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Najvyššia Majsterka 
Ching Hai na tému 
životného prostredia: 
Raj na Zemi 
prostredníctvom 
vegetariánstva 
 
Dobrý den, Mistryně. 
Nedávno personál SMTV 
navštívil ostrov Skye 
ve Skotsku a udělali tam 
interview se zakladatelkou 
zvířecího útulku. 
Zachraňují tam 
hospodářská zvířata. 
Zakladatelkou, autorkou 
a komunikátorkou se zvířaty 
je Rima Morrell. 
Když tam seděla 
s jedním z jejích prasat, 
ono začalo vysílat poselství, 
v kterém se říkalo: 
„Teď je čas, kdy lidé  
musí zastavit zabíjení zvířat 
kvůli jídlu.“ 
Ta zpráva se zdá být  
opravdu urgentní. 
A otázka zní, 
jak můžeme pomoci, 
aby více lidí zanechalo 
jedení masa? 
Ano, také si kladu tuto otázku 
už mnoho let a vy také. 
Je to velmi frustrující otázka, 
protože vždy nemáme 
okamžitou odpověď, 
a víme, že zvyky lidí se 
opouštějí těžce. 
Jen doufám, 
že Nebe dostatečně varuje 
s tak mnoha 
častými pohromami 
a nevyléčitelnými nemocemi, 
že se lidé 
opravdu vzbudí včas. 
A zastaví všechny tyto 
krutosti k našim  
spoluobyvatelům světa, 
zejména zvířatům a taky 
navzájem jeden k druhému. 

Pokud by se mohl někdo 
zastavit a popřemýšlet o tom, 
je to opravdu neuvěřitelné 
jak se v těchto dnech  
stále navzájem zabíjíme, 
nebo o zabíjení přemýšlíme.  
A to ani nemluvím o ubohých 
bezbranných zvířatech. 
Všechno, co můžeme  
udělat, je šířit zprávy. 
Šířit zprávy, 
vysvětlovat lidem 
tak moc, jak jen můžete, 
a doufat, že vaše slova, 
má slova dojdou 
k nějakým moudrým uším. 
Protože většina lidí 
má telepatii. 
Ale oni ji úplně ztratili. 
Proto nemohou slyšet 
přímo od zvířat 
jejich nářek plný utrpení, 
jejich křik plný zármutku 
nebo poučení. 
Protože lidé byli těsně  
pokryti závojem nevědomosti 
Krále iluzí, Máje, 
takzvaného ďábla. 
Je to pro ně velmi složité 
něco slyšet. 
Já jen doufám, 
že v čase ohrožení se 
možná probudí. 
Zkoušíme jim říct  
něco přesvědčivého. 
Možná se mohou probudit, 
možná budou naslouchat. 
Možná někteří z nich budou 
naslouchat, možná polovina 
z nich bude naslouchat, 
možná dvě třetiny z nich 
budou naslouchat. 
Doufám, že budou  
naslouchat všichni. 
Doufám, že se toho dožiju. 
Říkám vám pravdu, 
protože, tak moc, jak 
já miluji zvířata, vím 
že to utrpení má konec. 
Dokonce, i když jen jedno 

