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Konferencia z Hamburgu 
 
Dobrý den, lidi! 
Dobrý den. 
Jak se máte? 
Zdravíme, Mistryně. 
Přivítejte Mistryni. 
Vítejte. 
Děkujeme Vám, 
že jste navštívila Hamburg. 
Děkujeme Vám. 
Nedovedete si představit, 
jak jsme nadšeni. 
Jsme tak nadšeni. 
Toto je start. 
Je to poprvé a my jsme 
tolik spoléhali 
na vaši milost. 
Musím dělat vše já? 
My děláme, co můžeme. 
Ach, děkuji, 
že jste to udělali! 
Jste šťastní? 
Ano. 
Ano, prožívám ohromné 
nadšení, Mistryně. 
Myslím, Vy jste v Hamburku, 
to je neuvěřitelné. 
Jste tak blízko nás. 
Ano. 
A můžeme s Vámi 
přímo mluvit. 
A čekáme na správný 
okamžik, abychom 
začali s první otázkou. 
Ach, skvělé. 
Skvělé, dejte se do toho. 
V roce 2004 
nás informovala 
Zpráva o arktickém klimatu 
o rychlosti a rozsahu 
globálních změn klimatu. 
Moderní společnost 
nikdy předtím nezažila 
takové zrychlení  
v globálním oteplování. 
Co dalšího by mohlo 
ovlivnit lidstvo k nastartování 
ochranných prostředků 
a k činům? 

Jak to, že změny, 
ke kterým v přírodě došlo 
zůstaly bez povšimnutí? 
Co myslíte, že je příčinou? 
Proč si myslíte, 
že si změn nevšímají? 
Protože si jich 
nechtějí všímat. 
Protože při každodenních 
konverzacích nikdy 
nenavodí toto téma. 
Lidem se toto téma nelíbí. 
Dobrá, je za tím několik věcí. 
Možná jsou příliš zaměstnáni, 
aby na to mysleli. 
Příliš zaneprázdnění, zaprvé.  
Zadruhé, nemají dostatek 
informací 
od vlád nebo médií 
nebo těch, kteří mají 
sledovat podnebí 
a také informovat lidi. 
Toto jsou dva důvody, 
ale může jich být více. 
Dalším důvodem je 
karmická překážka, 
tento druh iluze chce  
zničit planetu, 
aniž by umožnil lidem 
předem získat informace 
nebo dozvědět se o tom. 
Chce zničit 
z nějakého důvodu 
lidskou rasu, 
aby je mohl upoutat, 
duše, a neustále je ovládat. 
Protože, jsou-li lidé 
rychle probuzeni 
a vědí jak reagovat, 
pak možná mohou planetu 
zachránit a pokračovat 
ve svém ctnostném způsobu 
života, který přispívá 
k uchování světa. 
Mája se tedy 
snažil jak jen mohl, 
lidi zaměstnat. 
To je další věc. 
Fyzicky řečeno, 
lidé ve světě nikdy 

předtím nezažili 
takové pozdvižení, 
takové události. 
Přestože se mohou 
něco dozvědět, nějak, 
dokonce někteří lidé, 
kteří o tom vědí 
nebo jsou o tom informováni, 
jsou stejně zmateni 
a nechápou, co mají dělat. 
Vy jste informováni. 
Jste duchovně velmi 
dobře vybaveni. 
Jste inteligentní. 
A já jsem vám řekla 
mnoho věcí, 
které mnoho lidí neví. 
A pak jste začali 
hledat na internetu 
a získali jste přístup 
k různým informacím. 
Tak se o tom dozvídáte 
každý den více a více. 
Ale i já čtu v našem časopise, 
časopise Nejvyšší Mistryně 
z minulého měsíce, 
minulý týden, 
někteří naši žáci 
vyrazili ven a rozdávali 
letáky na ulici. 
A jeden muž zastavil auto, 
a to se stalo dokonce 
na Západě, 
nebylo to v odlehlé oblasti, 
například v africké džungli 
nebo v jámě lvové 
nebo v něčem podobném. 
Uprostřed hlavního města, 
a ten muž jen 
zastavila auto a šel 
k vašim spolupraktikujícím, 
kteří distribuovali letáky 
a řekl jim: 
„Pane, vím, že je naše 
planeta v nebezpečí, ale 
nevím, co mám dělat.“ 
Oni také 
nevědí, co mají dělat! 
Protože jich hodně 
není informovaných. 
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Proto prosím vlády 
a novináře: 
„Prosím, udělejte něco. 
Prosím, pomožte lidem.“ 
Protože oni mají nástroje, 
oni mají moc, 
oni mají v rukou vybavení 
udělat to. 
Ano. 
Může být mnoho důvodů, 
ale to jsou ty hlavní. 
Ano. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím! 
Ano, 
jak se máte, krásně? 
Ráda bych řekla 
nějaké pozitivní zprávy. 
Vždy ráda slyším 
pozitivní zprávy. 
A to sice: Pronova BKK 
je zdravotní pojišťovna 
pro společnosti ve více než 
30ti oblastech 
s 340 000 členy, 
kteří jsou u ní pojištěni. 
V letním vydání jejich 
časopisu byl článek 
s nadpisem: „Pomoc! 
Mé dítě je vegan“. 
Och! Pomoc! 
V úvodu tohoto článku stálo, 
„Více a více mladistvých 
se stravuje čistě vegansky. 
Rodiče těchto dětí 
se sami sebe ptají, 
zda taková radikální dieta 
nemůže způsobit jejich dětem 
zdravotní potíže.“ 
Mistryně, článek jim poskytl 
objektivní informace  
a odpovědi a uzavírá, 
„Nezakazujte 
svým dětem nový a 
neobvyklý způsob stravování, 
raději jim poskytněte 
širokou škálu potravin 
na rostlinné bázi.“ 
Moje otázka, odkud 

