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Celosvětové úsilí k záchraně 
planety.  
 
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, 
rozumíte mi? 
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. 
Dobrá. Každý z nás 
je zodpovědný. 
Uděláme co 

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, 
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, 
dost destruktivní  
síly. 
My ale máme ochranu. 
Máme sílu, 
to je ono. 
Všichni jednoho dne 
zemřou. 
Otázka je,  
kam půjdou, 
rozumíte mi? 
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 
tzv. náboženskými 
vůdci, 
těm síla  
současného Mistra 
také pomůže, 
a budou také  
pozvednuti  
do určitého Nebe, 

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


Titul: TV_605_Celosvětové úsilí k záchraně planety 

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 / 5 

rozumíte? 
Tak to je. 
Ale ta otázka nestojí, 
zda zemřou, nebo ne, 
otázkou je,  
zda budou vysvobozeni, 
lidem světa bylo tedy 
duchovně  
pomoženo, 
jejich duše tedy budou  
vysvobozeny, 
jsou vysvobozeni, protože 
to není vše jejich chyba. 
Není to úplně jejich chyba, 
že jedí maso. 
Není jejich chyba, 
že nerozumějí  
Bibli nebo učení  
Buddhu, 
protože jim to opravdu 
nikdo správně 
nevysvětlil. 
Rozumíte? 
Ano. 
Ti, kdo tedy  
byli zasvěceni, 
jsou jistě 
pod ochranou, 
následují-li, samozřejmě. 
Přeruší-li to, samozřejmě,  
musí nést 
následky. 
A ostatním lidem, 
lidem, kteří  
neudělali  
nic špatného, 
kteří jen následují masy, 
a jsou skutečně neznalí, 
těm bude také pomoženo. 
Jejich duši bude pomoženo. 
Děkuji Vám. 
Rádo se stalo. 
Mistryně, 
další otázka, 
kdyby jste měla vzkaz 
pro svět, 
co by to bylo? 
Že je velice 
miluji. 
Protože vím, 

