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dobrým zásluhám.
Najvyššia Majsterka
Pro jejich dobré zásluhy
Ching Hai na tému
které jsou jim dány a brány,
životného prostredia:
odečítány a přičítány.
Raj na Zemi
Jinak, pokud by nebyli
prostredníctvom
zrušeny některé špatné
vegetariánstva
odplaty, bylo by to horší.
Nebo by Země mohla
Jak to jde?
již úplně zmizet,
Vše je v pořádku,
ale naštěstí lidé také
děkuji Mistryně.
mají dobré zásluhy
Dobře, takže máte připravené
a ty nebyly ještě vyčerpány.
nějaké otázky?
Některé z jejich dobrých
Ano, Mistryně.
zásluh nebyly ještě
Slyším vás velmi dobře,
vyčerpány, a proto se zde
dokonce bez telefonu.
stále potloukáme.
Můžete to říct do světa
Mistryně, kdyby se ve světě
místo toho,
stalo najednou 100% lidí
abyste to drželi v srdci.
vegetariány, na jaké Zemi
Mistryně, tu je první otázka.
bychom žili a jaký vliv by to
Jsou nedávné pohromy
mělo na světovou ekonomiku
po světě nějak spojeny
a také, jak velké změny
s miliardami zvířat,
by to znamenalo
která jsou zabita každým
a jak dlouho by trvalo,
rokem pro lidskou spotřebu?
než by se tyto změny
Samozřejmě, jsou.
projevily na našem
„Jak zasejete, tak sklidíte.“
životním prostředí?
„Stejné přitahuje stejné.“
Kdyby se ve světě najednou
Vědecky řečeno,
stalo 100 % lidí vegetariány,
i duchovně řečeno,
dobrý vliv
byli jsme varováni.
by byl zřejmý během
Všechny pohromy,
více méně 60 dnů.
které se dějí kolem ve světě,
To je 8 týdnů. Během
jsou samozřejmě spojeny
8 týdnů bychom mohli
s lidskou nelaskavostí
vidět okamžitý vliv.
k spoluobyvatelům.
Samozřejmě, mohli
To byla cena,
byste ho vidět okamžitě,
kterou jsme museli zaplatit
je to téměř okamžitě.
za to, co jsme udělali
Ale celý velký obraz
nevinným, kteří nám
byste si mohli uvědomit
ničím neublížili,
během 8 týdnů.
kteří jsou také Boží děti,
8 krátkých týdnů.
které byli poslány na Zemi,
A na jaké Zemi
aby nám pomáhali
bychom žili?
a zpestřili naše dny.
Byl by to znovu Ráj.
Protože obecně řečeno,
Měli bychom náhlý mír,
lidé mají také
náhlé poznání totožnosti
velmi dobré zásluhy
mezi všemi národy a lidmi
před tím, než přijdou na Zem.
a mezi lidmi a zvířaty.
Proto se stávají lidmi
Uvědomění bude
kvůli jejich

na nás klesat.
Není potřeba žádného
vysvětlování.
Lidé náhle porozumí
že jsme si všichni rovni.
My a všichni spoluobyvatelé,
stejně i zvířata, jsou si rovni.
A lidé budou dokonce
respektovat stromy a rostliny.
Skvělé. To je nádhera.
Děkuji Mistryně.
Je to skvělé.
Opravdu si přeji, abychom to
mohli mít právě nyní.
Všechno bude mnohem
bohatší, hojnější.
Lidé se budou cítit šťastnější
dokonce bez důvodu,
nebudou vědět,
proč se cítí šťastně,
a jídla bude všude dost.
Řeky budou opět
hojně plynout.
Pohromy ustanou.
Nebe se na lidi usměje
a dobrá přání se splní.
Je to jako Ráj,
Jestliže všichni lidé
na planetě budou vegetariány,
bude to mít tento účinek.
Ano, to je to, co si přejeme.
Ano.
Mistryně, dělá svět dost
a děláme my zasvěcení
dost pro záchranu planety
v této kritické době?
Děláte to dobře.
Většina zasvěcených
dělá to nejlepší, co můžou
a upřímně.
Ale svět…ne.
Svět, oni něco dělají,
zkoušejí, ale nedělají to
dost rychle, nedělají dost.
