Titul: TV_598 Příprava pro budoucnost naší planety
Nebo si centrum může studnu
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
vyvrtat pro budoucí využití.
o životním prostředí: Příprava
Nebude to stát moc, a může
pro budoucnost naší planety
to být vyvrtáno velice rychle.
Vyvrtáte několik studní,
Těchto pár dní
a necháte je tam.
bylo opravdu příjemných.
Vypadají velice hezky.
Přinesli jste sebou
Kdyby
požehnání.
je sousedé potřebovali,
Není to špatné,
můžeme se o ně podělit.
posledně bylo
Můžeme je používat také.
takové horko, že?
Voda ze studně
Teď je to mnohem lepší.
je velice dobrá a čistá.
Co na Formóze?
Jinak,
(Taiwan)
ti, kdo bydlí
(Chybí voda.)
u moře, nebo blízko
(Nedostatek vody, neprší.)
nějakého vodního zdroje,
Minule hodně pršelo,
jako je řeka nebo jezero,
tentokrát vůbec.
kde není voda moc čistá,
To je typické,
můžete si koupit
co mohu dělat?
filtrační systém,
Počasí se v poslední době
pak budete mít
hodně změnilo.
vody dostatek.
Vypadá to, že toto léto
Bude to stačit,
bude velice horké,
budete-li mít mořskou vodu,
budeme tedy muset
vodu z jezera nebo řeky.
šetřit vodou.
Po vyčištění
Příliš zabíjení,
ji můžete hned pít,
špatná karma.
jako minerální vodu.
Bylo by dobré,
Tyto přístroje jsou
kdybychom se z toho dostali.
velice levné.
Nemůže to takto
V případě nutnosti,
stále pokračovat.
ji můžete pít hned.
Ale lidé se stále
Nezbyla by žádná,
neznepokojují.
kdyby ji všichni
Oni stále váhají.
kupovali.
„Vodu k pití ještě
Moderní technologie
máme,
jsou tak pokročilé,
tak co?“
že využijí i slanou vodu,
Dokud se
i mořskou vodu.
protloukají,
Bez ohledu, jak je špatná,
neznepokojují se.
mohou z ní udělat
Nejsou v srdci
vodu dobrou.
upřímní,
Není to také dobré,
a nemodlí se.
spoléháme-li příliš
Žijete-li na Formóze,
na technologie.
nemusíte se znepokojovat,
je tam voda všude.
Ale v případě nouze,
Kde mohou, vrtají studny.
bychom to mohli
Můžete žít společně,
takto zvládnout. Měli
a předem si vyvrtat studnu.
bychom praktikovat více.

Například,
když neprší,
bude větší horko.
Bez vody
vše vyschne.
Když je méně stromů,
které by ochlazovaly
klima, bude horko.
Když bude příliš horko,
ledovce
na severním pólu
a na jižním pólu budou tát.
Následně budeme
mít příliš hodně vody,
což bude mít
katastrofické následky.
Musíme si tedy dělat starosti.
Kdyby to tak pokračovalo,
bylo by to trochu strašidelné.
Pro duchovní praktikující
je tento život posledním
proto se nebojíme.
Život a smrt
jsou i tak předurčeny,
jak věří Číňané.
Někteří duchovní
praktikující nejedí,
ani nepijí.
Připravte se tedy nejdříve,
a praktikujte dobře.
Kdybyste museli
být bez jídla
a pití
je to také v pořádku.
Ne, nestane se to.
Zlepší se to.
Tentokrát to vypadá
trochu děsivěji.
Někdy
se objeví hodně vody
v podobě povodní,
a všechno odplaví.
V tomto světě je to tak.
Kdyby bylo příliš dobře, pak
by nikdo nechtěl duchovně
praktikovat, a jít Domů.
Svět je takový,
velice přechodný,
velice nespolehlivý.
Mnohé planety byly
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Nevadí to.
mnohem krásnější,
Nechme to tedy být,
než ta naše,
nestrachujme se. Proto
ale teď jsou zpustošené,
bychom měli pokračovat
a plné jedovatého plynu,
v duchovní praxi,
který se ještě nerozptýlil.
myslím plnit naše povinnosti,
Ne jen, že tam není
a zdržet se
voda a stromy, ale je tam
toho, do čeho vám
také jedovatý plyn.
nic není.
