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nezáleží na tom,
Najvyššia Majsterka Ching Hai
kto má pravdu a kto sa mýli.
na tému životného prostredia –
V tejto chvíli nie je čas
Vegetariánstvo je riešením pre
navzájom sa obviňovať,
záchranu světa
musíme to proste urobiť
spoločne.
Ahoj! (Ahoj!)
Pretože ja sama
Je to pekné, počujeme vás
nechcem obviňovať
veľmi dobre.
žiadneho človeka ani národ.
Skvelé.
Pokiaľ ide o toto,
Áno. Majsterka,
nechcem nikoho viniť.
ďakujeme vám, že ste nám
Pretože oni robia to,
opäť dali príležitosť položiť
čo robia, preto, aby prežili,
vám ďalšie otázky.
a podľa toho, čo vedia.
Ako sa všetci máte?
A myslia si, že je to
Veľmi dobre!
to najlepšie pre ich ľudí,
A vy?
pre ich národ.
Senzačne. Mám sa dobre.
Alebo dokonca napodobujú
Ako je v Londýne?
niekoho iného,
Čo počasie?
nejaké iné, takzvané
Práve teraz je trochu chladno.
lepšie národy,
Slnečno ale trochu chladno.
lepšie rozvinuté národy.
Ale vy vyzeráte nádherne!
Takže za emisie CO2
Je to tam nádherné?
nie je zodpovedný jeden
Nie, vy vyzeráte nádherne!
alebo niekoľko národov.
Vyzerám nádherne?
My všetci sme zodpovední.
Nie som taká krásna ako vy.
Pretože z dlhodobého
Ste veľmi láskavá.
pohľadu evolúcie
Dobrý deň Majsterka.
sme my všetci urobili
Rada by som vám položila
nejaké kroky,
jednu otázku, ak smiem.
akokoľvek malé smerom
Ach, samozrejme.
k stavu, v ktorom sme dnes.
Ktokoľvek sa môže spýtať.
Takže ak sú Čína a India
V správach často oznamujú,
najväčšími
že Čína a India sú najväčšími
producentmi CO2,
producentmi uhlíku,
predpokladajme, že sú,
kvôli ich rýchlemu vývoju.
je to kvôli ich obrovskej
Súhlasíte s tým?
populácii.
Zdá sa tiež, že robia veľa
Áno.
v boji proti tomuto problému.
Možno aj preto.
A západné krajiny si neprajú
Nielen kvôli ich rýchlemu
vzdať sa mäsa,
rozvoju.
meniac žiarovky,
A tak ako iné národy
pretože cítia,
na tejto línii, pokúšajú
že druhá strana sveta
sa urobiť niečo,
neťahá ich záťaž.
aby odvrátili dôsledky
Áno, takže tam len sedia
globálneho otepľovania.
a čakajú jeden na druhého.
No nie dostatočne rýchlo.
Je to riešenie?
Nie je to len India a Čína,
Hrať hru na obviňovanie.
nikde to nie je dosť rýchlo.
Dobre, pozrite,

Ako viete,
podľa správy OSN
a vedeckých dôkazov,
CO2 dokonca nie je
najviac smrtiaci.
Zo všetkého znečistenia
nie je najsmrteľnejší.
Dám vám nejaký príklad.
Napríklad metán je
približne 23krát silnejší
ako CO2.
A oxid dusný
je približne 300 krát
silnejší než CO2.
Vidíte?
A dobytok je
príčinou číslo jedna,
čo sa týka metánu.
A vedľajších produktov,
oxid dusný tiež pochádza
od dobytka.
Vidíte, čo myslím?
Mäso, vajcia, výroba mlieka
zodpovedajú celosvetovo
za 65 %
ľuďmi vyprodukovaných
emisií oxidu dusného.
Takže teraz vidíte
celý obraz? Dobre.
Všetci to už vieme
zo správy OSN a od vedcov.
Takže teraz už dokonca
vieme, že metán
a oxid dusný
sú smrteľnejšie,
jedovatejšie než CO2.
A máme ich veľa.
V súčasnosti máme
v atmosfére menej CO2
než sa nachádza
v oceánskych ložiskách.
Pretože oceán,
rieky tiež absorbujú CO2
a tam sa hromadia.
Pri nízkych teplotách
je tam stlačený
a leží tam neškodne.
