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Najvyššia Majsterka Ching Hai 
na tému životného prostredia 
 
Šírenie vegetariánskeho riešenia 
 
Ahoj. (Dobrý deň.) 
Ako sa máte? 
Ďakujeme, Majsterka 
že ste nám dala  
túto skvelú príležitosť  
rozprávať sa priamo s vami. 
Takže máte sa dobre 
a praktikujete dobre? 
Snažíme sa, Majsterka. 
Ak máte 
otázky, na ktoré sa 
chcete spýtať, poďme na to. 
Bol som zasvätený 
pred 3 mesiacmi 
a meditujem 
3-4 hodiny denne. 
Vždy počujem 
zvuk podobný cvrčkom 
a tiež zvuk podobný 
elektrickým káblom 
vysokého napätia. 
Dokonca aj vtedy, 
keď nemeditujem. 
Počul som ten zvuk 
už od detstva. 
Chcem vedieť, či sú toto 
správne zvuky, ktorým mám 
venovať pozornosť, 
odkedy praktikujem 
Quan Yin meditáciu? 
Sú to samozrejme 
správne zvuky. 
Ale nie sú 
veľmi vysoké. 
Pokúste sa viac  
sa koncentrovať 
na vrch hlavy, 
potom budú zvuky 
hlasnejšie 
a trochu sa zmenia, dobre? 
Áno, Majsterka. 
Ďakujem vám! 
Zmení sa 
na vyšší zvuk. 
Je ten zvuk pre vás 

dostatočne hlasný? 
Áno. 
Počujete okrem toho 
najaký iný zvuk? 
Nie. 
Pokúste sa koncentrovať  
viac na oko múdrosti 
alebo na vrch hlavy. 
A ak zachytíte 
nejaký zvuk 
z vyššej dimenzie, 
o ktorom vám povedali 
počas zasvätenia, 
potom venujte pozornosť 
tomu zvuku, dobre? 
Áno. 
Dobre, zlatko. 
Keď sa pokúšam 
presvedčiť ľudí, 
aby nepoľovali pre zábavu 
a boli radšej vegetariáni, 
hovoria mi, 
že zvieratá nemajú dušu, 
takže ich môžu 
zabíjať a zjesť. 
Hovoria, 
že to tvrdí Biblia, 
takže ako im môžeme 
my vysvetliť, 
aby dokázali pochopiť, 
že zvieratá sú ako my? 
Nie som kresťan 
a mám ťažkosti, keď sa to 
pokúšam vysvetliť. 
Je to chybná 
interpretácia, pretože 
vo verzii Biblie  
kráľa Jamesa 
sa nehovorí nič o tom, 
že zvieratá 
nemajú duše. 
Vôbec sa to tam  
nehovorí. 
Hovorí sa tam 
niečo v zmysle, že zvieratá 
sú živé tvory 
a ľudia 
sú ľudské bytosti, 
takže možno preto 
tomu neporozumeli. 

Ale vo verzii Biblie 
kráľa Jamesa 
sa vôbec nehovorí, 
že zvieratá nemajú dušu, 
takáto veta tam 
nie je. Takže mu to 
môžete povedať, dobre? 
Áno, ďakujem. 
To je jedna vec. 
Dajte mu letáky 
alternatívny spôsob života  
a SOS a nechajte ho, 
nech robí, čo chce. Dobre? 
Áno, ďakujem Majsterka. 
Dajte mu to a povedzte, 
aby si to preštudoval. 
Áno. 
Nič také nie je, 
Biblia kráľa Jamesa 
nehovorí nič také, 
že zvieratá nemajú dušu; 
nie je to čierno biele, 
nie je to tak. 
Je to chybné vysvetlenie. 
Nie je to tak 
interpretované 
v Biblii kráľa Jamesa, 
ľudia len používajú 
dôrazný spôsob vyjadrovania, 
aby mohli pokračovať 
v zabíjaní. To je všetko. 
Ľudia stále hovoria 
niečo 
o Biblii a Ježišovi 
a nie je tam 
nič také, ako že 
Ježiš jedol ryby a podobne. 
Nikdy som nič také nevidela. 
Majsterka, 
čo sa nám stane 
o 2 roky a 2 mesiace? 
Vyparia sa naše telá 
a bude náš duch 
pozdvihnutý? 
Je to rovnaké 
pre všetkých 
alebo je to rozdielne 
pre žiakov 
a ostatných ľudí? 
Vaše telá 
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by sa mohli vypariť. 
Sú dva prípady. 
V prípade úplného zničenia 
nebude žiaden rozdiel 
medzi žiakmi 
a ostatnými. 
Pretože ak nebude  
dosť vegetariánov 
alebo cnostných ľudí 
aby to vyrovnali, 
aby to vyvážili, 
negatívna energia 
nevegetariánov, 
zabíjania, 
ľudí jediacich mäso, 
zabíjania kvôli jedlu, 
vojnového zabíjania 
a podobne, 
ak nebudeme mať 
dosť cnostných ľudí, 
pozitívnych ľudí 
a vegetariánov, 
aby sme to prevážili, 
potom to môže byť 
úplné zničenie, rozumiete? 
V takom prípade 
vaše telo alebo akékoľvek  
telo sa vyparí 
alebo niečo také. 
A samozrejme 
naša duša bude pozdvihnutá. 
Váš duch 
je už pozdvihnutý 
v čase zasvätenia. 
Takže to bude pre všetkých 
rovnaké, rozdiel 
bude v tom, že naša duša 
duša cnostných ľudí 
bude pozdvihnutá. 
A v prípade, 
že budeme mať dosť 
vegetariánov 
na vyváženie 
nevegetariánov, 
to znamená zlej karmy 
zo zabíjania, 
zlej odplaty 
za zabíjanie zvierat 
a ľudí, 
potom sa možno  

