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kteří se o psy starají. vyvinout naše vznešené V Au Lac (Vietnamu) 
Psi tam mají  vlastnosti. Ty jsou mnohem  je tradice, 
skutečně pohodlí. důležitější než peníze že musíme být  
Když je někdo přijde  a jakékoli postavení, že? hodní na psy. 
adoptovat, je to milé.  Měli bychom tedy milovat Když zemřeme, 
Jinak by tam mohli žít a chránit zvířata. budeme přecházet most, 
po zbytek svého života, V každé zemi máte zvířata. jsme-li vlídní lidé 
dokud se nevrátí do Nebe. Měli bychom pomáhat, a chováme se ke psům hezky, 
Psi jistě půjdou do Nebe. jak můžeme. nebudou na nás štěkat. 
Když tedy psům pomáháme, Nemůžeme-li nějaké Kdyby na vás štěkali, 
budeme s nimi spojeni adoptovat, měli bychom dostali byste strach 
a jistě půjdeme do Nebe také.  přispět penězi nebo fyzicky, a spadli byste 
Vďaka milosti Boha, abychom pomohli  do špatné řeky, 
väčšina ľudí organizacím pečujícím o psy kde je hodně  
bola pozdvihnutá nebo jiná zvířata, pomoci krokodýlů a hadů atd., 
na vyššiu úroveň; jim se o psy starat,  to znamená téměř peklo. 
ako je to s ostatnými druhmi dokud si je neadoptuje  Jste-li ke psovi vlídní, 
na planéte? nějaká dobrá rodina. Jste-li ke psovi vlídní,  
Dobré zvieratá ako kone V Americe byl miliardář, přivítá vás,  
a primitívne zvieratá nejen miliardář, triliardář, když budete most přecházet. 
ako tigre, původně to byl bezdomovec. Nechá vás bezpečně projít, 
budeme mať na planéte Pak k němu přišel pes a bude vás chránit dokud 
naďalej divé zvieratá, a stal se jeho přítelem. nedojdete do Nebe. 
ak bude planéta zachránená? Každý den  Ten most 
Zvieratá s dobrou NQ ho ten pes miloval odděluje Nebe a peklo. 
Zvieratá s dobrou NQ  a to ho hodně povzbudilo. To je to, 
(vznešenou kvalitou) Utřídil si myšlenky.  co legenda ukazuje. 
alebo rozvinutejšou NQ Později se z něho Nikdy jsem ten  
sú už aj tak stal velice úspěšný podnikatel most nepřecházela. 
na vysokých úrovniach. a miliardář. Ale dává to smysl. 
A samozrejme budú tiež To je velice pravdivý příběh, Naši předci  
pozdvihnuté do vyšších ríš, který se stal byli skutečně moudří. 
ak dokážu byť dobré, v San Franciscu. Nepotřebují nás klamat, ne? 
kým žijú tu na tomto svete. Nevymyslela jsem si ho. Je jedno, je-li  
Ak sú dobré Můžete si to ověřit. ten příběh pravdivý či ne. 
v službe ľudstvu Něž zemřel, Když vidíme  
alebo vlastnému druhu sepsal závěť. slabé a bezmocné, 
akýmkoľvek spôsobom, V závěti stálo,  musíme být dobrým  
dokonca i tigre, že všechen jeho majetek člověkem a ochraňovat je,  
ak je ich správanie dobré daruje psům. protože, když milujeme 
adekvátne podľa Pak vybudovali velký  slabé a bezmocné, 
ich situácie, dům pro psy, psí centrum. znamená to, že máme  
môžu byť tiež pozdvihnuté O všechny psy  srdce hrdiny, 
do vyššej úrovne. A ak se dobře starali. velké štědré srdce, 
bude planéta zachránená, Každý pes má místnost. pak už jsme  
stále budeme mať Každá místnost má okno vznešenými lidmi, 
takzvané divé zvieratá s výhledem ven.  bez ohledu na to, jestli 
ale aj tie sa časom zmenia. Je tam pro psy zahrada, nám psi pomáhají nebo ne. 