Ale teraz, keďže sa počasie
otepľuje,
a hrozí uvoľnenie
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veľký kus
týchto plynov...
znečisťovania ovzdušia
už sa uvoľňujú do atmosféry,
a prerušíme proces
viete o tom
globálneho otepľovania.
z vedeckých správ.
A už som povedala,
Takže teraz sa každý deň
80 % z toho sa zastaví
roztápajú oblasti trvalého
takmer okamžite
ľadu. A metán
a výsledky môžeme vidieť
alebo iný plyn
behom pár týždňov.
sú uvoľňované do atmosféry.
Pretože ak nebudete
Skutočne dúfam a modlím sa,
ďalej chovať viac zvierat,
že niekto počúva.
bude menej metánu
Metán a oxid dusný
a ak nebudeme jesť mäso,
sú produkované
potom nie je potrebná
chovom dobytka,
žiadna doprava a bude
živočíšnou výrobou.
potrebného menej paliva.
Sú oveľa jedovatejšie,
A všetci títo ľudia
oveľa nebezpečnejšie
môžu byť vyškolení
než CO2.
na nejakú inú prácu.
Pretože atmosféra sa ohrieva
Bude menej hladu,
a preto sa metán uvoľňuje
pretože budeme využívať
na povrch.
poľnohospodárske produkty,
Ak zatavíme najhoršiu
obilniny, na výživu ľudí,
z príčin globálneho
namiesto kŕmenia
otepľovania, to znamená
väčšieho počtu zvierat
chov dobytka, zvierat,
v budúcnosti.
potom budeme schopní
Takže viac nebude hlad
zachrániť planétu.
a nebude už žiadna vojna
Musíme zastaviť zabíjanie
z dôvodu hladu.
ľudí i zvierat.
Takže efekt je nesmierny.
Musíme zastaviť výrobu
Vynásobte to
živočíšnych produktov.
a budete vedieť, čo myslím.
A musíme ich
Pretože metán
prestať používať, dobre?
bol zachytávaný
Musíme zastaviť tri veci:
po všetky tie storočia
zabíjanie, výrobu
kvôli chovu dobytka,
a používanie.
v jazerách, v oblastiach
A samozrejme
trvalého ľadu,
prestať jesť mäso.
v oceánoch
A potom zvyšok
a keď sa to teraz topí,
môže nasledovať podľa toho,
tento plyn bude uvoľnený.
ako umožní technológia.
Navyše každodenne máme
Pretože technológia
viac zvierat, viac metánu,
potrebuje nejaký čas.
Najlepšou vecou
potom to nikdy nezastavíme.
je prestať jesť mäso,
Budeme len vo väčších
prestať zabíjať zvieratá,
a väčších problémoch,
prestať chovať zvieratá.
hlbšie a hlbšie v problémoch.
Potom prestane metán
Takže proste prestaňme
a oxid dusný!
zabíjať zvieratá,
A už tým odstránime
prestaňme ich chovať.

A viete,
zvieratá nakoniec zomrú,
keď nadíde ich čas
prirodzeným spôsobom.
A my viac neprodukujeme
metán, potom je to
dokonalý obraz, nie?
Dokonca päťročné dieťa
tomu rozumie. (Áno!)
Ale dúfam, že niekto počúva.
Rozumiete? (Áno.)
Áno.
Pretože všetky tie roky
som sa rozprávala
so svojimi kolenami.
Áno.
Takže,
nech sa stane čokoľvek,
urobila som to najlepšie
a stále to robím.
I vy robíte to najlepšie.
Čo viac môžeme urobiť?
Ešte nejaké otázky?
Áno.
Áno, Majsterka.
Takže, hovorí sa o deťoch
Nového Veku
a o tom, že majú prísť
pomôcť ľudstvu.
Je to tak?
A ako sa môžeme uistiť,
že ich posolstvo bude
rozšírené a nebude blokované
ich spoločnosťou?
Posolstvo detí Nového Veku.
Dobre, majú prísť.
Vy ste deti Nového Veku.
Predpokladajme,
že už prišli.
A čo môžu urobiť?
Populácia sveta
musí zmeniť svoje spôsoby
na vznešenejší životný štýl.
Inak budú nové i staré
rovnako ovplyvnené.