pominú len 
2/3 ľudí 
alebo zmizne len 
polovica populácia planéty. 
Takže v tom prípade, 
žiaci  
prežijú. 
V prípade úplného zničenia 
neprežijú. 
Mám druhú otázku. 
Všimla som si, že všetko 
fyzické vyzerá, 
že sa kazí: 
telá, stroje, 
telekomunikácie, 
a tak ďalej. 
A osobne sa tiež cítim 
stále veľmi unavená. 
Je to preto, 
že sa približujeme 
k tomuto času konca 
o dva roky? 
V nasledujúcich dvoch  
rokoch nie je koniec času. 
Tie dva roky sú čas, 
kedy sa môžeme zmeniť, 
je to termín, v ktorom 
môžeme zmeniť klímu, 
globálne otepľovanie. 
Ak to v priebehu  
dvoch rokoch nezmeníme, 
možno sa stane niečo 
veľmi nepríjemné. 
Je pravda, že sa  
možno cítite trochu viac 
unavená ako zvyčajne. 
Čo myslíte, že 
telekomunikácie 
sa kazia, 
čo to znamená, kde? 
Väčšinou počítače 
a podobne. 
Počítače vo vašom okolí 
sa kazia? 
Áno. 
Ach, v tejto oblasti 
sa nekazia, 
takže to nie je všade. 
Samozrejme niektoré oblasti 
sú viac dotknuté 

než iné. 
Pretože ako už vieme, 
metán 
sa už uvoľňuje  
do atmosféry 
a ja som vás varovala 
dlho predtým, 
než som to vedela  
od vedcov. 
Pôvodne, ak si spomínate, 
som vám hovorila, 
že ak sa ľad roztopí, 
uvoľní sa 
plyn. 
Pretože ľad udržiaval 
rovnováhu a udržiaval 
plyn pod kontrolou. 
Ale teraz ak sa ľad roztopí 
a more sa ohreje, 
potom sa plyn uvoľní 
do atmosféry 
a už sa to deje 
podľa vedeckých výskumov 
a dôkazov. 
Pôvodne som to  
hovorila vám, 
nie ostatným ľuďom, 
pretože som nevedela, 
ako ľudia uvažujú. 
Ale potom, čo som zistila, 
že vedci 
hovoria to isté, 
potom sme túto správu 
oznámili verejne. 
Takže plyn, ktorý sa 
uvoľnil do atmosféry, 
vás môže ovplyvňovať, 
možno preto, že Seattle 
je obklopený vodou. 
A viete, 
ak nebude chladno, 
potom sa roztopia 
aj všetky vrstvy 
trvalo zamrznutej pôdy 
(permafrosty) 
a uvoľní sa aj plyn z nej. 
A to je dôvod, 
že sa možno cítite 
viac unavená. 
A na niektorých miestach 
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môže byť viac mentálnych 
chorôb a tak isto aj iných  
chorôb a nákazy sa vyskytnú 
aj tam, kde predtým 
nebývali. 
Napríklad moskyty 
migrujú do rôznych 
oblastí, kde predtým 
neboli, pretože 
podnebie je teplejšie. 
Áno, Majsterka. 
Takže behom dvoch rokov 
a niekoľkých mesiacov, 
záleží na tom, 
koľko ľudí sa pridá 
k vegetariánskej strave. 
Čím viac vegetariánov, 
čím menej zabíjania 
zvierat, 
tým viac času máme 
na záchranu planéty 
a životov na planéte. 
Takže pôvodne 
to bolo menej času 
ale potom vďaka našej 
televízii, letákom 
alternatívneho života, 
SOS letákom, 
reklamám vo všetkých 
novinách 
a všade kde sa dalo, 
a aj ostatné vegetariánske 
skupiny a ekologické 
organizácie 
pracovali tvrdo, 
a rozširovali informácie, 
takže oveľa viac 
ľudí sa rozhodlo 
pre vegetariánsku stravu. 
Preto sme 
zmenšili karmu 
zlej odplaty. 
Takže sme získali 
trochu viac času, 
ako som hovorila v centre 
v Surrey naposledy, 
že sme získali 7 mesiacov. 
Takže za posledný čas 
sme získali 
ďalšie 3 mesiace. 

