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Majsterka, 
Viem, že najlepšie riešenie 
globálneho otepľovania je, 
aby sa viac ľudí 
stalo vegetariánmi, 
a viac sa v médiách 
hovorilo o zmene 
na vegánsku stravu. 
(Áno.) Myslíte si, 
že to nejako súvisí 
s UVO alebo s nami, 
Supreme Master TV? 
Mám na mysli UFO 
z inej planéty, 
mohli by sa pokúsiť 
vzdelať nás, pomôcť nám, 
dať nám tie informácie. 
Nie, oni nám nedávali 
žiadne informácie. 
Nemá to nič spoločné 
s UFO, 
ako som už povedala. 
My to musíme urobiť. 
Ste to vy, 
kto chodíte von a rozdávate 
letáky o alternatívnom 
vegetariánskom spôsobe 
života a SOS letáky, 
letáky na zastavenie 
globálneho otepľovania 
a všetky tieto informácie 
o riešení, ako zastaviť 
globálne otepľovanie. 
A je to Supreme Master 
Television, 
ktorá vysiela všetky 
naliehavé posolstvá 
a propaguje vegetariánstvo, 
ako aj mnohé ďalšie 
organizácie, ekologické 
a vegetariánske organizácie, 
ktoré pomáhajú 
rozširovať toto posolstvo. 
Ďakujem vám. 
Nemáte za čo. 
Majsterka, moja otázka je, 
aký je najlepší spôsob 
motivácie ľudí, ktorí jedia 
mäso, aby sa stali  
vegetariánmi? Zdá sa, že je 

pre nich ľahšie niečo pridať, 
než sa vzdať mäsa, 
pretože väčšina reklamy, 
obchodov s potravinami 
alebo reštaurácií sa 
zameriava len na predaj 
mäsových produktov. 
To je pravda. 
Sama seba sa pýtam 
tú istú otázku, zlatko, 
zatiaľ na to nemám 
odpoveď. 
Proste každému, 
na koho narazíte, dajte 
leták SOS  
a alternatívny spôsob života, 
predstavte im 
Supreme Master 
Television, 
aby mohli získať 
viac informácií 
a aby sa mohli rozhodnúť 
stať sa vegetariánmi. 
Každý hovorí  
„zmeňte žiarovky, 
vypnite ohrievač, 
otvorte okno  
namiesto klimatizácie“, 
ale nehovoria 
o vegetariánskej strave. 
Nehovoria o zastavení 
zvyku jedenia mäsa. 
Pretože zvyk jesť mäso 
je najväčšou príčinou 
globálneho otepľovania. 
A každý chodí 
okolo toho, akoby sa 
snažil vyhnúť sa tejto téme. 
Preto nie je 
vegetariánska strava 
masovo rozšírená. 
A naliehavé informácie 
o globálnom otepľovaní 
nie sú skutočne 
masovo publikované 
širokej verejnosti. 
Takže vidíte, neustále žiadam 
lídrov o pomoc,  
aby to urobili. Čakám. 
Dúfam, že zareagujú 

včas, 
aby sme zachránili planétu. 
Medzitým robíme 
to najlepšie, čo môžeme. 
Klimatické změny  
nepřinášejí jen horko. 
Přinášejí  
změny klimatu 
všude po světě. 
A četné  
katastrofy, 
na horkých místech bude 
zima, a na chladných  
začne být horko,  
a pak začne  
všude chaos. 
Přinese to  
později lidem  
velké, velké utrpení.  
Mnohé země, 
mnoho měst se octne 
pod vodou, 
atd. 
Ano, a bude více bouří, 
více tajfunů. 
Bude toho hodně,  
než to opravdu skončí. 
Neskončí to jen tak, jako 
„Dobrá, teď to už končí“, 
a hotovo. 
Nebude to tak. 
Přesně. 
Ano, bude to 
chvíli bolestné. 
Mnoho lidí 
bude trpět, 
a nebudou ani  
vědět proč. 
Zkontaktujte tedy mnohé, 
jak jsme o tom dříve mluvili, 
zkontaktujeme  
co nejvíce politiků, 
novinářů, 
napíšeme jim dopis, 
pošleme jim letáky, 
cokoli, prostě uděláme, 
co je v našich silách. 
Každý z nás 
je zodpovědný. 
Uděláme co 
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můžeme, ano? 
Dobrá, drahá. 
Děkuji Vám mnohokrát. 
Rádo se stalo. 
Hodně štěstí 
vašim příbuzným. 
Děkuji, mnohokrát děkuji. 
Každý udělá něco, 
a to pomůže. 
Dobrý den, Mistryně, 
ráda bych se vás zeptala, 
proč se všechny tyto věci 
dějí nám, 
proč naší generaci? 
Proč nám, ano? 
Protože se hromadí 
špatná karma (odplata) 
trvá to určitou dobu, 
než se nahromadí 
až po vrchol. 
Například, Řím  
nepostavili za jeden den, 
a všechno to učení  
dávných Mistrů 
lidé neposlouchají, 
a to je důvod, 
proč se to děje. 
Tu a tam 
se to stává. 
Není to poprvé. 
Pamatujete si 
na Atlantidu atd.? 
Byli na tom podobně. 
A v době Noema? 
Proto musel postavit loď, 
atd., atd. 
Není to poprvé. 
Dokonce nedávno, 
našli někde 
pod jezerem 
nové město. 
To jsou věci,  
které se stávají. 
A tu a tam se stane, 
že svět klesne, protože lidé 
neposlouchají učení Mistrů. 
Mistr tedy  
schází dolů znovu,   
znovu a znovu. 
Různí Mistři 

