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Speciál: 
 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai o 
životním prostředí – Mějte 
pozitivní představy a postoj 
 
Mistryně, mohu Vám 
říct příběh? 
Jistě. 
Protože jste říkala, 
že jsme již pozvednuti 
a je to opravdu tak. 
V Kalifornii jsou velká sucha. 
Před měsícem a půl 
se u nás vyskytly požáry. 
Vyrazili jsme tedy a natočili 
to pro Supreme Master 
Television, 
protože jsme to měli blízko. 
A udělali jsme interwiev 
s vedoucí záchranářů 
zvířat, protože tam, kde 
bydlíme, je mnoho zvířat. 
Jsou tam koně, krávy 
a mnoho dalších zvířat. 
A my jsme 
s tou ženou udělali interwiev. 
Ona nám řekla: 
„Je tak úžasné, jak všichni 
společně přišli. 
Ze skladu potravy přijeli 
a dodali tuny potravy pro 
koně, pro krávy, kozy a ovce. 
A všichni se spojili a 
starali se o sebe navzájem.“ 
Ona byla tak dojatá. 
V časech nouze to tak bývá. 
Všichni přijeli a pomáhali si. 
Správně. 
A to co se pak stalo, 
bylo úžasné, 
po interwiev jsme jí dali 
leták a vizitku 
Supreme Master Television. 
A ona se na to podívala 
a řekla: „Och, můj Bože. 
Poznávám tuto osobu! 
Zrovna mi přišla poštou 
kniha s názvem, 
„Vznešená divoká zvířata“. 

Je to ta nejkrásnější kniha. 
Nevím, proč mi přišla. 
Když jsme ji dostali, 
byli jsme tak pohnuti. 
To jsou lidi, 
kteří se starají o zvířata. 
Tráví svůj život tím, 
že jim pomáhají,  
když jsou v nebezpečí 
nebo tak. 
A někteří naši 
bratři a sestry, 
darovali tyto knihy 
různým organizacím, 
zvláště organizacím, 
které se starají o zvířata, 
protože dělají krásnou práci. 
Bylo tak krásné slyšet, 
že ona před pár týdny 
obdržela tuto knihu. 
A pak zjistila, 
že jsme za tím my. 
Bylo to tedy skvělé. 
A zeptali jsme se, jestli 
někteří z nich jsou 
vegetariány a zjistili jsme, 
že většinou jsou velice milí. 
Naše přirozeností 
je vlídnost a soucit. 
A nějak jsme s tím 
sami nebyli spojeni. 
Když tedy můžeme lidem 
připomenout, … 
oni milují své psy, 
milují své kočky, 
milují své koně, 
můžeme-li je odtamtud vzít, 
pak udělají krok, 
protože tu lásku cítí, 
cítí to spojení. 
To je pravda, to je pravda. 
Jen ji nerozšířili 
všemi směry. 
To je pravda. To je pravda. 
To je tedy vše, 
co musíme dělat. 
To je vše, co musíme dělat. 
Ano, ano. Psi, kočky 
a domácí zvířata jsou mostem 
mezi lidmi 

