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Všetci sú v poriadku? 
Áno. (Áno.) 
Vidia ma aj tí, 
čo sedia vzadu? 
Dobrý deň, Majsterka. 
Vyzeráte prekrásne. 
Ďakujem vám, ďakujem. 
Trochu som sa nahodila, 
ináč sa dnes cítim 
veľmi záhaľčivo. 
Vravia, že som krásna. 
Hovorím: „To všetko pre vás, 
trochu som sa skrášlila.“ 
Chcem povedať, že som si 
obliekla pekné šaty, ináč 
som dnes veľmi záhaľčivá, 
veľmi lenivá. 
Niektoré dni je človek lenivý, 
však? Máte pocit, 
že sa vám nič nechce robiť, 
a už vôbec nie pozerať sa 
na všetkých týchto ľudí. 
Musím vynaložiť úsilie. 
Dobre, vidíte ma? 
Áno? Nie. (Áno.) 
Máte nejaké otázky? 
Chce niekto niečo povedať? 
Nech sa páči. 
Milovaná Majsterka, 
prečítala som vašu knihu 
„Vznešené zvieratá  
vo voľnej prírode“ 
a veľmi sa mi páčila. 
Mám jednu otázku 
o zvieratách. 
Nech sa páči. 
Niektoré zvieratá 
počas zimy spia. 
Má to duchovný význam? 
Pre zvieratá alebo pre vás? 
Pre zvieratá. 
Sníva sa im alebo sú vtedy 
v nejakej inej ríši? 
Či sa im sníva 
počas zimného spánku? 
Áno? Máte na mysli 
zimný spánok? 
(Áno.) Spýtam sa ich. 
Hej, má tu niekto naokolo 
zimný spánok? Nie. 

Musíme ísť na Aljašku 
alebo niekam inam 
a spýtať sa týchto zvierat. 
Boli ste už niekedy 
na Aljaške? (Nie.) 
Nie. Ani ja, tak čo budeme 
robiť? Môžem hádať. 
Môžem hádať: 
možno meditujú. 
(Áno.) Áno, viete, 
keď sa idú ukryť, 
aby si našli pokojné miesto, 
kde nebudú rušené, 
tak tam môžu meditovať. 
V zime je ťažké 
nájsť potravu, 
to je jedna vec 
a zvieratá sú inteligentné, 
niekedy inteligentnejšie 
než niektorí z nás, 
takže vedia, že v zime 
je lepšie ísť spať: 
ušetrí sa elektrina; 
ušetrí sa za internet; 
ušetrí sa voda, 
najmä teplá voda – 
netreba sa sprchovať 
tri mesiace, 
možno štyri mesiace, 
... záleží na lokalite, 
a odbudne množstvo 
problémov s dopravou. 
V zime sa zle šoféruje, 
však? (Áno.) 
Áno, aj keď to nie je 
na Aljaške, 
niekedy sa ťažko šoféruje, 
kvôli problémom v doprave – 
na cestách je vrstva ľadu, 
niekedy je na cestách 
hora ľadu. 
Takže proste odídu, 
viete, 
z ekonomických dôvodov. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nie, nie, skutočne. 
Len hádam. 
Myslím si, že môžete mať 
pravdu, možno sú aj 
nejaké duchovné dôvody. 

