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veľmi tvrdo dňom i nocou, každú sekundu. Dobrý deň. 
aby zachránila planétu. Veľká vďaka, moja Zdravím! (Zdravím!) 
Milosť Majsterky požehná najdrahšia Majsterka. Vitajte vo Vancouveri. 
všetkým žijúcim bytostiam. Som šťastná aj za vás. Ďakujem vám. 
Dúfame, že sa Majsterka Ďakujem, Majsterka. Ako sa máte? 
postará aj o vlastné zdravie. Majsterka, hovorili ste, Veľmi dobre. 
Snažím sa. Snažím sa. že ešte máme čas Veľmi pekne ďakujeme 
Mayský kalendár zmeniť svet. za vašu lásku a požehnanie, 
predpovedal, že súčasná Moja otázka je, za veľký súcit a za to, 
ľudská civilizácia skončí aký je vzťah medzi časom, že s nami trávite 
21. decembra 2012. keď sa roztopia ľadovce svoj vzácny čas, 
Pred týmto dňom a časom na záchranu planéty? Majsterka. 
naša planéta Ďakujem, Majsterka. Nemáte za čo. 
a celé ľudstvo V prevažnej miere S vaším dovolením, 
prejde očistným procesom, čas, kedy sa roztopia ľadovce môžeme začať s otázkami? 
ako sú prírodné katastrofy znamená súčasne prepuknutie Áno, iste, iste. 
všetkých druhov. problémov na našej planéte. Ďakujem. 
Počas tohto obdobia Samozrejme by bolo Milujem vás, Majsterka! 
všetky zlé prvky, lepšie, keby sme Aj ja vás milujem. 
zlí ľudia budú odstránení zachránili planétu predtým, Majsterka, najskôr by som 
a zostanú len dobrí ľudia. než sa roztopia ľadovce. sa rada podelila o príhodu, 
Prostredníctvom tohto  Ale za daných okolností ktorá sa mi stala nedávno, 
čistenia ľudské duchovné môžeme urobiť len to  a chcela by som vám vyjadriť 
vedomie bude prebudené najlepšie, čo dokážeme úprimnú vďačnosť. 
a vstúpi do novej éry. a pokúsiť sa informovať Asi pred 2 mesiacmi 
Majsterka, všetkých, aby zachránili ma na ulici zrazilo auto, 
je súčasná situácia sami seba a stali sa  keď som išla na bicykli. 
prejavom tejto predpovede? vegetariánmi. Ak sa ľad Auto mi prešlo kolesom 
Ak môžeme prežiť roztopí rýchlejšie, potom po ľavej nohe 
súčasnú planetárnu krízu, samozrejme máme kratší čas a šofér zaradil spiatočku 
znamená to, na záchranu planéty. a prešiel mi po nohe znovu. 
že duchovná úroveň Ale predsa len preto,  Sanitkou ma odviezli  
všetkých ľudí že sa ľudia pridávajú do nemocnice. 
a spoluobyvateľov k vegetariánskej strave, Doktor a sestričky povedali, 
bude výrazne pozdvihnutá? nejakým spôsobom že musím mať tú nohu 
Ďakujem Majsterka. to niekde zachránime, viacnásobne zlomenú. 
Súčasná situácia takže čas k nám bude trochu Keď ale urobili röntgen,  
je trochu podobná zhovievavejší. zistili, že moja kosť 
tejto predpovedi. Potom ešte stále môžeme je v dokonalom stave. 
A ak prežijeme túto krízu, zvládnuť záchranu sveta. A ešte som potom 
potom samozrejme Nie celého, nie natoľko, mohla ísť nakupovať. 
