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Najvyššia Majsterka Ching Hai 
na tému životného prostredia 
Šírenie vegetariánskeho riešenia 
 
Dobrý deň, Majsterka. 
Ako sa máte? 
Dobre, ďakujem. 
Vyzeráte nádherne, 
Majsterka! 
Ďakujem drahá, 
ďakujem. 
Mám niekoľko otázok. 
V poslednej dobe sa   
v Británii objavuje UFO. 
Je nejaký spôsob, ako sa s  
nimi môžeme skontaktovať? 
Nemôžeme, 
pokiaľ to nechcú oni. 
Dobre teda, 
oni to ešte nechcú, pretože 
my nie sme pripravení. 
Aha, chápem. 
Oni sa nepokúšajú 
dať nám žiadne posolstvo, 
ani nič iné, 
len nás jednoducho pozorujú, 
či sme sa zmenili, 
aby boli schopní 
pomôcť nám. 
Ale my sme sa 
veľmi nezmenili. 
A keby sem prišli, 
ľudia by ich 
pravdepodobne zabili. 
Keby pristáli, možno by ich 
ľudia chytili, 
zabili alebo priniesli 
do laboratória, 
bili by ich, skúmali, 
alebo jednoducho robili 
čokoľvek, vypočúvali by ich, 
uväznili alebo na nich robili 
všetky možné experimenty, 
kto vie. 
Majú veľké obavy 
prísť do blízkeho kontaktu 
s ľuďmi. 
Takže možno 
v blízkej budúcnosti? 
Možno. 

Ak sa ľudská rasa 
zmení k lepšiemu. 
To je dobré vedieť. 
Ďakujem, Majsterka. 
Ak budeme napríklad  
mierumilovnejší. 
Viac láskyplní, 
viac budeme brať ohľad 
na všetky bytosti, budeme 
láskavejší k zvieratám, 
láskavejší k nim samým, 
k ich vlastným druhom, 
a tak ďalej a tak ďalej. 
Potom sa s nimi možno 
môžeme skontaktovať. 
Ale opäť, 
len ak budú chcieť. 
Keď nadíde čas, 
budeme vedieť, 
ako ich kontaktovať? 
Oni budú kontaktovať nás. 
Oni budú vedieť ako. 
Majsterka, 
Viem, že najlepšie riešenie 
globálneho otepľovania je, 
aby sa viac ľudí 
stalo vegetariánmi, 
a viac sa v médiách 
hovorilo o zmene 
na vegánsku stravu. 
Myslíte si, 
že to nejako súvisí 
s UFO alebo s nami, 
Supreme Master TV? 
Mám na mysli UFO 
z inej planéty, 
mohli by sa pokúsiť 
vzdelať nás, pomôcť nám, 
poskytnúť nám informácie. 
Nie, oni nám nedávali 
žiadne informácie. 
Nemá to nič spoločné 
s UFO, 
ako som už povedala. 
My to musíme urobiť. 
Ste to vy, 
kto chodíte von a rozdávate 
letáky o alternatívnom 
vegetariánskom spôsobe 
života a SOS letáky, 

