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Asi před rokem
Speciál:
jsme byli tak vysoko.
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Pracovali jsme pro
o životním prostředí – Mějte
Supreme Master Television
pozitivní představy a postoj
a měli jsme pocit,
že vše je možné,
Dobrý den!
a věci se skutečně měnily.
Dobrý den, Mistryně!
Zdá se, že asi v prosinci 2007
Jak se máte, Mistryně?
se změnil kurz.
Mám se dobře.
Přemýšlela jsem tedy,
Mistryně, my jsme
provedlo něco lidstvo?
v meditační hale
Udála se nějaká
v centru San Jose,
kosmická událost
v Kalifornii.
nebo se nám čas zrychlil?
Jsme tak šťastní a nadšení,
Možná byste nám mohla
že Vás vidíme.
pomoci to pochopit.
Och, jsem taky šťastná.
Víte,
Pozdravme naši
podle evoluce naší planety
milovanou Mistryni!
měl cyklus dosáhnout
Zdravíme, Mistryně!
Zlatého věku.
Mistryně, ze všeho nejdříve,
Ale lidé jsou příliš pomalí,
bych vám rád poděkoval,
proto probíhalo tolik čištění,
za videokonferenci.
a my stále máme možnost
Víme, že jste
udržet si Zlatý věk,
již velice zaneprázdněná,
zastavíme-li násilí
musíte se postarat
a navrátíme-li se ke
o spoustu věcí.
ctnostnému způsobu života.
Skutečně si ceníme toho,
Podíváte-li se
že s námi trávíte čas.
na poslední období,
Děkuji vám.
pak si myslím,
To je v pořádku.
že budete vědět, že bylo lepší
Je s vámi vše v pořádku?
než předchozí roky.
Ano, vše je v pořádku.
Alespoň když budu mluvit
Milujeme Vás, Mistryně!
nejdříve o naší skupině,
Dobrá, je u vás něco nového?
cítíme to, můžeme mnohem
Ano, Mistryně, dnes se
svobodněji v mnohých
otevřel první Loving Hut
centrech praktikovat.
v severní Americe.
Vlády a lidé
Gratuluji.
více podporují
Nebyl jsem tam,
vegetariánskou stravu.
ale slyšel jsem,
A čím více lidí se připojí
že jídlo je tam skvělé,
do kruhu vegetariánů,
ceny jsou výborné
tím více budou mít
a lidi to milují.
zvířata lidské pomoci,
Gratuluji.
Děkuji Vám, Mistryně.
více míru všeobecně,
Není zač.
lepší spolupracující postoj
Zdravím, Mistryně.
mezi národy,
Je skvělé mít vás
větší spolupráce
dnes večer tady s námi.
a více odpuštění,
Moje první otázka:
více vzájemné pomoci

atd., atd.
Musíme se tedy
dívat na tu slibnou stránku.
Ano.
Ve skutečnosti je to tak.
Ano, děkuji Vám, Mistryně.
Zdravím, Mistryně.
Ahoj.
Přemýšlela jsem,
co se stane s planetou Zemí
koncem roku 2009?
Protože jsem při některých
příležitostech slyšela,
že říkáte,
že máme maximálně 2 roky.
Děkuji Vám, Mistryně.
Říkala jsem vám,
že jsme teď získali více času,
jak se lidé připojují
do kruhu vegetariánů
a v poslední době
zmenšili karmu.
A také lidé se snaží
být ekologičtější.
Ano.
Recyklují, sází stromy,
jsou hospodární atd., atd.
Navzájem si více pomáhají
a jsou k sobě tolerantnější,
více se mluví o míru.
A více lidí se připojuje
k vegetariánské stravě,
myslím, že to je důležitější.
Myslím, čím méně zlé karmy
budeme mít,
tím více času získáme.
Buďte tedy pozitivní.
Dokonce vláda a mnohé
skupiny jsou ekologické
a stávají se vegetariány.
Možná budeme mít více času.
