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Sledujete reláciu 
Medzi Majstrom a žiakmi 
„Vytváranie neba na Zemi  
zároveň so zastavením  
klimatických zmien“;  
Výňatky 
z diskusií s Najvyššou  
Majsterkou Ching Hai. 
 
Mistryně, kdyby se ve světě  
stalo najednou 100% lidí 
vegetariány, na jaké Zemi 
bychom žili a jaký vliv by to 
mělo na světovou ekonomiku 
a také, jak velké změny 
by to znamenalo 
a jak dlouho by trvalo, 
než by se tyto změny 
projevily na našem 
životním prostředí? 
Kdyby se ve světě najednou 
stalo 100 % lidí vegetariány, 
dobrý vliv  
by byl zřejmý během 
více méně 60 dnů. 
To je 8 týdnů. Během 
8 týdnů bychom mohli 
vidět okamžitý vliv. 
Samozřejmě, mohli 
byste ho vidět okamžitě, 
je to téměř okamžitě. 
Ale celý velký obraz 
byste si mohli uvědomit 
během 8 týdnů. 
8 krátkých týdnů. 
A na jaké Zemi 
bychom žili? 
Byl by to znovu Ráj. 
Měli bychom náhlý mír, 
náhlé poznání totožnosti 
mezi všemi národy a lidmi 
a mezi lidmi a zvířaty. 
Uvědomění bude 
na nás klesat. 
Není potřeba žádného 
vysvětlování. 
Lidé náhle porozumí 
že jsme si všichni rovni. 
My a všichni spoluobyvatelé, 
stejně i zvířata, jsou si rovni. 

A lidé budou dokonce 
respektovat stromy a rostliny. 
Skvělé. To je nádhera. 
Děkuji Mistryně. 
Je to skvělé. 
Opravdu si přeji, abychom to  
mohli mít právě nyní. 
Všechno bude mnohem 
svěžejší, hojnější. 
Lidé se budou cítit šťastnější 
dokonce bez důvodu, 
nebudou vědět,  
proč se cítí šťastně, 
a jídla bude všude dost. 
Řeky budou opět  
hojně plynout, 
pohromy ustanou, 
Nebe se na lidi usměje 
a dobrá přání se splní. 
Je to jako Ráj, 
Jestliže všichni lidé  
na planetě budou vegetariány, 
bude to mít tento účinek. 
Ano, to je to, co si přejeme. 
Mistryně, dělá svět dost 
a děláme my zasvěcení 
dost pro záchranu planety 
v této kritické době? 
Děláte to dobře. 
Většina zasvěcených 
dělá to nejlepší, co můžou 
a upřímně. 
Ale svět…ne. 
Svět, oni něco dělají, 
zkoušejí, ale nedělají to   
dost rychle, nedělají dost. 
A dokonce něco, co dělají, 
je často mimo cestu. 
Je mi líto, že musím být 
hrubá, byla jsem příliš 
zdvořilá všechny ty roky, 
to nefunguje. 
Nyní jde o to, že se svět 
nejčastěji zabývá věcmi, 
které jsou druhořadé nebo 
až třetí v pořadí důležitosti. 
Jako když máte trůn: 
číslo 1 v pořadí, 
číslo 2 v pořadí, 
číslo 3 v pořadí. 

