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Špeciál: 
 
Najvyššia Majsterka Ching Hai 
na tému životného prostredia 
 
Buďte vegetariáni, buďte 
ekologickí, robte dobro 
 
Nejmilovanější Mistryně. 
Ahoj. 
Děkuji Vám 
mnohokrát za vše. 
Jen jedna otázka: 
Jak zlepšit naši lásku 
ke všem bytostem, 
abychom neublížili ostatním 
fyzicky, emocionálně, 
mentálně a duchovně? 
Jakou to má souvislost 
s naší duchovní praxí? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Důvod, proč máme milovat 
ostatní a upřednostnit 
jejich prospěch před svým, 
je ten, že je to 
vznešený způsob chování. 
Tak bychom se měli chovat. 
To je jediný postoj, 
který bychom měli mít. 
Chcete-li zlepšit 
vaši schopnost být soucitní 
a ohleduplní, 
pak si představte,  
že jste v jejich botách. 
Snažte se vcítit do jejich 
kůže. Představte si, že jste 
to vy, pak budete vědět, 
co druzí potřebují 
a podle toho jim pomozte. 
To je velice jednoduché. 
Snažte se představit si, 
že vy jste tím člověkem. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Jsem šťastná, že Vás vidím! 
Tato otázka je také 
o lidské civilizaci. 
Přemýšlím čas od času, 
proč mezi všemi žijícími 
bytostmi na této planetě Zemi 

musíme jen my lidé 
tak nepříznivě ovlivňovat 
životní prostředí, 
abychom přežili. 
Ano. 
Například musíme 
vykácet stromy, 
abychom postavili dům. 
Ale divoká zvířata 
toto vše nepotřebují. 
Nepotřebují dům, 
nepotřebují oblečení, 
nepotřebují auta, 
nepotřebují nemocnice 
a léky a takové věci. 
Proč tedy musíme provádět 
takové zásahy do životního 
prostředí 
a ekologie, abychom žili 
tzv. civilizovaným životem? 
Co chybělo lidské 
civilizované společnosti? 
Ano, ano, proč? 
Neobviňujte tolik lidi. 
Tady je fyzický svět 
a protože je 
ve fyzickém světě 
tolik tlaku, 
musejí dělat tolik věcí, 
aby přežili. 
Tlak fyzického světa je nutí 
zapomenout na spojení 
s Nebem, vnitřní slávou. 
A stávají se 
více a více lakomí, 
jak v jejich životě roste 
strach o přežití. 
Přestože je člověk tak chytrý, 
nechá svoji hlavu 
přemoci srdce. 
Ale mohou se vždy změnit, 
když se rozhodnou zlepšit, 
protože všichni uvnitř sebe 
mají nebeskou jiskru lásky. 
Co tady chybí, 
je skutečná duchovní praxe 
a skutečná nebeská hodnota. 
Jak se bezmocně topíme 
ve víru existence, 
materiální věci 

se kolem nás zatahují 
a zatemňují náš úsudek 
a ovlivňují 
naše lepší porozumění. 
Tlak kvůli přežití 
a kouzlo lákadel 
tohoto světa vyzývá 
a mate naši mysl, 
bere nám všechnu 
naši sílu a rozum, 
nenechá nám moc času, 
abychom si 
vůbec vzpomněli na naši 
sílu Boha uvnitř, nebo 
abychom poznali, že existuje. 
To je důvod proč duchovní 
Mistři, dcery a synové Boha 
přicházejí na Zem 
znovu a znovu, 
aby nám pomohli 
připomenout naši slávu, 
abychom se probudili 
a započali cestu zpět Domů 
do Nebe, 
kam skutečně patříme, 
zatímco ještě dokonce žijeme 
na této planetě. 
To je to, co děláte vy. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Jak můžeme být dobrým 
obyvatelem této planety, 
zatímco jsme tady? 
Děkuji Vám. 
Je to velice snadné, to víte. 
Buďte vegany, buďte 
ekologičtí, buďte dobří. 
Stále se zlepšujte, 
hledejte osvícení. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Jsme velice vděčni, 
že Vás tady vidíme. 
Je milé vás vidět. 
Moje otázka zní: 
Když propagujeme 
vegetariánství, 
lidé si myslí, 
že vegetariánské jídlo 
je zdravé a chutné, 
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ale někteří lidé si stále myslí, 
že vegetariánské jídlo 
není zdravé 
a že není dost výživné. 
A v tomto bodě vláda 
a média ještě neudělala moc, 
aby tyto lidi vzdělala. 
Podle vašeho názoru tedy, 
jak bychom měli 
tuto situaci zlepšit? 
Dobrá, 
nejste-li spokojeni 
se službou vlády nebo tisku, 
můžete jim napsat. 
Napište vládě, napište tisku. 
Řekněte jim, co si myslíte. 
Já jsem udělala, co jsem 
mohla, stále to dělám, 
vy tedy udělejte svoji část. 
Věc se má tak,  
že tisk se o tom musí také 
nejdříve dozvědět, 
vláda ohledně toho musí 
získat nějaké zkušenosti, 
než o tom řeknou lidem. 
Tak jako vy jste se stali 
nejdříve vegetariány. 
A praktikujete 
morální životní styl 
a soucitnou duchovní praxi, 
pak můžete jít ven a říci 
lidem: „Podívej se sem, 
já vím, že to funguje. 
Vím, 
že je vegetariánství zdravé. 
Já stále žiji, cítím se dobře. 
Vím, že je pro vás duchovní 
praxe dobrá, věnuji se jí 
a mám z toho prospěch.“ 
Nejdříve to tedy 
musíme vyzkoušet sami. 
Ale můžete 
napsat své vládě 
a vašemu tisku 
a říci jim co si myslíte. 
Možná svou politiku 
přehodnotí a pomohou 
planetě. Dobrý nápad. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 