že to není jejich chyba, 
ať dělají cokoliv. 
Jsou jen 
zahaleni 
pláštěm neznalosti, 
a ten způsobuje, 
že zapomínají pravdu. 
A také byli 
mateni okolnostmi, 
lidmi, učením, 
lidmi, kteří nerozumí 
učení 
Mistra. 
Toto je tedy vše,  
co jim mohu říci. 
Velice je miluji. 
Je mi jich velice líto, 
neobviňuji je. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
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. 
Dobrá? 
Děkuji Vám. 
Jen někdy, 
prostě přemýšlím, 
nevím,  
zda lidé vůbec poslouchají. 
Rozumíte? 
Ano, já tomu rozumím, 
Mistryně. 
Ano, jednoho dne 
jsem šla do restaurace, 
abych se s někým setkala, 
a pak jsem s ním mluvila 
o změnách klimatu, 
a jen jako  
napůl v legraci jsem řekla: 
„Máme jen  
čtyři, pět let, 
víš o tom?“ 
A on řekl: „Ne, ne, ne,  
máme 50 let.“ 
A já jsem řekla: „…pár 
let. Vědci…“  
„Ne, máme padesát let.“ 
I kdyby to bylo 50 let, 
jak dlouho to je? 
Víte co myslím? 
Jen způsob,  
jakým říkají padesát let, jako 
by to nebyl žádný problém,  
jako by to bylo  
dalších padesát miliónů let, 
nebo něco takového. 
Pro ně je padesát let, 
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jako pět miliónů let. 
Jako by se jich  
to teď netýkalo, 
oni se  
o to prostě 
příliš nezajímají. 
A tam kde bydlím, 
jela jsem tam, kde nově  
bydlím, je to  
blízko dálnice, 
ne moc blízko, ale protože  
bydlím vysoko v horách, 
hluk prostě 
stoupá nahoru. 
Dnem i nocí 
tam projíždí  
tisíce aut. 
Toto vše skutečně 
o něčem vypovídá. 
Rozumím. Ano, Mistryně. 
Ale nicméně, 
my se ještě nevzdáváme, 
podnikáme něco. 
Stále vysíláme v naší televizi, 
pokračujeme v naší práci. 
Ale na druhé straně 
vám říkám fakta. 
Rozumíte? 
Ano! Ano, Mistryně. 
53% Američanů 
teď říká: „Ano, 
vegetariánství, veganství 
je pro planetu dobré, 
a pomáhá i individuálně.“ 
Ale nevím, 
zda jich to padesát tři procent 
dělá. 
Ještě ne. 
Ale čím více 
zpráv se dostane na veřejnost, 
tím více lidí  
změní svůj život. 
My to děláme, my to děláme. 
Také televize na… 
Přemýšlela jsem také 
zveřejnit reklamu 
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. 
V dané situaci  
a čase, 
děláme, co můžeme. 
Nezapomínejte, že se nejedná 
jen o vegetariánství, 
(veganství). 
Musejí  
změnit techniku, 
technologii,  
a také vše ostatní. 
Ano, samozřejmě. 
Vegetariánství, veganství 
je pro dlouhodobý prospěch, 
ke snížení špatné karmy, 
abychom se dotkli  
slávy Nebe. 
Ale všichni ostatní 
musí také přispět, například 
udržitelnou energií, 
atd., atd. 
Musí to udělat lidé  
na celé planetě společně. 
Myslel jsem, že můžeme 
bojkotovat hlavní 
znečišťovatele, společnosti, 
které vůbec nepomáhají 
v celosvětové potřebě 
boje s klimatickými 
změnami, a takovými věcmi. 
Mnoho věcí… 
Můžeme sepsat 
všechny návrhy,  
a poslat Vám je. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
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 (veganem)?” 
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. 
Rozumíte? 
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 (vegansky). 
Nevědí, jak mají vařit 
vegetariánské  
(veganské) 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 (vegansky). 
Údaje z klimatické zprávy 
NASA naznačují, 
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že polární ledovec se 
rozpustí do roku 2012, 
což se shoduje s koncem 
Mayského kalendáře, 
je to shoda okolností 
nebo ne? 
Mayský kalendář? 
Mayský kalendář pochází 
od skupiny lidí 
z Jižní Ameriky, 
kteří říkali, že v roce 2012, 
kdy skončí jejich 
kalendář, už nebude 
následovat 
žádný další. 
Možná to není 
shoda okolností. 
Někteří lidé 
vidí dopředu. 
Někdo vidí věci 
v budoucnosti, ale 
lidé to ještě mohou změnit! 
Problém je, 
chtějí to změnit? 
Jsou dost silní 
to změnit? 
Zkouším to všude, kam jdu 
samozřejmě. 
Náš program a 
letáky a přednášky 
mění mnoho lidí, 
miliony lidí, 
ale není to dost. 
Rozumíte? 
Děkuji, Mistryně. 
Není zač. 
Dobrý den, Mistryně. 
Jak se máte? 
Jsem šťastná, že jsem tady. 
Chtěla jsem se zeptat, 
pokud byste měla vzkaz 
pro světové vůdce, 
co byste jim  
řekla? 
Řekla bych jim, 
aby použili svou sílu moci 
k tomu, aby změnili 
stravu na planetě. 
A okamžitě zavedli 
nové technologie, 

udržitelnou energii. 
A dali příklad 
ostatním tím, 
že se stanou vegetariány 
nebo vegany, 
změní svou stravu. 
Použijí svou sílu. 
Půjdou příkladem 
a zavedou novou stravu 
na planetě, vegetariánskou  
(veganskou) stravu. 
Děkuji, Mistryně. 
Nejdříve musí být 
vegetariány (vegany) a potom 
použijí svoji moc správně. 
Líbí se mi způsob, jakým 
bylo zakázáno kouření. 
Mohli by to tak udělat 
také se zákazem masa. 
Citováním všech špatných 
vlivů, které má jedení masa 
na lidi a planetu. 
Mohou to udělat. 
Stejně jako 
zakázali kouření. 
Zakázat jedení masa 
stejně jako zakázali 
kouření cigaret 
a užívání drog, 
je to také druh 
škodlivé drogy. 
Zajímalo by mě, 
jak budou lidé vypadat 
v nové éře. 
Budou mít stále toto 
fyzické tělo, 
pokud přežijí tento čas? 
Pokud přežijeme 
tyto katastrofické 
klimatické změny, 
budeme vypadat stejně. 
Zdravěji, pokud budeme 
vegetariány (vegany), 
budeme vice duchovní, 
vice morální, šťastnější 
a budeme si 
více vážit 
lidského života. 
Děkuji, Mistryně. 
Ano, ale fyzicky 