schází dolů, a říkají lidem: 
„Prosím! Buďte vegetariány 
nebo vegany,  
buďte morální, buďte dobří, 
buďte soucitní.“  
Ale moc lidí neposlouchá, 
a dokonce je pronásledují, 
ty, co poslouchají, 
nebo Mistra. 
Proto se to musí 
tu a tam stát, 
když se nahromadí 
dostatek špatné karmy 
(odplaty), 
dost destruktivní síly. 
My ale máme ochranu. 
Máme sílu, to je ono. 
Všichni jednoho dne zemřou. 
Otázka je,  
kam půjdou? 
Kam půjdete? 
Jste pod  
ochranným štítem Mistra, 
posloucháte-li vše, 
co je morální a dobré, 
vlídné, a soucitné, 
pak budete v bezpečí, 
ve vysokém Nebi. 
A většině lidí, 
kteří si neuvědomují 
souvislostí, protože byli 
mylně informováni, 
těm síla  
současného Mistra 
také pomůže, 
a budou také  
pozvednuti  
do určitého Nebe. 
Destabilizace klimatu 
ve světě tedy ohrožuje  
celou existenci, 
a pokračování  
naší civilizace, 
nemáme tomu tedy věnovat 
100% naší pozornosti? 
Není tato záležitost 
důležitější, než všechno  
ostatní, a neměli bychom  
se na ni 100% zaměřit, 
protože život 

na planetě Zemi 
na ní závisí? 
Samozřejmě, samozřejmě, 
proto v souvislosti 
s tím, 
kladete otázky. 
Máte tedy obavy. 
Velké obavy, ano. 
Děkuji Vám,  
že pořádáte tuto konferenci, 
že můžeme sdílet názory. 
Ano. Proto  
se mi zdá důležité 
informovat 
ostatní lidi. 
Myslím, že jsou připraveni 
vyslechnout, a přijmout 
poselství,  
že vegetariánství (veganství)  
je nutné 
k záchraně naší planety. 
Ano, a také  
technické změny, 
jako větrná energie, sluneční 
energie apod.  
Ano, jistě. 
Udržitelné energie. 
Záleží to také  
na karmickém zatížení 
světa, my budeme 
dělat co můžeme.  
Budeme je informovat 
přes televizi 
a také individuálně, 
jak budeme moci. 
53% Američanů 
teď říká: „Ano, 
vegetariánství, veganství 
je pro planetu dobré, 
a pomáhá i individuálně.“ 
Ale nevím, 
zda jich to 53 % dělá. 
Ještě ne. 
Ale čím více 
zpráv se dostane na veřejnost, 
tím více lidí  
změní svůj život. 
My to děláme, my to děláme. 
Přemýšlela jsem také 
zveřejnit reklamu 
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se zprávou NASA 
v novinách, a zaplatit to! 
Ano, myslím, že je to skvělé! 
Ve všech novinách 
a v televizi, ale uvidíme, 
co můžeme udělat. 
Jak se máte, Mistryně? 
Dobře. A vy? 
Docela dobře, děkuji. 
Myslel jsem na to, 
co jste řekla o 
chození do restaurace 
a ukázal jsem 
jednomu mému příteli 
klimatický leták NASA. 
A opravdu ho to zaujalo. 
A tak jsem řekl: 
“Staneš se vegetariánem?” 
A on řekl: 
“Možná za několik let.” 
Jak ho mám 
vice přesvědčit 
k nějakému 
aktivnímu konáni? 
Já nikoho nepřesvědčuji. 
Dokonce když půjdu 
od domu k domu a 
nalepím NASA plakát 
na každý dům, 
nevím, 
nakolik budou 
přesvědčeni, 
protože  
je velice těžké 
změnit zvyky lidí 
a jejich psychologii. 
Někdy jim říkáte, aby 
něco udělali a neudělají to, 
protože chtějí jít proti 
tomu, co říkáte. 
Je to lidská  
psychologie odmítání. 
Je příliš těžké 
pro lidi vědět, 
jak jíst vegetariánsky. 
Nevědí, jak mají vařit 
vegetariánské jídlo. 
Pro Číňany 
a Aulačany (Vietnamce) 
je to mnohem jednodušší, 

