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Na semináři na Formóze 
v roce 2007 jste zmínila, 
že stoupáme, abychom 
dosáhli vrcholu  
Zlatého věku 
a v té době jsme byli 
jen v jedné třetině cesty, 
ani ne v polovině. 
Zachráníme-li planetu, 
budeme schopni  
hned dosáhnout vrcholu 
Zlatého věku, 
myslím za 4 až 5 let? 
Jistě, jistě, téměř okamžitě. 
Budou-li se lidi  
držet nového způsobu života, 
myslím vegetariánského, 
veganského, v míru, lásce 
a budou ekologičtí, 
dosáhneme vrcholu 
téměř okamžitě. 
Zdravím, Mistryně.  
Zdravím. 
Zmínila jste nedávno, 
že není nic, co můžeme  
udělat, abychom se ochránili. 
A že se nemůžeme nikam 
fyzicky ukrýt před změnou, 
která přijde, že nám pomůže 
jen naše čistota a ctnost. 
To je pravda. 
Jak poznáme, že dostatečně 
posouváme naše vědomí  
nebo je něco dalšího, 
co musíme udělat 
kromě meditace a  
pomoci když můžeme? 
Pokud se to stane. 
Máme ještě trochu času. 
Můžeme to změnit. 
Kdo ví, 
možná se jednoho dne  
probudíte a všichni  
budou vegetariány. 
Buďte pozitivní. 
Představujte si to kvůli mně. 
Já v to doufám. 
To je také můj sen. 
Představujte si, že se 
všichni stanou vegetariány, 

kdo ví? 
Cokoli se může stát. 
Cokoli se stává. 
To by splnilo můj sen. 
Bavme se tím, že si to 
budeme představovat. 
Vizualizování  
ničemu neublíží, 
jen to pomůže. 
Pozitivní energie 
je vždy dobrá. 
Protože momentálně 
vše ukazuje, že planeta 
je v nebezpečí, samozřejmě. 
Dobrý den, Mistryně.  
Zmínila jste, 
že aby se planeta uzdravila, 
více než 50 % lidí se musí 
stát vegetariány. 
Je tedy změna srdce to, 
na čem v této době  
nejvíc záleží?   
Nebo bude stačit,  
když se stanou vegetariány? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Když se stanou vegetariány. 
Protože to alespoň  
pomůže zvířatům. Pomůže 
to životnímu prostředí. 
Ale řeknu vám, co se stane, 
když přejdou 
v tento speciální čas 
na vegetariánskou stravu, 
už změní své srdce. 
Změna srdce je nejdůležitější, 
samozřejmě. 
Ale v tento speciální čas, 
přejdou-li  
na vegetariánskou stravu, 
znamená to, že již změnili 
své srdce. Proč? 
Chtějí zachránit planetu. 
Chtějí zachránit životy 
svých dětí, zachránit 
životy ostatních. 
Podílí se tedy  
na něčem velkém 
a vznešeném. 
Není potřeba jim  
více dělat kázání, 