ľudia, ktorí prežijú, ako by sme chceli, Boli takí prekvapení, 
budú nejakým spôsobom keby sme mali viac času, že povedali: 
pozdvihnutí ale stále lepšie, než nič. „Páni, máte poriadne 
v duchovnej úrovni. Ďakujem, Majsterka. pevnú nohu!“ 
A dúfajme, Nemáte za čo. Ale ja viem, 
že budú duchovne rásť Zdravím, vyzeráte tak  že to nie je tým. 
viac a viac, aby sme krásne! Milujem vás! Všetko je to vďaka tomu, 
mohli mať lepšiu planétu, Ďakujem, ďakujem. že sa o mňa Majsterka stará, 
lepší svet. Viem, že Majsterka pracuje miluje ma a žehná mi 
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z áut, dopravy a podobne, zamerať, venovať Ďakujem, Majsterka. 
príroda nám robí niečo iné, našu pozornosť tomuto, Nemáte za čo. 
pretože sa nestaráme z čoho sa rýchlo stáva Najdrahšia Majsterka, 
o morálny štandard veľmi dôležitý rád by som vyjadril starosť, 
a cnostný spôsob života environmentálny záujem ktorú máme v Kanade 
nám do nejakej miery chýba. v nádeji, že zachránime ako výsledok 
Preto stále ľuďom hovorím, naše lesy globálneho otepľovania. 
že jediné naše útočisko a malé zvieratá, Poprední vedci nám hovoria, 
sú naše vlastné cnosti. ktoré v nich žijú? že do roku 2013 
Musíme sa znovu stať Ďakujem, Majsterka. prídeme o 80 % 
súcitnými. Samozrejme, našich lesov 
Musíme sa pozrieť musíte sadiť stromy. tu v Britskej Kolumbii. 
do svojho srdca Ale samotné sadenie stromov Ach, hrozné! Hrozné! 
a žiť vznešeným spôsobom, nie je riešením, Áno. Je to tak. 
ako Nebo zamýšľalo, pretože príroda, A príčinou toho 
aby sme žili. ako sami vidíte, je malý chrobák 
Nemôžeme zabíjať má spôsob, ako vyvážiť veľkosti zrnka piesku, 
ľudí alebo zvieratá zlú odplatu, ktorý sa nazýva lykožrút. 
a očakávať dlhý život. ktorú sme spôsobili. Aktuálne sme prišli 
Nech robíme čo robíme, Aj keď zasadíme takmer o 13 miliónov 
nemôžeme utiecť odplate. viac stromov, hektárov lesa, 
Ako zasejete, stane sa niečo iné, kvôli tomuto škodcovi. 
tak budete žať. alebo ako hovoríte, A za 4 krátke roky 
Všetko, čo robíme, príde lesný požiar, sme stratili takmer 50 % 
nám prináša reakciu. lykožrút bude viac veľkých borovicových lesov 
A podľa toho, či je to premnožený tu v Britskej Kolumbii. 
dobré alebo zlé, aj reakcia a potom znovu začne Hrozné! Moja dobrota! 
bude dobrá alebo zlá. požierať les. Výsledkom toho je, 
Takže  A Kanada je krajina, že mŕtve stromy 
sadenie stromov je dobré ktorá je cenená teraz uvoľňujú do atmosféry 
ale stromy, ktoré zasadíme, pre svoje lesy. päť krát viac 
nebudú okamžite také veľké Takže toto je skutočne oxidu uhličitého 
ako stromy, ktoré sme hrozná situácia. než všetky lietadlá, vlaky, 
stratili v tomto prípade Moja dobrota! nákladiaky a autá 
a pravdepodobne Veľmi sa snažíme v celej krajine spolu. 
v mnohých ďalších lesoch urobiť niečo A mnoho obyvateľov 
na svete, a príroda sama Britskej Kolumbie 
ktoré sme ešte neobjavili, robí niečo iné. teraz kvôli tomu čelí hrozbe 
alebo ktoré ešte neboli Vyzerá to, že tieto preteky lesných požiarov a záplav. 
oznámené. budú večné. Vedci nám hovoria, 
Takže samotné sadenie Takže jediná vec je, že najlepším riešením 
stromov nie je riešením. že musíme byť morálne tohto problému 
Nie je to úplné riešenie. zdraví a cnostní. je znovu vysadenie krajiny, 
Musíme byť vegetariánmi. Ináč nie je cesta, (Áno.) 