To znamená, 
že máme približne 
2 roky a 6 mesiacov, 
viac menej. 
2 roky a 6 mesiacov 
na zmenu globálneho 
otepľovania alebo na jeho 
zastavenie na súčasnej  
úrovni. No podnebie sa už 
otepľuje, takže aj keď 
máme viac času, 
nie je to také ideálne. 
Takže počas týchto 
2 rokov a 6 mesiacov 
sa každý musí pridať 
k vegetariánskej strave 
a zastaviť zabíjanie, 
zastaviť ubližovanie 
iným ľuďom a zvieratám, 
šetriť energiou každým 
možným spôsobom, 
byť ekologický všade, 
kde je to možné. 
Potom ešte stále 
môžeme zachrániť planétu. 
Ale nie je to tak, 
že za 2 roky bude planéta 
úplne zničená, 
ešte nie. 
Potrvá to 
o trochu dlhšie, 
začne sa to stupňovať 
a my už nebudeme  
schopní to zastaviť. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň. 
Tu je Jane, 
ako sa máte? 
Mám sa dobre. 
A čo vy, Jane? 
Ďakujem vám. 
Myslím, že moja otázka 
súvisí s tým, 
čo ste nám práve vysvetlili 
a musíte vedieť, že my 
všetci sa cítime trochu 
zaťažení touto 
otázkou globálneho 
otepľovania 
a jej naliehavosťou. 

a cítime tiež veľkú 
nádej, že budeme 
ďalej získavať čas 
a radi to počujeme. 
Moja otázka je, 
chcem len 
od vás počuť nejakú 
útechu, spýtať sa vás, 
akú nádej vidíte vy, 
čo sa týka našej budúcnosti. 
Alebo ak sa môžete 
s nami podeliť o to, 
čo vidíte v budúcnosti, 
či je to pozitívne 
a tiež, 
môžeme dosiahnuť náš cieľ, 
či už je to 50 % populácie 
alebo dve tretiny? 
Ako to cítite vy? 
Ďakujem vám Majsterka. 
Už to viac nie je 50 %, 
hovorila som vám, 
pretože zemeguľa 
sa je už teplejšia,  
ako bola predtým, 
zlá karma je horšia, 
takže práve teraz 
to musia byť dve tretiny 
populácie, 
minimálne. 
50 percent, 
to bolo už dávno, keď som  
vám to hovorila naposledy. 
Áno. 
Takže v každom prípade, 
hovorila som vám, 
nie som jasnovidec. 
A nie je to ani tak, 
že môžete vidieť príliš  
ďaleko do budúcnosti. 
Len pár rokov, 
možno štyri alebo päť rokov, 
pretože to závisí 
na stave ľudstva. 
Možno ešte stále 
môžeme zachrániť planétu. 
Stále ešte máme nádej, 
avšak len vtedy, 
ak budú počúvať. 
Ide o to, že musíme 
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šíriť správy, 
každý, kto 
má záujem o planétu, 
musí šíriť správy. Potom 
sa k nám ľudia pripoja. 
Moja ďalšia otázka je, 
existuje teória 
o kritickej mase, 
že ak ju dosiahneme, potom 
to hnutie určitým spôsobom 
poženie samo seba. 
A zaujíma ma, ako ďaleko 
sme k bodu, kedy  
dosiahneme túto kritickú 
masu, nedosiahli sme to ešte? 
Nie, ešte sme to nedosiahli, 
je mi ľúto. 
Ale možno to  
čoskoro dosiahneme. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Možno za pol roka, 
ak budeme pracovať tvrdo, 
ak všetci ostatní 
budú pracovať tvrdo, 
ak pomôžu vlády, 
ak pomôžu médiá, 
ak sa všetky ostatné 
organizácie budú naozaj 
usilovať na tom pracovať, 
informovať o naliehavosti 
a rozširovať informácie 
o vegetariánskom riešení 
pre udržanie planéty, 
Potom to možno môžeme 
dosiahnuť za pol roka. 
Je dobré to počuť, Majsterka. 
Ďakujem vám. 
Len na dosiahnutie 
tohto kritického množstva. 
Áno. 
Ešte nie na úplnú zmenu 
celej planéty. 
Áno, rozumiem. 
Ale pracujeme na tom. 
Pracujeme, 
pracujeme, dobre? 
Áno, ďakujem, Majsterka. 
Môžeme urobiť len to, že na 
tom budeme ďalej pracovať. 
Áno, Majsterka. 