zvíře trpí zneužíváním 
nebo mučením, vražděním 
na jatkách, 
mají jen tento život a pak 
budou svobodné pro Nebe. 
Láme mi to srdce, 
nechci si představit, jak trpí. 
Ale dokonce i to není tak zlé 
jako to, čím musí projít lidé 
kvůli týrání zvířat. 
Takže jsem vlastně více 
zarmoucena kvůli lidem 
než kvůli zvířatům,  
rozumíte? (Ano.) 
Jestliže byla zneužívána 
a bylo s nimi zle zacházeno, 
pak budou ve vyšším Nebi. 
Ale lidé, kteří jim to vše 
dělali, strašně zaplatí. 
A to je to, kvůli čemu 
jsem zarmoucena. 
Velmi miluji zvířata. 
Ale fyzické utrpení  
nějakým způsobem vydržíme, 
dokonce i lidé. 
Ale duchovní utrpení, 
ta duchovní ztráta je hrozná. 
Lidé páchají sami proti sobě 
každý den hrozné činy, 
a zapříčinili si 
ztrátu duchovních zásluh, 
kvůli zabíjení zvířat, 
kvůli zabíjení se navzájem, 
kvůli jedení zvířat. 
Tak vidíte, jsou to lidé, 
o které si dělám starosti. 
Snažíme se, jak nejvíc 
můžeme, probudit 
jejich skutečnou znalost. 
Není to snadné. 
Děkuji vám za vše, co děláte. 
Děkuji vám, 
že se mnou nesete všechno 
toto zklamání. 
A děkuji vám, že máte 
stále neoblomnou víru, 
že se lidé změní. 
Možná se změní. 
Možná můžeme stále  
zachránit planetu. 
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Jen musíme pokračovat. 
Dobrá? 
Ano. Děkuji Mistryně. 
Mistryně, rádi bychom 
vám dali nějakou odezvu 
od diváků 
Supreme Master Television. 
Dobře! Ráda to uslyším. 
Dobrý den, Mistryně! 
Dostali jsme nějaké nové 
zprávy z Irska. 
Skvělé! 
Zástupce irské  
Strany zelených, 
která je v současnosti  
zastoupena ve vládě, 
zavolal na naši irskou linku 
a řekl, sleduje SMTV. 
Říkal, že ji má rád 
a povzbudí všechny členy 
Strany zelených, 
aby se stali vegetariány. 
Bravo! Fantastické! 
Velmi dobře. 
Skvělé zprávy! 
Jsem si jistá, že v SMTV 
budou šťastni, až to uslyší. 
A také druhý volající Ir, 
člověk, který je zodpovědný 
za zákaz prodeje kožešin 
ve 3 nejluxusnějších irských 
celostátních obchodech. 
Také má rád 
Supreme Master Television 
a řekl, že se chce s námi 
setkat a diskutovat 
o možnostech spolupráce. 
Dobře. Skvělé zprávy. 
Ano, Mistryně. 
Dobrý den, Mistryně! 
Byla tam jedna paní žijící  
ve Walesu. 
Volala nám při příležitosti 
čínského Nového roku. 
Každý den byl 
speciálním dnem 
pro určitou zemi, 
ona medituje a modlí se 
za všechny lidi v té zemi. 
Na čínský Nový rok 

se dívala na televizní  
programy a objevila 
Supreme Master Television. 
Byla tak pohnuta a nadšená 
a byla hluboce vděčná, 
že našla tento program. 
Okamžitě volala 
na naši telefonní linku 
a děkovala nám,  
vyjadřovala vděčnost. 
A také později jsme dostali 
několik telefonátů, kdy nám  
řekli, že jsou vděční 
a přáli nám všechno nejlepší. 
Dobré zprávy. Velmi dobré. 
Mistryně, 
od paní, která provozuje 
útulek pro zvířata 
ve Skotsku, jsme 
měli velmi pozitivní odezvu. 
Je autorkou 3 knih. 
Také měla interview 
s dřívějším slovinským 
prezidentem 
Dr. Drnovšekem. 
A hledala jeho poslední 
knihu poté, co si prohlédla 
interview s Mistryní 
na webové stránce 
Supreme Master TV. 
Byla opravdu dotknuta 
a nyní sdílí všechna 
slova a myšlenky Mistryně 
o tom, jak pečovat, chránit 
a respektovat zvířata. 
Ach, opravdu? 
To je skvělé! 
Mistryně, ve Velké Británii 
jsme byli schopni udělat 
interview na festivalech 
s mnoha vegetariánskými  
organizacemi a skupinami 
pro ochranu zvířat  
a sdílet s nimi naše 
video záznamy 
a nabídnout jim naši podporu. 
Díky tomu máme vždy 
velmi pozitivní odezvu 
a jejich podporu pro 
Supreme Master Television 