Přemýšlím, jaké štěstí máme, 
že jsme od Vás, Mistryně, 
získali osvícení. 
Jen ze soucitu k ostatním, 
kteří nemají 
takové štěstí jako my, 
existuje nějaký lepší způsob, 
jiný než posílat 
Mistry na planetu, 
a vědět, že dokonce 
i toho největšího Mistra, 
který sem sejde, 
pozná jen omezené 
množství lidí? 
Mistři nepřichází, 
aby získali následovníky, 
ale aby pozvedli 
vědomí lidí jako celku 
jejich požehnáním 
a jejich logickým 
vysvětlením Pravdy. 
Vysoké frekvence vědomí, 
vibrace a opravdové učení 
pozvednou všechny bytosti 
na vyšší úroveň 
duchovního porozumění 
a oni se pak 
odtud pozvednou. 
Pokud někteří lidé následují 
a praktikují učení, 
pak získají prospěch. 
Pokud ne, bude jim to 
trvat déle. 
Budou potřebovat více času, 
možná tento život 
nebo příští. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Mám další otázku. 
Jistě. 
Drahá Mistryně, 
kdyby se Země zachránila, 
jak lidé poznají, že je to 
výsledek Vaší pomoci? 
Oni se mohou obrátit 
a obvinit nás 
z falešného poplachu, 
protože se pohroma nekonala. 
Nemyslíte si tedy, 
že byste měla dát světu 

vědět, že jste tady, 
jak slibuje Bible? 
Myslíte si, 
že by věřili tomu, co říkám? 
Měla bych něco podepsat 
nebo něco takového? 
Říci já jsem Ta? 
Jak jim to mám říci? 
Dobrá, nicméně, 
ale hluboko v jejich duši, 
hluboko v jejich srdci 
to budou vědět. 
Že v žádném případě 
neubližuji. 
Že říkám jen pravdu, 
dokonce s vědeckými 
důkazy. 
Pokud se stanou vegetariány, 
budou ekologičtí, budou 
konat dobro, získají pouze 
lepší svět, 
lepší životní prostředí 
a ušlechtilejší charakter. 
V tomto případě tedy, 
nemají žádný důvod 
o mně jakkoli pochybovat. 
Nicméně, není potřeba 
dávat světu vědět více než to, 
budou-li konat dobro, 
následky budou dobré 
a že by měli hledat osvícení. 
K čemu bych potřebovala 
prázdnou slávu a uznání 
tohoto pomíjivého světa? 
Kromě toho, i kdyby to 
nebylo pro záchranu světa, 
je stejně nejvyšší čas, 
aby se lidská rasa 
pozvedla 
na vyšší úroveň vědomí. 
Měli by být vznešení, 
vlídní a soucitní. 
Buďte vegetariány, buďte 
ekologičtí, buďte dobří, 
to není jen pro planetu, 
je to pro zušlechtění 
duchovních zásluh a kvalit 
celého lidstva. 
Měli by to dělat, právě proto, 
aby byli vznešení. 
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Děkuji Vám, Mistryně. 
Drahá Mistryně, 
na této planetě 99 % 
bohatství je ovládáno 
1 % populace. 
Co se týče hmotného 
zabezpečení, jsme na tom 
mnohem lépe než naši rodiče, 
prarodiče nebo naši předci 
před sto lety. 
Ale jsme 
celé životy jen otroky. 
Naše životy jsou řízené 
mnoha ubohými, 
lidmi vytvořenými předpisy, 
získávající výhody 
pro své organizace. 
Nechceme žít život 
takovým způsobem, 
když bude Země zachráněna. 
K čemu je zachránit Zemi 
a dále se nechat řídit 
těmito systémy? 
I kdyby se tedy Ráj navrátil, 
jak dlouho budeme muset 
přechod tolerovat? 
Již jsem vám to říkala. 
My musíme zachránit 
planetu, aby měli lidé 
čas se probudit. 
Někteří lidé 
spí tvrději než ostatní. 
Někdy také 
vaši členové rodiny, 
někteří lidé spí velmi lehce. 
V případě stavu nouze 
je probudíte, 
oni jdou hned ven nebo 
se probudí ještě předtím. 
A některým lidem  
probouzení trvá dlouho. 
Dobrá, musíme tedy na naše 
členy rodiny počkat. 
Nemůžeme jen říci: 
„Dobrá, ten chlap spí 
tak tvrdě. 
Och, dobře, musím jít ven. 
Půjdu ven sama. 
Nechci na něho čekat.“ 
Po záchraně planety budou 