Když je tam tolik jedovatého
A pak do meditace
plynu, a žádný déšť,
a duchovní praxe
stromy nemohou růst.
vložit více úsilí.
Bez stromů
Takto můžeme požehnat
je tam více prachu.
sami sobě i Zemi,
Planeta je prosáklá horkým
a prospět budoucím
vzduchem, jedovatým
generacím
plynem a oxidem uhličitým,
i po našem odchodu.
takže tam lidské bytosti
To je jediná cesta.
nemohou žít.
Mistryně,
Tak byla celá
chci vám poděkovat
planeta zničena.
za tuto příležitost
A oni se pak přestěhovali
diskutovat o
na jiné planety.
klimatických změnách,
Tak se to dělo.
problémech a otázkách.
Nyní, díky naší vyvinuté
Rádi by jsme se vás
technologii, postupně
zeptali několik otázek.
vyvineme další,
Dobře.
pokrokovější stroje,
Dobrý den, Mistryně.
jako je UFO, kosmické lodě,
Dobrý den.
které jsou jako skutečné
Mám několik
lodě, uvezou
otázek.
mnoho lidí.
Jak se máte ? (Děkuji a vy?)
V případě, že se něco stane,
Děkuji, dobře !
všichni se přemístíme.
Řekla jste
Není to nic těžkého!
na setkání
Žádná velká věc.
o vánocích,
Smrt není žádná velká věc.
že mnoho lidí si
Někdy, během meditace,
uvědomuje problémy
opustíte
se změnami počasí. (Ano.)
své tělo,
Ale problém je, že
a jdete tam nahoru.
si neuvědomují jejich
Není to skutečně velká věc,
naléhavost. (Ano.)
jako když nejsme mrtví.
Ale tady nejde
Existujeme stejně.
o období 20
Není to tedy nic, jen jako
nebo 50 let…
bychom si převlékli oblečení.
…jde spíše
Já jsem se dnes převlékla
o období 4 až 5 let. (Ano.)
několikrát, stejně jako,
Chtěl bych vědět,
když několikrát zemřeme,
a vrátíme se zpět.
jaká by byla
Je to velice pohodlné.
vaše rada pro každého z nás,

jak udělat, aby si lidé
více uvědomovali nutnost
konat.
Ano. Choďte po městě
a rozhlašujte to.
Přemýšlel jsem, že
média jsou
nejmocnější nástroj
k proměně lidského myšlení
a přemýšlel jsem,
že jsou zde webové stránky
YouTube.
Jsou zde miliony
návštěvníků každý den.
A také jsem přemýšlel
o zprávě NASA, kterou
každý den
vysílá Supreme Master
Television.
Možná žurnalisté
z ostatních kanálů
jako BBC nebo CNN
také sledují YouTube
a mohli by také
vidět toto video
a možná by
mohli dostat nápad
udělat reportáž.
Dobrý nápad!
Ano, můžeme to tak udělat.
Také bychom měli požádat
všechny členy naší asociace,
každého z nich,
aby poslali dopisy
například
největšímu kanálu
na světě.
A když oni obdrží něco
jako 10 000 dopisů
o plynu, který se uvolní,
pokud se oceán ohřeje,
možná by mohli začít
dělat průzkum a reportáž
o tom.
Ano,
můžeme je poslat,
jistě.
Můžeme to udělat.
To je také dobré.
Dobrý nápad.
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chtěl bych se zeptat,
A nakonec,
když je chov dobytka
možná můžeme udělat něco
největším původcem
pomocí síly myšlenek…
skleníkového plynu,
kdyby všichni
vypadá to,
členové naší asociace
že vegetariánství (veganství)
na celém světě mohli
by mohlo být řešením,
meditovat 2 hodiny týdně
ale myslíte,
s koncentrací na tu myšlenku.
že by to mohlo stačit?
Může toto
Ne, ne. Neřekla jsem pouze
pomoci udělat to rychleji,
vegetariánství (veganství).
urychlit změny?
Technologie
Velmi dobře.
se musí změnit.