a oni nás zahrnují 
do svých aktivit. 
Například nedávno nás 
politický kandidát britské 
Strany pro zvířata pozval, 
abychom se zúčastnili 
jedné z porad 
týkající se jejich 
politické kampaně. 
Stanete se teď politikem? 
Můžeme to zkusit. 
Mistryně, nedávno 
jsme rozdávali letáky 
Supreme Master TV 
v Londýně a v Corku (Irsko), 
a mnoho lidí přišlo říct, 
že sledují 
Supreme Master TV. 
A někteří lidé řekli, 
že pláčou, když se dívají. 
Ach, skutečně! Ano. 
Protože jsme opravdoví. 
Děláme to bezpodmínečně 
a z lásky, 
proto se to dotýká 
lidských srdcí. 
Dobrý den, Mistryně! 
Je velmi pěkné 
zase vás vidět! 
Taky vás ráda vidím! 
Nedávno jsme měli 
interview s hudebnicí, 
která bydlí blízko 
kamenného kruhu 
na jihu Anglie. 
Řekla nám, že byla 
vegetariánkou po mnoho let 
a pak začala znovu jíst maso. 
Ale v ten samý den 
ona i její matka sledovaly 
Supreme Master Television 
a znovu se rovnou vrátily 
k vegetariánské stravě. 
A říkala nám, že plakala  
pokaždé, když sledovala 
naši televizi. 
A řekla, že poté, co se 
vrátila k vegetariánství, 
se ve svědomí cítí skvěle, 
cítí se čistá a cítí se lépe. 
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Ano. Velmi dobře. 
Také řekla, že náš program 
informuje lidi 
o důležitých problémech 
této doby a o výzvách, 
kterým mi všichni čelíme 
a lidé jsou vůči nim slepí, 
o tom jak a proč 
být vegetarián. 
Myslí si, že by lidé měli 
začít sledovat 
Supreme Master TV, 
protože podle ní by takto 
měla televize vypadat 
a na toto by měla sloužit. 
Dobře, dobře. Ano. 
Proto to děláme. 
Já jsem se také setkala 
s nějakými lidmi, kteří byli 
dříve vegetariáni 
a pak přešli zpátky na  
nevegetariánskou stravu. 
A po schůzce se mnou 
a povídání se mnou, 
a já jsem vegetariánkou, 
se znovu stali vegetariány. 
Pokud jde o mě, 
také pracuji. 
Jsem také mini televize, 
mini SMTV. 
Všichni z nás mohou  
mít nějaký vliv nějakým  
způsobem. To je skvělé. 
Ale není to dost rychlé  
pro mou trpělivost. 
Mimochodem, 
děláme, co můžeme 
a není to jenom pro druhé 
lidi, ale také pro nás. 
Pro naše děti, 
vnuky, naše přátelé, 
rodinné příslušníky. 
Oni všichni jsou důležití. 
Je to škoda 
že to svět nedělá 
společně s námi. 
Kdyby to dělali, pak bychom 
měli Ráj na Zemi ihned! 
Během 8 týdnů! 
Během 8 týdnů se 

