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Speciál:                                     
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
o životním prostředí – Mějte 
pozitivní představy a postoj 
 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Minulý rok, 
zmizely kolonie včelstev 
a nové zprávy tvrdí, 
že jich teď zmizelo 
více než 60 %, 
jen od minulého roku. 
Říkají, 
že stane-li se to opět letos, 
může nastat to, 
že nebudeme za dva roky 
mít žádné ovoce a zeleninu. 
Stačí jíst organické potraviny, 
abychom toto odvrátili, nebo 
co můžeme udělat, abychom 
pomohli opylovačům. 
Není to jen jedna věc. 
Samozřejmě, organické  
zemědělství je nejlepší. 
Je ideální pro zdraví 
i pro planetu. 
Když říkám pro planetu, 
myslím pro všechny 
obyvatele, víte, 
včely, hmyz a také zvěř. 
Protože používáme-li 
chemikálie, pak samozřejmě 
zemřou, dříve nebo později, 
velcí i malí. 
To je důvod, proč mizí včely. 
Nevím, 
co jiného by mělo opilovávat 
ovoce a zeleninu 
než to co nám 
příroda poskytla. 
A my jsme tento 
ekosystém ničili. 
To je velice smutná věc. 
Teď znovu, 
vlády musí vybavit 
zemědělství 
jinou technikou. 
Politika zemědělství 
se musí zcela změnit, 

od shora dolů, 
a každý zemědělec 
o tom musí vědět. 
Jinak nezkolabují jen 
včelstva, 
mnoho dalšího hmyzu, 
mnoho dalšího užitečného 
hmyzu a užitečných zvířat 
vymře. 
Oni již teď vymírají, 
mnoho z nich. 
A já jsem stejně jako vy 
smutná a frustrovaná. 
Modlíme se za pomoc Nebe. 
A můžete-li, 
řekněte zemědělcům, řekněte 
vládám, aby to změnili. 
My používáme jen produkty  
zemědělství prospěšné. 
Jinak nám nic nezbude, 
jak jste říkal. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně, 
je hezké Vás opět vidět. 
Ráda vás vidím. 
Děkuji Vám. 
Abych zmírnil své stopy, 
pěstuji si své potraviny. 
Páni. 
Vše je bez chemie, 
zcela přírodní, organické 
a velmi chutné. 
Můžete je koupit v obchodě. 
Jsou tak šťavnaté. 
Velmi dobře, velmi dobře. 
Takže někdy je tam hmyz, 
samozřejmě, že se do toho 
dá dříve než já, 
odstraním ho tedy jak 
nejrychleji mohu. 
Ale skutečně je slyším křičet, 
obzvlášť například hlemýždě. 
Slyšíte je křičet? 
Ano! 
Vydávají určitý zvuk. 
Máte velice dobré uši. 
Mluvil jsem s nimi tedy 
a říkal jsem jim: 
„To bude dobré, 
jen vás přemístím.“ 

Ale mnoho z těchto zvířat 
má velice dobrý instinkt, 
když je zemětřesení nebo 
tsunami, 
vědí to dříve než my. 
Ptám se tedy: 
Cítí tato nebeská zvířata 
možné kalamity nebo 
katastrofy 
dříve než se objeví? 
Ano, jistě. 
Zvířata si dělají starosti. 
Ale když tam vaši 
hlemýždi křičeli, 
měli obavy jen 
v ten okamžik. 
Nebylo to kvůli tsunami 
ani žádné jiné kalamitě. 
Ale kvůli jejich osobní 
tragédii, 
protože jste je odnášel 
od jejich potravy, od salátu. 
Pokaždé, když 
některého odnášíte, 
vezměte kousek salátu 
nebo něčeho 
a vezměte ho s ním 
na piknik. 
Ano, 
odnášel jsem ho s lupenem. 
Ano, ano. 
Aby byl na chvíli 
zabezpečen, než si najde 
jinou potravu. 
Rozumím. 
Síť rychlého občerstvení, 
nebo něco, něco na cestu. 
Páni, vy slyšíte hlemýždí 
křik? 
Ano, 
a oni také vypouští 
jistý druh slizu, 
jako ochrannou vrstvu 
u vchodu, jako sliny. 
Vypouštějí je, 
aby se ochránili. 
Samozřejmě. 
Okamžitě. 
Protože mají strach, 
co jim budete dělat. 
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Samozřejmě všechen hmyz, 
všechna zvířata 
mají strach z lidí. 
Jsme velcí a ne vždy lidští. 
Ano, to je ono. 
A i když jste se stal 
vegetariánem, 
ale nebylo to od narození. 
A i tak, jak jsou lidé velcí 
a lidstvo celkově, 
pojídali jsme celou planetu. 
Ptáky z oblohy, 
oni nám nijak neublížili. 
Střílíme je a jíme. 
Ryby v moři, 
jen si tam šťastně plavou 
a my je vylovujeme sítěmi 
a pak je smažíme. 
Tedy jen pohled na člověka 
je velice děsí. 
Samozřejmě, že trvá nějakou 
dobu, aby pochopili, 
že jim neublížíte, pomáhá, 
když k nim budete mluvit. 
Mluvte na ně, 
než je začnete stěhovat. 
Ne potom, 
zatím by mohli dostat infarkt. 
Pokaždé, když stěhuji nějaký 
hmyz z mého domu, 
nejdříve jim říkám: 
„Teď se zklidni. 
Přimáčknu tě na sklo, 
jen na několik vteřin, 
dokonce zlomek vteřiny 
a pak tě vysvobodím. 
A jen prosím, zůstaň v klidu 
nebo jdi dolů na moji úroveň 
ať tě mohu chytit.“ 
A pak ty mouchy sletí dolů 
a zůstanou tam, 
kde se k nim dostanu. 
Nebo jiné můry nebo 
motýli a podobně. 
Ne všichni slyší. 
Někteří stejně panikaří 
nebo ze zvyku letí vysoko. 
Ale většinou slyší. 
Sestoupí dolů, abych k nim 
mohla, protože říkám: 

