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A tiež sa nám to páči. Je to Vždy, když vykácíme strom, Sledujete reláciu 
lepšie. Je to ako prisťahovať  nebo zabijeme zvíře, Medzi Majstrom a žiakmi 
sa. Takže žehnáme svet zabijeme část „Náš životný štýl ovplyvňuje 
svojou prítomnosťou nás samých. životné prostredie“ 
a svojou inteligenciou. Musíme-li pokácet nějaký  Výňatky z prednášok  
A kvôli tomu strom, zasaďme nové. a diskusií s Najvyššou 
staviame domy Zasaďme tři nové. Majsterkou Ching Hai 
a staráme sa Ale stejně, trvá to Zvířata jsou  
o životné prostredie. nějakou dobu, než vyrostou. naši bratři a sestry. 
Ináč by toto miesto Když tedy chcete vykácet Je velice důležité, 
bolo len džungľou, nějaké stromy, musíte  abychom věděli, jak  
napríklad niečo také. předem nějaké vysázet. s nimi žít harmonicky, 
Žehnáme ho  Trvá to nějakou dobu, a s respektem, 
svojou inteligenciou, než má strom schopnost protože jsou tady 
svojimi talentami, produkovat dobrý vzduch, z určitého důvodu. 
a tiež našou neviditeľnou a absorbovat to špatné. Někteří   
láskyplnou silou. Trvá to dlouho. ptáci nebo nějaká zvířata 
Keď tu ale zostaneme Tedy, velké a starší stromy dělají v tomto světě 
príliš dlho, mají větší schopnost, než speciální práci. 
zdá sa, že sa stotožníme mladší vysázené stromy, Někteří odstraňují 
s prácou, ktorú robíme, přestože vypadají, odpadky, například sup. 
s týmto fyzickým nástrojom. že jsou stejné velikosti. Mají co do činění 
A potom sme tu Stejně tak jako  s celým životním prostředím. 
chytení do pasce. my, když jsme starší, Udržují rovnováhu  
Preto potrebujeme Majstra, máme více schopností, našeho ekosystému, 
aby nám to povedal. větší znalosti, ekologického systému. 
Rozpomeňte sa! včetně Vyvažují přírodu, 
To nie je ono. Toto nie ste vy. duchovní moudrosti, ne? aby byla atmosféra 
Znovu si spomeňte. Ano. Je to podobné. dobrá, čistá apod. 
Preto znovu praktikujeme, Povedali ste, Vše má svůj 
potom si spomenieme že sme na Zem prišli, účel, například, stromy 
na svoj pôvod a môžeme sa aby sme požehnali svet? jsou zde, aby dávali  
vrátiť späť domov. Môžete o tom povedať viac? planetě kyslík. 
Ak naša Zem pôjde naďalej  Môžete to vysvetliť? Bez stromů bychom zemřeli. 
súčasným smerom, Hovorím vám, my všetci. Skutečně, ano. 
budú ľudia schopní Áno! Zaiste! Bez stromů zemřeme. 
ísť tiež do podzemia Už som to predtým Bylo by méně vody, 
a mať podobný systém vysvetlila veľmi jasne. protože by nebyly stromy,  
ako ľudia na Marse? Je mnoho ďalších nahrávok, aby vázaly vodu, 
Áno. ktoré sa toho týkajú. a udržovali ji, 
Bolo by lepšie, Môžete si ich znovu pozrieť. když je. 
keby sa ľudia na to Ale viete, prišli sme... Vše tedy  
už pripravili, ináč by na Zemi na této planetě, včetně nás  
ale len ak budeme dobrí, neboli žiadni ľudia –  spolu navzájem souvisí 
pretože keby sme boli zlí, iba rastliny, tráva, skaly a pomáhá si, 
prenesieme to zlo všade, a voda – preto sme prišli aby byly naše životy zde 
kam sa pohneme. z rôznych svetov spokojené a možné, 
A potom by mohla prísť do tohto fyzického tela, pohodlně. 
pohroma nielen tu  aby sme zaľudnili Ale pokud to nevíme, 
na povrchu, a oživili tento svet. zabíjíme sami sebe. 