všechny pohromy zastaví. 
Takhle se vytvoří Nebe. 
Co myslíte? 
Odkud pochází Nebe? 
Nebe je místo, 
kde všechny bytosti 
jednají stejným způsobem. 
Tedy, ne jako úplně stejně, 
ale na stejné úrovni soucitu, 
stejné úrovni lásky 
a na stejné úrovni 
duchovní znalosti, 
porozumění, 
stejné úrovni ušlechtilosti. 
Toto je Nebe. 
A můžeme kdykoli 
tento svět změnit v Nebe. 
Jestliže se lidské bytosti 
obrátí, všem bude odpuštěno. 
Nebe odpouští. 
Protože oni nevěděli  
o masité stravě a zabíjení. 
Nevěděli nic moc o zabíjení. 
Samozřejmě, vědí trošku, 
ale nikdo to nezdůrazňuje. 
Nikdo to opravdu neukazuje 
jako skutečnost. 
Kdyby vláda, média, 
a všichni lidé, 
kteří mají moc 
ji mohli využít  
správným způsobem, 
informovali veřejnost, 
vzdělávali veřejnost, 
naučili je, co je správné 
a co je špatné, 
naučili je, že vegetariánská 
strava je nezbytnost, 
že je to jediná strava, 
kterou by měl každý 
dodržovat, pak by to bylo!  
Podívejte se, kolik lidí 
omezilo kouření. 
I když nebylo kouření 
cigaret úplně zakázáno, 
bylo zakázáno jen 
na veřejných místech 
a podívejte se,  
kolik procent lidí 
omezilo kouření. 

A kolik nemocí  
bylo minimalizováno. 
Jak moc peněz 
daňových poplatníků 
bylo ušetřeno 
jen v několika měsících. 
Díváte se na televizi, víte to, 
dozvíte se o vlivu okamžitě. 
Podívejte se na to! 
A to není dokonce 
ještě úplně zakázáno. 
Umíte si představit, 
kdyby se to jednoho dne  
zakázalo úplně, nebo 
kdyby bylo maso zakázáno, 
nebo bylo doporučováno 
méně a méně, 
dovedete si představit 
jak dobré by to bylo? 
Od vlády se 
předpokládá, že bude  
vládnout dobře, správně. 
Teď je čas, 
kdy by měla vláda 
dělat své vládnutí. 
Udělat to jako 
spravedlivou věc, 
jako přirozenou věc! 
Jako děti, které 
musí chodit do školy. 
V některých zemích 
zákony zavazují rodiče, 
že musí poslat děti do školy. 
Tak možná jednoho dne 
přikážeme všem lidem  
zanechat zvířata v míru, 
přesně tak, jako i my chceme 
být ponecháni v míru. 
Nechceme, aby nám někdo 
přeřízl hrdlo, 
proč jít ven a přeříznout 
hrdlo nějaké jiné bytosti? 
Vidíte, co myslím? 
A pít jejich krev 
a jíst jejich mrtvolu. 
Ach, Bože! 
A my to nazýváme civilizací. 
Dvacáté první století, 
má dobroto. 
A tak mnoho Mistrů 
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bylo na Zemi 
a vždy nás učili,  
že nemáme zabíjet, 
nemáme jíst maso, 
nemáme pít alkohol, 
nemáme brát opojné látky… 
Tak dlouho nás učili! 
Století za stoletím. 
Teď je čas, kdy bychom měli 
být lidskými bytostmi, 
kterými bychom měli být. 
Dobrá, udělali jsme chyby, 
my jsme to předtím nevěděli. 
Ale teď je čas! 
Měli bychom bádat, 
měli bychom o tom vědět. 
Všude je spousta 
vegetariánské potravy, 
rady, knihy, recepty. 
Dokonce v naší televizi 
máme deset tisíc a jeden 
mezinárodních 
výborných receptů, 
nabízených zdarma. 
Lidi si je mohou kdykoliv 
stáhnou z internetu 
pro svou rodinu a vše zkusit. 
Je to nádherné, 
je to chutné 
a nikomu to neubližuje. 
Už neexistuje žádná omluva 
pro zahryznutí vašich zubů 
do kusu masa, 
který je stejně shnilý. 
Nevím, jak  
lidské bytosti mohou 
konzumovat takovou věc. 
Je to pod lidskou důstojnost, 
je to nehygienické, 
je to nezdravé, je to jedovaté 
je to hanebné. 
Omluvte mou neomalenost. 
Byla jsem zdvořilá 
příliš dlouho. 
Takže už je načase,  
abychom se probudili, 
změnili chování a stali se  
ušlechtilými, důstojnými 
jako lidská bytost. 
Mistryně, 

