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Nie je tam  Viem, že tvrdo pracujete. Sledujete reláciu 
vôbec žiaden život, Všetci títo prekrásni, Medzi Majstrom a žiakmi 
nie taký život, aký poznáme. vynikajúci ľudia, „Tajomstvá Venuše“ 
Je to škoda. môj Bože! Videokonferencia 
Bytosti,  Viem, že ste mi už dávno  s Najvyššou Majsterkou 
ktoré tam boli predtým, chceli položiť nejaké otázky, Ching Hai 
vyzerali ako my? niektoré horúce témy, a personálom 
(Áno.) ako Venuša a podobne, Supreme Master Television, 
Áno, ale boli sme zaneprázdnení, Los Angeles, California,  
vyzerali ako my. však? USA – 29.8.2009 
Ako je možné, Viete to, však? Ďakujem. 
že Mars, Zem a Venuša Áno, Majsterka. Prosím, 
boli všetky obývané A skutočne som to natesnala, prosím, cíťte sa ako doma. 
ľudsky vyzerajúcimi  aby sme mohli stráviť Posaďte sa, prosím. 
bytosťami ako sme my? trochu času spolu. Milujem vás, ľudia! 
Mali sme  Kto vie, možno môžeme Ste dobrí, ste dobrí. 
rovnakých predkov? zachrániť planétu, Milujeme vás, Majsterka! 
Ďakujem, Majsterka. a potom ma budete môcť Vyzeráte veľmi krásne, 
Áno, máme vidieť každý deň, Majsterka. 
jediného predka. kedykoľvek budete chcieť. Dobrý deň! 
Tým je Boh. Dobre, povedzte mi, Dobrý deň, Majsterka! 
Ale nejaký „padlý anjel“.  preberieme tie veci, áno? Všetci títo dobrí, 
Dôvod, prečo Áno, Majsterka, áno. tvrdo pracujúci ľudia. 
vyzerajú podobne ako my, Dobre. Naša milovaná Majsterka, 
je ten, že sme mali Máme pre vás cítime sa takí šťastní, 
podobné zásluhy – množstvo otázok. že sme dnes požehnaní 
Mars, Venuša Prosím, poďme na to, vašou prítomnosťou. 
a niektoré iné planéty počúvam. Ďakujeme vám veľmi pekne, 
v našej galaxii, Zdravím, Majsterka, že sa s nami delíte  
iba v našej galaxii. (Áno.) o svoj vzácny čas. 
Nepýtajte sa príliš ďaleko, mám prvú otázku. A sme takí vďační za všetko, 
lebo potom nikdy Vedci oznámili, čo robíte pre Zem 
nevyjdem zo samádhi. že pred miliardami rokov a pre zástupy bytostí tu. 
Vaša otázka je jednoduchá, mohla mať Venuša Nerobím to sama. 
no musím to skontrolovať. oceány ako Zem, Vy ste skutočne  
Zaberie to nejaký čas. ale že vyschli, veľkou pomocou. 
A tiež sme boli čiastočne preto, že Venuša A tiež všetci vaši bratia 
fyzicky zaneprázdnení  je tak blízko slnku. a sestry, 
kvôli prežitiu planéty, No aj tak, prítomnosť vody a vegetariáni tam vonku, 
takže som musela obetovať mohla znamenať, vegáni, wateriáni, 
vaše prianie a odložiť ho že tam bol fyzický život fruitariáni, solariáni, 
až dodnes, a vedci dnes veria, breathariáni, atď., atď., 
a veľmi som sa snažila, že tam je  a tiež nevegetariáni. 
aby to dnes vyšlo. mikrobiálny život. Aj oni teraz veľa pomáhajú 
Ďakujeme, Majsterka. Bola Venuša niekedy ako  a menia sa smerom 
Áno. Povedzte, čo ďalej? Zem, umožňovala život? k vegetariánskej strave, 
Mars je dnes známy Áno, áno, bola. Áno. ktorá je veľmi prospešná 
ako červená planéta Kedysi to bola pre našu planétu. 
a venuša je vriaco horúca. prekrásna planéta, Som veľmi šťastná, 
Áno. no teraz už nie je. že sa vám darí dobre. 
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horšiemu než Mars. Pokračujte a potom Mala Venuša niekedy 
A aký druh katastrofy vám možno poviem krajinu podobnú Zemi, 
sa prihodil na Venuši? ešte ďalšie veci. s prekvitajúcim životom, 
Výbušné a jedovaté plyny Bol na Venuši  zelenými kopcami, modrými 
od dobytka nejaký osvietený Majster moriami, alebo mala 
a tie následne pre časom zničenia? odlišnú krajinu? 
spustili ďalšie plyny Boli tam, Áno, áno, 
zo všetkých strán. no oni ich okamžite zničili. mali podobnú krajinu. 
A potom jednoducho Vidíte, hovorila som vám, Naše susedné planéty 
explodovali behom pár že boli príliš pyšní ako Venuša, Mars, 
týždňov, 8 alebo 9 týždňov, na svoj materiálny úspech mali podobnú krajinu. 
všetko bolo úplne zničené a príliš arogantní,  Niektoré sú výraznejšie 
a oni všetci boli zničení, aby počúvali niekoho, krásne, nádhernejšie. 
kvôli veľkej explózii kto hovorí o niečom  Možno ak budeme mať čas 
z vnútra zeme, abstraktnom, ako je Boh trochu neskôr, alebo 
akoby vulkanického typu alebo ako je hodnota ak sa na to spýtate, 
a plyn z oceánu vnútorného kráľovstva poviem vám. Dobre? 
a samozrejme od zvierat. či morálny štandard atď. Dobre. 
Všetci spolu vybuchli, Preto neprežil Zdravím, Majsterka. 
celá planéta. žiaden z Majstrov. Ahoj. 
Celá populácia zomrela A neskôr tam už Nakoľko  
kvôli výbušným samozrejme nebol poslaný technologicky vyspelí 
a jedovatým plynom. žiaden Majster. boli obyvatelia Venuše 
Ďakujem, Majsterka. Len pár, na začiatku pred masovým zánikom? 
Nemáte za čo. a oni ich takmer okamžite Veľmi pokročilí, 
Je to smutné. zničili. oveľa viac než my. 
Zdravím, Majsterka. Majsterka, Smutné je, že to bol iba 
Ahoj. koľko ľudí technologický pokrok, 
Zdá sa, duchovne praktikovalo nie oveľa viac, 
že je mnoho planét, v tom čase? a preto sa to stalo. 
ktoré podstúpili túto Koľko ľudí? Viete, 
planétu – ohrozujúcu krízu, Nikto, zlatko, nikto. boli tak trochu 
ktorá sa odohráva na Zemi, Áno. Je mi to ľúto. príliš materialistickí. 
kvôli stravovacím návykom To sa týka len Venuše. Boli veľmi pyšní 
jej obyvateľov. Áno. Ďalšie otázky? na svoj vlastný úspech 
Prečo je jedenie mäsa To je všetko. a venovali 
takou prekážkou Ďakujem, Majsterka. veľmi malú pozornosť 
pre evolúciu planéty? Nemáte za čo. božskej podstate 
No, viete, Majsterka, vnútorného kráľovstva. 
iba vedomie nízkej úrovne, mali obyvatelia Venuše Boli príliš pyšní, 
tých planét, nejaké riešenie, mali príliš veľa 
ktoré mali obyvateľov napríklad byť vegetariánom, výhod z technológie. 
s nízkou úrovňou vedomia, pred masovým zánikom? A mysleli si,  
boli zničené alebo zanikli. Nie, nie. Nie. že sú Bohom, áno? 
Nie tie s vysokou úrovňou. Nevedeli nič o vegánstve, Mysleli si, že môžu 
Dobre. o súcite, urobiť čokoľvek, čo chcú. 
Samozrejme, o vzájomnom prepojení V skutočnosti, 
je ich bezpočetne, medzi životmi. takmer, fyzicky. 
je mi ľúto, že to hovorím. A preto čelili Pozriem sa, 
Možno to tu niekde mám...  takému hroznému koncu, či tu pre vás ešte niečo mám. 