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lenže je lepšie uchýliť sa nezmenili sa. ale prišla by ďalšia  
práve teraz k dobrote, A potom, počas pohroma pod zemou, 
k cnostiam, láskavému posledných dvoch mesiacov z rovnakého dôvodu a z  
spôsobu uvažovania, sa to stalo príliš rýchlo, rovnakého seba zničujúceho 
k vľúdnosti ku všetkým  takže nikto nemal čas spôsobu života. 
bytostiam. Potom to vydrží  ani len premýšľať. Potom sa proste 
dlhšie. Povedzme si otvorene, 90 % bytostí na Marse budeme ďalej zabíjať, 
život v podzemí  proste hneď zomrelo... zabíjať zvieratá, 
nie je taký pohodlný. Behom dvoch mesiacov. ničiť životné prostredie 
Možno ak nepraktikujete bolo zničených približne a čoskoro zničíme 
duchovne dobre, 90 % bytostí na Marse aj podzemný systém. 
budete sa cítiť dusivo. a potom ďalších 5 % Potom skončíme  
Budete sa spočiatku cítiť  o niekoľko mesiacov neskôr. s rovnakými problémami, 
veľmi stiesnení a utlačení, A o niekoľko mesiacov alebo ešte horšími. 
pretože viete, neskôr ďalších 3,8 %. Ak vytvárame dobro, 
že všade okolo vás A nakoniec prežilo bude nás nasledovať všade. 
je uzavretá zem len 0,2 %, Takže práve teraz prosím 
a nemôžete si už viac  pretože išli do podzemia, ľudí na planéte len o to, 
jednoducho vyjsť na povrch žili v jaskyniach aby vytvárali dobro, 
a pozrieť sa na scenériu, neďaleko podzemnej vody, aby sme tu stále mohli žiť, 
na ktorú ste zvyknutí, ktorá nebola znečistená. na čerstvom vzduchu 
sledovať lietajúcich vtákov, A presunuli sa  a zachovali životné prostredie 
zajace skackajúce v záhrade, do menej znečistenej oblasti, alebo to, čo zostalo, 
korytnačku, mali šťastie. a nepokračovali 
stromy a kvety. Myslím, že na mieste, kde v ďalšom ničení. 
Všetky veci, žili, vďaka ich duchovným A planéta sa rýchlo zotaví, 
na ktoré ste boli zvyknutí, zásluhám a dobrej karme pretože sme nedosiahli bod, 
sú preč. (odplate), ktorý dosiahol Mars 
A vy viete, bola atmosféra pred masovým ničením. 
že ste obklopení stenami menej znečistená. Stalo sa to tak rýchlo, počas 
a vrstvou zeme  Vďaka tomu mali čas posledných dvoch mesiacov, 
hrubou mnoho míľ, presunúť sa do podzemia, takže nemali čas  
pod zemou, pod povrchom. premiestniť do podzemia  na prípravu ničoho. 
Už len keď o tom  všetky pozostatky  Oni nikdy neverili, 
premýšľate, cítite sa dusivo. a prežiť tam po nejaký čas. že sa to stane, 
Trvá to dlhý čas Zobrali so sebou jedlo, pretože to bolo príliš rýchle. 
zvyknúť si na to. osivo, obilie, Vedeli, že možno 
Je na to potrebná zvieratá, stroje, niečo nie je v poriadku, 
aj určitá duchovná sila, technológiu, všetko, ale nepočúvali múdrych ľudí, 
aby ste boli skutočne  čo dokázali presunúť. duchovných ľudí, 
schopní žiť v podzemí. Pretože žili v menej  ktorí videli budúcnosť 
Niektorí ľudia  znečistenej oblasti. a ktorí poznali  
nemajú radi uzavretý priestor. Menej ale neznamená vôbec. príčinu a následok, 
A nemôžete vykopať Nemali čas na obnovu. akcie a reakcie. 
podzemie tak vysoko, A keď sa presťahovali A aj tak si mysleli, 
ako máme oblohu tu. do zdravého podzemia, že majú veľa času, 
Oni to urobili tak, že to tam  tam sa zdravotne zotavili  ale nemali. 
dolu vyzerá ako obloha a pokračovali. Posledných päť rokov 
ale má to obmedzenie, Podzemný systém ich varovali, 
a je to len 10 metrov nie je zlý nápad, ale oni nepočúvali, 
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od podlahy k oblohe, 
ktorá je tvorená zemou. 