přejdou-li  
na vegetariánskou stravu, 
salutujte jim, děkujte jim 
a jděte k dalšímu člověku. 
To je opravdu  
skvělé vědět. 
Ano, je to dobré. 
A čím déle budou žít 
vegetariánským způsobem  
života, tím více se budou  
měnit jejich srdce k lepšímu. 
To se stává automaticky, 
protože již začali  
s vznešeným záměrem. 
Ne ze zdravotních důvodů, 
ne z ekonomických důvodů. 
Je to pro záchranu světa. 
Může to být vznešenější? 
Děkuji Vám mnohokrát, 
Mistryně. 
Rádo se stalo. 
A ak sa svetová populácia 
pripojí k vegetariánskemu 
kruhu, aspoň 2/3 z nich, 
ku zelenej technológii, 
ochrane lesov, 
pestovaniu stromov, 
organickému pestovaniu, 
šetrnému životnému štýlu, 
každé malé úsilie pomôže. 
Chcela by som ale viac, 
aby sme mali záruku. 
Takže pokračujte v tom, 
čo robíte. 
Taktiež si 
stále predstavujte 
pozitívny obraz 
dobrého sveta. 
Svet, aký chcete, 
aby bol, v ktorom 
všetci žijú v mieri, 
láske a bezpečí: 
vegánsky svet, 
nebeský príbytok, 
kde sa všetky bytosti 
tešia zo života bez strachu 
zo seba navzájom, kde sa 
so všetkými zaobchádza 
s vľúdnosťou a rešpektom. 
Len si to všetko predstavujte. 
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Ahoj, Majsterka. 
Ahoj. 
Ďakujeme, 
že ste tu s nami. 
Ďakujem, že ste tu vy 
so mnou. 
Áno. 
Mám dve otázky. 
Prvá; 
nedávno naši zasvätení 
pravidelne navštevovali 
pouličné trhy v New Yorku 
a ďalšie aktivity, 
aby rozdávali SOS letáky. 
A umiestnili sme 
reklamy na autobusy 
a usporiadali prezentácie 
vegánskeho varenia. 
Snažíme sa proste čo 
najlepšie rozšíriť informáciu  
o globálnom otepľovaní 
a vegetariánske posolstvo. 
Spozorovali sme mnohé 
pozitívne zmeny, ako v tom  
pokračujeme. Viac ľudí 
je vnímavejších 
na myšlienku naliehavosti 
globálneho otepľovania. 
Dobre. 
Viac ľudí 
sa stane vegetariánmi 
alebo si budú vedomejší, 
že vegetariánstvo pomáha. 
Taktiež viac ľudí 
rado pozerá 
Supreme Master TV, 
keď sme ju púšťali 
na uliciach. 
To je veľmi dobré. 
Tiež sme spozorovali 
mnohé pozitívne zmeny 
vo vládnej politike. 
Napríklad v New Yorku, 
primátor mesta Bloomberg 
zaviedol dobrú 
zelenú politiku v meste. 
Všetky mestom vlastnené 
autá a dokonca taxíky 
sú zmenené za hybridné autá. 
A bolo vysadených 

mnoho stromov 
neďaleko metra. 
Ďalej je tu nová politika 
vyžadujúca, že každý 
nový alebo rekonštruovaný 
dom musí mať vysadený 
určený počet stromov 
na priľahlom pozemku. 
Takže myslíte si, Majsterka, 
že všetky tieto pozitívne 
zmeny, ktoré vidíme, 
naznačujú rýchly rast 
úrovne vedomia 
ľudí vo svete? 
Stane sa planéta Zem 
čoskoro 
fyzickým Nebom? 
Dobre teda, 
neviem ako skoro 
ale dúfam, že čoskoro. 
Dúfam v to, v čo aj vy. 
Ale všetky tie  
pozitívne zmeny 
naznačujú vyššiu úroveň 
vedomia, 
ako sa svetová populácia 
stáva vedomejšou 
pominuteľnej podstaty 
života a toho, aká krehká 
môže naša planéta byť 
a uvedomujú si, 
že ich životné zvyky 
sa musia zmeniť. 
Takže sa teraz začínajú  
správať k životnému  
prostrediu s rešpektom. 
Začínajú viac voliť 
vegetariánsku možnosť. 
Je dobré to vidieť, 
a tak ďalej. 
Všetky tie zmeny sú dobré. 
A ak urýchlime 
tento proces, 
na Zemi bude Nebo. 
Správne. 
Len sa zmeniť 
a stravovať sa vegetariánsky. 
Už to nemôže byť ľahšie! 
Samozrejme dúfam,  
že čoskoro budeme mať  