„Když budeš na stropě, 
nedostanu se k tobě. 
Jen teď sleť dolů na stůl, 
sedni si tam a počkej.“ 
A oni to potom udělají. 
Ano, a nepanikaří. 
Dobře? (Ano.) 
Páni, můj Bože, 
vy je slyšíte křičet. 
Jste velice vyvinut 
v pátrání po křiku. 
Mluvíte se zvířaty? 
Nebo je jen slyšíte křičet? 
Ne, ano. 
Jen je někdy cítím. 
To je dobré, 
to je dobré. 
Teď tedy víte, 
že jsem vám říkala pravdu, 
že mají zvířata pocity. 
Dokonce i hlemýždi! 
Dovedete si představit větší 
nebo jiná zvířata? 
Je pravda, 
že všechna mají duše. 
Je pravda co jste řekla, 
že vás budeme slyšet uvnitř 
nebo že budeme mít tu 
schopnost, protože někdy 
na něco myslím 
a při příští přednášce 
to zmíníte 
a ta informace je tam 
vyslovena. 
Je hezké to vědět. 
Je to skvělé. 
Dobrá, říkala jsem vám, 
dokonce mravenci i hmyz 
cítí bolest 
a bojí se jako my, lidé. 
Takže je dobré, 
že jste vegetarián. 
Jistě. 
Vidíte, že my neubližujeme 
těmto nevinným stvořením. 
Říkala jsem vám, 
že jsou jako my. 
Zdravím. 
Tolik zvířecích druhů 
je zmapováno pro 

jejich DNA. 
Díky tomu, 
vývoj geneticky 
upravovaných potravin 
způsobuje, že mnohé rostliny 
se nemohou reprodukovat. 
Co můžeme udělat, abychom 
co nejrychleji pomohli 
zastavit tyto praktiky? 
Děkuji Vám. 
Napište do vlády. 
Napište komukoliv, 
kdo je u moci. 
Mluvte se všemi, o kom 
víte, že v tom dělá. 
Řekněte jim, jak poškozují 
genetiky modifikované 
potraviny další rostliny 
a pak také planetu. 
Děkuji Vám. 
V mnohých zemích 
to již zakázali. 
A my doufáme, že všichni 
ostatní udělají totéž, 
než bude příliš pozdě. 
Děkuji vám. 
Děkuji Vám. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Moje otázka zní: 
Četla jsem nedávno, 
že na rafinovaný cukr 
používají uhlí ze spálených 
kostí krav, aby cukr vybělili. 
Možná o tom mnoho lidí 
neví, ale neměli bychom 
podnítit lidi na celém světě, 
aby rafinovaný cukr 
bojkotovali ve všech jeho 
podobách a zvolili organický 
cukr, javorový a další 
možnosti slazení? 
Och ano, ano, samozřejmě! 
Můžeme to udělat. 
Ano, Mistryně. 
Není divu, že bílý cukr 
není pro člověka dobrý. 
Kromě složení, 
který zdědil, 
je s tím spojená také 
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karmická zátěž. 
Je to hrozné. 
Má dobroto, 
Kde najdou tolik kostí krav, 
aby vybělili cukr? 
Mistryně, najdou je v Indii, 
Pákistánu, 
jižní Americe, Africe. 
Z jedné krávy 
získají asi 4 kg 
co využijí v podobě uhlí 
a já jsem provedla průzkum, 
a zjistila jsem, že průměrně 
32 tun zuhelnatělých 
kostí použijí v jednom silu. 
(Můj Bože.) 
Silo je 6 metrů široké 
a 21 metrů vysoké. 
Oni tím proženou cukr 
aby ho zrafinovali. 
Technologie existuje 
a nemusejí dělat toto. 
Och, má dobroto. 
Myslím, že se jen také chtějí 
zbavit kostí z krav, 
když snědí maso. 
To je pravda. 
Och, to je hrozné, hrozné. 
Proboha. 
Puká mi 
z toho srdce, Mistryně. 
Hrozné. 
Dobrá, musíme poskytnout 
tyto informace, možná 
Supreme Master Television, 
našim webovým stránkám 
nebo na jakýkoliv web 
to můžete dát. 
Ano, Mistryně. 
Och, to je hrozné. 
U všeho, 
co v dnešní době jíte, 
musíte mít strach. 
Strach, že to může být 
nějak spojeno 
s krutostí nějakého druhu. 
Ano, Mistryně. 
Děkuji vám, 
že jste nám to řekla. 
Děkuji Vám, Mistryně. 