letáky na zastavenie 
globálneho otepľovania 
a všetky tieto informácie 
o riešení, ako zastaviť 
globálne otepľovanie. 
A je to Supreme Master 
Television, 
ktorá vysiela všetky 
naliehavé posolstvá 
a propaguje vegetariánstvo, 
ako aj mnohé ďalšie 
organizácie, ekologické 
a vegetariánske organizácie, 
ktoré pomáhajú 
rozširovať toto posolstvo. 
Ďakujem vám. 
Nemáte za čo. 
Vstúpi naša planéta 
do fotónového pásu? 
Aká bude naša planéta, 
keď sa tam dostane? 
Existuje teória, že v roku  
2012 bude planéta 
usporiadaná s takzvaným 
centrom galaxie. 
A ako výsledok sa očakáva, 
že budeme vystavení 
množstvu fotónov, 
čo sú vibrácie 
a pozitívne svetlo. 
Tak som to pochopila. 
Fotónový pás, 
ak existuje podľa 
tej teórie, 
je okolo 440 svetelných 
rokov vzdialený od Zeme. 
Ako na Zemi 
môžeme vstúpiť 
do toho fotónového pásu? 
Naša Zem by musela byť 
rýchlejšia ako UFO. 
Práve teraz je Mars 
len 136 svetelných sekúnd 
od nás. 
A trvá to 
približne 10 mesiacov  
alebo rok, kým sa tam 
naša raketa dostane. 
Ako by bolo možné, aby 
naša planéta vstúpila 
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do fotónového pásu, 
ktorý je od nás 440 
svetelných rokov? Povedzte. 
Takže možno ste tomu 
zle rozumeli alebo možno 
tá informácia nie je 
veľmi správna. Dobre? 
Ďakujem, Majsterka. 
Rado sa stalo. 
Ahoj, Majsterka! 
Hej, ahoj! 
Ako sa máte? 
Ahoj, ahoj, 
ako sa máte, zlatko? 
Mám sa dobre. 
Majsterka, moja otázka je, 
aký je najlepší spôsob 
motivácie ľudí, ktorí jedia 
mäso, aby sa stali  
vegetariánmi? Zdá sa, že je 
pre nich ľahšie niečo pridať, 
než sa vzdať mäsa, 
pretože väčšina reklamy, 
obchodov s potravinami 
alebo reštaurácií sa 
zameriava len na predaj 
mäsových produktov. 
To je pravda. 
Sama seba sa pýtam 
tú istú otázku, zlatko, 
zatiaľ na to nemám 
odpoveď. 
Proste každému, 
na koho narazíte, dajte 
leták SOS  
a alternatívny spôsob života, 
predstavte im 
Supreme Master 
Television, 
aby mohli získať 
viac informácií 
a aby sa mohli rozhodnúť 
stať sa vegetariánmi. 
Každý hovorí  
„zmeňte žiarovky, 
vypnite ohrievač, 
otvorte okno  
namiesto klimatizácie“, 
ale nehovoria 
o vegetariánskej strave. 

Nehovoria o zastavení 
zvyku jedenia mäsa, 
pretože zvyk jesť mäso 
je najväčšou príčinou 
globálneho otepľovania. 
A každý chodí 
okolo toho, akoby sa 
snažil vyhnúť sa tejto téme. 
Preto nie je 
vegetariánska strava 
masovo rozšírená. 
A naliehavé informácie 
o globálnom otepľovaní 
nie sú skutočne 
masovo publikované 
širokej verejnosti. 
Takže vidíte, neustále žiadam 
lídrov o pomoc,  
aby to urobili. Čakám. 
Dúfam, že zareagujú 
včas, 
aby sme zachránili planétu. 
Medzitým robíme 
to najlepšie, čo môžeme. 
Milujem vás, Majsterka. 
Rozširujte správy. 
Ďakujem. 
Nemáte za čo. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Ahoj. Ako sa máte? 
Dobre. 
Ďakujem, Majsterka. 
Majsterka, povedzte nám  
prosím o nejakom lepšom 
spôsobe, aby viac ľudí 
prijalo náš SOS leták. 
Ach, dobre, 
proste im ich len dajte 
a oni sa rozhodnú. 
Je to na nich. 
Nemôžeme ľudí nútiť. 
Môžeme len vysvetľovať. 
Môžeme len dávať  
informácie, aby boli dostupné 
a povedať im, že mnoho 
informácií je k dispozícii 
na Supreme Master 
Television alebo na 
SupremeMasterTV.com 
a potom im povedzte: 