Tak ako my občas chodíme 
na meditačné stretnutia, 
ako je toto, na jeden týždeň, 
vždy raz za niekoľko 
mesiacov alebo každý mesiac 
a niektorí ľudia chodia 
na jeden mesiac do roka, 
dva, tri mesiace do roka, 
alebo dokonca aj na dlhšie, 
aby objavili 
svoju duchovnú silu. 
Chápete, 
pretože zvieratá sú tiež 
každý deň zaneprázdnené 
hľadaním potravy 
a starostlivosťou 
o svoju rodinu 
a tak počas zimy 
využijú možnosť 
prírodného cyklu 
a uložia sa na zimný spánok; 
spia počas zimy, 
aby obnovili 
svoju duchovnú silu, 
okrem ďalších dôvodov. 
Okrem ďalších vecí, 
napríklad ako hovoria ľudia, 
že majú zimný spánok preto, 
že vtedy nie je žiadna potrava 
a z ďalších dôvodov. 
Ešte nejaké otázky? 
Nie, Majsterka. 
Nie, dobre. 
Veľmi múdra otázka. 
Drahá Majsterka, 
Varovná správa 
prednesená v OSN 
naznačuje, že ak by sa 
teplota na povrchu Zeme 
zvýšila o 2 stupne Celzia, 
alebo 3,6 stupňa Fahrenheita, 
potom v súčasnosti 
existujúce lesy, 
ktoré pohlcujú jednu štvrtinu 
oxidu uhličitého v atmosfére, 
sa rýchlo stanú 
ďalším zdrojom CO2. 
Rastliny pohlcujú CO2 
a vypúšťajú kyslík 
a malé množstvo CO2. 
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Avšak zdravé lesy, 
obzvlášť zdravé lesy 
v tropických oblastiach 
pohlcujú oveľa viac CO2 
než ho vypúšťajú. 
Keď budú tieto zdravé lesy 
poškodené 
alebo keby umierali, 
potom oxid uhličitý 
uskladnený v rastlinstve 
v týchto lesoch 
sa uvoľní. (Áno.) 
Profesor Risto Seppälä 
z Výskumného ústavu 
lesníckeho vo Fínsku 
viedol tím expertov 
a napísal túto správu: 
„Mysleli sme si, 
že lesy nám môžu pomôcť 
zabrzdiť 
globálne otepľovanie, ale 
v skutočnosti v niekoľkých 
v nasledujúcich desaťročiach 
škody vyvolané 
globálnym otepľovaním 
spôsobia, že tieto lesy 
uvoľnia obrovské množstvá 
oxidu uhličitého. 
Výsledkom bude, 
že tieto lesy urýchlia 
globálne otepľovanie 
namiesto jeho spomalenia.“ 
(Áno.) 
Majsterka, 
ak poskytneme túto 
informáciu verejnosti, 
potom si uvedomia, 
aké naliehavé je 
globálne otepľovanie 
a skutočne podniknú 
okamžitú akciu. 
Dúfate. 
Majsterka, máte nejaké 
odporučenia, ako sa môžeme 
vyhnúť tomuto 
zhubnému scenáru? 
Áno, mám. 
Povedzte už všetkým: 
len buďte vegáni. 
Ak všetci počúvnu, 

potom sa nemusíme báť 
zničeného lesa, 
nemusíme sa obávať CO2, 
nemusíme sa báť metánu – 
už ničoho – 
pretože vegánska strava, 
a najme organická (bio) 
vegánska strava, 
organické (bio) pestovanie 
tiež pohltí CO2, 
ten ktorý práve teraz 
máme v ovzduší 
a potom už nebudeme 
vytvárať viac CO2, 
pretože tiež zastavíme 
všetky zdroje CO2. 
Metán je samozrejme 
vytváraný chovom 
hospodárskych zvierat, 
ale týmto chovom 
produkujeme aj CO2 
ako následok, 
to znamená, 
že zohriatie atmosféry 
kvôli metánu 
následne poškodí lesy 
a lesy tiež uvoľnia CO2. 
V skutočnosti všetko hnijúce 
a práchnivé tiež uvoľní CO2 
a metán. 
A v tejto chvíli máme 
aj dno oceánu, 
ktoré sa rozmrazuje 
kvôli teplejšej klíme 
a teplejšia morská voda už 
taktiež uvoľňuje do ovzdušia 
metán a ďalšie toxické plyny. 
Dúfajme teda, že ľudia 
počúvnu. Či už ľuďom 
túto informáciu 
povieme my alebo nie, 
existuje už množstvo 
informácií a my 
to hovoríme každý deň na 
Supreme Master Television. 
Teraz, keď ste povedali toto, 
bude to možno jedného dňa 
tiež na 
Supreme Master Television 
a ľudia sa to dozvedia. 