A teď chci, abyste se více
zaměřili na to, jaký chcete,
aby svět byl.
Například vegetariánský,
ekologický, dobrý.
Ano, Mistryně.
Děkuji Vám mnohokrát.
Rádo se stalo.
Ale dále dělejte svoji práci,
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A jací lidé by tam šli?
distribuujte letáky,
Kdokoliv, kdo
meditujte, modlete se,
není vysvobozen.
pomáhejte si navzájem,
Kdokoliv, kdo
pomáhejte ostatním.
ještě plně nerozumí
Zatímco budete mít
lekci života,
velice pozitivní očekávání
jako, že musíme být dobří,
a postoj.
musíme být ctnostní,
Věci se mohou
musíme být soucitní.
přes noc změnit, víte?
Děkuji Vám, Mistryně.
Ano, stále se to může stát.
Rádo se stalo.
Ano, děkuji Vám.
Drahá, milovaná Mistryně,
Moje otázka je:
mám 2 otázky.
„Bude-li Země zničena,
Vím, že budoucnost záleží
bude nějaká jiná planeta,
na změně lidí na této planetě.
na kterou budou moci
Oni se už mění,
duše jít, jako Země,
ale dělají to příliš pomalu.
aby sloužili a vynikali rychle
Mám určitou odezvu
jako tady na Zemi?
od mých příbuzných, přátel
A co se stane se Zemí,
a lidí se kterými jsem
pokud ji zničíme?
mluvila, kterým jsem dala
Když bude lidstvo pryč,
DVD a SOS letáky,
zotaví Země časem
že změnili svoji stravu tak,
své zdroje, možná za
že snížili konzumaci masa.
miliony let,
Ano. Ale stačí to,
může se tam navrátit život?
když nejsou
Ano.
100% vegetariáni?
Země se zotaví,
Je to lepší než nic,
nebudou-li další destrukce
alespoň je to lepší pro
a necháme-li ji být.
jejich život a zdraví,
Samozřejmě, že je mnoho
je to lepší pro mnoho zvířat
dalších planet na které
a lepší pro naši planetu.
se může duše reinkarnovat,
Pokud nemohou zachránit
ale to pak prodlouží
náš svět, alespoň zachrání
cyklus evoluce
své duše
znovu a znovu.
a to je pro ně velice důležité.
Bude tedy pro lidské bytosti
Ano, Mistryně.
lepší pozvednout se
A snažte se je nějak
teď na duchovnější,
přesvědčit, aby byli
osvícenější úroveň vědomí
úplnými vegetariány,
a nemuseli by se stěhovat
to by pro ně bylo ještě lepší.
a trpět znovu a znovu
Je to dobré, vidíte?
na jiné planetě.
Je efektivní,
Samozřejmě, že planeta
že chodíte ven a dáváte
se může vždy obnovit,
jim letáky,
máme-li nějakou.
někteří lidé se zamyslí
Existuje-li ještě ta planeta,
bude to trvat
a pak porozumí
dlouhou, dlouhou dobu.
důležitosti toho,
Zda dlouho nebo krátce,
a pak se změní.
to záleží na rozsahu zničení.
To je velmi dobré.

Dobrá práce.
Bravo a děkuji vám.
Děkuji Vám, Mistryně.
Ještě mám jednu otázku.
Jistě.
Přemýšlím,
jestli s námi stále budete
po velkém otřesu.
Já nevím. Uvidíme.
Doufáme v to, Mistryně!
Když mě uvidíte, uvidíte.
Já od vás chci záruku.
Pokud mě neuvidíte tady,
uvidíte mě v Nebi.
Stejně, kam spěchat?
Stejně se uvidíme,
dříve nebo později.
Ano, Mistryně.
Fyzická dimenze je jen
na přechodnou dobu.
Vy to víte,
je to tedy jedno, že ano?
Děkuji,
že jste nám tyto
otázky objasnila.
Rádo se stalo.
Zdravím, Mistryně.