Vláda sa o to aj tak postará, ako sa zbaviť znovu zalesnenie. 
ak už vie o tom probléme tejto odplaty za to, čo robíme, Takže moja otázka pre vás, 
s lesom, ako môžete vidieť. Majsterka, mali by sme 
potom som si istá, Moja dobrota! sa v našom kanadskom 
že zmobilizujú mnoho  Aj keď sa budeme snažiť Quan Yin spoločenstve, 
úsilia medzi obyvateľstvom znížiť emisie CO2 naša malá rodina, 
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a dokážete zachrániť jej volanie, alebo vládneho úsilia, 
svoju krajinu. aby sme žili v harmónii aby zasadili viac stromov. 
Myslím, že to vedia, so všetkými bytosťami. Pretože vaša skupina, 
vedia to. A myslím, Žiť a nechať žiť, nezáleží na tom, koľkí ste, 
že aj čínska vláda to vie. byť vegetariánmi, to nie je celá Kanada. 
Myslím si, že budú byť ekologickí. Aj keby ste neustále 
čoskoro konať, To je najvyššie riešenie. naveky sadili stromy, 
ak chcú zachrániť To je najdôležitejšie riešenie, nebude to dosť. 
svoju krajinu a ľudí. ktoré musíme uskutočniť. Takže možno len 
Ste teraz šťastná? Sadenie stromov a všetko pokračujte v rozdávaní 
Šťastná, ďakujem, ostatné je až druhotné. SOS letákov, 
ďakujem, Majsterka. Ďakujem, Majsterka. pretože na SOS letákoch 
Dúfam, že ľudia  Nemáte za čo. je aj riešenie –  
v Číne počúvajú. Som šťastná, že vás vidím. „Alternatívny spôsob života“, 
Zdravím Majsterka. Aj ja. takže ak chcú vedieť viac, 
Som šťastná, že vás vidím. Som šťastná, že vás  ak sa skutočne zaujímajú 
Ahoj. všetkých vidím. o zachovanie svojich životov 
Moja otázka je: Vyzeráte dobre. a životov ich milovaných, 
v knihe “The Noble Wilds,” Som šťastná. prihlásia sa k ďalším 
Majsterka uvádza, Majsterka, vegetariánska ekologickým agentúram 
že mnoho našich strava dokáže zastaviť 80 % alebo sa pozrú na náš web 
spoluobyvateľov, globálneho otepľovania. a zistia viac. 
zvieracích priateľov Takže potrebujeme,  Samozrejme, 
má skutočne vysoké aby sa viac a viac ľudí sadenie stromov je dobré, 
vznešené kvality. stalo vegetariánmi. ale neviem, 
Niektoré z nich majú Áno, iste. či máme dosť času, 
dokonca vyššie NQ Moja otázka je: aby sme sadili stromy. 
(kvalita vznešenosti) Čína má najväčšiu Áno, Majsterka. 
než priemerní ľudia. populáciu na svete. Jedinou záchranou 
Majsterka, Pri tejto príležitosti, budú cnosti, 
zaujímalo by ma, Majsterka, mohli by ste vznešený spôsob života, 
vedia aj zvieratá o probléme prosím povedať niečo Číne musíme sa držať 
globálneho otepľovania o globálnom otepľovaní Nebeského štandardu života. 
a klimatických zmenách? a vegetariánskej strave? Ináč, 
Robia niečo, Ďakujem, Majsterka. bez ohľadu na opatrenia, 
aby nám pomohli zachrániť Vy ste Číňanka, však? vždy prídu nejaké iné 
našu krásnu planétu? Áno. následky. 