na Zemi Nebo, ale každý 
musí spolupracovať. 
Správne. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Pokud se stanou vegetariány,  
budou ekologičtí, budou  
konat dobro, získají pouze 
lepší svět, 
lepší životní prostředí 
a ušlechtilejší charakter. 
Kromě toho, i kdyby to  
nebylo pro záchranu světa, 
je stejně nejvyšší čas,  
aby se lidská rasa  
pozvedla  
na vyšší úroveň vědomí. 
Měli by být vznešení, 
vlídní a soucitní. 
Buďte vegetariány, žijte 
ekologicky, buďte dobří, 
to není jen pro planetu, 
je to pro zušlechtění  
duchovních zásluh a kvalit 
celého lidstva. 
Měli by to dělat, právě proto,  
aby byli vznešení. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Drahá Mistryně, 
na této planetě 99 % 
bohatství je ovládáno  
1 % populace. 
Co se týče hmotného  
zabezpečení, jsme na tom  
mnohem lépe než naši rodiče, 
prarodiče nebo naši předci 
před sto lety. 
Ale jsme  
celé životy jen otroky. 
Naše životy jsou řízené 
mnoha ubohými,  
lidmi vytvořenými předpisy, 
získávající výhody  
pro své organizace. 
Nechceme žít život 
takovým způsobem, 
když bude Země zachráněna. 
K čemu je zachránit Zemi 
a dále se nechat zotročovat  
těmito systémy? 
I kdyby se tedy Ráj navrátil, 
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jak dlouho budeme muset  
přechod tolerovat? 
Již jsem vám to říkala. 
My musíme zachránit  
planetu, aby měli lidé  
čas se probudit. 
Někteří lidé  
spí tvrději než ostatní. 
Někdy také  
vaši členové rodiny, 
někteří lidé spí velmi lehce. 
V případě stavu nouze 
je probudíte, 
oni jdou hned ven nebo 
se probudí ještě předtím. 
A některým lidem   
probouzení trvá dlouho. 
Dobrá, musíme tedy na naše 
členy rodiny počkat. 
Nemůžeme jen říci: 
„Dobrá, ten chlap spí  
tak tvrdě. 
Och, dobře, musím jít ven. 
Půjdu ven sama. 
Nechci na něho čekat.“ 
Po záchraně planety budou 
samozřejmě lidé jiní. 
Oni teď budou muset být jiní, 
aby zachránili planetu. 
Vaše část je tedy  
být pozitivní. 
Nejdříve zachraňte planetu 
a věci se pak změní. 
Nemůžete zachránit  
planetu jen vy sami. 
Jsou to lidé,  
kteří změní své vědomí. 
Budou-li vegetariány, 
ekologičtí, dobří,  
pak to znamená, že se   
změnili k lepšímu. 
Jejich vědomí vystoupalo  
na vyšší úroveň, 
pak samozřejmě, 
si Zemi zaslouží.  
Budou tady moci žít dále   
oni i jejich děti, vnoučata, 
pravnoučata atd. 
V té době budou lidé  
na vyšší úrovni vědomí 

a věci jim budou  
jasnější a všem. 
Budeme žít v míru a lásce. 
Musíte si představovat  
pozitivní svět, 
Nebe a Zemi, takové,  
jaké byste je chtěli mít. 
Musíte si představovat 
vznešenější svět, 
pozitivní svět, krásný svět, 
Nebe na zemi. 
Zachránit svět je soucitný čin. 
I kdyby svět nebyl  
zachráněn, vy jste. 
Vy jste zachráněni vaší 
milující vlídností. 
Vaše zásluhy se znásobí, 
protože chcete zachránit  
ostatní. 
To je to,   
co někteří z vás  
stále nechápou. 
Chcete-li zachránit svět, 
chcete-li udělat cokoli 
k tomuto cíli, rozšiřujete 
vaši vznešenost, 
vaši nebeskou vlastnost. 
Šíříte-li tedy odhodlání  
zachránit planetu, 
jste-li vegany, 
jste-li ekologičtí, 
činíte-li dobro, 
pomáháte ostatním 
kvůli životům ostatních  
bytostí na Zemi, 
protože chcete zachránit  
jejich životy na Zemi, 
pak máte vlastnosti svatého. 
Probudili jste vaši svatost. 
Není to jen o záchraně  
fyzické planety 
a fyzických životů. 
Je to také o tom, jak velcí 
jste vy, že chcete toto dělat 
a skutečně se účastníte 
této život-zachraňující  
křížové výpravy. 
Děkuji vám, Mistryně.  
Pokud tedy lidé chtějí  
být vegany, být ekologičtí 

