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a potom možno jedného dňa len zmena miestnosti. Rada by som vám 
budete mať spojenie. Oni sa nám pokúšajú  veľmi pekne poďakovala 
Všetci ľudia povedať celé storočia, za vaše krásne knihy 
dokážu telepaticky že by sme mali žiť vznešený o zvieracích priateľoch. 
komunikovať so zvieratami. život, život podľa Čo sa týka 
Ide len o to, že oni ešte Ježišovho učenia globálneho otepľovania, 
nedokážu komunikovať a Budhovej náuky, ale dokážem si predstaviť, 
ani sami so sebou. len veľmi málo ľudí počúva. že zvieratá môžu tiež cítiť 
Oni dokonca nevedia, Oni stále hovoria to isté, rýchle klimatické zmeny. 
čo chcú. hovoria rovnaké veci, Dokážem cítiť, 
Nedokážu dokonca načúvať hovoria to, čo ja. že oni sa tiež obávajú 
svojmu vlastnému srdcu. Buďte vegetariáni. tejto naliehavej situácie. 
Sú príliš zaneprázdnení, Žite ekologicky. Len ma zaujíma, 
príliš zaživa ponorení Zachráňte svoje duše. či sa zvieratá tiež pokúšajú 
v tejto materiálnej Ďakujem, Majsterka. dať nám nejaké posolstvo, 
jednotvárnej existencii. Majsterka, povedali ste, čo sa tohto týka. 
Takže je to ťažšie že keby sme všetci rozumeli Oni nám ho posielajú 
načúvať sebe. reči zvierat, po všetky tieto storočia 
Ale keď budú cvičiť, nikto by nejedol mäso. ale nikto nepočúva. 
dokážu to. Zaujíma ma, Nielen teraz. 
Presne ako teraz čo musíme urobiť, aby sme Oni sa neobávajú 
ste sa naučili pomohli ľuďom porozumieť klimatických zmien 
praktikovať meditáciu, reči zvierat. ani nemajú strach 
ktorú som vás učila. Oni si musia pomôcť sami. o svoju vlastnú bezpečnosť 
Dokážete načúvať V mojich troch knihách, či niečo také. 
sami sebe jasnejšie, buď v knihe: Viac sa obávajú o to, 
ak tomu venujete pozornosť, „Vtáci v mojom živote“, akým spôsobom ľudia 
potom skutočne viete, „Psy v mojom živote“ alebo degradujú sami seba. 
čo chcete „Vznešené zvieratá vo voľnej  A odrazu toho do klimatickej 
a skutočne viete, prírode“ som tiež  tragédie a poškodenia 
akú radu si vziať trochu zmienila, životného prostredia 
a ako cestou sa vydať. ako telepaticky komunikovať a možno zničenia 
A mnohé veci v živote so zvieratami. celej planéty. 
vám budú jasnejšie. Musíte si sadnúť Spolu s tým, 
Pretože načúvate so svojimi zvieratami je to stav ľudí, 
svojmu Ja, ktoré je potichu, kedykoľvek máte  stav ich srdca. 
Veľkým Duchom vo vás, čas sadnúť si s nimi, Zvieratá a obávajú o to, 
ktorý je Bohom. len sa ich dotknite, pohlaďte  o degradáciu, 
To isté bude, keď sa ľudia ich alebo si spolu sadnite o zničenie ľudskej 
skúsia utíšiť a žiť a pokúste sa vo vnútri  vznešenej kvality. 
cnostnejší život počúvať, čo sa vám zvieratá Oni nemajú strach 
a skutočne milovať  pokúšajú oznámiť. o svoj život či smrť, 
svoje zvieratá, Spýtajte sa ich, či vám chcú neobávajú sa toľko 
potom tam bude spojenie. niečo povedať. života či smrti  
Budú schopní Nepovedia vám vždy niečo, takým spôsobom ako my, 
načúvať svojim zvieratám. pretože možno  pretože väčšina z nich 
Ide len o to, nie je čo povedať. je v spojení 
načúvajú vôbec? Oni netárajú vždy veľa s ich vnútorným Ja, 
Počúva väčšina ľudí vôbec? tak ako my. s Božským Ja vo vnútri 
Rozprávame veľa Ale pokračujte v tom a zomrieť je pre nich 
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Je pro nás velice obtížné Zdravím, pane Thưởng. ale nepočúvame, 
je rozeznat. Mistryně, staré sútry dokonca ani partnerov, 
V každém období často popisují bytosti naše ženy, manželov, 
přicházejí dolů svatí, na vyšší úrovni vědomí, ani priateľov. 
nejen v tomto. které sestoupí na Zemi Počujeme ale nepočúvame. 
Musíme milovat jako zvířata. Nepokúšame sa porozumieť, 
a ochraňovat všechny bytosti, Ano. čo ten človek hovorí. 
pak bude Nebe dojaté. Mistryně,  Takže často robíme 
Je jedno, zda jsou ta zvířata jak rozlišíme tato zvířata nesprávne veci 
obyčejná nebo to jsou a obyčejná zvířata? a už vôbec nehovoriac 
reinkarnovaní svatí. A jak se dozvíme, o načúvaní Boha vo svojom 
Děkuji vám. že je v současné době vnútri. Boh je tam stále, 
Moja otázka je, na Zemi mnoho bytostí vždy pripravený 
ak sa viac a viac ľudí v podobě zvířat?  komunikovať s nami, 
vzdá jedenia mäsa Děkuji Vám, Mistryně. kedykoľvek o niečo žiadame. 
ale naďalej budú jesť ryby V každé době jsou  Ale počúvame? 
len raz, dvakrát týždenne, Bódhisattvové  Zvieratá sa niekedy 
nakoľko to môže pomôcť a bytosti vysokých  chcú s nami rozprávať, 
zachrániť našu planétu? duchovních úrovní, ale počúvame? 
A mohla by ste nám povedať, které scházejí na Zemi O to ide. 
ako môžeme efektívnejšie jako zvířata, jako lidé, aby Oni s nami telepaticky 
poradiť ľuďom, aby prestali pomohli cítícím bytostem. komunikujú  
jesť ryby? Ďakujem. Buddha měl také  o niektorých veciach, 
Už to je veľmi dobré, mnoho minulých životů, keď potrebujú 
že prestali jesť červené mäso v kterých byl jako zvíře, a keď nás chcú  
a mäso veľkých zvierat. jelen nebo pták, aby  pred niečím varovať 
Je to už veľmi dobré. pomohl zvířatům nebo alebo nám niečo povedať, 
Povedzte im pomohl lidským bytostem. čo by sme mali alebo nemali  
„Bravo! Bravo! Nemáme-li oko moudrosti, urobiť alebo nás varujú 
Ďakujeme vám veľmi pekne. nemůžeme rozpoznat  pred nebezpečenstvom. 
Ste veľmi statoční. rozdíl mezi těmito bytostmi Ale počúvame? 
Ja vám ďakujem a jinými obyčejnými zvířaty. O to ide. 
a planéta vám ďakuje. S lidskými bytostmi My nepočúvame. 
A mnohé zvieratá je to stejné. Nie že by sme nedokázali 
vám ďakujú!“ Například, existuje mnoho telepaticky komunikovať 
A potom im dajte leták. praktikujících, kteří jsou  so zvieratami, 
Zozbierajte všetky informácie na velice vysoké úrovni, ide len o to, že nepočúvame, 
o škodlivosti jedenia rýb ale nemůžeme vidět čo nám hovoria. 
a dajte im ich. rozdíl mezi Takže ak sa ľudia naučia 
Povedzte: „Teraz, těmito praktikujícími počúvať, potom bude 
ak pôjdete o jeden krok ďalej na vysoké úrovni telepatická komunikácia 
a nebudete jesť ryby, a dalšími obyčejnými  vždy dostupná. 
budete dokonalí. lidmi, mnohem méně mezi Toto ich skutočne 
Budete mojim hrdinom.“ ptáky nebo dalšími zvířaty.  nemôžete naučiť. 
Dobre. Musíme se chovat  Oni to v sebe majú. 
Pretože jedenie rýb ke všem bytostem  Len či to chcú 
je tiež veľmi vyčerpávajúce s bezpodmínečnou láskou cvičiť alebo nie. 
pre planetárny systém. a nezaměřovat se jen Ďakujem, Majsterka. 
Je dokázané, na svaté,  Zdravím,  
že nadmerný výlov sardiniek kteří se vtělili do ptáků. Mistryně Ching Hai. 