protože vaříme tofu, 
chutná jídla 
a chop suey (čínské jídlo). 
Je to ale obtížné pro ostatní 
lidi. Dokonce, i když 
chtějí, nevědí jak. 
Proto je musíme 
učit v televizi, 
jak vařit vegetariánsky. 
Hovorili mi,   
že vo Waldorfskej škole 
majú vegetariánske jedlo, 
je to tak? 
Áno, aj. 
Myslím, že Waldorfská škola 
je veľmi idealistická, 
mala by byť  
za životné prostredie. 
Jedenie mäsa poškodzuje  
životné prostredie veľmi. 
Nehovorím to ako kňaz, 
mníška, moralista 
alebo puritán,  
nič podobné. 
Hovorím o živote a smrti 
našej planéty. 
Máme len pár rokov, 
aby sme zmenili svoj život, 
ináč nebudeme mať 
žiadnu planétu, 
ani nehovoriac o mäse. 
Takže musíme, 
myslím si, 
že Waldorfská škola by mala 
zmeniť svoju politiku, 
aby sa stala príkladom 
pre ostatné školy. 
Je to len môj návrh. 
Ale je to z dôvodu 
prežitia našej planéty. 
Vždy keď pozerám 
na Waldorfskú školu 
vo svojom srdci, 
vždy som si myslela, 
že je to škola, ktorá 
veľmi inklinuje k prírode, 
je to učenie detí 
vyššou metódou 
a vyššou ideológiou. 
Vždy som mala obdiv 

voči Waldorfskej škole. 
Takže ak s týmto dobrým 
menom rozbehnete úplnú 
vegetariánsku stravu, 
bude to mať veľmi veľký  
vplyv na školy vo svete. 
Ľad sa topí a to ovplyvňuje  
všetko, nejde len o ľad. 
Vedci už potvrdili, 
že ak sa roztopí permafrost 
(trvalo zamrznutá pôda), 
uvoľní sa do atmosféry plyn. 
Áno. 
A ten plyn je jedovatý 
pre všetkých. 
Keby išlo o tajfún, môžeme 
utiecť niekam inam. 
Pokiaľ ide o plyn, 
ten sa dostane všade. 
Áno. 
Takže musíme prispieť 
všetkým, čím môžeme, 
aby sme zachránili planétu. 
Už to viac nie je 
otázka morálky. 
Celé tie roky to bolo 
rozprávanie o našej 
morálnej povinnosti  
voči našim spoluobyvateľom, 
že sa musíme k zvieratám 
správať tak ako sami k sebe, 
pretože oni sú tiež všetky 
stvorenia Božie. 
Teraz je to otázka nášho 
vlastného prežitia, 
prežitia našich detí, 
o ktoré sa staráte. 
Ak sa deti teraz  
jednotlivo nenaučia, 
ako zachovať planétu 
chránením druhov na planéte 
nejedením zvierat. 
Pretože jedenie zvierat 
znamená chov zvierat. 
Chov zvierat stojí množstvo 
vody, elektriny, 
liečiv, všetkého, 
a taktiež uvoľňuje 
veľké množstvo plynu 
zo živočíšneho odpadu 
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do atmosféry. 
To je ten najnebezpečnejší, 
najjedovatejší plyn, 
ktorý pochádza zo zvierat. 
Obzvlášť nebezpečný, 
ako som počula, čítala... 
Áno, zo správy OSN. 
...pretože kravy, chov kráv... 
... je najnebezpečnejší 
pre životné prostredie. 
Supreme Master Television 
pre vás zozbierala  
všetky tieto fakty 
od OSN, od vedcov, 
a z ostatných zdrojov 
po celom svete. 
Zostavili sme celý zoznam 
o tom, čo je príčinou. 
A OSN už oznámila, 
že chov zvierat 
je najnebezpečnejší 
pre našu planétu. 
Dokonca šéf oddelenia 
pre klimatické zmeny 
každému hovorí, že by sme 
už nemali jesť mäso. 
Je to jedna z príčiny, 
tá najväčšia príčina. 
Mali by sme, 
aspoň kvôli planéte, 
prestať jesť mäso, 
aby sme viac nezvyšovali 
množstvo jedovatého plynu 
na planéte. 
A potom to možno 
môžeme zachovať tak, 
ako je to teraz, 
aby sa to nezhoršilo. 
Pretože keby sa to zhoršilo, 
každý zomrie 
na rôzne príčiny. 
Aj kvôli plynu, 
nehovoriac o horúčave... 
katastrofách, 
častých katastrofách 
v súčasnosti. 
V TV vidíte každý deň 
nejakú katastrofu 
spôsobenú 
klimatickými zmenami. 

Áno, samozrejme. 
Takže sa snažíme 
zvyšovať povedomie. 
Ale možno máte pravdu, 
už nie je čas. 
Rozhodnutia, ktoré sme 
robili po všetky tie storočia 
nás priviedli tam, 
kde sme práve teraz, 
že prichádzame o planétu, 
ak sa nezmeníme. 
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