Ale jedna vec 
je dozvedieť sa niečo 
a druhá vec je pokúsiť sa 
s tým niečo urobiť. 
Ľudia si musia uvedomiť, že 
ich život je v nebezpečenstve, 
neviem, čo iného im ešte 
mám povedať. Áno? 
Stále im hovoríme, hovoríme 
a budeme im to hovoriť, 
pokiaľ budeme mať 
Supreme Master Television, 
budeme to ľuďom hovoriť; 
nielen týmto, mnohým iným. 
Dobre. Ďakujem 
vám za túto informáciu. 
Bola celkom desivá. 
Milovaná Majsterka, 
v jednej z vašich nedávnych 
prednášok ste hovorila o tom, 
ako vás Matka Zem miluje 
a ako môžete cítiť tú lásku. 
Čo môžeme urobiť, aby 
sme pomohli Matke Zemi, 
a aby sme jej ukázali 
našu lásku a najmä 
pre nepraktikujúcich? 
Robíme to celé tie roky. 
Máme televíziu, 
roznášame SOS letáky, 
hovoríme ľuďom, 
aby boli vegáni, 
aby žili ekologicky – 
čo znamená, aby chránili 
životné prostredie. 
Ale „byť vegánom“ 
znamená tiež žiť ekologicky; 
byť vegánom znamená aj 
žiť ekologicky. 
Ide o to, 
že ľudia musia počúvnuť 
a musia zastaviť zlozvyk 
poškodzovať vlastné životy 
a ničiť životné prostredie. 
Sme malá skupina, 
ako viete, v porovnaní 
s celosvetovou populáciou, 
a máme tam vonku 
aj iné skupiny, 
možno 
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skupiny nepraktikujúcich – 
myslím nepraktikujúcich to, 
čo robíme my. 
Možno nepraktikujú 
meditáciu takým spôsobom 
ako my, 
možno praktikujú 
iný druh meditácie – 
ale máme nejaké skupiny, 
ktoré pracujú po našom boku, 
spoločne s nami. 
Ide ale o to, že na náš vkus 
je to príliš pomalé 
a príliš pomalé aj vzhľadom 
na naliehavosť situácie. Áno? 
Môžeme len pokračovať 
v tom, čo robíme, dobre? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo 
a ďakujem vám 
za vašu lásku k Matke Zemi. 
Je veľmi dobré, 
že ste položili túto otázku, 
„čo môžeme urobiť pre ňu.“ 
Už to robíme, robíme to, 
dobre? Len to nie je 
dostatočne rýchle. 
Niektoré dni sa cítim 
veľmi pozitívne, 
pretože neustále prichádza 
mnoho, mnoho 
pozitívnych správ 
ale niektoré dni sa cítim 
menej pozitívne, 
pretože cítim, 
že je to príliš pomalé 
a pritom je to také naliehavé. 
A ľudia, ktorí majú moc 
to zmeniť, 
len rozprávajú, rozprávajú – 
rozprávajú od jednej krajiny 
k druhej, 
od jedného okrúhleho stola 
k ďalšiemu. 
Neviem, 
kedy prestanú rozprávať 
a dohodnú sa konečne, 
že niečo urobia. Áno? 
Len zmeniť zvyk. 
Poradiť ľuďom, 

aby boli vegetariáni. 
Byť úprimný, áno? 
Poskytnúť ľuďom 
všetky informácie. 
Majú tú moc. 
Napríklad vláda a médiá 
to môžu robiť každý deň, 
môže to ísť v televízii, 
až kým táto informácia 
nezačne rezonovať 
vo všetkých kútoch Zeme. 
A potom musia 
zmeniť aj zákon. 
Povedať ľuďom, že je to 
teraz otázka života a smrti. 
Musíme zmeniť tento zvyk. 
Musíme prestať 
zabíjať zvieratá, 
zastaviť odlesňovanie 
a začať žiť 
zdravým spôsobom života 
pre vlastné dobro 
a pre dobro našich detí.“ 
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