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rozdělovány různým
Supreme Master
organizacím nebo
Ching Hai
různým zemím, když
o životním prostředí.
dojde ke katastrofám.
Čas jednat.
Nechci se tím
Globální oteplování
moc chlubit,
ale když jste se zeptali.
Vidím tolik zkázy
Pomohli jsme
kolem sebe a ničení
obětem povodní
životního prostředí.
ve Vietnamu (Au Lac),
(To je pravda.)
obětem povodní
Krutosti,
v Číně, apod.
krutosti ke zvířatům.
A také proto,
(To je pravda.)
že jsme zde,
Ráda bych věděla,
můžeme tedy zlepšovat
jak to vnímáte
naše prostředí,
a co můžete
jak jen je možné.
doporučit lidem,
Pomáháme tedy
kteří se snaží
trpícím
z tohoto světa
a pozvedáváme
vysvobodit
morální úroveň
duchovním způsobem,
světa.
jak se mají vypořádat
Jak duchovně,
s utrpením
tak fyzicky. Ano.
a veškerou tou
Protože někteří lidé
devastací
chtějí pouze materiální
kolem sebe.
pomoc, tak jim
A myslíte, že
pomáháme materiálně.
jít mimo tento svět
To je naše činnost.
je pro nás dostačující,
A proto musím
abychom rozpoznali, co
vydělávat peníze.
po sobě zanecháváme,
A proto
nebo cítíte, že v této
nechci žít
rovině máme
z darů druhých.
povinnost pokusit se
Rozumíte?
utrpení zmírnit?
Všichni moji mniši
A bude to k něčemu dobré?
a žáci musejí
Bude. Bude.
pracovat stejně jako vy.
Alespoň pro nás,
A kromě toho také
pro naše svědomí,
pomáháme duchovně.
abychom cítili,
Rozumíte?
že něco děláme a že jsme
Pomáháme trpícím
se snažili ze všech sil
tohoto světa,
zmírnit utrpení
pomáháme zmírnit
našich bližních.
utrpení v tomto světě.
Dělám to samé.
Musíme to dělat.
O cokoli mne požádáte,
Děkuji Vám,
udělám. Dělala jsem,
Mistryně Ching Hai,
dělám a budu dělat.
za Vaše moudrá
Již jsem vám řekla,
slova.
že naše finance jsou

Mám otázku.
Týká se nárůstu
světové populace
a s tím souvisejícího
problému dalšího
poškozování prostředí
a další, větší spotřeby
potravin.
Chtěla byste
něco říci
o nárůstu
světové populace?
Je to zlá světová karma?
Nebo to vytvoří jistý
druh zlé karmy
v budoucnosti?
Mít více lidí
pro tento svět
je také dobré.
Proč ne?
Více lidí,
větší hluk, větší legrace.
Ve skutečnosti
nejsme přelidněni.
Pouze nejsme
rovnoměrně rozloženi.
Lidé se koncentrují
jen v určitých
oblastech světa
a nechtějí se stěhovat
do jiné oblasti.
To je vše.
Lidé se jen rádi
soustřeďují například
v New Yorku, protože
je tu více zábavy.
Protože kdyby nějaká
vláda, jakákoli, vytvořila
pracovní příležitosti,
rozumíte,
a průmysl, různé
možnosti zaměstnání
na různých místech,
lidé by se tam pak
odstěhovali a pracovali.
Lidé se soustřeďují
jen tam, kde
snáze najdou
zaměstnání a
kde je to bezpečné.
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potravu rozdělili a
Kdyby bezpečí
jedli vegetariánsky
a pracovní příležitosti
(vegansky), pomohlo
existovaly
by to nejen nám,
na těch dalších
nejen zvířatům,
místech, lidé by tam
ale celému světu.
šli také.
Když jsem byla
Jdou za bezpečím
minule v OSN, už
a za prací.
jsem se o tom zmínila.
To je zcela přirozené.
Kdybychom jedli
Neměli bychom tedy
vegetariánsky (vegansky),
mít strach
svět by již
z přelidnění,
nehladověl.
měli bychom se více
A také musíme
starat o to, aby lidé měli
organizovat.
možnost zaměstnání,
Znám jednoho člověka,
bydlení a
který umí udělat z otrub
bezpečí.
rýže výživné jídlo,
Pak by to bylo
a dokonce mléko.
všude stejné.