a činit dobro, protože 
chtějí zachránit planetu, 
pak je jejich duch vznešený. 
Oni pozvedli sami sebe. 
Mistryně, mohla byste nám 
prosím znovu říci 
o důležitosti 
zachránit tuto planetu, 
planetu, kterou Bůh považuje 
za hodnu záchrany? 
Vy si myslíte, že není 
hodna záchrany? 
Řekněte mi o tom! 
Ano, myslím si to. 
Je hodna záchrany! 
Proč se mě tedy ptáte? 
Proč si Bůh myslí, 
že je hodna záchrany, že? 
Ano. 
Myslíte-li si, 
že je planeta hodna záchrany, 
pak si Bůh myslí také 
to co vy, 
protože Bůh chce jen  
potěšit Své děti. 
To je důvod, proč vám říkám, 
dejte si pozor, co si myslíte, 
buďte opatrní na to, co 
chcete, protože to co chcete,  
vám Bůh dá. 
Co si myslíte,  
stane se skutečností. 
V očích Boha jsou děti  
vždy nevinné a čisté 
a vždy cenné, 
od A do Z, 
bez ohledu na to, co dělají. 
Jak jsem vám již říkala, 
jak to vidím já, 
lidé jsou jen oběti 
černé magické síly, 
negativního krále,  
iluze máji, 
krále iluze. 
Hodí na každého síť  
nevědomosti 
a opije je, 
že vidí zastřeně. 
Nemohou myslet, 
nevidí moc jasně. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_967_Vytváranie neba na Zemi zároveň so zastavením klimatických zmien_III 

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 4 / 4 

To je důvod,  
proč musí přijít Mistr. 
Přišel Ježíš, přišel Buddha, 
přišel Mohamed, 
přišel Guru Nanak, 
přišel Mistr džinistů, 
přišel Mistr hinduistů, 
atd., atd., a stále přicházejí. 
My lidstvo nezatracujeme. 
My lidstvo nezatracujeme, 
protože lidstvo je nevinné  
a měla by jim vždy 
být dána příležitost, 
dokonce poslední šance 
k rychlé evoluci,   
aby dohonili  
také ostatní planety. 
Duše jsou čisté  
a nevinné, vždy, 
bez ohledu co dělají venku, 
to vše je mysl, 
vše klamné zdání máji. 
Duše jsou vždy perfektní, 
čisté a jako dětí 
a vždy milované Bohem 
a celým Nebem. 
Tento svět je jen tak opije, 
že se identifikují 
se všemi materiálními  
věcmi, které vidí 
a tělem, které obývají. 
Takže jsou také  
pod vlivem máji, 
nasají špatné zvyky 
a pak je pro ně těžké  
je odhodit, 
když po léta zakořeňovaly  
do jejich životů. 
To vše je práce máji, 
protože král mája, 
myslím král iluze, 
chce tady duše chytit  
do pasti, aby je ovládal. 
Kdybychom všichni odešli, 
pak bychom byli všichni  
v Nebi, On by tady neměl co   
dělat, byl by znuděný. 
Cítil by se zbytečný. 
To je důvod, 
proč je chce držet stále  

ve fyzickém otroctví, 
život za životem. 
To je důvod, proč je Bohu 
a Nebi lidstva líto. 
Proto by měl být tento  
svět zachráněn, 
aby měli lidé šanci 
se probudit, 
navrátit se ke svému původu, 
kráse, slávě, velkému Já. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Já jen doufám,  
že se lidské bytosti probudí, 
budou dbát varování 
a zachrání se, 
zachrání své duše. 
Zachránit planetu, 
znamená zachránit jejich, 
duše, protože, poslechnou-li  
a stanou se vegetariány 
se záměrem zachránit 
bytosti na planetě, 
pak jsou dost vznešení, 
aby byli zachráněni. 
Ano, ano. 
Aby byli zahrnuti  
do kruhu svatých. 
To je myšlenka. 
Není to záchrana planety, 
je to jejich postoj, 
zachránit planetu 
a proč chtějí  
zachránit planetu, 
to je to, co se počítá. 
Rozumíte? 
Ano, rozumím. 
Skvělé. 
Děkuji Vám, Mistryně, 
děkuji Vám za vaši lásku. 
Děkuji Vám  
za vaši moudrost. 
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