Zmenia sa k lepšiemu aby mohli každý den běhat. Samozřejmě, že nám  
vo svojich charakteroch. Jsou tam lidé,  pomáhají. Pomáhají nám  

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 1 / 3 



Titul: TV_1051_Zvieratá prispievajú k zdraviu našej planéty_IV 
poslední prostředek Nebe, k sobě samým, Ak nie, budú  
aby zazněl alarmující zvon. našim členům rodiny prirodzene potlačené. 
Musíme poslouchat a teď. našemu národu Zřejmě  
Zvířata  a všem spoluobyvatelům v blízké budoucnosti 
se nás, lidskou rasu také  na planetě. nebudeme moct jíst drůbež 
snaží probudit tím, Já ale doufám, nikde ve světě, kvůli 
že obětují své životy. že se lidé brzy probudí novému druhu ptačí chřipky. 
Všichni, kdo  a zvířata nebudou  Epidemie je na dosah ruky 
jsou schopni komunikovat muset tolik trpět. a zdá se, že se o to 
se zvířaty telepaticky Toto je varování, nikdo nezajímá. 
potvrdí můj názor na to. že by se lidé měli zbavit Ale ti, kdo o tom vědí, 
Teď prosím, špatného zvyku to zdůrazňují stejně jako 
pokud někdo poslouchá, jedení masa. globální oteplování. 
musíme zastavit všechno Je to velice jasné. Velice brzy tedy  
ubližování a zabíjení, Nechápu, proč to  budeme muset přestat  
ubližování lidem lidé ještě nevidí, jíst drůbež 
nebo jiným druhům, ale doufám, že to uvidí brzy, a mám ten pocit, 
zastavit ničení  doktore. že stejný scénář nastane 
životního prostředí Děkuji, že jste to nadnesl. i s dalšími věcmi. 
a žít jednoduchý život, Děkuji mnohokrát. Souhlasíte s tím? 
jak je to jen možné, Není zač. Ano, doktore, 
podle našich zdrojů, Děkuji Vám, to s ptačí chřipkou 
ve větším souladu s přírodou. Nejvyšší Mistryně. již začalo na mnoha  
Žít a nechat žít, Nejvyšší Mistryně, místech na planetě. 
aby mohly být naše životy tento měsíc v srpnu A teď máme  
ušetřeny a požehnány v Irsku měli strach  prasečí chřipku, 
štěstím. ze salmonelózy nemoc modrého jazyka atd. 
Děkuji Vám. a v celém národě  A mnoho milionů tun 
Nejvyšší Mistryně, zrušili produkty z masa masa bylo zničeno 
vlastně jsme od jednoho největšího   v mnoha zemích. 
na naší relaci  sendvičového řetězce v zemi. A maso bylo  
měli několik telepatických Ve skutečnosti jsou tyto  přechodně zakázáno  
komunikátorů se zvířaty stažení z prodeje  v mnoha zemích 
a oni říkali naprosto to samé. častější a častější, v Evropě i v Asii. 
Ano, skvělé. čteme o nich  Máte tedy  
Moc Vám děkuji, prosím, skoro každý den. v tomto směru pravdu 
poděkujte jim za mne. Někde ve světě stáhli maso a zvířata skutečně 
Poděkuji, samozřejmě. kvůli baktériím E. coli, obětují své životy, 
Zdravím, Mistryně. salmonelóze aby nás varovala. 
Zdravím, pane. nebo jiným chorobám. Já však doufám, že lidé  
Zdravím, profesore. Zdá se, že když  věnují pozornost varování 
Nejdříve bych Vám chtěl budeme jíst maso, a změní způsob života. 