Pretože nemôžu takto 
kopať ďalej. 
Nemajú tam cement, 
všetko je to hlina. 
Keby kopali viac, 
zrútilo by sa to. 
Bolo by to nebezpečné. 
Takže je to všetko,  
čo máte, 10 metrov 
medzi zemou a stropom. 
Trojposchodové budovy 
sú tým najvyšším,  
čo tam máte. 
Nie je tam žiaden  
mrakodrap ako v New Yorku, 
nič také tam nie je. 
Spočiatku vám bude 
všetko chýbať. 
Bude to hrozné. 
Nie je to zábava 
žiť pod zemou, 
to vám hovorím. 
Len keby ste k tomu 
boli donútení, 
potom by ste možno 
boli schopní to zvládnuť. 
Len kvôli prežitiu. 
A celá planéta 
nemôže ísť do podzemia, 
je to príliš veľa ľudí. 
Máme približne 6 miliárd  
ľudí alebo o niečo viac. 
Nemôžeme rozkopať 
celé podzemie. 
Okrem toho by pod zemou  
nebolo dostatok vody  
ani vzduchu  
pre 6 miliárd ľudí. 
Všetko musíte recyklovať, 
úplne všetko. 
Vodu aj vzduch musíte  
znovu a znovu recyklovať. 
Musíte oveľa viac 
vyvinúť technológiu, 
musí byť oveľa pokročilejšia 
než teraz, aby ste 
boli schopní prežiť 
pod zemou 

a ešte tam ani nie sme. 
Je mi ľúto, že to musím  
povedať. Aj keby sme sa tam 
dostali, bolo by to dobré, 
ale my nie sme ešte  
pripravení žiť pod zemou, 
aj keby sme chceli. 
Nie je to tak, že keď budeme 
chcieť žiť pod zemou, 
môžeme to urobiť. Nie. 
Musíte postaviť veci, 
musíte mať technológiu, 
ktorá je vhodná 
pre také prostredie, 
musíte vedieť, ako prežiť. 
Musíte najskôr nájsť 
podzemnú vodu, 
aby bola nablízku, 
pretože tam dole nebude 
veľa dopravy a benzínu, 
nič takého, 
aby ste pokračovali v živote, 
aký vediete teraz. 
Preto žiadam ľudí: 
„Prosím, prebuďte sa! 
Prebuďte sa!“ 
Je to také ľahké, len sa stať 
vegetariánom, vegánom. 
Je také ľahké 
nechať zvieratá a iné 
bytosti na pokoji. 
Je také ľahké 
jednoducho žiť v mieri. 
Veľmi ľahké, 
každý to môže urobiť. 
Každý jednotlivec si 
jednoducho zvolí mier, 
a potom bude mier na Zemi. 
Nie je potrebné 
veľa diskutovať ani  
podpisovať dohody, 
žiadne spory, nič také. 
Len byť vegetariánom, 
byť navzájom v mieri, 
to je všetko, čo je treba. 
Veľmi jednoduché. 
A nečakajte,  
kým budete musieť kopať 
v podzemí, aby ste prežili. 
Možno neprežijeme, 

aby sme to mohli urobiť. 
A aj keď prežijeme, 
neviem, či máme 
dosť technológie, 
aby sme prežili následne. 
Mistryně, 
existuje vztah mezi  
duchovní realizací lidstva 
a globálním oteplováním, 
zvláště v dnešní  
naléhavé situaci? 
Čím je lidstvo  
duchovně pozvednutější, 
pak samozřejmě, 
tím rychleji bude ustupovat 
globální oteplování. 
Když se lidstvo 
více duchovně pozvedne 
a bude mít více lásky ke  
všem lidem, všem cítícím  
bytostem, za všech situací, a 
k jejich životnímu prostředí, 
pak se bude globální  
oteplování zmenšovat každý 
den a ztratí se úplně. 
A pak budou všichni  
v tomto světě žít v míru, 
radosti, a budou   
se navzájem milovat. 
Ale všichni se musí probudit. 