Ale my musíme meditovat
Máme vegetariánství,
na něco takového
máme udržitelnou energii,
ale také lidé na planetě
máme hybridní automobily,
se musí stát vegetariány
máme sázení stromů,
(vegany).
máme motlitby,
Nejde jen
vzpomínáte?
o technologie, protože
Ano, pamatuji si pět
zlá karma
naléhavých vzkazů.
je omnoho důležitější
Ano, musíme přinést
než technologie.
řešení problému.
Takže musíme meditovat
Chci se zeptat,
na vegetariánství,
protože komunikujete
(veganství),
se zvířaty,
aby všichni lidé
mají pro nás
měli mír a stali se
nějaký vzkaz ohledně
vegetariány (vegany).
problematiky změn počasí?
A využít taky
Ano, mají.
technologii.
Mají starosti.
To je velmi dobré.
Ale co mohou dělat?
Takže, lidičky,
Říkají, co
postaráte se o to?
říkáme my právě teď.
Ano.
Říkají, že se
Měli bychom také
musíme stát
udělat leták
vegetariány (vegany)
o informacích z NASA?
a změnit technologie,
Můžeme ho spojit
vážit si Země a
s letákem
všeho na ní tak,
Alternativního života.
jak to děláme v TV.
Ano, také bychom to mohli
Vědí,
udělat, protože
co všechno děláme,
možná, že běžní lidé
vědí,
o tom stále
co všechno říkáme,
nevědí.
je to stejné,
Ne pouze vláda.
co chtějí říci oni.
Ano, také to můžeme udělat.
Děkuji, Mistryně.
Děkuji, Mistryně.
To je v pořádku.
Dobrý den, Mistryně.
Mistryně,
Myslíte si,

že duchovní praktikování
může pomoci uzdravit svět?
A jak?
Samozřejmě.
My už teď pomáháme hodně,
neviditelně.
Je teď trochu více
mírových zpráv
a trochu lepší péče
o zvířata
a dokonce se mění klima,
trochu se to urychluje.
Ne tolik
jak bychom chtěli,
protože
ne celý svět
praktikuje,
pouze naše skupinka
a některé další.
Rozumíte?
Ano, Mistryně.
Hodně to pomáhá,
protože… řeknu vám
tajemství.
Pokud by zde nebylo
hodně praktikujících,
svět by
zanikl
už před dávnou dobou.
Nevidíte tu pomoc?
Ano.
Ano, je to pouze tak, že
to není, jak my chceme,
protože tento svět je stále
pod vlivem Máje,
protože
lidé ji nesou
v sobě.
Nechtějí se
probudit.
Jenom se tolik
starají každý den
o materiální existenci
a ne o duchovní.
Ano, děkuji, Mistryně.
Není zač.
Dobrý deň, Majsterka.
Zaujímalo by ma, či sú
dôsledky všetkého toho,
čo sme urobili
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v strednom veku alebo starí,
tejto planéte
na nás až tak nezáleží.
zvrátiteľné, čo sa týka
V poriadku.
klimatických zmien
Aj my môžeme
a ak by sme prežili
niečo urobiť.
toto obdobie, akým
Dobrý den, Mistryně.
spôsobom sa môžeme pohnúť
Abychom minimalizovali
dopredu, aby sme zaistili,
skleníkový efekt,
že nebudeme čeliť rovnakým
V zásadě musíme omezit
situáciám v budúcnosti.
výrobu CO2.
Do určitej miery,
ak budú konať rýchlo,
Správně.
ak vlády a ľudia
Kromě toho, je zde ještě
na svete budú
nějaký jiný způsob,
konať rýchlo,
jak snížit
možno to nejakým spôsobom
globální oteplování?
môžeme zvrátiť.
Máme motlitby,
Ale myslím, že to nebude
vysazování stromů, atd.
tak rýchlo na 100 % rovnaké
Niektoré vlády
ako bol pôvodný stav
vyrábajú zariadenia
tohto sveta.
na odrážanie nadmerného
Ale môžeme
tepla a na solárnu energiu.
ochrániť sami seba,
Ak to aj urobia,
ak budeme konať rýchlo
nebude to mať
a situácia na svete
taký veľký účinok,
sa nezhorší.
rozumiete?
