
Titul: TV_1045_Zvieratá prispievajú k zdraviu našej planéty_III 
nebo proč jsou smutní a na planetě bude větší mír. Mně se zdá,  
nebo proč udělali,  Prospěch, který to světu  že v podtextu této knihy 
co udělali a proč  přinese, nemá konce. je poselství 
dělají, co dělají. Stejně si myslím, že bychom  (Psy v mém životě) 
Je to úžasné. je měli vydat brzy ve více a že to poselství je 
Svět zvířat je  jazycích, zachránit tuto planetu 
skutečně úžasný. v kolika jazycích můžeme.  a být jedno s našimi 
Oni jsou jako my. Lidé ve světě  zvířecími společníky. 
Je to nádherné.  by se měli dozvědět,  Je to pravda? 
Děkuji vám. že všude existují také  Ano, samozřejmě. 
Mnohokrát Vám děkuji. zvířecí média, lidé, kteří  Tak to je, 
Děkuji vám. telepaticky komunikují se  pochopil jste to, pochopil. 
Vážená Nejvyšší telepaticky komunikují se Proč jsem psala tu knihu? 
Mistryně Ching Hai. zvířaty a že je možné  Nejsou to jen  
Zdravím, doktorko. mluvit s jejich miláčky nebo „Psi v mém životě“, 
Dnes je nám velkou ctí, dokonce se zvířaty v přírodě. ale mám také  
že se můžeme ptát. Pro mnohé lidi  „Ptáci v mém životě“ 
Já jsem poctěna. je to pohádka, je to ale a také  
Po přečtení knihy  pravda a je to velmi snadné. „Vznešená divoká zvířata“. 
„Ptáci v mém životě“ Vždy můžeme mluvit Doufám, že jednoho dne 
jsme zjistili, s našimi spoluobyvateli, budou také přeložena 
že je to krásná kniha zvířaty. do japonštiny,  
a uvědomili si,  A pokud to neumíme, a že je tam vydáme,  
že vaše sympatie   vždy můžeme přes aby si jich lidé užili 
ke zvířatům zvířecí médium   a dozvěděli se víc 
jsou plné lásky. a je to velmi vzrušující. o našich zvířatech, 
Vy ale jdete ještě dále, Máte-li psy a někdy nevíte spoluobyvatelích. 
rádi bychom,  co s ní nebo s ním je, Pochopil jste podstatu toho,  
kdybyste se s námi podělila nebo s kočkou, ptákem  proč jsem napsala tyto knihy. 
on své pocity, když jste  nebo s kočkou, ptákem Ano, to je dobrý nápad, ne? 
dokončila knihu  a pokud s nimi neumíte Mnoho lidí miluje  
„Ptáci v mém životě“? intuitivně komunikovat, své psy a domácí miláčky, 
Mohla byste, prosím? je mnoho telepatických  kočky a ptáky 
Děkuji Vám, paní profesorko. zvířecích komunikátorů.  a je pro ně oba lepší, 
Děkuji Vám, doktorko. Máme pro vás seznam když se vzájemně poznají 
Samozřejmě, když jsem  na SupremeMasterTV.com.  nebo aby se ostatní lidé  
dokončila tu knihu, Vše je zdarma. také dozvěděli více 
oddechla jsem si. Můžete si je stáhnout o jejich skutečném životě 
Protože, když píšete  a vyzkoušet je. a významu zvířat. 
knihu, jako profesorka  Je mnoho telepatických  Ona jsou skutečně skvělá. 
to také znáte, zvířecích komunikátorů  Když více lidí pozná 
je to velice obtížné. zvířecích komunikátorů pocity zvířat, 
Není to tak, ve světě, v různých národech. lépe se k nim budou  
že když chcete psát, Užijte si to. chovat a budeme mít  
sednete si  Moje kniha je jen úvod. více milující atmosféru, 
a hned ji napíšete. Budete překvapeni, protože láska tvoří  
Někdy, když  co vám zvířata řeknou krásné prostředí, 
připravujete přednášku nebo vaši miláčci řeknou. které na oplátku způsobí, 
pro studenty, Někdy zjistíte,  že se budeme všichni dobře  
abyste našla  proč jsou nemocní cítit a budeme klidnější 
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milovali zvířata, hodně by  a více si uvědomovali, zajímavá témata, 
nám pomohla. My ale  že zvířata mají také  musíte dlouho trápit  
zvířatům nepomáháme, emoce, že mají také  svůj mozek, 
abychom získali prospěch. nebeské duše jako my je to velmi obtížné. 