A dokonce něco, co dělají,
je často mimo cestu.
Je mi líto, že musím být
hrubá, byla jsem příliš
zdvořilá všechny ty roky,
to nefunguje.
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Musíme žít a nechat žít.
Nyní jde o to, že se svět
Musíme respektovat
nejčastěji zabývá věcmi,
a chránit život.
které jsou druhořadé nebo
Ale řekněte mi, kdo bude
až třetí v pořadí důležitosti.
dost moudrý, aby poslouchal?
Jako když máte trůn:
A kdo bude dost silný,
číslo 1 v pořadí,
aby to uskutečnil? O to jde.
číslo 2 v pořadí,
Možná to všichni vědí,
číslo 3 v pořadí.
nějakým způsobem.
Oni nehoní korunního prince.
Ale potřebují silnou vůli
Jdou na druhé, třetí,
uskutečnit to.
čtvrté nebo páté místo
Nejenom to vědět.
a jedenácté místo v pořadí.
Praktikování. Praktikování
Teď, věc číslo jedna,
je velmi důležité.
která je nejdůležitější,
Musíme respektovat
to je nenásilí. Nenásilí
všechny životy,
vůči lidem i zvířatům.
dokonce včetně našich
Samozřejmě, to znamená
tak zvaných nepřátel.
vegetariánskou stravu.
Přímo nebo nepřímo
To znamená
musíme zastavit zabíjení.
úplnou abstinenci od
Musíme být všichni
všech živočišných produktů.
vegetariáni a zdržet se
To je věc, která byla
všech živočišných produktů.
dosud ignorována.
A to je způsob, jak se dá
Míním, že někteří lidé
zabíjení zastavit.
o tom mluvili.
Všechno další je druhořadé.
Dokonce někteří vládní
Děkuji vám.
představitelé,
Není zač.
některé organizace
Mistryně, Oprah Winfrey
se o tom vyjádřily,
je velmi dobře známá
ale příliš málo.
mnoha lidmi
Jestliže zastavíme zabíjení,
po celém světě a ona
jestliže nebudeme páchat
se nedávno stala
žádné násilí lidem, zvířatům,
vegankou za 21 dnů.
jestliže zastavíme všechno
A mnoho vysoce postavených
zabíjení, všechny špatné
lidí si uvědomuje výhody
vlivy skončí téměř okamžitě.
veganské stravy
Štěstí a svoboda
a následně ovlivňují mnoho
nebudou mít konce
lidí po celém světě.
z jakýchkoli aspektů
Mistryně, je to dobrý postup
těla i mysli,
správným směrem?
jestli zastavíme hlavní
Ano, je. To je.
příčinu pohrom,
Ano, výborně, bravo Oprah.
což je zabíjení.
Absolutně.
Hlavní příčina pohrom
A udělala tu nejnádhernější
je násilí na lidech,
věc v celé své kariéře,
většinou od lidí.
myslím si.
Musíme zastavit toto vše.
A myslím, že bude
Musíme zastavit zabíjení.
Pořád to říkám znovu
pokračovat tímto směrem.
a znovu a znovu.
Je to moudrá žena, víte?

Ano.
Ano. A má obrovskou
skupinu stoupenců.
Takže jestli bude pokračovat
tímto směrem, udělá velkou
službu sama sobě, lidstvu,
a lidem, kteří jí věří.
Myslím, že je velmi moudrá
udělá to.
Protože, myslím, že dala něco
na internet,
do jejího blogu, kde říká:
„Jak můžete prohlásit
že jste duchovním
hledajícím, když nemáte
žádný soucit se zvířaty?“
Takže si myslím,
že je to moudrá žena.
Myslím, že v tom bude
pokračovat
a bude velmi slavná.
Ano, to bude.
Děkuji Mistryně.
Nakonec, co je
tak dobré na ohryzávání
mrtvého těla,
kousání mrtvého těla,
pro tak důstojné lidi,
jako jsme my?
Lidé, kteří mohou
dobýt měsíc, dokážou
prozkoumat Mars
a dělat mnoho jiných
neuvěřitelných výkonů.
Proč tedy nemůžeme přemoci
svou vlastní chuť k jídlu?
Protože chuť většiny lidí
způsobila nevyslovitelné
utrpení slabým
a bezbranným zvířatům.