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_1101_Tajomstvá Venuše_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 

asi 5 miliárd planét 
bolo zničených 
alebo mali podobný osud 
ako Venuša a Mars. 
Podnecovala mája 
túto istú skúšku 
na všetkých planétach? 
So zvykom jedenia mäsa 
a zničením planéty. 
Áno, áno. 
To je práca máje, 
samozrejme, 
kráľa diablov. 
Oni sú vodcami 
negatívnej sily. 
Chcú zničiť deti Boha. 
A ak ľudia nebudú počúvať 
božskú intuíciu 
a duchovné vedenie, 
potom samozrejme 
spadnú do tejto pasce, 
prekvapivo je také ľahké 
do nej padnúť. 
Rozumiem. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
A boli ste niekedy  
na Venuši? 
Nie! Nie. 
Ale bola som na inej Venuši. 
Nie na tejto Venuši. 
V našej galaxii  
boli 4 Venuše. 
Sú tak pomenované preto, 
že sú všetky podobné, áno? 
Podobné veľkosťou, 
podobné krajinou, 
podobne krásne. 
Volajú ich Venuša. 
A dve z nich boli zničené. 
Táto jedna je zničená 
a ešte stále tam teraz vidíme 
horúce plyny 
všade na planéte? 
Áno. 
A všetok život  
bol vyhubený. 
Je ešte iná Venuša, 
tiež zničená, 
úplne, 

úplne explodovala, 
úplne sa zmenila na prach 
behom okamihu. 
A teraz máme ešte 
dve ďalšie Venuše, 
ktoré sú veľmi krásne, 
oveľa rozvinutejšie 
v technológii, 
než je naša planéta. 
A našťastie na jednej Venuši, 
jej obyvateľstvo, 
iba jedna štvrtina z nich 
je mäso 
a aj to veľmi šetrne. 
A zvyšok, 
tri štvrtiny z nich 
sú vegetariáni 
alebo vegáni. 
To je skvelé. 
Preto stále môžu mať 
svoju planétu. 
Tie zvyšné dve, 
jedna z nich je stále 
vriaco horúca 
a tá druhá úplne spopolnená 
výbušným plynom. 
Rozumiem. 
Pretože tam bol 
jedovatý plyn, 
ktorý sa vytvoril 
pod povrchom tej Venuše, 
tej druhej. 
Nie tej súčasnej horúcej, 
ale tej druhej, 
ktorá explodovala, 
jedovatý plyn sa vytvoril 
vo vnútri jadra planéty. 
Tá planéta mala  
vo vnútri prázdne jadro 
a tam vznikol jedovatý plyn, 
a tiež v atmosfére planéty. 
A preto tá venuša, 
poviem jednoducho, 
štvrtá Venuša 
úplne zmizla, 
ako prach, 
(Rozumiem.) 
vybuchla, 
úplne sa stratila  
– celá planéta, 

nielen ľudia. 
Ďakujem. 
Nemáte za čo. 