Keď ste obaja otrávení,
je veľmi ťažké si navzájom
pomôcť.
Do nejakej miery ste tiež
ovplyvnení.
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jedením mäsa, pitím
Rozumiete mi?
alkoholu, fajčením cigariet,
Presne ako fajčiari
braním drog alebo iných
a pasívni fajčiari. Áno?
jedovatých intoxikantov,
Sú tiež ovplyvnení,
ktoré nie sú prirodzené
aj keď dokonca nefajčia.
nášmu božskému telu.
Dobre, teraz vidíte,
Potom telo a myseľ
že tí takzvaní starého veku
znovu získajú jasnosť.
sem na začiatku tiež prišli,
Pretože ak je telo
aby urobili nejakú
silné a zdravé,
dobrú prácu, nejaké opravy,
potom bude aj myseľ jasná.
oslávenie planéty,
A potom dokážeme
prišli skrášliť vesmír,
myslieť lepšie,
na tejto planéte.
staneme sa sami sebou,
Ale jed tohto sveta,
znovu získame
konkrétne prostredníctvom
svoju vlastnú múdrosť
mäsa, alkoholu,
a samých seba,
cigariet, drog,
ako prvotnú bytosť,
intoxikantov atď.
akou sme boli, než sme prišli
uvrhli železnú reťaz
na tento svet.##Keď je naše telo
na ich mentálnu, fyzickú
zdravé,
a emocionálnu silu,
naša myseľ je jasná.
takže oni dokonca
Potom môžeme lepšie
nemohli byť tými,
prijímať božie posolstvá.
ktorými mali byť.
A ich prenos
Nedokážu myslieť spôsobom,
bude bez skreslenia,
akým majú myslieť.
bez prekážok
Nemôžu urobiť veci,
alebo blokovania.
ktoré urobiť chcú.
Inak to môže byť
Len niekoľkí dokážu
veľmi ťažké
zostať prebudení
alebo dokonca nemožné.
alebo je ich možné prebudiť.
Závisí to na tom, ako hlboko
A potom sa týchto pár ľudí
sme v močiari znečistenia
pokúša prebudiť ostatných.
tohto sveta,
Niekedy uspejú ale často
závisí to na tom, ako veľmi
s veľkými ťažkosťami.
sme boli otrávení
Preto musíme najskôr
alebo sme sa sami otrávili.
detoxikovať sami seba,
A závisí to na tom,
než môžeme pomôcť iným,
aký veľký je denný prísun
nového alebo starého veku.
jedu z tohto sveta.
Pretože fyzicky,
Takže ak očistíme sami seba,
ak sme intoxikovaní
potom uvidíme veľkú zmenu
alebo otrávení,
takmer okamžite.
nemôžeme byť schopní
Len dúfam,
pomôcť nikomu inému,
že sa ľudia zmenia,
dokonca ani sebe.
pretože je to veľmi logické.
Takže ak sa chceme
Ak sa budete ďalej otravovať,
detoxikovať,
musíme sa zdržať
nedokážete myslieť,
ďalšieho otravovania
nemôžete byť v poriadku,
svojho tela a mysle
fyzicky, mentálne.

Áno.
Áno, Majsterka.
Ďakujeme Majsterka.
Nemáte za čo.
Dobrý deň Majsterka
a vitajte.
Dobrý deň.
Máte pocit,
že hrozí svetový hlad?
V skutočnosti už existuje.
Už je hrozbou.
Videli ste to.
V mnohých kútoch sveta
je už hlad realitou.
Dennou realitou.
A nielen dnes, už dlhý čas.
Len sa to zhoršuje, v dnešnej
dobe ešte očividnejšie.
Stačí si len naladiť
akýkoľvek TV kanál,
akékoľvek rádio,
prečítať si akékoľvek noviny,
sú plné takýchto správ,
takmer denne,
o svetovom hlade,
nedostatku potravy,
nedostupné ceny potravín,
nedostupné ceny
denných potrieb,
základných potrieb.
A neobvykle častých
katastrof.
Neúrody z dôvodu
zlého počasia.
Nezastaviteľné stúpanie
hladiny morí,
vysoké ceny palív,
nedostatok, nevyliečiteľné
alebo zvláštne nové choroby,
všetko toto sa teraz deje!
Nie je to len svetový hlad.
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