samozřejmě lidé jiní. 
Oni teď budou muset být jiní, 
aby zachránili planetu. 
Vaše část je tedy 
být pozitivní. 
Nejdříve zachraňte planetu 
a věci se pak změní. 
Nemůžete zachránit 
planetu jen vy sami. 
Jsou to lidé, 
kteří změní své vědomí. 
Budou-li vegetariány, 
ekologičtí, dobří, 
pak to znamená, že se  
změnili k lepšímu. 
Jejich vědomí vystoupalo 
na vyšší úroveň, 
pak samozřejmě, 
si Zemi zaslouží. 
Budou tady moci žít dále  
oni i jejich děti, vnoučata, 
pravnoučata atd. 
V té době budou lidé 
na vyšší úrovni vědomí 
a věci jim budou 
jasnější a všem. 
Budeme žít v míru a lásce. 
Musíte si představovat 
pozitivní svět, 
Nebe a Zemi, takové, 
jaké byste je chtěli mít. 
Musíte si představovat 
vznešenější svět, 
pozitivní svět, krásný svět, 
Nebe na zemi. 
Zachránit svět je soucitný čin. 
I kdyby svět nebyl 
zachráněn, vy jste. 
Vy jste zachráněni vaší 
milující vlídností. 
Vaše zásluhy se znásobí, 
protože chcete zachránit 
ostatní. 
To je to,  
co někteří z vás 
stále nechápou. 
Chcete-li zachránit svět, 
chcete-li udělat cokoli 
k tomuto cíli, rozšiřujete 
vaši vznešenost, 

vaši nebeskou vlastnost. 
Šíříte-li tedy odhodlání 
zachránit planetu, 
jste-li vegany, 
jste-li ekologičtí, 
činíte-li dobro, 
pomáháte ostatním 
kvůli životům ostatních 
bytostí na Zemi, 
protože chcete zachránit 
jejich životy na Zemi, 
pak máte vlastnosti svatého. 
Probudili jste vaši svatost. 
Není to jen o záchraně 
fyzické planety 
a fyzických životů. 
Je to také o tom, 
jak velcí jste vy, 
že chcete toto dělat 
a skutečně se účastníte 
této život-zachraňující 
křížové výpravy, rozumíte? 
(Ano.) Děkuji vám, Mistryně. 
Pokud tedy lidé chtějí 
být vegany, být ekologičtí 
a činit dobro, protože 
chtějí zachránit planetu, 
pak je jejich duch vznešený. 
Oni pozvedli sami sebe. 
Mám další dvě otázky. 
Dělají ty kruhy v obilí lidé 
nebo UFO? 
Ať jsou geometrické vzory 
jednoduché nebo složité, 
vypadají vždy velice hezky, 
ale mají nějaký význam? 
Já jsem žádný sama neviděla. 
Teď se dívám jen někdy 
na televizi. 
Proč tedy nespíte venku 
na poli, 
jednoho dne byste mohla 
chytit toho, kdo to dělá 
a zeptat se ho na význam 
a to všechno. 
Dobrá, děkuji Vám. 
Rádo se stalo. 
Mistryně, zmínila jste 
zákon vesmíru. 
Jeden jste nám již sdělila, 
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„Jak zaseješ, tak sklidíš.“ 
Kolik je zákonů vesmíru 
a jaké jsou, 
můžete nám je sdělit? 
Zákony vesmíru 
jsou jednoduché. 
Chovejte se k ostatním tak, 
jak chcete, 
aby se chovali k vám. 
Dělejte druhým to, 
co chcete, aby dělali vám. 
To je vše. 
Je to zhuštěno 
v pěti pravidlech, 
která vám byla připomínána 
v době zasvěcení. 
Podívejme se na ně znovu. 
Neubližujte 
žádným cítícím bytostem. 
Neberte si, co není vaše. 
Nedopouštějte se nevěry. 
Nehovořte nepravdy, 
ale říkejte pravdu. 
Neužívejte drogy, alkohol, 
omamné látky atd. 
Děkuji Vám mnohokrát. 
Mistryně, 
to byla poslední otázka. 
Jen chci, 
abyste věděla, že Vás 
tady všichni milujeme. 
Mockrát Vám děkuji. 
Rádo se stalo. 
A já doufám, že budete 
pokračovat v tom co děláte. 
I kdybyste nezachránili 
planetu, zachraňte sebe. 
Postavme to takto, 
i kdybychom nemohli 
zachránit celou planetu, 
zachráníme alespoň nějaké 
duše, ty, které půjdou s námi. 
Ty jedince, 
kteří se díky vašemu pilnému 
šíření zpráv 
obrátí ke svému 
původnímu vznešenému Já. 
Alespoň ti lidé 
budou zachráněni. 
Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám. 
Rádo se stalo. 
Uvidíme se příště 
a miluji vás. 
Sbohem, Mistryně. 
Děkujeme Vám. 
Bůh vám žehnej. 
Jste dobří lidé. 
Jsem na vás pyšná. 
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