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věc v celé své kariéře, kouření cigaret Sledujete reláciu 
myslím si. a užívání drog, Medzi Majstrom a žiakmi –  
A myslím, že bude protože to je také druh “Dôležitá úloha 
pokračovat tímto směrem. škodlivé drogy. vodcov a médií 
Je to moudrá žena. Zajímalo by mě, pri zabrzdení 
Ano. jak budou lidé vypadat klimatických zmien” 
A má obrovskou v nové éře. Výňatky z diskusií 
skupinu stoupenců. Budou mít stále toto s Najvyššou Majsterkou 
Takže jestli bude pokračovat fyzické tělo, Ching Hai. 
tímto směrem, udělá velkou pokud přežijí tento čas? Dobrý den, Mistryně. 
službu sama sobě, lidstvu, Pokud přežijeme Jak se máte? 
a lidem, kteří jí věří. tyto katastrofické Jsem šťastná, že jsem tady. 
Myslím, že je velmi moudrá klimatické změny, Chtěla jsem se zeptat, 
udělá to. budeme vypadat stejně. pokud byste měla vzkaz 
Protože, myslím, že dala něco Zdravěji, pokud budeme pro světové vůdce, 
na internet, vegetariány, co byste jim  
do jejího blogu, kde říká: budeme vice duchovní, řekla? 
“ Jak můžete prohlásit vice morální, šťastnější Řekla bych jim, 
že jste duchovním a budeme si více vážit aby použili svou sílu moci 
hledajícím, když nemáte lidského života. k tomu, aby změnili 
žádný soucit se zvířaty? Děkuji, Mistryně. stravu na planetě. 
Takže si myslím,  Ano, ale fyzicky A okamžitě zavedli 
že je to moudrá žena. žádná nové technologie, 
Myslím, že v tom bude odlišnost. udržitelnou energii. 
pokračovat Pokud budou lidé  A dali příklad 
a bude velmi slavná. vegetariány,  ostatním tím, 
Děkuji Mistryně. budou inteligentnější, že se stanou vegetariány 
Nakonec, co je duchovnější, zdravější nebo vegany, 
tak dobré na ohryzávání  a šťastnější, změní svou stravu. 
mrtvého těla, lepšími lidmi, Použijí svou sílu. 
kousání mrtvého těla, ctnostnějšími. Půjdou příkladem 
pro tak důstojné lidi, Děkuji. Mistryně. a zavedou novou stravu 
jako jsme my? Není zač. na planetě,  
Lidé, kteří mohou  Mistryně, Oprah Winfrey vegetariánskou stravu. 
dobýt měsíc, dokážou je velmi dobře známá Děkuji, Mistryně. 
prozkoumat Mars mnoha lidmi Nejdříve musí být 
a dělat mnoho jiných po celém světě a ona vegetariány a potom 
neuvěřitelných výkonů. se nedávno stala  použijí svoji moc správně. 
Proč tedy nemůžeme přemoci vegankou za 21 dnů. Líbí se mi způsob, jakým 
svou vlastní chuť k jídlu? A mnoho vysoce postavených  bylo zakázáno kouření. 
Protože chuť většiny lidí lidí si uvědomuje výhody  Mohli by to tak udělat 
způsobila nevyslovitelné veganské stravy také se zákazem masa. 
utrpení slabým a následně ovlivňují mnoho Citováním všech špatných 
a bezbranným zvířatům. lidí po celém světě. vlivů, které má jedení masa 
A my dokonce máme Mistryně, je to dobrý postup na lidi a planetu. 
hojnost výběru potravy, správným směrem? Mohou to udělat. 
ne, že bychom neměli. Ano, je. To je. Stejně jako 
Jestli to lidé hned zastaví Bravo Oprah. zakázali kouření. 
a budou o tom přemýšlet Absolutně. Zakázat jedení masa 
uvědomí si, Udělala tu nejnádhernější stejně jako zakázali 
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k vegetariánství dostávají zprávy. jak nešťastné to je, 
a zachovávají planetu, Máme stále přesto čas  že jsme spadli 
tím dále ustupuje krajní lhůta. zachránit planetu? do této pasti, že jsme  
A pak budeme mít víc času, Ano, ano. Dostávají zprávy. museli zabíjet, abychom žili. 
víc a víc času. Ale to není dost. Jestliže mám žít, 
Ano. Chci toho více a na každém ty musíš zemřít. 