Mistryně poděkovat nejen že ovlivňujeme  Musíme přejít k vznešenému 
za to, že mohu klást otázky. životní prostředí, ale vlastně způsobu života hodícímu se 
Jste vítán. riskujeme naše zdraví. k lidským bytostem.  
Poté co vyšla kniha  Proč si myslíte,  Lidské bytosti jsou  
„Ptáci v mém životě“ že se objevují tato stažení vrcholem stvoření. 
v anglickém vydání z prodeje častěji a častěji? Musíme podle toho žít. 
a pak byla přeložena  Madam, jasně Musíme žít s důstojností 
do čínštiny,  je to varovný signál, jako a zodpovědností 
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korejské vydání se stalo  
mezinárodním bestsellerem  
v roce 2007, 
jak vaši ptáci reagovali 
ne tento úkaz? 
A v té době, 
jaké důležité poselství  
vám vaši ptáci svěřili? 
Prosím vysvětlete, Mistryně. 
Samozřejmě mi gratulovali. 
Jsou také velice pyšní na to, 
že částečně přispívají  
k přežití lidstva a planety. 
Také doufají v to, 
když lidé budou milovat 
ptáky, pak budou  
milovat i jiná zvířata. 
A pak přestanou zabíjet, 
přestanou  
ubližovat lidským bytostem 
i zvířatům, aby žili  
společně v harmonii. 
Díky ptákům můžeme  
porozumět dalším zvířatům 
a přestaneme zabíjet, 
budeme žehnat světu. 
Já také děkuji ptákům, 
že mi dovolili 
odhalit jejich  
velice osobní pocity 
k celému lidstvu, hlavně  
přispět k záchraně planety. 
Proto jsou ptáci   
velice potěšeni,  
naprosto s tím souhlasí 
a jsou velice pyšní, 
že s tou prací pomohli, 
to je vše. 
Obvykle duchovní úroveň  
ptáků bývá velice vysoká, 
oni nemluví  
tak hodně jako my. 
Používají pouze telepatii, 
aby si rozuměli, 
někdy to trvá jen pár vteřin, 
aby hodně rozuměli. 
Zatímco my, lidé, 
často mluvíme tak dlouho, 
ale naše porozumění  
není dostatečně hluboké. 

Obecně, jsou  
velice šťastní a pyšní. 
A doufají,  
že se probudíme. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám, profesore. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Mistryně, 
je infikace masa 
způsob, jakým zvířata 
varují lidi o špatném vlivu 
konzumace masa? 
Je to něco,  
co bude více varovat 
lidi v této oblasti, 
prostřednictvím dalších 
případů této kontaminace, 
aby mohli lidé konečně  
pochopit spojení 
mezi konzumací zvířat 
a její škodlivostí?  
Jistým způsobem 
některá zvířata varují lidi tím, 
že obětují své životy 
nebo své blaho, 
protože vědí více 
než mnozí lidé, 
pravdu za věcmi, 
protože jsou více spojeni 
s Nebeskou Přirozeností 
než většina lidí. 
Je to také otázka 
příčiny a následku. 
Zabít jakoukoli bytost   
k snědku je špatné, špatné. 
A lidem by to mělo  
být připomenuto, 
aby zastavili tuto krutost, 
nelidské praktiky. 
Děkuji Vám. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Máme-li psa 
a chováme-li se k němu  
hezky, probudí to našeho 
vnitřního ducha a budeme 
schopni komunikovat 
s dalšími zvířaty. 
Můžeme začít se psem. 
Staneme se inteligentnějším  

člověkem 
a duchovnějším člověkem. 
Pak budeme schopni  
komunikovat s dalšími  
zvířaty. Naše láska se vyvine. 
Skutečně se můžeme 
změnit o 360 stupňů, 
to slibuji. 
Nemusíte se učit ode mne. 
Můžete se učit od psů. 
Oni nás můžou učit  
a vzdělávat v tichosti. 