A my dokonce máme
hojnost výběru potravy.
Ne, že bychom neměli.
Jestli to lidé hned zastaví
a budou o tom přemýšlet
uvědomí si,
jak nešťastné to je,
že jsme spadli
do této pasti, že jsme
museli zabíjet, abychom žili.
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Ale to není dost.
Jestliže mám žít,
Chci toho více a na každém
ty musíš zemřít.
televizním kanálu.
To je velmi ubohá situace
A na každém billboardu,
pro lidské bytosti.
na každém chodníku
Kdyby o tom někdo aspoň
v každém domě
chvilku uvažoval, že je to
a v každých novinách.
opravdu tragické. Ne? (Ano.)
Mělo by to být téma
Děkuji Mistryně.
rozhovoru, o kterém mluvíme
Takže doufám, že to lidé
každý den.
uskuteční dlouhodobě.
Nemyslím samozřejmě
Kdyby s tím skončili
celé noviny, ne celý program,
a přemýšleli o tom,
ale některou část
že to je opravdu velká
z nich věnovat
tragédie, že lidé
nejnaléhavější potřebě
spadli do tohoto konání.
naší doby.
Zanedbali vlastní soucit,
To jsou klimatické změny
zanedbali láskyplný
a jejich zastavení.
lidský instinkt.
To by bylo skvělé.
Podlehli této krutosti.
Ale nicméně,
To je opravdu škoda.
něco dělají, jsem vděčná.
Ano Mistryně.
A chci vám říct
To vůbec není to,
nějaké dobré zprávy.
čím lidé měli být.
Jestli tomu lidé naslouchají
Máte ještě něco na srdci?
a dělají více,
Ano Mistryně.
pak samozřejmě
Více a více zpráv zmiňuje
můžeme planetu zachránit!
přechod na vegetariánství
Právě nyní jsme získali
jako řešení
navíc 7 měsíců.
boje proti změnám klimatu.
Protože úsilí všech
Například, minulý týden
těch lidí, které vložili do akcí
na BBC2 dávali program
jako sázení stromů,
ve zprávách o opatřeních
méně ježdění
pro řešení problému
a udržitelné palivo.
klimatických změn
A také se hodně lidí obrátilo
a titulek říkal něco takového:
k vegetariánství.
„Je čas otočit se
A některá media pomohla
k vegetariánství?“
upomenout veřejnost.
BBC2 noční zprávy 3.6.2008,
A vlády také něco dělaly
půl hodiny po půlnoci.
nebo o tom přemýšlely.
Bylo řečeno, že nejlepší
Všechna tato jakkoli
řešení by pro nás bylo,
malá pozitivní energie,
kdyby se všichni stali
kterou tito lidé upřímně
vegetariány.
vložili do úsilí, nese ovoce
Dobré od nich!
a my jsme získali 7 měsíců.
Ano. Zdá se, Mistryně,
To myslím právě teď,
že lidé na celém světě
máme 2 roky a 2 měsíce
dostávají zprávy.
navíc a několik dnů
Máme stále přesto čas
na změnu.
zachránit planetu?
Ano, ano. Dostávají zprávy.
Čím více lidí se obrací

k vegetariánství
a zachovávají planetu,
tím dále ustupuje krajní lhůta.
A pak budeme mít víc času,
víc a víc času.
Původně, jestli by dodnes
nikdo nic neudělal,
měli bychom asi 16 měsíců,
nebo dokonce jen 15 měsíců.
Rozumíte?
Teď máme 2 roky a 2 měsíce.
Takže to nese ovoce, ano.
Skvělé! Ano. Rozhodně.
Musíme poděkovat lidem,
kteří přešli
na vegetariánskou stravu
a děkuji vládě,
která vynaložila úsilí
na ochranu
životního prostředí a
musíme poděkovat některým
sdělovacím prostředkům,
které vynaložili úsilí,
aby seznámily lidi
s naší smrtelnou situací.
Takže když budete
nadále pomáhat
a obeznamovat lidi,
když nám vláda dá více
požehnání, když budou noví
lidé pokračovat v trendu
a dávat veřejnosti
více znalostí, pak můžeme
stále zachránit planetu.
Já v to doufám.
Ano.
Díky televizi BBC2!
Dobrý den Mistryně!