Skvělá správa. televizním kanálu. To je velmi ubohá situace 
Musíme poděkovat lidem, A na každém billboardu, pro lidské bytosti. 
kteří přešli na každém chodníku Kdyby o tom někdo aspoň  
na vegetariánskou stravu v každém domě chvilku uvažoval, že je to 
a děkuji vládě, a v každých novinách. opravdu tragické. Ne? (Ano.) 
která vynaložila úsilí  Mělo by to být téma   Děkuji Mistryně. 
na ochranu rozhovoru, o kterém mluvíme Takže doufám, že to lidé 
životního prostředí a každý den. uskuteční dlouhodobě. 
musíme poděkovat některým Nemyslím samozřejmě  Kdyby s tím skončili 
sdělovacím prostředkům, celé noviny, ne celý program,  a přemýšleli o tom, 
které vynaložili úsilí, ale některou část že to je opravdu velká  
aby seznámily lidi z nich věnovat tragédie, že lidé 
s naší smrtelnou situací. nejnaléhavější potřebě spadli do tohoto konání. 
Takže když budete naší doby. Zanedbali vlastní soucit, 
nadále pomáhat To jsou klimatické změny zanedbali láskyplný 
a obeznamovat lidi, a jejich zastavení. lidský instinkt. 
když nám vláda dá více To by bylo skvělé. Podlehli této krutosti. 
požehnání, když budou noví  Ale nicméně, To je opravdu škoda. 
lidé pokračovat v trendu něco dělají, jsem vděčná. Ano Mistryně. 
a dávat veřejnosti  A chci vám říct To vůbec není to,  
více znalostí, pak můžeme nějaké dobré zprávy. čím lidé měli být. 
stále zachránit planetu. Jestli tomu lidé naslouchají Máte ještě něco na srdci? 
Já v to doufám. a dělají více, Ano Mistryně. 
Ano. pak samozřejmě Více a více zpráv zmiňuje 
Díky televizi BBC2! můžeme planetu zachránit! přechod na vegetariánství 
Mistryně, rádi bychom Právě nyní jsme získali jako řešení 
vám dali nějakou odezvu navíc 7 měsíců. boje proti změnám klimatu. 
od diváků Protože úsilí všech Například, minulý týden  
Supreme Master Television. těch lidí, které vložili do akcí na BBC2 dávali program 
Dobře! Ráda to uslyším. jako sázení stromů, ve zprávách o opatřeních 
Dobrý den, Mistryně! méně ježdění pro řešení problému 
Dostali jsme nějaké nové a udržitelné palivo. klimatických změn 
zprávy z Irska.  A také se hodně lidí obrátilo a titulek říkal něco takového: 
Skvělé! k vegetariánství. “Je čas otočit se 
Zástupce irské  A některá media pomohla k vegetariánství?” 
Strany zelených, upomenout veřejnost. BBC2 noční zprávy 3.6.2008, 
která je v současnosti  A vlády také něco dělaly půl hodiny po půlnoci. 
zastoupena ve vládě, nebo o tom přemýšlely. Bylo řečeno, že nejlepší  
zavolal na naši irskou linku Všechna tato jakkoli řešení by pro nás bylo, 
a řekl, sleduje  malá pozitivní energie, kdyby se všichni stali  
Supreme Master Television. kterou tito lidé upřímně vegetariány. 
Říkal, že ji má rád vložili do úsilí, nese ovoce Dobré od nich! 
a povzbudí všechny členy a my jsme získali 7 měsíců. Ano. Zdá se, Mistryně, 
Strany zelených, Čím více lidí se obrací že lidé na celém světě 
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Máme nedostatok potravy, a tak nahradili stratu z mäsa. aby se stali vegetariány. 
všade je nedostatok potravy. Proste im len dať dotácie Bravo! Fantastické! 
Všade rastú ceny potravín na pestovanie zeleniny. Velmi dobře. 
tak vysoko, že dokonca Čím viac vypestujú, Skvělé zprávy! 
ľudia strednej triedy tým viac dotácií získajú. Jsem si jistá, že v  
majú ťažkosti A aj farmárom je potrebné Supreme Master Television. 
naplniť svoje potreby. vysvetliť, budou šťastni, až to uslyší. 
Takže pestovanie zeleniny že tým urobia pre svet Skutočne veľmi chcem 
by teraz malo byť ziskové, veľkú službu. objať vodcov 
už by to malo byť  Budú veľkými hrdinami, i bežných ľudí 
veľmi dobre motivujúce. záchrancami sveta, tohto sveta. 