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 2 / 3 



Titul: TV_1038_Zvieratá prispievajú k zdraviu našej planéty_I 

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 / 3 

vyústil do vzniku 
mnohých mŕtvych zón. 
Pretože oni tam sú 
z nejakého dôvodu. 
Sú tam možno kvôli 
oxidácii oceánu 
alebo aby dali život nejakým 
iným druhom 
alebo aby čistili prostredie. 
Akékoľvek druhy, 
ktoré Boh stvoril na Planéte, 
majú tu svoju úlohu. 
Druhy majú prácu, 
ktorú treba urobiť. 
Presne ako my ľudia, máme 
prácu, ktorú treba urobiť. 
Zvieratá majú prácu, 
ktorú treba urobiť. 
Dokonca malé ryby, 
ako sú sardinky, majú prácu, 
ktorú treba urobiť. 
Ide len o to, že mnohí ľudia 
sú nevedomí. Myslia si, 
že sú to malé ryby 
a sú aj tak bezmocné, 
neužitočné. 
Nie, nie sú zbytočné. 
Ľudia si myslia, že sú  
zbytočné, tak ich lovia 
a jedia. 
Ale oni sú 
veľmi, veľmi užitočné 
pre náš ekosystém 
a pre zdravie planéty, 
a následne 
pre zdravie ľudí 
a všetkých bytostí na planéte. 
Takže zozbierajte 
všetky tieto fakty 
zo Supreme Master 
Television alebo z internetu 
alebo informácie, ktoré 
môžete nájsť v knižnici, 
alebo kdekoľvek, 
vytlačte ich na leták 
a dajte to človeku, 
ktorý je ryby. 
Urobíme to. 
Ďakujem, Majsterka! 
Samozrejme, 

že oni to nevedia. 
Možno to nevedia. 
Nie každý vie o všetkom. 
Môj Bože, ako môžu 
vedieť všetko? 
Niektorí ľudia vedia toto, 
niektorí ľudia vedia tamto. 
Takže ak oni niečo nevedia 
a vy to viete, 
dajte im informácie. 