Minule jsme
Nebyli bychom
o tom hovořili.
nikdy přelidněni.
Řekl, že to stojí
K vaší otázce
asi 300.000 dolarů
ohledně potravin,
a že může nasytit
máme tolik informací,
600.000 lidí
jak zachránit
na Ceylonu --chudé,
svět.
podvyživené,
Vegetariánská strava je
matky atd.
jedna z nejlepších cest,
To by bylo fantastické,
jak zachovat
neboť my v mnoha
světové zdroje,
částech světa
jak uživit celou
plýtváme
populaci Země.
přírodními zdroji,
Protože plýtváme
ale ne že
množstvím vegetariánské
bychom neměli
potravy, energií,
dost.
elektřinou, léky,
Bůh by nás sem
abychom chovali zvířata.
neseslal, abychom
Rozumíte?
hladověli. Děláme
Zatímco by se lidé
si to sami.
mohli nasytit přímo.
Musíme to promyslet,
A mnoho zemí
zorganizovat,
třetího světa
a to vyžaduje požehnání
prodává
vlád mnoha
na bílkoviny bohatou
zemí. Musejí
vegetariánskou stravu
nám požehnat svou
za velmi nízké ceny.
absolutní poctivostí,
Ale to není pomoc
čistotou,
ostatní světové
důstojností
populaci. Jestliže
bychom všechnu
a svou ochotou

sloužit lidem namísto
služby sobě samým.
Budeme-li mít toto
požehnání od vlád
všech zemí,
nebudou
žádné problémy.
Naprosto žádné.
Musíme mít
dobré vůdce, dobrou
ekonomickou organizaci,
talentované vůdce
a poctivé vlády.
K tomu ale může
dojít rychleji,
když se mnoho lidí
nebo většina,
nebo všichni
stanou duchovními.
Pak budou
znát disciplínu.
Pak budou
znát zásady.
Pak budou vědět, jak
být poctiví a čistí.
A také budou schopni
používat svoji moudrost.
Budou schopni přemýšlet
o tom, co udělat, a nově
uspořádat naše životy.
Rozumíte?
Zdá se to být
velmi těžké, protože
jak tomu rozumím,
velká část škod na
životním prostředí
je dnes způsobena
rostoucími nároky
populace na větší
životní prostor,
na domy a byty, na to,
abychom žili tak,
jak ve 20. století
chceme žít.
Např. džungle v Brazílii škody na životním
prostředí, ničení
tamních lesů,
deštných pralesů.
Půda je odlesňována,
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půdu, jak jste sami
a to má za
uvedli, nebo
následek záplavy.
se dopouštějí
A to má též
něčeho jen
vztah k problému
z nedostatku moudrosti.
přelidnění.
Takže kořenem je moudrost,
Ano, v tomto světě
duchovní cvičení.
vše spolu souvisí,
Získejte osvícení. Ano.
samozřejmě.
Vánoční setkání
Jediným řešením je
Nedávno jsme koupili
začít od kořene,
nějaký pozemek.
ne od větví.
Začátkem roku
A kořenem je
jsme se poohlíželi
duchovní stabilita.
s dalšími členy asociace,
Rozumíte?
za účelem koupit
Tedy my všichni se
nějaký pozemek v Itálii.
musíme snažit šířit
A nedávno jsme
duchovní poselství,
pozemek koupili.
jak ho známe,
Je to sedm hektarů
a dodržovat duchovní
nádherného pozemku,
disciplínu, která lidem
hodláme tam vybudovat,
schází.
nejdřív rodinný dom…
Nemáte-li morální
a celé to bude
disciplínu, pak někdy
udržitelné…
užíváte energii
Rozumím.
pro špatné účely.
budou to domy
Neumíte to kontrolovat,
ze slámy a z hlíny…
rozumíte?
sluneční energie,
Proto my v této
budeme soběstační,
skupině učíme lidi
dlouhodobě udržitelný život,
nejprve dodržovat
půdní kultury.
zásady.
Velice dobře.