Je milé vás znovu vidět.
Hezké, zase vás vidět!
Děláte toho hodně.
Děkuji vám, lidi,
za pomoc obětem
při všech pohromách.
Děkuji vám, že jste mou
prodlouženou rukou,
rozšířenýma očima,
rozšířenýma ušima,
rozšířenými ústy,
rozšířenou láskou.
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Takže si myslím, že vůdci
Děkuji mnohokrát vám všem.
sami o sobě by měli působit
Ne jen v Anglii, ale všude.
podle intuice
Všem našim lidem ve světě.
vysoce rozvinuté
Mistryně,
lidské bytosti.
Princ Charles se nedávno
Chcete-li být vůdcem, měl
vyjádřil o naléhavosti
byste být obdařen odvahou
boje týkajícího se
soucitem a vznešeností.
globálního oteplování
To je důvod, proč jste vůdce.
v článku nazvaném
Není to samozřejmě snadné,
„18 měsíců na zastavení
být v pozici vůdce.
katastrofy ze změn klimatu“.
Proto je vůdců málo.
Bylo to publikováno
Vidíte, že národ má jenom
v květnu 2008 v novinách
jednoho krále, královnu,
Telegraf v Británii.
nějakou princeznu, prince
A tím, že je členem
jednoho prezidenta, premiéra.
královské rodiny a i jiní lidé
Velmi málo vůdců,
v tak vysokých pozicích
ve srovnání s velkým
v politické sféře, atd.,
množstvím lidí v tomto světě.
bývají proškoleni,
Ale dokonce ještě méně
co by měli a neměli
je statečných vůdců,
říkat na veřejnosti.
odvážných vůdců,
Zajímalo mě,
spravedlivých vůdců
jaká slova či doporučení
a moudrých vůdců.
může Mistryně
Těm moudrým a odvážným
nabídnout těmto vůdcům,
nabízíme plnou podporu
aby jim pomohla říct pravdu
a respekt.
a zveřejnit jejich
Modlíme se, aby jim Nebe
důležité sdělení.
dalo více síly a moudrosti,
Jsem velmi vděčná
aby uskutečnili svoji
Jeho Královské Výsosti
vznešenou povinnost.
a jiným odvážným
Samozřejmě,
vůdcům ve světě
bravo Princi Charlesovi,
za jejich vykročení
a jiným vůdcům.
z mantinelů a za to,
Princ Charles je ekolog
že otevřeně mluví
už mnoho, mnoho let.
v zájmu všech.
A mluví o tom stále hlasitěji.
Dokonce, i když veřejnost
Doufám, že bude pokračovat
neocení jejich snahu,
aby nastavil příklad
Nebe to bude brát na vědomí.
pro jiné vůdce.
A oni dostanou
Protože, jak jsem řekla,
velké ocenění později.
vůdců je málo.
Je to samozřejmě
A ještě méně je těch,
velmi obtížné, být v tomto
kteří jsou moudří a odvážní.
postavení autority.
Jako vůdce
Chápu to a jsem ráda,
musíme vědět, co je
že vy chápete jejich postoj.
pro naše lidi dobré a co ne.
Samozřejmě, že jim řekli
Musíme je povzbudit k tomu,
co dělat a co neříkat.
Ale poradci
co je dobré, usnadnit jim to.
nejsou vždy moudří.
A co je špatné, musíme

zastavit, abychom je chránili.
To je pravý význam vůdců.
Určitě. Děkuji vám,
děkuji vám mockrát.
Je to dobrý člověk.
Džentlmen.
Vždycky jsem ho měla ráda.
Je čestný. Přímočarý.
Když někoho miluje,
řekne, že miluje.
Jestliže ne, dobrá, tak ne.
Víme to hned. Ano.
Vidíte, že je princ,
je čestný ke svému srdci.
To je velmi dobrá vlastnost.
Vidíte?
Je čestný ke svému srdci.
Není ovlivněn šarmem
nebo chválou a ziskem.
Je to skutečně
pravdomluvný člověk.
Já se skutečně modlím,
aby měl více síly pokračovat
a dělat ještě víc dobrého
pro své lidi a pro svět,
a nastavil světu příklad
čestné postavy lídra,
aby ho následoval.
Děkuji vám,
děkuji vám moc.
Nemáte zač.
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