Oni nehoní korunního prince. 
Jdou na druhé, třetí, 
čtvrté nebo páté místo 
a jedenácté místo v pořadí. 
Teď, věc číslo jedna,  
která je nejdůležitější, 
to je nenásilí. Nenásilí 
vůči lidem i zvířatům. 
Samozřejmě, to znamená 
vegetariánskou stravu. 
To znamená 
úplnou abstinenci od 
všech živočišných produktů. 
To je věc, která byla 
dosud ignorována. 
Někteří lidé 
o tom mluvili. 
Dokonce někteří vládní 
představitelé, 
některé organizace 
se o tom vyjádřily, 
ale příliš málo. 
Jestliže zastavíme zabíjení, 
jestliže nebudeme páchat  
žádné násilí lidem, zvířatům, 
jestliže zastavíme všechno 
zabíjení, všechny špatné 
vlivy skončí téměř okamžitě. 
Štěstí a svoboda  
nebudou mít konce 
z jakýchkoli aspektů 
těla i mysli, 
jestli zastavíme hlavní 
příčinu pohrom, 
což je zabíjení. 
Hlavní příčina pohrom 
je násilí na lidech, 
většinou od lidí. 
Musíme zastavit toto vše. 
Musíme zastavit zabíjení. 
Pořád to říkám znovu 
a znovu a znovu. 
Musíme žít a nechat žít. 
Musíme respektovat 
a chránit život. 
Musíme respektovat 
všechny životy, 
dokonce včetně našich 
tak zvaných nepřátel. 
Přímo nebo nepřímo 
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musíme zastavit zabíjení. 
Musíme být všichni 
vegetariáni a zdržet se 
všech živočišných produktů. 
A to je způsob, jak se dá 
zabíjení zastavit. 
Všechno další je druhořadé. 
Dobrý den, Mistryně! (Ahoj.) 
Je velmi pěkné 
zase vás vidět. 
Taky vás ráda vidím! 
Nedávno jsme měli 
interview s hudebnicí, 
která bydlí blízko 
kamenného kruhu 
na jihu Anglie. 
Řekla nám, že byla 
vegetariánkou po mnoho let 
a pak začala znovu jíst maso. 
Ale v ten samý den 
ona i její matka sledovaly 
Supreme Master Television 
a znovu se rovnou vrátily 
k vegetariánské stravě. 
A říkala nám, že plakala  
pokaždé, když sledovala 
naši televizi. 
A řekla, že poté, co se 
vrátila k vegetariánství, 
se ve svědomí cítí skvěle, 
cítí se čistá a cítí se lépe. 
Velmi dobře. 
Také řekla, že náš program 
informuje lidi 
o důležitých problémech 
této doby a o výzvách, 
kterým mi všichni čelíme 
a lidé jsou vůči nim slepí, 
o tom jak a proč 
být vegetarián. 
Myslí si, že by lidé měli 
začít sledovat 
Supreme Master TV, 
protože podle ní by takto 
měla televize vypadat 
a na toto by měla sloužit. 
Dobře, dobře. 
Proto to děláme. 
Já jsem se také setkala 
s nějakými lidmi, kteří byli 

dříve vegetariáni 
a pak přešli zpátky na  
nevegetariánskou stravu. 
A po schůzce se mnou 
a povídání se mnou, 
a já jsem vegetariánkou, 
se znovu stali vegetariány. 
Pokud jde o mě, 
také pracuji. 
Jsem také mini televize, 
mini 
Supreme Master Television. 
Všichni z nás mohou  
mít nějaký vliv nějakým  
způsobem. To je skvělé. 
Ale není to dost rychlé  
pro mou trpělivost. 
Mimochodem, 
děláme, co můžeme 
a není to jenom pro druhé 
lidi, ale také pro nás. 
Pro naše děti, 
vnuky, naše přátelé, 
rodinné příslušníky. 
Oni všichni jsou důležití. 
Je to škoda 
že to svět nedělá 
společně s námi. 
Kdyby to dělali, pak bychom 
měli Ráj na Zemi ihned! 
Během 8 týdnů! 
Během 8 týdnů se 
všechny pohromy zastaví. 
Takhle se vytvoří Nebe. 
Co myslíte? 
Odkud pochází Nebe? 
Nebe je místo, 
kde všechny bytosti 
jednají stejným způsobem. 
Tedy, ne jako úplně stejně, 
ale na stejné úrovni soucitu, 
stejné úrovni lásky 
a na stejné úrovni 
duchovní znalosti, 
porozumění, 
stejné úrovni ušlechtilosti. 
Toto je Nebe. 
A můžeme kdykoli 
tento svět změnit v Nebe. 
Jestliže se lidské bytosti 