Zásady jsou důležité.
Mistryně, mám otázku
Musíme vědět,
ohledně uzavřeného
kam jdeme,
uvědomění
a ovládat svoji energii.
na zemi
Síla bez lásky,
a na podobných planetách.
soucitu, správného
Například teď
pochopení
odchází
morálních hodnot
temná etapa.
je k ničemu.
Ano.
Je lehké získat
Když tedy tento proces
osvícení.
probíhá, jak bude vypadat
Je těžké ho udržet.
život
Mám velkou radost
na takových planetách?
ze všech vašich
Na takových planetách
inteligentních otázek.
už více nemáte tělo.
Velmi inteligentních!
Samozřejmě,
Lidé dělají tyto věci,
protože nejsou dost
nemáte touhy
rozumní, ničí
a nic takového.

Co máte na mysli,
je nejspíš fyzická planeta,
jako je tato, kde by všichni
lidé byli zasvěceni,
nebo mnoho, téměř všichni,
pak by se stala
lepším místem.
Bylo by méně válek,
nebo vůbec žádné.
Žádné zabíjení zvířat.
Všichni by se milovali,
a sdíleli mezi sebou
lásku, náklonnost
i majetek.
A pak bychom měli
šťastnější život.
Méně nešťastných lidí,
méně nebo
žádné bezdomovce,
méně nebo
žádné hladové děti.
Méně nemocí nebo žádné.
A zvířata
budou chráněna.
Žádní jedlíci masa.
Jen vegetariáni nebo vegani,
tak nějak, například.
Tak by to vypadalo,
a pohybovali byste se
v mírumilovnější
atmosféře.
Zdravili byste se
každý den s úsměvem,
a v práci žádná konkurence,
všichni se nechají
na pokoji.
Jen láska a přátelství.
A čím vyšší
uvědomění
planety,
tím intenzivnější
bude tento druh energie,
energie lásky a vlídnosti.
Co je na této
planetě Zemi tak důležitého,
že jste přišla, a pomáháte
s tímto procesem?
Každá Země
je důležitá.
Vy jste taky důležití,
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o odzbrojování,
vy lidé jste důležití.
mluví
Musím vám lidi pomoci.
o míru,
Kdo vám pomáhá?
budují mír,
Topíte se,
a odzbrojují.
všichni se topí.
Amerika zničila
Říkáte tomu,
75 jaderných zbraní.
že to není důležité?
A Kolumbie taví
Já nevím,
všechny zbraně,
jak často se to stává,
a přetváří je na
kde to děláte.
zemědělské nástroje.
Dokud se planeta
Toto se děje.
buď nepozvedne
A mnoho dalších věcí.
na vyšší úroveň vědomí,
Země bývalého
nedohoní další planety
komunistického bloku,
v galaxiích,
se staly Evropskými zeměmi.
nebo bude zničena,
Žádné hranice.
a vytvoříme novou.
Můžete procestovat
Ano.
6,5 tisíc km
Tak to chodí.
bez pasu.
Ale tato planeta je nádherná,
Kdy by to
budeme se snažit ji udržet
vůbec bylo možné?
pro mladší duše
Před mnoha
a pro ty co jsou pozadu.
sty lety
Abychom jim dali
by se takové věci
šanci a čas.
nemohly stát.
To je důvod proč
Neděly se takové věci,
máme SMTV. Ano?
toto vše se děje
Abychom vyčistili
nyní.
atmosféru,
Je to velice, velice rychlé.
abychom přispěli
A v mnoha zemích
atmosféře planety
radí dětem,
vyšším vědomím
aby jedly zdravěji.
a konstruktivní energií,
Neříkají ještě
tak jí neviditelně
vegetariánsky nebo vegansky,
pozvedneme,
nebo ze soucitu,
a pak možná
pro zdraví,
bude naděje.
říkají více zeleniny,
Už se to zlepšuje.
více ovoce
Vidíte všechny ty vůdce,
a podobně.
zlepšují se,
To už je velice dobré.
pomáhají tolika
chudým zemím.
Miliardy,
triliony dolarů
nyní tečou
z nejbohatších zemí
do chudých zemí.
Mluví o zastavení
klimatických změn,
mluví
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