najednou tyto děti přišly? 
Je tento článek něco, 
co se objeví jen jednou, 
nebo je to začátek něčeho 
většího, co přijde? 
Odkud přišly? 
Ode mne ne. 
Dobrá. 
Víte, nemyslím si, 
že ten článek obsahuje 
něco pro budoucnost. 
Někdy se stává, 
že děti jsou vegany. 
Protože jsou chytré. 
To se stává. 
Někdy se stává, 
že se narodí děti 
z vyšší úrovně do světa, 
který už je připraven 
je přijmout. 
Protože i přes 
všechna nebezpečí, 
která nás obklopují, 
máme jaksi 
připravenu planetu 
pro dobré lidi. 
Čistili jsme ji 
naší meditační energií, 
čistili jsme ji nějak 
našimi ctnostmi 
a správnými činy 
a tak mnoho dalších 
bytostí vyšší úrovně 
by tady bylo rádo s námi. 
Ne nutně být 
s přicházející katastrofou. 
Oni se tolik nestarají 
o katastrofu, 
zda zemřou nebo ne. 
Je to jen tak, že lidé, 
kteří nemají kam jít, 
až zemřou, 
nevědí, kam půjdou 
nebo když nemají žádnou  
duchovní sílu, o kterou 
se mohou opřít, pak 
se starají o život a smrt. 
A pro tyto lidi se snažíme, 
jak můžeme, 
zachránit planetu. Pro ně. 

Také proto, 
že se mohou probudit 
a následovat nás. 
Proto tedy tu a tam 
slyšíte tyto zprávy 
o veganských dětech 
nebo dokonce křišťálových 
dětech, indigo dětech, 
mají talent od útlého dětství. 
Jsou velice malé, například 
ještě nedosáhli let dospívání 
a již předvádějí svůj talent 
a pozoruhodné ctnosti. 
Jsou to děti z jiných úrovní 
a jelikož jsme vyčistili 
planetu, nějak, 
atmosféra je tedy 
velmi vhodná, aby sešli dolů. 
Dobrá, doufám, 
že by to mohlo něco pro 
budoucnost znamenat. 
Děkuji za zprávy. 
Je to velice pozitivní, 
to se mi líbí. Další. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, 
jako výsledek mnoha 
subvenčních programů 
podporujících 
životní prostředí a ekologii, 
Německo je jedním 
z vedoucím států ve 
využívání udržitelné energie. 
Takže v roce 2007 
tvořila udržitelná energie 
14,2 % celkové spotřeby 
energie. 
Skvělé. (Ano.) 
Jen bych ráda věděla, 
má-li tento vývoj 
co do činění 
s pozvednutím vědomí 
státu nebo jen 
lačností po finančním zisku 
z těchto programů. 
Jste hrozně kritická, 
má dobroto. 
Měli by to dělat, 

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


Titul: TV_729_Přinášení většího pohodlí a udržitelnosti naší planetě_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 / 4 

samozřejmě, 
i kdyby byli chamtiví. 
Je dobré mít 
udržitelnou energii. 
Božínku. 
Kdyby to nedělali, 
lamentovala byste, 
že to nedělají 
a že ubližují planetě. 
Když to dělají, máte obavy, 
že jsou hamižní. 
Ne, já si myslím, 
že je to dobré, velice dobré. 
Je dobře, že se ptáte. 
Má to co do činění 
s pozvednutým vědomím, 
že lidé teď rozumí 
naléhavosti 
problému naší planety. 
Lidé se tedy snaží, 
jak nejlépe mohou vyvinout, 
vynalézt nové technologie, 
aby přinesli větší pohodlí 
a udržitelnost planetě, 
což je velice dobré. 
I kdyby to byla hamižnost, 
jen Bůh to může posoudit, 
je-li to dobré pro planetu, 
bravo jim! 
Nedělejte si starosti s lakotou. 
Oni stejně musí vydělat 
nějaké peníze 
a dělají-li toto, 
vydělají hodně. 
Protože teď je to in. 
Je to skutečná potřeba 
a je požehnání dělat 
tak vznešenou věc. 
Pokud tedy vydělají hodně, 
já jim pogratuluji, 
chamtivost, nechamtivost. 
Vydělají-li 
nějaké peníze navíc, 
rozvinou se více. 
To je v pořádku. 
Získat prostředky není hřích. 
Děkuji Vám. 
Majsterka. 
Ako sa máš, čoko? 
Všetko v poriadku! 