Miluji Vás. 
Musíme 
dát lidem vědět. 
Zatím používejte 
hnědý cukr, 
organický cukr, 
přírodní cukr. 
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Nebo javorový sirup 
nebo ovocný sirup. 
Používejte ho v každém 
případě šetrně, v pořádku? 
Dobrý den, Mistryně. 
Dobrý den. 
Už je to dávno, co jsem Vás 
naposledy viděl a mluvil 
s Vámi. 
Och, uvidíme se znovu, 
a brzy. 
Mám otázku týkající se 
našich pravidel. 
Naše pravidla říkají, 
že musíme být vegetariány 
bez vajec, 
ale používat sýr a mléčné 
produkty je v pořádku. 
Ale v poslední době, 
nedávno jsme se tolik snažili 
zdůrazňovat nepoužívání 
zvířecích produktů. 
Ale moje otázka zní: 
Když naši bratři a sestry 
jedí sýr nebo mléko, 
porušují pravidla? 
Ne, ne, neporušují. 
Protože, když jíme sýry nebo 
mléko, nemusíme zabít 
žádná zvířata, to je dobré. 
Ale není to dobré pro 
jejich zdraví, 
pro jejich pocit v srdci 
a není to moc ekologické. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ve skutečnosti 
v dávných dobách, když lidé 
používali trochu kravského 
mléka, 
získaného jen 
organickým zemědělstvím, 

nebylo to tak špatné. 
Ale dnes je všechny nacpou 
do továrny, 
a nutí jim různé léky, 
někdy jed nebo antibiotika 
atd., atd., 
dělají cokoliv, 
aby donutili krávy 
produkovat více mléka, 
než by měly. 
Někdy produkují 
příliš hodně mléka, 
což už dokonce 
nemohou vydržet. 
Jejich kosti jsou shnilé, 
křehké a rozpadlé. 
Toto je víc než krutost, 
víc než krutost. 
Jen kvůli nenasytnosti. 
Nemusíme jíst tolik sýrů. 
Než vznikla tzv. civilizace, 
lidé jedli sýr tu a tam, víte? 
Ale v dnešní době 
jedí vše, 
dávají sýr do všeho 
a dělají prostě cokoliv, 
jen proto, že někdo 
agitoval ve vládách, 
aby dokonce propagovali, 
že je mléko dobré. 
A oni pro to agitovali. 
Ano. 
A tak radí, že mléko je dobré 
a všichni tomu věří. 
Dokonce to ani pro 
naše zdraví dobré není. 
Říkala jsem již mnohokrát, 
že dokonce když vyrosteme, 
nemáme již enzym, 
který by mléko strávil. 
Když se tedy donutíme 
toto vše jíst, 
není to dokonce přirozené. 
V nutných případech, 
pije dítě kravské mléko, 
když nemá mléko mateřské. 
To jen v případě nutnosti. 
A v dnešní době 
nutí všechny děti pít  
kravské mléko, 
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aby byla matka bez zátěže 
a závazků 
a nemusela dítě kojit, 
přestože dokonce vědí,  
že kojení je nejlepší 
pro imunitní systém dítěte. 
Ale vidíte, čím více jsme 
tak zvaně civilizovaní, 
tím hůře si počínáme. 
Já už víc nevím. 
Dobrá. 
Bylo by lepší, kdybychom se 
mohli vyhnout mléku, sýrům 
a mléčným produktům, 
kvůli kravám 
a také, abychom podpořili 
ekologičtější planetu. 
Protože budeme-li 
konzumovat hodně mléko  
a sýry, pak budou také 
dále chovat krávy 
a to bude vyžadovat 
hodně pastvin a možná 
dokonce odlesňování, 
protože oni to stejně nedělají 
přirozenou cestou, to je vše. 
Nehodlám vám 
nic zakazovat. 
Jen vám říkám, 
co stojí mléko 
a mléčné produkty 
v dnešní době. 
Není to už 
více ekonomicky přijatelné, 
protože to dělají masově. 
A také do toho dávají 
různé chemikálie. 
Nemůžete-li být bez sýru, 
pak ho, prosím, jezte 
méně, méně a méně. 
Nejmíň jak je to možné. 
Je to dobré pro vaše zdraví. 
Dobrá, já sama nepoužívám, 
nekonzumuji 
moc sýrů ani mléka. 
Ano, ano, rozumím. 
A snažte se tomu jak je to 
možné vyhnout. 
Ano, rozumím. 
Je to dobré. Je to dobré. 