Zdravím.
Miluji Vás.
Miluji vás.
Ano, jste lidi velice dobří.
Moje otázka je:
Nedávno jsem vyslechla
rozhovor žáků
základní školy,
kteří mluvili o tom,
čím by chtěli být, až vyrostou
a jeden odpověděl:
„To už nebudeme žít
díky globálnímu oteplování,
proč bych tedy odpovídal?“
Jen jsem přemýšlela
jakou inspiraci můžete
dát dětem, které cítí
beznaděj ohledně
globálního oteplování.
Řekněte jim,
aby byli pozitivní.
Řekněte jim, aby měli
naději a stali se vegetariány.
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jako je kampaň SOS,
A prosím ať jsou ekologičtí
Supreme Master Television
a dobří, pak je Nebe ochrání
a teď Loving Hut,
a budeme mít budoucnost.
stále nemůžeme
Řekněte jim, že se vše
pomoci těm co se zajímají,
dá vždy změnit.
děláme dost?
Záleží to tedy
Je něco, co máme ještě dělat?
na jejich postoji,
Ne, vedete si dobře.
záleží to na postoji všech
Vedete si dobře.
a na jejich přispění.
Děláte to nejlepší co můžete.
Kdyby se všichni stali
Jsem na vás velice pyšná.
vegetariány a povzbudili
A přijměte to,
ostatní, pak by věci
není toho skutečně moc,
byly skvělé.
například musíme meditovat,
Děkuji Vám, Mistryně.
myslet pozitivně, udržet
Rádo se stalo.
si víru v dobro lidí
Ano, Mistryně.
a vynalézavost
Tato otázka je
a věci se změní.
od mého milého dítěte.
Pozitivní myšlení.
Thanh Linh je teď 11 let.
Děkuji, Mistryně.
Její otázka je:
Rádo se stalo, opravdu.
Jak můžeme ledovec obnovit,
Zdravím, Mistryně.
aby opět fungoval tak jak má,
Zdravím, jak se máte?
jsme-li schopni zastavit
Dobře.
globální oteplování,
Vypadáte
a jak dlouho to bude trvat,
v purpurové krásně.
je-li to možné? Děkuji Vám.
Děkuji Vám, děkuji.
Kdyby všichni lidé
Navrhovala jste,
byli vegetariány,
abychom navíc
pak by se karmická odplata
k propagování vegetariánství,
změnila a příroda by získala
otevřeli
zpět svou rovnováhu,
vegetariánskou restauraci,
automaticky.
byli šetrní a sázeli stromy.
Stalo by se to pomalu nebo
Mimo to,
rychle, to je na nás.
můžete nám dát seznam
Předpokládejme,
možná 7 až 10ti
že to lidem bude trvat,
nejdůležitějších věcí,
aby se stali vegetariány
které můžeme dělat
a my budeme jednat pomalu,
abychom pomohli planetě?
pak možná 2 roky,
Děkuji Vám, Mistryně.
to je 100 týdnů.
Meditujte. Pozitivní vize.
A s těmi rychlejšími
Šiřte SOS letáky.
by to byly 2 měsíce,
Propagujte vegetariánství.
to znamená 8 týdnů.
Buďte šetrní. Sázejte stromy.
Uvidíme změnu téměř
Používejte hybridní auta
okamžitě.
nebo přepravu s menší
Dobrá, děkuji Vám.
Ano, Mistryně.
spotřebou paliv,
Také mám otázku.
jako carpool, autobus, choďte
S tolika probíhajícími
pěšky, jezděte na kolech.
projekty,
To vše je opravdu důležité.

Je toho mnohem více.
A snažte se být organičtí.
Kupujte organické potraviny,
podpořte organické farmáře
atd.
Dělejte, co můžete,
abyste podpořili organické
vegetariánské zemědělství.
Děkuji vám.
Děkuji Vám.
Drahá Mistryně,
moje otázka je:
Mezi prací na různých
urgentních projektech
a meditací,
obojí se počítá,
měli bychom omezit práci
a více meditovat?