Pomáháme zvířatům,  a že rozumějí morálce, Když jsem ji tedy dopsala, 
protože jsou slabá a malá. že jsou vlídná a věrná.  samozřejmě, jako každému  
To je skutečný džentlmen, A od tohoto porozumění spisovateli, ulevilo se mi. 
skutečný hrdina. doufáme, že se lidstvo  Teď už můžu jít spát. 
Abychom byli hrdinou posune o krok dopředu, To znamená, 
na to nemusíme chodit  že si vyvineme   že můžu několik dní  
na válečné pole, náš vrozený soucit  odpočívat, trochu se vyspat, 
ani nemusíme dělat  a budeme více milovat  protože často,  
velké věci. naše zvířata, spoluobyvatele  když píšete knihu, 
Být skutečným hrdinou a přestaneme je zabíjet. nemáte čas, 
začíná v srdci. Nejen, že se také staráme někdy nespíte vůbec. 
Pokud můžeme milovat o životní prostředí,  Když jsem ji tedy dopsala, 
malá zvířata,  staráme se o zvířata,  byla jsem šťastná. 
můžeme milovat  aby byly jejich životy lepší. Pak jsem si ale uvědomila, 
všechny ostatní bytosti. To přinese prospěch planetě že nemohu odpočívat, 
Někdo mi řekl, a omezí to globální  že musím  
že kdyby člověk miloval oteplování a také to přinese dále pracovat, 
psa nebo ptáka nebo nějaké  lidstvu životaschopnost abych tu knihu dodělala, 
jiné malé a slabé zvíře, a ochrání naši Zemi abych přispěla  
že musí milovat lidi. tak, aby naše děti   svým příspěvkem k ochraně 
Pokud tedy milujeme zvířata, mohly dále žít životního prostředí, 
přispíváme míru ve světě. dlouho a šťastně. a začala s ochranou zvířat. 
Kdybychom se milovali  Děkuji Vám, profesorko. Protože tato  
vzájemně, neměli bychom  Děkuji Vám, bezbranná zvířata, 
války. Kdybychom milovali vaše odpověď byla  nedělají nic,  
zvířata, naše láska  velice dobrá   čím by nám ublížila,  
by se přirozeně rozvíjela. a velice soucitná. jen přináší radost,  
Máte své psy, ptáky  Děkuji Vám, doktorko. aby zkrášlila lidský život. 
a další domácí miláčky, Musíme si  Abychom udělali krok dále, 
tak této situaci rozumíte. vzájemně připomínat také nám ukazují 
Když jste s nimi, abychom milovali, milovali bezpodmínečnou lásku. 
když se na ně podíváte, se vzájemně i zvířata, Protože zvířata, 
chcete je jen milovat. naše zvířata. když umře jejich přítel, 
Nemáte jiné myšlenky, Také vypadají slabě často tam stojí 
není jiná možnost. a bezmocně a celý den pláčou. 
Pak je jen milujete a potřebují naši pomoc,  Nejdou nikam. 
a zblázníte se do nich. naši lásku a naši ochranu. Chtějí nadzvednout  
Milující atmosféra Mluvíme z pohledu  těla mrtvých zvířat, 
je ve vašem domově  světa, z viditelného v naději, že obživnou 
přirozeně. aspektu a z aspektu tak, jak to děláme my lidé. 