a dalšími bytostmi. 
Ten most je vystavěn, 
ale oni 
přes ten most nepřejdou. 
To je ten problém. 
To je pravda. 
My je tedy chytíme 
za ruku a převedeme 
přes ten most. 
A nedělejte si starosti 
pokud neuspějete, ano? 
Počítá se to, co děláte. 
A nejhorší co se může stát, 
že nikdo nebude poslouchat, 
pak je to v pořádku. 
My děláme to, co musíme 
jako vznešené bytosti dělat. 
Ano, Mistryně. 
A nic neočekávejte. 
Máme kamaráda, 
kterého známe 15 let 
a on ví, že jsme skoro 20 let 
vegetariány. 
A on dál tu a tam jedl 
maso a ryby. 
A my jsme mu stále říkali: 
„Měl bys vyrůst nad to. 
Nacházíš se 
v hnutí New Age. 
Čteš duchovní knihy 
a stále nerozumíš.“ 
Ale říkali jsme mu, 
že to je jeho odpovědnost, 
jeho rozhodnutí. 
A pak minulý týden 
jsme šli do vegetariánské 
restaurace a dali jsme 
si s ním večeři 
a pracovali jsme trochu 
na něm, jako že 
teď už je to urgentní. 
Není to luxus. (Ano.) 
A nějak, když jsem mluvil 
šlo to ze mě a řekl jsem: 
„Nechceš mít krev 
na svých rukou, když jíš.“ 
A jemu se to líbilo. 
„Nechci mít na svých 
rukou krev, když jím.“ 
A nakonec řekl: 
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„Hotovo. 
Vezmete mě do obchodu, 
ukážete mi, 
jak vařit vegetariánsky 
a bude to.“ 
A to jsme ho znali 15 let 
a on se bránil 
a pak najednou to pochopil. 
Je tedy naděje. 
Ano. 
Vidíte, někdy 
jediná věta trefí hřebík 
na hlavičku. 
Je to tak. Je to tak. 
Je to také otázka času. 
Teď je čas k uvědomění. 
A pokud mluvíme ze srdce, 
oni to uslyší. (Ano.) 
To je ta nejdůležitější část. 
To je pro vás dobré. 
Vaše práce nese ovoce, 
po 15 letech. 
Ano. 
To je dobré. 
Někdy zasadit strom 
také trvá déle, ano? 
Dobrá, dobrá. 
Děkuji Vám, 
děkuji Vám, Mistryně. 
To je dobré. 
Dobré pro vás, cítíte se 
rozradostněný, co? 
Dobrá. 
Vidíte, většinou ty nejbližší 
je nejobtížnější přesvědčit. 
Je to legrační. Je to tak. 
Mistryně, 
našli jsme webové stránky, 
kde máte vlastně 
veganský startovací balíček, 
který můžete poslat přátelům 
pokud znáte jejich adresu. 
A automaticky se pošle. 
Chcete-li tedy, 
pošleme ho 
na Supreme Master 
Television, 
oni o tom mohou říci všem. 
Ano, jistě, jistě. 
Uděláme to, samozřejmě. 

Mám podnětný nápad, 
něco s čím začínáme 
v našem sousedství. 
Dáváme dohromady letáky 
a distribuujeme je, 
o globálním oteplování 
a metanu a o pojídání 
masa a tak. 
A já jsem přemýšlela, 
jak můžeme připojit 
k učení děti 
a jak mohou přispět 
a uvědomit si to a také 
dělat nějakou dobrovolnou 
práci. A tak jsme navrhli 
tuto malou skupinu nazvanou 
„Ekologická strava 
na vozíku.“ 
Och, ano, ano. 
Například pěti šestileté děti 
si vezmou své vozíky 
a sbíráme  
hotové veganské jídlo 
od našich sousedů 
a dáváme ho bezdomovcům. 
A tak je to jen nápad, 
který chceme sdílet 
s dalšími skupinami, 
které se také snaží 
zapojit své děti. 
Funguje vaše myšlenka? 
Teprve to teď zavádíme. 
Stále se věnujeme letákům 
a děláme toto. 
Rodiče s tím 
musí souhlasit. 
Ano, ano. 
Všechny děti, které máme na 
mysli, musí být vegetariány. 
Ať je to jednoduché, legrace. 
Neprezentujte to jako práci. 
Říkáme tomu 
ekologická strava. 
Stát se eko-strávníkem 
namísto pouhého 
používání slova vegan, 
jen představit myšlenku. 
Ano. Dobrá. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 