obrátí, všem bude odpuštěno. 
Nebe odpouští. 
Protože oni nevěděli  
o masité stravě a zabíjení. 
Nevěděli nic moc o zabíjení. 
Samozřejmě, vědí trošku, 
ale nikdo to nezdůrazňuje. 
Nikdo to opravdu neukazuje 
jako skutečnost. 
Kdyby vláda, média, 
a všichni lidé, 
kteří mají moc 
ji mohli využít  
správným způsobem, 
informovali veřejnost, 
vzdělávali veřejnost, 
naučili je, co je správné 
a co je špatné, 
naučili je, že vegetariánská 
strava je nezbytnost, 
že je to jediná strava, 
kterou by měl každý 
dodržovat, pak by to bylo!  
Podívejte se, kolik lidí 
omezilo kouření. 
I když nebylo kouření 
cigaret úplně zakázáno, 
bylo zakázáno jen 
na veřejných místech 
a podívejte se,  
kolik procent lidí 
omezilo kouření. 
A kolik nemocí  
bylo minimalizováno. 
Jak moc peněz 
daňových poplatníků 
bylo ušetřeno 
jen v několika měsících. 
Díváte se na televizi,  
dozvíte se o vlivu.  
Okamžitě! 
Podívejte se na to! 
A to není dokonce 
ještě úplně zakázáno. 
Umíte si představit, 
kdyby se to jednoho dne  
zakázalo úplně, nebo 
kdyby bylo maso zakázáno, 
nebo bylo doporučováno 
méně a méně? 
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Dovedete si představit 
jak dobré by to bylo? 
Od vlády se 
předpokládá, že bude  
vládnout dobře, správně. 
Teď je čas, 
kdy by měla vláda 
dělat své vládnutí. 
Udělat to jako 
spravedlivou věc, 
jako přirozenou věc! 
Jako děti, které 
musí chodit do školy. 
V některých zemích 
zákony zavazují rodiče, 
aby poslali děti do školy. 
Tak možná jednoho dne 
přikážeme všem lidem  
zanechat zvířata v míru, 
přesně tak, jako i my chceme 
být ponecháni v míru. 
Nechceme, aby nám někdo 
přeřízl hrdlo, 
proč jít ven a přeříznout 
hrdlo nějaké jiné bytosti? 
Vidíte, co myslím? 
A pít jejich krev 
a jíst jejich mrtvolu. 
Ach, Bože! 
A my to nazýváme civilizací. 
Dvacáté první století, 
má dobroto. 
A tak mnoho Mistrů 
bylo na Zemi 
a vždy nás učili,  
že nemáme zabíjet, 
nemáme jíst maso, 
nemáme pít alkohol, 
nemáme brát opojné látky… 
Tak dlouho nás učili! 
Století za stoletím. 
Teď je čas, kdy bychom měli 
být lidskými bytostmi, 
kterými bychom měli být. 
Dobrá, udělali jsme chyby, 
my jsme to předtím nevěděli. 
Ale teď je čas! 
Měli bychom bádat, 
měli bychom o tom vědět. 
Všude je spousta 

vegetariánské potravy, 
rady, knihy, recepty. 
Dokonce v naší televizi 
máme deset tisíc a jeden 
mezinárodních 
výborných receptů, 
nabízených zdarma. 
Lidi si je mohou kdykoliv 
stáhnou z internetu 
pro svou rodinu a vše zkusit. 
Je to nádherné, 
je to chutné 
a nikomu to neubližuje. 
Už neexistuje žádná omluva 
pro zahryznutí vašich zubů 
do kusu masa, 
který je stejně shnilý. 
Nevím, jak  
lidské bytosti mohou 
konzumovat takovou věc. 
Je to pod lidskou důstojnost, 
je to nehygienické, 
je to nezdravé, je to jedovaté 
je to hanebné. 
Omluvte mou neomalenost. 
Byla jsem zdvořilá 
příliš dlouho. 
Takže už je načase,  
abychom se probudili, 
změnili chování a stali se  
ušlechtilými, důstojnými 
jako lidská bytost. 
Protože právě nyní jsme  
v naléhavé situaci. 
Jen si přeju, aby 
všichni lidi ve světě se dali 
ihned na vegetariánství 
a bylo jim odpuštěno. 
Jedna kniha začínala tím, 
že se jiná planeta setkala 
s tím samým typem situace 
globálního oteplování. 
A ti mimozemšťané vlastně  
přišli sem vytěžit naše zlato, 
používali nějaké technologie 
a měnili zlato na zlatý prach, 
který používali jako záplatu 
do jejich atmosféry. 
Je to pravda? 
A co se týče přechodu 

na rostlinnou stravu, 
můžeme udělat něco 
podobného, abychom 
získali více času? 
Ne. 
Někdy je fikce 
jiná než realita. 
Vegetariánská strava 
a nová technologie. 
Být šetrný a duchovní. 
To je vše, co děláme. 
Rozumím, děkuji. 
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