„Prosím, skúste sa len 
pozrieť na tie informácie 
a rozhodnite sa sami.“ 
Čo iného môžeme robiť? 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Ahoj! 
Toto je prvý krát, 
čo s vami hovorím, 
takže som taká dotknutá. 
Dobre, moja otázka je, 
že vieme 
o globálnom otepľovaní 
už nejaký čas. 
Urobili sme, 
čo sme mohli. 
Napríklad naše centrum tu, 
mávame dlhšie 
spoločné meditácie 
a keď sme mohli, 
presviedčali sme ľudí, 
aby boli vegetariánmi len 
dva alebo tri dni týždenne, 
presne ako nám hovorila 
Majsterka a vysvetľovali 
sme im dôvod. 
Cítila som sa zúfalá, 
pretože dokonca naša vlastná 
rodina, nedokázali sme 
ich presvedčiť, aby to robili. 
Potrebujeme vašu múdrosť. 
Čo iného by sme mali robiť, 
aby sme zmenili 
pohľad ľudí 
na vegetariánstvo? 
V mojom srdci 
je neustále táto starosť 
a verím, že to môžu 
zažívať aj naši bratia 
a sestry, kvôli tomu, 
čo sa dnes deje 
vo svete. 
Ďakujem vám, Majsterka 
za vaše požehnanie 
nášmu centru. 
Nemáte za čo! Viem. 
Viem,  
o čom hovoríte. 
Viem, 
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čoho sa obávate. 
Všetko, čo môžete robiť, 
je len odkazovať ich všetkých 
na vedecké informácie, 
ktoré máme 
a požiadať ich, aby sami 
hľadali na internete. 
Aby hľadali na našej stránke 
SupremeMasterTV.com. 
Vždy môžu napísať 
akejkoľvek inej 
ekologickej organizácii, 
aby si informácie overili. 
Všetko to pochádza 
z OSN, 
prišlo to  
od najslávnejších vedcov, 
od najmúdrejších vedcov, 
najzodpovednejších 
organizácií, skupín 
a jednotlivcov. 
Nie je to dokonca ani od nás. 
My sme si nevymysleli 
všetky tieto veci, takže 
povedzte im, aby sami 
hľadali. 
Nemusia vám veriť. 
Poviem vám, 
najťažšie je presvedčiť 
členov rodiny. 
Mám šťastie, 
že mi moji rodičia veria, 
moja sestra, príbuzní 
a priatelia mi veria. 
Ale nie každý 
má také šťastie. 
Takže čo ďalšie 
môžete robiť. Ak chcete, 
môžete napísať 
vláde 
a komunikovať s vládou 
alebo s mocnými ľuďmi, 
prípadne im napísať. 
A možno nám oni 
môžu pomôcť podporiť 
šírenie tejto informácie, 
pretože práve teraz 
to otvorene robí 
len pár vlád. 
Mám na mysli, že to musia 

otvorene potvrdiť 
aby si ľudia uvedomili, 
že je naliehavé 
zachrániť planétu 
vegetariánskym stravovaním 
a prijatím ekologickej  
politiky. Vláda, 
médiá, mocní ľudia, 
ľudia, ktorí môžu 
robiť rozhodnutia 
a vplyvní ľudia, 
musia pomôcť. 
My sme len 
súkromná skupina 
a robíme, čo môžeme. 
Ďakujem vám, Majsterka, 
veľmi pekne. 
Ide len o to, že každý má  
obavy, takže sa im snažím 
pomôcť obnoviť 
a zachrániť planétu, 
ktorú skutočne milujú. 
Ja ju tiež milujem 
ale môžem ju aj opustiť. 
Dokážem planétu milovať 
a odísť z nej. 
A dokonca to nie je 
ani o zničení. 
Ak my všetci zomrieme 
v rovnakom čase, ľahko, 
potom je to v poriadku. 
Ide len o to, niekedy, 
ak je planéta znečistená 
a otrávená, 
potom ľudia budú zomierať 
pomaly a v agónii 
a príde tak veľa 
katastrof a ľudia budú 
tak veľmi trpieť. 
A to je tá jediná vec, 
ktorej by sme sa mali obávať, 
ak sa už bojíme. 
Ináč robte svoju časť práce. 
Robte, čo môžete. 
Meditujte veľmi dobre, 
modlite sa, rozširujte správy 
všade, kde môžete. 
Neobávajte sa toho 
príliš veľa. 
Fyzické telo 