Milující atmosféra materiální existence. Je to tak dojemné. 
naplní celý domov, Jinak, kdybychom  Proto, když jsem  
celou rodinu  skutečně znali zvířata, tu knihu dopsala, 
a rozšíří se do světa. jejich duchovní úroveň cítila jsem, že mohu  
Kdyby byla v každé  je velice vysoká. něčím lidstvu přispět, 
rodině takováto  Kdybychom skutečně  aby lidé více rozuměli 
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milující atmosféra,  
svět by byl jistě v míru,  
protože atmosféra  
je velice důležitá. 
Každý to ví. 
Když vidíme, 
že dva nebo tři lidé  
spolu žijí v klidu  
a vzájemně se milují, 
také se cítíme  
velice pohodlně,  
když je vidíme. 
Najedou se budeme  
cítit šťastni, že? 
V případě, 
že vstoupíme do bytu 
a uvidíme, že se tam 
několik lidí hádá 
a bojuje, 
budeme se hned cítit  
nepříjemně, že? 
Takže zvířata 
nám mohou pomoci 
rozvinout lásku uvnitř nás. 
Pak bude celá atmosféra jiná, 
bude šťastná. 
Tato šťastná atmosféra  
ovlivní také celý svět. 
Dovedete si představit, 
že by byli ve všech rodinách 
takto šťastni a měli  
takovou milující atmosféru? 
Samozřejmě, svět by pak byl 
v míru, ano? 
Nemusíme tedy mluvit 
o duchovním aspektu zvířat. 
Nemusíme se starat o to, 
zda nám mohou pomoci 
s něčím hmatatelným, 
klíčovým bodem je, 
že zvířata mohou 
otevřít naše milující srdce. 
Když jednou budeme mít  
toto milující srdce, 
sami se budeme cítit 
velice pohodlně. 
Když sedíte  
s nějakým psem, 
dotýkáte se ho 
a zblázníte se do něho, 

celé vaše tělo se cítí po chvíli 
velice pohodlně. 
Myslím fyzicky, 
nemusím mluvit o atmosféře. 
Po celém vašem těle  
budete cítit něco jako  
elektrický proud, 
jemný elektrický proud. 
Budete se cítit velice dobře. 
Vidíme tedy 
velice jasně, že psi 
lidem skutečně pomáhají, 
nemusíme mluvit  
ani o komunikaci  
s nimi pomocí  
magické síly, nebo když  
jsme schopni číst v jejich 
mysli nebo rozumět 
jejich jazyku. 
Ne, jen hmotné tělo, 
fyzické nebo duševní pocity 
již dokazují, že psi jsou 
lidem skutečně prospěšní. 
Nemusíme tedy říkat,  
měli bychom pomáhat psům 
nebo milovat psy,  
aby nám později pomohli. 
Můžeme alespoň říci, 
že si pomáháme vzájemně.  
V Bibli Bůh říká, 
že stvořil zvířata, 
aby nám pomáhala, 
musíme tedy přemýšlet 
jaký druh pomoci nabízejí. 
Já osobně jsem jejich  
pomoc zažila. 
Vědci také dokázali, 
že když milujete zvířata 
nebo máte-li doma  
domácí miláčky, 
budete zdravější a šťastnější. 
Jsme-li šťastni,  
budeme přitahovat štěstí, 
budeme přitahovat 
do naší rodiny tuto 
šťastnou atmosféru. 
Podobné přitahuje podobné. 
Vidíte svého psa  
nebo miláčka každý den, 
pak vaše láska vykvete. 

Tato láska  
přitáhne další lásku. 
Když půjdete ven,  
lidé vás budou milovat. 
Budete přitahovat tuto lásku 
a přinesete ji zpět domů. 
Proto, 
když pomáháme zvířatům, 
ve skutečnosti  
pomáháme sobě. 
Když pomáháme ostatním, 
pomáháme sobě. 
Často si myslíme, 
že pomáháme jiným, 
to tak ale vždy není. 
Ten člověk nám pošle lásku  
zpět. Když mu pomůžeme,  
on bude cítit vděčnost, 
pak se bude modlit,  
aby váš život 
byl šťastnější 
a mnohem pohodlnější. 