žádná 
odlišnost. 
Pokud budou lidé vegetariány  
(vegany), budou 
inteligentnější, 
duchovnější, zdravější 
a šťastnější, 
lepšími lidmi, 
ctnostnějšími. 
Děkuji. Mistryně. 
Není zač. 
Dobrý den, Mistryně. 
Dobrý den. Jak se máte? 
Dobře. 
Tady je otázka: 
Rozvinulo se lidstvo  
dostatečně  
v posledních letech na to, 
aby ho oslovovala 
takováto výzva? 
Trochu se  
rozvíjí. 
Ale ne dostatečně rychle. 
Rozvíjí se 
díky 
Milosti Boží. 
Proto teď naslouchá 
lépe než 
kdysi dávno 
před lety 
či desítkami let. 
Nyní naslouchá lépe, 
ale dosud 
má příliš práce s materiální 
existencí na to,  
aby o tom 
přemýšlelo do hloubky. 
Další otázka se týká toho, 
že mnoho lidí si 
je vědomo 
klimatických změn 
a jejich důsledků. 
Ale mnoho 
lidí neví 
o toxických plynech - 
z oceánu. 
Supreme Master Television 
o tom dělala 
průzkum a 
našla nějaké 

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


Titul: TV_605_Celosvětové úsilí k záchraně planety 

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 5 / 5 

podporující studie 
z university. 
Říkají,  
že před 250 miliony lety 
bylo asi 90 % živočišných 
druhů na Zemi také  
vyhubeno. 
Ano. 
Jsou současné klimatické 
změny srovnatelné 
s něčím jiným 
v historii Země? 
Myslíte tím  
ten plyn? 
90 % kvůli plynu? 
Ano. 
Bude to podobné. 
Plyn je plyn. 
A také, 
měli ostatní civilizace  
ve vesmíru 
stejný problém? 
Ano. 
Kdekoli jsou lidé 
a planety, 
mohou se tyto věci  
vždycky stát. 
Jakmile je technologie 
rozvinuta 
do určité úrovně, 
vedlejší účinky následují. 
Pokud lidé nejsou 
duchovně vyvážení 
nebo vyvinutí, 
potom technologický 
rozvoj 
převáží nad 
duchovní rovnováhou, 
a potom to 
zničí planetu. 
Děkuji, Mistryně. 
Není zač. 
Chci se zeptat, 
téměř všichni souhlasí s tím, 
že probíhají 
klimatické změny, 
ale někteří lidé stále 
nevěří, že jsou 
způsobeny lidstvem. 
A myslí si, 

že už se to stalo 
i kdysi dávno 
s dinosaury 
a že my nemůžeme vědět, 
jestli za to mohou lidé. 
A já chci vědět, mohou 
za to lidé a můžeme 
to zastavit? 
Ve většině dob je to 
způsobeno lidmi. 
Dnes už to 
každý ví. 
Někteří lidé 
stale říkají, 
že není jisté, zda za to 
mohou lidé. 
Kdo jiný vypouští 
Co2 
z aut? 
Myslíte, že mimozemšťané 
řídí naše auta a  
jedí maso? 
Ne každý 
dokonce ví  
o klimatických změnách. 
Dobře. 
Další věc, kterou chci  
říci, není 
opravdová otázka, 
ale spíše komentář. 
Vypadá to, že někteří 
experti mluví 
o svém vlastním oboru. 
Například někteří vědci 
mluví o tání ledovců, 
protože jsou odborníky 
a studují ledovce. 
A někteří jsou odborníci 
na oceán 
a říkají nám, že se 
oceán otepluje. 
Ale dosud změny 
v lidském chování 
nejsou dostatečně rychlé. 
Chci pouze poděkovat 
za ukázání věcí 
v pravém světle  
s takovou jasností, 
že všichni na planetě 
vědí, že teď 

je čas konat. 
Ano. 
Můžeme udělat, co je  
v našich silách. Nedávno 
jsem přemýšlela, co dělat. 
Když mluvíte, 
přichází vice nápadů 
a to je dobře. 
Jsme tak vděční 
za vaše vedení, 
Mistryně. Děkujeme. 
Děkuji celému týmu. 
Drahá Mistryně, rádi bychom 
využili této příležitosti 
a poděkovali vám, že jste 
laskavě přijala 
prosbu o toto 
přínosné setkání 
kvůli životnímu prostředí, 
a za všechny ty diskuze 
a nápady, 
jak zachránit naši planetu. 
Přejeme vám úspěch 
ve vaší práci 
zdraví, fyzicky 
i emocionálně. 
Za všechnu tu práci 
a podporu, 
kterou nám dáváte, 
chceme poděkovat. 
Velice Vás milujeme. 
Děkujeme. 
Také vás miluji. 
Děkujeme. 
Nebesa vás milují, 
I všechna zvířata 
a já vás miluji. 

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