nie je vecou, o ktorú 
by sme sa mali obávať. 
Obávame sa 
kvôli celej 
populácii planéty 
a kvôli všetkým druhom 
na tejto planéte. 
Ale ja osobne 
sa veľmi neobávam 
o seba. 
Toto všetko robím 
pre všetkých ostatných. A tak 
by ste to mali robiť aj vy. 
Mali by ste mať mier 
vo svojom srdci, dobre? 
Mám veľmi 
jednoduchú otázku 
ohľadne mojej meditácie. 
Keď meditujeme, 
myslím, 
že hlavnou snahou je 
koncentrovať sa na môj cieľ 
ohľadne Quan Yin 
a koncentrovať sa na svetlo. 
Problém je, 
že kedykoľvek sa snažím 
koncentrovať, moja myseľ 
odchádza od cieľa, 
ktorý nás učíte. 
Takže kedykoľvek 
som si vedomý tejto situácie, 
vrátim sa proste späť 
k svojej koncentrácii. 
Problém je v tom, 
že keď sa vrátim späť, 
znovu veľmi rýchlo 
odbehnem preč. 
Takže tento cyklus potrvá 
navždy a nikdy neskončí. 
Je niečo, 
čo by ste ma mohla naučiť, 
aby sa tá situácia zlepšila? 
Máte na mysli lepšie sa 
koncentrovať? (Áno.) 
Všetci sa musíme snažiť. 
Proste sa ďalej snažte, dobre? 
Dobre, ďakujem 
veľmi pekne. 
Až kým to 
viac nebudete potrebovať. 
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Dobre, nemáte za čo. 
Rada by som vedela, 
či nám môžete dať 
nejakú radu. 
Máme tu v Seattli 
reštauráciu. 
Traja z nás 
ju už nejaký čas 
prevádzkujeme ale teraz 
nie sme schopní meditovať 
tak dlho, 
ako by sme radi. 
A zdá sa, 
že zákazníci sú spokojní 
s jedlom i prostredím. 
Ale my nemáme 
dostatok pracovných síl 
alebo know-how 
aby sme to udržali. 
Takže skutočne nevieme, 
čo robiť. 
Pretože vyzdvihujete 
viac a viac 
vegetariánstvo a snažíte sa 
povzbudiť ľudí, 
aby sa stali vegetariánmi. 
A ja cítim, že to chcem 
udržať ale neviem, 
ako to urobiť. 
Majsterka, dajte mi prosím 
nejakú radu. 
Môžete si najať viac ľudí, 
aby vám pomohli. 
Najmite si pomocníka, 
aby ste mohli viac meditovať. 
Áno, Majsterka! 
Darí sa tomu podnikaniu 
dobre, 
môžete si dovoliť najať si 
jedného ďalšieho človeka? 
Áno, Majsterka. 
Potom to prosím urobte. 
Len si ponechajte dosť 
peňazí na svoje živobytie. 
Samozrejme nedovoľte,  
aby ste sami hladovali. 
Áno, Majsterka. 
V poriadku! 
Som rada, že vašim  
zákazníkom jedlo chutí. 

Čo myslíte tým, 
že neviete ako. 
Musíte vedieť, 
ako. 
Ako inak by ste 
dokázali variť tak dobre, 
aby to ľuďom chutilo? 
Najmite si niekoho, 
aby ste mali trochu viac času 
na oddych a meditáciu, 
dobre zlatko? 
Áno, Majsterka. 
Dobrú meditáciu. 
Milujem vás. Ahoj! 
Ahoj, Majsterka. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Boh vám žehnaj. 
Milujem vás! 
Milujeme vás! 
Radi sme vás videli! 
Do skorého videnia! 
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