do Londýnského centra 
nedávno volali lidé sledující 
Supreme Master Television. 
Byli velmi nadšení 
a chtěli mít víc materiálů 
z pozadí programů, 
také informace o tom, 
jak získat zasvěcení 
nebo jak se naučit meditaci. 
A to nebylo jen z Anglie,  
volali také  
ze středního východu,  
z Iránu. 
Dobré zprávy pro vás. 
Máte víc bratrů a sester. 
Dobré pro svět, 
protože právě nyní jsme  
v naléhavé situaci. 
Jen si přeju, aby 
všichni lidi ve světě se dali 
ihned na vegetariánství 
a bylo jim odpuštěno. 
Mám ještě jednu otázku, 
jestli máte čas, Mistryně. 
Ano. 
Jedna kniha začínala tím, 
že se jiná planeta setkala 
s tím samým typem situace 
globálního oteplování. 
A ti mimozemšťané vlastně  
přišli sem vytěžit naše zlato, 
používali nějaké technologie 
a měnili zlato na zlatý prach, 
který používali jako záplatu 
do jejich atmosféry. 
Je to pravda? 
A co se týče přechodu 
na rostlinnou stravu, 
můžeme udělat něco 
podobného, abychom 
získali více času? 
Ne. 
Někdy je fikce 
jiná než realita. 
Vegetariánská strava 
a nová technologie. 
Být šetrný a duchovní. 
To je to, co děláme. 
Rozumím, děkuji. 
Mistryně, také jsem  

dostal jinou otázku. 
Jestli se globální oteplování 
včas zastaví 
a bude zvráceno, 
je tam možnost, že nejchudší  
a rozvojové země světa 
budou schopny dohnat 
nás v rozvoji 
a dosáhnout stejné úrovně 
jako rozvinuté země nebo 
bude stále existovat 
nerovnost mezi zeměmi? 
Stále to bude existovat, 
ale bude jim pomáháno 
rozvinutými zeměmi. 
Ano, Mistryně. 
A pomalu nás také doženou. 
Hlavní věcí je, 
že budeme mít mír  
mezi národy, 
ať už jsou rozvinuté 
nebo nerozvinuté. 
A hlavním bodem je, 
že budeme mít dostatek  
potravy pro všechny, 
ať už rozvinuté, nebo ne. 
Ano Mistryně. 
Děkuji vám, Mistryně! 
A všechna zvířata budou 
žít v míru bez strachu, 
bez utrpení, to je hlavní. 
Hlavní věcí je, že budeme 
mít Ráj na Zemi. 
Děkuji vám Mistryně 
za váš čas. 
Nemáte zač. 
Vidíte, používáme pojem 
„rozvinutý“ 
v souvislosti s technologií. 
Ale skutečný rozvoj 
by měl být v duchovnu. 
A bylo by dobré, kdybychom 
současně rozvinuli 
duchovnost i technologii. 
Pak by to bylo 
velmi vyrovnané. 
To by byla největší věc, 
jakou můžeme mít. 
Pohodlný život 
a zvednutí duchovní úrovně, 
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to by bylo to nejlepší. 
Děkujeme vám, Mistryně! 
Nebesa vám žehnají. 
Miluji vás. 
Miluji vás a děkuji vám 
za vše, co jste udělali, 
za to, co děláte 
i za to, co ještě uděláte 
pro planetu. 
Tak moc vám děkuji. 
Děkuji vám všem. 
Také vás milujeme, Mistryně. 
Děkujeme vám, Mistryně. 
Děkuji za to, že 
tak tvrdě pracujete 
pro planetu, Mistryně. 
Přála bych si, 
abych mohla pracovat tvrději. 
Miluju vás lidi! 
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