Mohlo by zrušenie 
úrokových sadzieb 
pomôcť ekonomike 
venovať viac pozornosti 
ochrane 
životného prostredia? 
Prostredníctvom systému 
úrokových sadzieb, 
ktorý máme, kvôli 
zvyšujúcemu sa rozdielu 
medzi chudobnými 
a bohatými, ak by sme to 
zrušili, ak by sme mali iný 
spôsob rozmýšľania, pokiaľ 
ide o peniaze, nebolo by to 
tak, že ochrane životného 
prostredia by sa prikladalo 
viac pozornosti? 
Ako by ste to urobili? 
Ako to funguje? 
Možno prostredníctvom 
navrhnutia iných vecí, 
pokiaľ ide o ekonomiku. 
Aby to v politike 
nepovažovali 
za prirodzenú vec. 
Máme na tomto svete 
nespravodlivý systém. 
Aby sme to viac priniesli 
do pozornosti, pretože potom 
by mohli ľudia viac 
zvažovať ochranu 
klímy. 
Kvôli tomu rozdielu, 
ktorý máme, 
mnohé rozvojové národy 
alebo priemyselne vyspelé 
krajiny chcú najskôr 
dobehnúť s ekonomikou 
predtým, než sa zamerajú 
na ochranu klímy. 
Pretože systém 
úrokových sadzieb 
je príčinou toho rozdielu 
medzi chudobnými 
a bohatými, ten fakt, že svet 
zaobchádza s peniazmi 
takým spôsobom, spôsobuje, 
že bohatí ešte viac bohatnú 
a chudobní sú každým dňom 

chudobnejší. 
Preto hovorím, 
že chudobné krajiny 
alebo krajiny, 
ktoré sa ešte rozvíjajú, 
a bohatnú, 
že tie krajiny 
by sa viac zaoberali 
ochranou klímy, keby sme 
nemali úrokové sadzby. 
V súčasnosti 
je mnoho krajín, 
mnoho bohatých národov, 
ktoré odpúšťajú dlhy 
iných chudobných krajín. 
Áno. 
Nevideli ste to 
v správach? Áno. 
Áno, to je dobré. 
To je na príklad 
veľmi dobrá vec. 
Áno, to je dobré. 
A na Supreme Master 
Television vždy 
oznamujeme také správy. 
Ale asi si myslíte, 
že to nie je dosť, však? 
Rád by som o tom pozdvihol 
povedomie, 
pretože často o tom 
vo svete nerozmýšľame, 
že je veľký problém, 
ako sme spojení s peniazmi 
a ako banky 
narábajú s peniazmi. 
Samozrejme, toto všetko 
je pre nás dnes normálne. 
Ale ja chcem len povedať, 
že to môže mať 
niečo do činenia 
s ochranou klímy. 
Aby sme porozmýšľali 
aj o tom. 
Samozrejme 
by bolo lepšie, 
keby bohatí ľudia 
rozdelili svoje bohatstvo 
a pomohli ľuďom, 
ktorí zarábajú menej, 
aby aj oni robili 
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ekologické projekty. 
To by bolo lepšie, potom by 
všetci žili ekologicky. 
A potom by bohatí ľudia 
tiež vyhrali, 
tiež by získali 
nejakú dobrú stránku, 
pretože ak bude 
celá planéta ekologická, 
potom z toho budú mať 
prospech všetci ľudia, 
bohatí i chudobní, 
nikto nebude musieť 
dýchať znečistený vzduch, 
nebudú existovať choroby 
zo znečistenia, atď. 
To by bolo pekné. 
Ale komu to povedať? 
Kam máme ísť, 
aby sme tieto veci povedali? 
Možno to poviete 
vláde alebo bankám. 
Môžete to skúsiť. 
Áno, začnem s tým 
rovno zajtra. 
Napíšte svojmu kancelárovi. 
Áno, presne. 
Áno, 
pani Merkelovej, 
prečo nie? Napíšte jej. 
Pretože možno 
to ona chápe. 
Obyvatelia sveta 
sa musia podieľať 
na vládnutí, a pomôcť, 
podľa môjho názoru, 
pretože vláda je niekedy 
veľmi zaneprázdnená 
mnohými vecami, 
niektoré veľmi potrebné veci 
musia byť urobená atď. 
Sú zaneprázdnení. 
A je to 
veľká zodpovednosť 
pre lídra, 
ktorá to niekedy robí 
ťažším 
pre svetových lídrov 
uvažovať o niečom novom. 
Alebo nemajú žiaden čas 

vydať sa novým smerom, 
rozumiete? 
Takže ak máte peknú 
myšlienku, potom prosím 
napíšte vláde, 
banke alebo niekomu, 
kto má zodpovednosť. 
Dobre. 
Áno, človek by mal 
o tom premýšľať 
viac menej 
týmto smerom, 
to by bolo pekné. 
Áno, musíme 
zdieľať svoje bohatstvo. 
To je to najlepšie 
pre svet. 
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