To mám na mysli.
Áno.
A potom bude Zem
Nebude to mať taký veľký
viac ochraňovaná
účinok ako ľadovce.
a ak potom budeme
Ľadovce schladia
konať rýchlo
slnečné teplo
možno budú niektoré
okamžite,
škody napravené.
odrážajú všetko, čo zostane
Neviem ale,
späť do vesmíru
ako rýchlo to
v obrovskom rozsahu,
ľudia na svete dokážu urobiť.
preto neviem,
Nechcem o tom hovoriť.
či má vláda dostatok
V každom prípade
času vybudovať
sa o to niektorí snažia
akékoľvek zariadenie,
a ja len neviem,
mohli by ho vyvinúť
ako rýchlo to dokážu
keby mali dosť času
zlatko, dobre?
na vybudovanie takej
Ďakujem Majsterka.
veľkej plochy a takej
My sa len snažíme
efektívnej.
zo všetkých síl, skutočne
Takže to nie je to hlavné?
robíme, čo môžeme.
Viete, je to ako
Nemáte za čo,
amazonský prales,
dúfajme, že budú
keďže tam existuje
konať rýchlo.
už veľmi dlho,
Kvôli deťom,
tisíce, milióny
my všetci sme buď už
rokov,

stal sa pľúcami sveta.
A aj keď vypestujete
nové stromy,
ani to nie je
dokonca to isté.
Ale do určitej miery
to pomôže.
Áno, áno.
Čím je strom väčší,
čím je starší,
tým efektívnejšie
produkuje kyslík
a neutralizuje
oxid uhličitý.
Preto neviem,
či sú vlády
schopné
postaviť niečo
na odrážanie tepla do
vesmíru takýmto spôsobom,
na takej veľkej ploche,
a takým rozsiahlym
efektívnym spôsobom,
ako to dokáže
príroda,
ako to robia ľadovce.
Ďakujem Majsterka.
Nemáte za čo.
Dobrý deň Majsterka.
Dobrý deň.
Moja otázka je nasledovná:
Dúfam, že ľudia na svete
si môžu uvedomiť klimatické
zmeny ale vyzerá to tak,
že nie dosť na to, aby tomu
venovali pozornosť…
Akým spôsobom im to
môžeme predniesť
a nevystrašiť ich,
aby sme ich primäli
zlepšiť túto
situáciu?
Mali by sme proste
šíriť informácie,
letáky
a podobne.
Ďakujem Majsterka.
Moja otázka súvisí
s vegetariánskou (vegánskou)
stravou.
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za to najlepšie
Koľko ľudí by malo
dobre?
minimálne zmeniť
V poriadku.
svoju stravu na
To je všetko, dobre?
vegetariánsku (vegánsku)
Ak sa polovica populácie
aby sme mohli
planéty stane
zachrániť túto planétu?
vegetariánmi (vegánmi),
Nechajte ma chvíľu
bola by to
uvažovať.
fantastická správa.
Dve sekundy.
Aspoň
polovica populácie
planéty.
Ďakujem.
Ďakujem Majsterka.
Toľko o tom
premýšľate.
Žasnem.
Polovica populácie
na zvrátenie dôsledkov.
Nechcem vám dávať
takú veľkú nádej,
ale robíme, čo môžeme
a zlepšuje sa to,
no nie dosť rýchlo,
ako by sa mi páčilo.
Ide o to, že ak naďalej
budeme mať túto planétu,
proste ju budeme mať.
Ak nie, tak nie.
Skutočne si želám, aby sme
zachovali túto planétu,
aby sme ďalej žili
a naše deti rástli
v lepšom prostredí,
ale … vidíte sami,
nezáleží všetko len na nás,
na našej skupine.
Nezáleží dokonca ani
na Nebi.
Záleží na ľudstve,
aby sa rozhodlo, čo chce
a akým smerom
sa vydá.
Je to len na nich,
aby to zmenili.
A všetka tá moc
ľudí, vodcov,
mali by niečo urobiť,
rýchlejšie, než to robia.
Preto sa proste modlíme
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