Co bude mít největší vliv?
Děkuji Vám, Mistryně.
Obojí, drahá, obojí.
Pracujte pro svět,
přes Supreme Master
Television nebo pomáhejte
lidem distribuovat letáky,
pomáhejte při pohromách
nebo uvědomujte lidi
o nutných potřebách planety
a o vegetariánské stravě.
A meditace.
Obojí je důležité.
Děkuji Vám, Mistryně.
Děkuji vám,
My musíme zachránit sebe
a mezitím také musíme
zachránit ostatní,
jak jen můžeme.
Děkuji vám,
že děláte to, co děláte,
protože jste dělali obojí.
Obojí je vznešená
a důležitá práce.
Děkuji Vám,
že žehnáte naší práci tady,
Mistryně.
Velice rádo se stalo.
Dobrý den, Mistryně.
Dobrý den.
Pracovala jsem před mnoha
lety pro organizaci,
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a nějakou duchovní útěchu.
která tvořila
Dobrá.
udržitelný záchranný tým
Aby také věděli,
pro lidi, kteří jsou
že pohromy nepřicházejí
v situaci nouze,
odnikud.
využívali odpadky
Že je také způsobují lidé.
a trosky po katastrofě,
V budoucnu
aby jim pomohli přežít.
se tedy oběti mohou
A ta společnost
obrátit a stát se
se opravdu neujala,
členem skupiny průkopníků
ale já přemýšlím,
k záchraně Země,
je to něco, co bychom
aby předešli pohromám.
jako organizace měli
Přemýšleli jsme, že bychom
učit a snažit se také učit
něco z toho mohli natočit
ostatní,
pro Supreme Master
aby byli schopni
Television.
použít nějaké materiály
Ach, dobře!
okolo sebe, aby jim to
Aby o tom vědělo více lidí.
pomohlo v případě pohrom?
Ano, proč ne?
Jistě, jistě.
Och, děkuji Vám.
Známe-li něco,
Děkuji Vám, Mistryně.
co může pomoci
Je-li to opravdu užitečné
v případě nouze
a dobré
a pomůže udržet lidi naživu,
a nikomu to neublíží,
pak bychom to měli šířit.
pokuste se o to.
Možná, když půjdete
A oni uvidí, bude-li to dobré,
do oblasti pohromy
odvysílají to.
a víte co dělat,
Ano, abych vám dala
pak jim to můžete říci.
nějaký příklad,
Nebo vytiskněte malý
zjistili, že mohou vzít
leták nebo něco
například starou
nebo vytiskněte nějaké
láhev od koka koly,
letáky a řekněte lidem,
která je 2 litrová
aby šířili zprávy mezi sebou,
s kartónovou krabicí
pokud jich nemůžete
a nějakou hliníkovou fólií
vytisknout hodně.
a vytvoří solární kamna,
Vyžadovalo-li by to příliš
aby destilovali vodu
nebo příliš mnoho lidí
v případě nouze.
a vy byste je
Nebo starou plachtu
nemohli vytisknout,
k nashromáždění vody.
pak vytiskněte to co můžete,
A způsob, jak vybudovat
pokud to opravdu pomůže.
toalety v případě nouze
A pak jim je můžete
a podobné věci.
distribuovat
To je dobré, to je dobré.
spolu s jídlem
Ano, dobrá, můžete jim
a nutnými zásobami,
které jim dáme.
pomoci to provést.
To by jim mohlo pomoci.
Můžeme to natočit
Ale důležitá je duchovní rada.
a vytisknout.
Vždy se jim snažte
Ano, děkuji Vám, Mistryně.
dát SOS leták
Milujeme Vás.

Rádo se stalo.
Samozřejmě, to je dobré,
to je dobré.
Zdravý rozum je vždy vítán,
obzvlášť v době nouze,
lidé toto vše potřebují.
Můžeme to také rozšířit
na našem webu.
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