Mám otázku, 
která se týká básně, 
kterou jste napsala 
z pohledu prasete. 
Je to opravdu 
dojemná báseň. Slzel jsem, 
když jsem ji slyšel. 
Protože někdy minulý rok 
jsem také přemýšlel 
o napsání příběhu, 
abych ho dal do časopisu 
nebo Supreme Master TV. 
Ale nevěděl jsem jak,  
nejsem dobrý v psaní, 
ani v psaní básní. 
Modlil jsem se tedy, 
„Mistryně, pomoz mi 
udělat něco takového.“ 
A pak dorazila vaše báseň. 
Řekl jsem: „Och, můj Bože! 
Přišlo to v pravý čas.“ 
A tak teď přemýšlím, 
protože je to tak dojemné 
a ovlivnilo to mnoho lidí. 
Jak jste řekla, změnilo to 
sto tisíc lidí na vegetariány, 
jen díky té básni. 
Více. 
Přemýšlel jsem tedy 
o využití té básně, 
poslat jí více lidem, 
například celebritám, 
které mají větší vliv 
na velké množství lidí. 
Protože mnoho lidí 
vzhlíží k celebritám, 
k jejich rolím modelů. 
A někteří z nich 
mohou ovlivnit například 
milióny lidí na celém světě. 
Například někteří z nich, 
hosté diskusních relací 
nebo zpěváci a podobně. 
A přemýšlel jsem použít 
vaše básně spolu 
s dalšími, 
třeba o vegetariánství. 
(Dobrá.) 
Nevím, možná je přesvědčí, 
ale možná jindy budou 
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přemýšlet o tom, 
že se stanou vegetariány. 
A když se pak rozhodnou 
stát vegetariány, 
mohou ovlivnit všechny 
své fanoušky a také ostatní. 
Jistě, jistě. 
Mohli bychom dosáhnout 
velkého domino efektu. 
Ano. 
Moje otázka tedy je, 
mohu použít vaši báseň 
a poslat jim ji? 
Jistě, jistě. Je zdarma. 
A také ohledně 
vegetariánství, 
jak jste řekla, 
že nedávno pětina populace 
světa se stala vegetariány. 
Začal jsem být nadšený. 
Mohu se s vámi podělit 
o mé vnitřní zkušenosti. 
Jistě. 
Ve snu, jsem viděl, 
že chodím po vrcholkách hor. 
A najednou, jsem uviděl 
v oblacích 
letět mnoho balónů. 
A pak jsem se na to 
podíval z blízka. 
Viděl jsem, že jsou to lidi, 
ne balóny. 
A pomyslel jsem si, 
„Och, můj Bože,  
musím letět s nimi.“ 
A pak jsem letěl nahoru 
a oni se zvětšili. 
Když jsem se k nim dostal 
blíž, viděl jsem, že většina 
z nich jsou žáci. 
A pak jsem letěl nahoru 
s nimi a pak 
jsem zastavil někde 
uprostřed obláčku 
a odpočíval jsem. 
A probudil jsem se. 
A když jsem se probudil, 
řekl jsem si, 
„Je to ten vzestup 
o kterém mluvila Mistryně, 

pozvednutí?“ 
Já jen tedy doufám, 
že to dodá některým 
našim bratrům a sestrám 
povzbuzení 
nebo nějakou naději. 
Och, oni to vědí. (Ano.) 
Oni nemají naději, oni vědí. 
Dobrá, děkuji vám. 
To byl dobrý sen. 
My skutečně děkujeme Vám, 
že jste nás osvítila 
Vaší moudrostí. 
Děkujeme Vám, že jste  
s námi trávila čas. 
Rádo se stalo. 
Děkujeme Vám za vaši 
lásku a péči o nás 
a všechny bytosti na planetě. 
Rádo se stalo, skutečně. 
Milujeme Vás, Mistryně. 
Také vás lidi miluji. 
Také vám děkuji, 
že jste dobrými dětmi. 
Že jste vznešení, 
ke všem vlídní 
a že mně milujete. 
Děkuji vám za vaši lásku. 
Děkuji Vám. Ahoj, Mistryně. 
Uvidíme se brzy. Ahoj! 
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