Mám štyri otázky, 
Majsterka. 
Prvá otázka je, my ako žiaci, 
aké sú tie najdôležitejšie veci, 
ktoré môžeme urobiť, 
aby sme pomohli obmedziť  
globálne otepľovanie? 
Hovorila som vám. 
Musíte pokračovať 
v intenzívnej meditácii, 
kedykoľvek môžete. 
Modlite sa, 
distribuujte letáky, 
rozširujte správy. 
Áno, Majsterka. 
Moja ďalšia otázka je, 
v tomto konkrétnom čase, 
mali by sme my ako žiaci 
byť viac zameraní 
na meditáciu, 
toľko, koľko je len možné, 
alebo meditovať dosť 
a potom využiť 
zvyšok nášho času 
na projekty ako je 
Supreme Master TV 
alebo vegetariánstvo? 
Áno! Áno! Áno, 
to je správne. 
Ak môžete, 
robte čokoľvek môžete. 
Ak sa môžete takým 
spôsobom udržovať. 
Ale samozrejme, 
my všetci musíme tak isto aj  
pracovať, aby sme  
zarábali peniaze 
Áno, Majsterka. 
V poriadku. 
Ďakujem, Majsterka. 
Supreme Master TV 
je pre masy, 
pre verejnosť, 
aby ľudia vedeli, 
čo sa deje 
a je to veľmi silný 
nástroj, ktorý používame. 
Ale meditovať musíte, 
aby ste zväčšili  
silu za tým. 

Áno, Majsterka. 
Aby všetko, 
čo robíte, malo silu 
a tiež aby ste pomohli sebe. 
Musíte pozdvihnúť 
sami seba. 
Je veľmi dôležité,  
aby ste meditovali, pre vás, 
pre vašich milovaných 
a tiež pre planétu. 
Všetko pomôže. 
V poslednej telekonferencii 
z Formosy (Tajwan) 
ste zmienili, 
že máme približne 
dva roky 
a štyri mesiace 
na záchranu planéty. 
Aké konkrétne veci 
musíme splniť, aby 
sme dosiahli tieto ciele? 
Napríklad,  
aby sa dve tretiny populácie  
stali vegetariánmi 
alebo 80% zníženie 
skleníkových plynov? 
Dobre, už som vám to 
povedala, musíme 
pokračovať v meditácii 
a v modlitbách 
a distribuovať 
SOS letáky. 
Uverejňovať reklamu 
v novinách, v televízii, 
v rádiu, kdekoľvek môžeme. 
Proste rozširujte správu 
o naliehavosti, 
pretože niektorí ľudia 
to skutočne nevedia. 
Som prekvapená, 
ale nevedia. 
Dúvajte a modlite sa 
za to najlepšie. Dobre?  
Dobre, Majsterka. 
Zmienili ste, 
že iné planéty čelili rovnakej 
kríze globálneho otepľovania, 
akej čelíme my? 
Planéty, ktoré boli 
schopné zastaviť 
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globálne otepľovanie, 
čo konkrétne 
urobili? 
To isté, 
čo vám hovorím. 
Návrat k prvopočiatku, 
milujúcemu a cnostnému ja. 
Buďte vegetariáni, 
buďte ekologickí, 
modlite sa, meditujte. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
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