Ďakujem. Dobre, pre vás Sadili sme stromy 
Zvieratá o tom vedia, to samozrejme poviem. a mysleli sme si, 
samozrejme. Prosím vás, že Kanada je v bezpečí, 
Ale nie je toho veľa, obyvatelia Číny, pretože majú mnoho lesov 
čo pre nás môžu urobiť. buďte vegetariáni, a teraz sa z ničoho nič 
Obávajú sa žite ekologicky, objavili chrobáky, 
ale čo môžu urobiť? pre záchranu planéty! ktoré ničia vaše lesy. 
My sa pokladáme To je všetko, čo môžem Som skutočne v rozpakoch. 
za tých inteligentných, každému povedať. To už je priveľa, 
za vodcov skupiny, Buďte vegetariáni, všade sa niečo deje, 
za vrchol Stvorenia, buďte ekologickí, súcitní. nemôžeme s prírodou 
a nesnažíme sa toho Len jediný krok: súťažiť večne, 
urobiť veľa. buďte vegetariáni jedine ak budeme počúvať 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php        Strana 3 / 5 



Titul: TV_870_Jediným útočištěm je ctnostný způsob života_I 
a niektorí hovoria: Nemáte za čo. Nie dosť rýchlo. 
„Ach, to je nezmysel.“ Žijem na  Čo by ste očakávali 
Ale na tom nezáleží, vancouverskom ostrove od zvierat, ako by nám 
my sa stále veľmi snažíme a samozrejme sme  mali pomôcť? 
hovoriť to ľuďom naplno. obklopení vodou. My ich zabíjame kvôli jedlu. 
Vy i ja môžeme len dúfať, V súčasnosti bývam Ako by mali vôbec šancu 
že sa ľudia obrátia niekedy unavená. urobiť niečo a pomôcť nám? 
k cnostnejšiemu životu A zaujíma ma, Vlastne sa snažia ako môžu, 
a k súcitnejšiemu či je to kvôli metánu, keďže rozozvučať varovný zvon 
životnému štýlu. žijem na tomto ostrove. a varovať chorobami, 
Potom možno môžeme Alebo som možno masovou smrťou, 
zachrániť ich aj seba. prepracovaná, neviem. ale neviem, 
Ďakujem, Majsterka. Ale zaujíma ma, koľkí z nás počúvajú. 
Nemáte za čo. aké významné Ide o to, že musíme 
Ahoj, najdrahšia Majsterka. je množstvo metánu nad počúvať zvieratá. 
Ahoj, vancouverským ostrovom Aj keď nám niečo hovoria, 
ako sa máte? a na západnom pobreží  my ale musíme počúvať. 
Dobre. Kanady. Ak je to množstvo Oni sa pokúšali 
Poraďte nám prosím, veľké, čo môžeme ešte varovať nás, ale my musíme 
ako najlepšie pestovať  urobiť. Pomôžte nám. pochopiť to znamenie. 
lásku a súcit Pracovali ste priveľa? Čo môžu zvieratá robiť? 
k našim spoluobyvateľom? Áno, aj to. Snažia sa nám pomôcť, 
Mysleli sme, že začneme Pracujem veľmi tvrdo. ale my sa snažíme zabiť ich. 
s drobným hmyzom Viac než predtým Je to veľmi smutná  
na našom dvore, alebo viac než zvyčajne? záležitosť. My ľudia 
myšami a slimákmi. Nie viac než predtým. musíme urobiť všetko,  
Ďakujem, Majsterka. Takže môžete byť čo dokážeme, 
Iste, iste, iste. unavená kvôli tomu. nie čakať na zvieratá. 
Robíme, čo môžeme. Ale je pravda aj to, Oni už zomierajú, 
Milosrdenstvo začína doma. že metán sa do určitej zomierajú, zomierajú. 