Ak vláda povzbudí  ak budú pestovať zeleninu „Zobuď sa, už sa zobuď. 
pestovateľov pre výživu ľudstva, Zobuď sa, zlatko; 
a vysvetlí im to, namiesto chovu zvierat zobuď sa priateľ môj, 
budú to vedieť. a ak nechajú zvieratá tak. zachráň sa. 
A najlepšie by bolo, keby to Musíte im to povedať. Zobuď sa a zachráň seba 
vláda dokázala urobiť. Vláda im musí povedať, a nás všetkých.“ 
Ale aj vy, že sa k zvieratám Ako veľmi by som im chcela 
jednotliví občania sveta, musia správať so všetkou dať všetko poznanie, 
to môžete urobiť. láskavosťou, k tým, ktoré mám, pretože to je 
Skúste obísť farmárov ktoré už existujú, až kým ten najlepší dar, 
jedného po druhom. neodídu späť do Neba aký môže  
Kedykoľvek si dokážete prirodzeným spôsobom. niekto niekomu dať. 
na to nájsť čas. Už ich viac nechovať. Ďakujem vám, Majsterka. 
Hoci aj nie sme A už ani nehovoriac Nemáte za čo. 
v pozícii moci ako vláda. o ich zabíjaní. Majsterka, ako by mohli 
Ale môžeme to skúsiť, Musíme to všetko zastaviť. vlády motivovať 
presvedčiť farmárov, Aby sme zachránili planétu, chovateľov zvierat 
jedného po druhom, môžu do dokázať, a pestovateľov rastlín 
aby zmenili svoje životy ak zastavia chov dobytka, na kŕmenie zvierat, 
a pestovali zeleninu chov zvierat aby sa preorientovali  
pre výživu ľudí a zastavia ich zabíjanie na výrobu rastlinnej potravy 
namiesto chovu zvierat. kvôli jedlu. pre ľudskú spotrebu? 
Vysvetlite im celý obraz. Oni to pochopia,  Vlády najskôr musia  
Vysvetlite im situáciu. ak vláda skutočne mať vôľu urobiť to. 
Hovorte im o tom znovu použije svoju moc na to, Najskôr sa musia  
a znovu, kým to nepochopia. aby im to vysvetlila sami prebudiť. 
Napíšte im. Rozprávajte sa a poskytla im nejaké Musia prekročiť 
s nimi. Môžeme robiť len to, iné alternatívy, hranice protokolu 
čo je v našich silách. ako si zarobiť na živobytie. a navyknutej rutinnej práce, 
Pretože zvyšok závisí Ak im dajú vysvetlenie, pretože toto je 
na karme (odplate) sveta, poskytnú dotácie, mimoriadna situácia. 
na ľuďoch, alternatívne práce A vyžaduje si 
aby to pochopili alebo alternatívnu možnosť. mimoriadne opatrenia, 
a zmenili svoj život Máme možnosti, dokonca zúfalo potrebné 
a urobili ho viac súcitnejší. máme takéto práce, môžeme opatrenia. 
Potrebujú na to ale vyrábať zelenú energiu, Takže mohli by povzbudiť 
veľkú pomoc, pretože Po udržateľnej energii farmárov, aby pestovali 
boli otravovaní a dokonca po pestovaní rastliny a dať im dotácie 
veľmi dlho. zeleniny je dnes dopyt. na pestovanie zeleniny 
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Nebuďte prekvapení, 
ak to bude ťažká úloha 
dosiahnuť, aby to pochopili. 
Vláda to ale môže urobiť 
dotáciami a stimulmi, 
ak z toho urobí 
otvorenú záležitosť, 
niečo ako všeobecný trend. 
A vláda a médiá... 
znovu a znovu, 
hovorila som to, toto sú ľudia  
v pozícii moci, 
ktorí môžu urobiť zmenu 
rýchlejšie než my, 
bežní ľudia. 
Ale aj tak, 
ak to neurobia oni, 
musíme to urobiť my. 
Každý, kto to chce urobiť, 
každý, kto môže, urobte to. 
Choďte za farmármi, 
rozprávajte sa s nimi. 
Zmeňte ich od základu. 
To je všetko, 
čo dnes môžem povedať. 
A niektorí farmári 
sa zmenia 
alebo sa včas zmenia všetci, 
Alebo sa  včas zmenia všetci, 
dúfam, že včas. 
Ďakujeme vám, Majsterka. 