Ale teď jsem v zásadě 
téměř vegan. 
Ano, to je dobré. 
Myslím si tedy, 
že to je nejlepší cesta 
a také se cítím mnohem lépe. 
Je to pro vás dobré. 
Na začátku to děláme 
všem pro přechod snazší. 
Ale teď si myslím, 
že je čas abychom omezili 
naši spotřebu zvířecích 
produktů z jasných důvodů. 
Například lidem, 
kteří meditují Pohodlnou 
Metodu radím, 
prosím, buďte úplnými 
vegetariány a vegany. 
Když řeknu vegetarián, 
myslím vegan. 
Jen mám obavu, 
že hodně lidí není zvyklých 
na slovo „vegan“, 
proto používám „vegetarián“, 
protože vegetarián 
obsahuje zeleninu. 
A mně i všem ostatním 
se to zdá jasnější. 
Ale protože v dnešní době 
všichni říkají, že jsou 
vegetariáni a jedí také vajíčka 
mléko a sýry. 
Říkám tedy Supreme Master 
Television, 
aby napsali vegetarián 
a do závorky vegan. 
Nebo říkám „produkty 
bez živočišných přísad“ 
nebo „rostlinná strava“. 
Jen abych se ujistila, že do 
stravy lidé nepřidají vejce. 
Oni jedí vejce nebo ryby 
a krevety a to všechno. 
A já říkám: 
„To není zelenina!“ 
Říkají jim žijící bytosti. 
Skáčou. Ne? 
Dokonce i šneci křičí, 
jsem si jistá, 
že krevety křičí. 

Například, humři, 
když je dáte do vařící vody 
křičí! 
Křičí velice hlasitě. 
A je to srdceryvný zvuk. 
Hrozné! 
Má dobroto, 
kdy bude naše planeta 
více civilizovaná? 
Modlím se za ten den. 
Doufám, že se dožiji dne, 
kdy se všichni budou 
dívat na zvířata 
s respektem a láskou. 
Ano, já se modlím také, 
Mistryně. 
Ano. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Neviděl jsem Vás dlouho. 
Je to tedy opravdu hezké 
a jsem šťastný, 
že s vámi mohu opět mluvit. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Na semináři na Formóze 
v roce 2007 jste zmínila, 
že stoupáme, abychom 
dosáhli vrcholu 
Zlatého věku 
a v té době jsme byli 
jen v jedné třetině cesty, 
ani ne v polovině. 
Zachráníme-li planetu, 
budeme schopni 
hned dosáhnout vrcholu 
Zlatého věku, 
myslím za 4 až 5 let? 
Jistě, jistě, téměř okamžitě. 
Budou-li se lidi 
držet nového způsobu života, 
myslím vegetariánského, 
veganského, v míru, lásce 
a budou ekologičtí, 
dosáhneme vrcholu 
téměř okamžitě. 
Ale stejně, 
vy jste ve Zlatém věku, 
nedělejte si tedy starosti 
s ostatními. 
Nezachráníme-li všechny, 
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zachráníme alespoň sebe. 
Ano. 
Dobrá, děkuji Vám. 
Mistryně, miluji Vás. 
Také vás miluji. 
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