Samozrejme, keď uvidíte miery uvoľnil do atmosféry. Mnoho z nich zomiera 
vtáčikov v záhrade, Vedci nám to hovorili. každý deň. 
ktorí nemajú v okolí čo jesť, Môže to byť oboje. A oni nás varujú 
hlavne v zime, Neviem, čo vám mám všemožnými chorobami. 
keď nie sú žiadne povedať, zlatko, Niektoré ryby sa dokonca 
bobule a ovocie než to, čo som vám vrhajú na pláže, 
ani žiadna úroda, už hovorila. zomierajú ich tam  
dajte im nejakú potravu. Nejde o vás. stovky súčasne. 
Čokoľvek, o čom si myslíte, Nejde o našu skupinu. Je toľko ďalších znamení 
že môžete urobiť pre všetky Ide o masy ľudí v prírode, 
bytosti na vašom zadnom  tam vonku na planéte, toľko znamení od zvierat, 
dvore, urobte to prosím. ktorým nemôžeme všetkým ale musíme počúvať. 
A potom sa presunieme od srdca k srdcu povedať Problém nie je v zvieratách. 
na predný dvor. o tejto situácii, Problém je v nás. 
Snažíme sa deliť čo najviac. aj keď o nej už vedia. Ďakujem, Majsterka. 
Veľmi dobre. Niektorí sa tým dokonca Zdravím Majsterka. (Ahoj.) 
Ďakujem, Majsterka. nechcú obťažovať, Naše srdcia sú dnes 
Zdravím Majsterka. (Ahoj.) niektorí si myslia, skutočne veľké, 
Obdivujem vašu reč, že to potrvá dlhšie, cítime vašu lásku. 
je veľmi nebeská. iní si myslia, že už je neskoro Ďakujem veľmi pekne. 
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Myslím, že každý z nás 
má priniesť na stôl 
niečo iné. 
Mám veľké vízie, 
čo sa mňa týka. 
Tie vízie sú také  
rýchle a veľké, 
že sa zdajú byť zdrvujúce 
a namáham sa určiť, 
aký je môj skutočný zámer. 
Zisťujem, že mám vieru 
ale chýba mi sila 
niečo podniknúť. 
Ako mám naplniť 
svoj duchovný účel? 
Čo by ste navrhovala? 
Aký druh činov  
by ste napríklad  
chceli urobiť, 
na ktoré nemáte silu? 
Napríklad mám vízie 
integrovania systémov 
pre mestá, také nápady, 
ktoré sa týkajú 
energetickej efektívnosti, 
systémov organického  
recyklovania, vzdelávacích 
systémov, koordinácie 
komunitných projektov 
na zlepšenie  
budúcnosti detí... 
okrem ďalších nápadov, 
ktoré mi prichádzajú 
na myseľ. 
Preto sa pýtam, Majsterka, 
máte nejaké vhľady 
alebo návrhy, 
ako mám naplniť 
svoj duchovný účel? 
Vy tam žijete  
a nedokážete to urobiť. 
Čo mám robiť ja? 
Už aj tak mám 
tisíc a jeden projekt. 
Len ťažko mám na niečo čas. 
Niekedy sa už zriekam 
aj svojho spánku a jedla. 
A vy sa staráte len 
o jediný kút sveta 
a pýtate sa ma na to? 

Urobte jednu vec 
v danom čase, brat. 
Urobte jednu vec 
v danom čase, 
o ktorej si myslíte, 
že je najviac naliehavá. 
Pokúste sa najskôr o to, 
skúste najskôr malý cieľ 
a potom uspejete. 
A potom sa venujte 
nasledujúcemu. 
Neberte na seba  
obrovský projekt, 
v ktorom keď zlyháte, 
budete sa cítiť nešťastne 
a všetko ostatné sa rozpadne. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Ak máte nejaký dobrý 
a ideálny zámer, 
ideálny cieľ, 
prosím, skúste to. 
Skúste najskôr ten ľahký. 
Želám vám veľa šťastia. 


