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Nedokážeme si predstaviť, Každých 5 sekúnd Sledujete reláciu 
aké veľké náklady to sú. jednu ľudskú bytosť –  Medzi Majstrom a žiakmi 
A aj keď sa toľko peňazí či už dieťa alebo dospelého –  „Buďte súcitnou 
vynakladá na vojnu, každých 5 sekúnd. ľudskou bytosťou“ 
nikto nie je proti nej. Máme eróziu pôdy, Prednáška Najvyššej 
Každoročne míňame  ničenie obrábanej pôdy, Majsterky Ching Hai 
miliardy a miliardy pretože morská voda Medzinárodné stretnutie –  
na liečbu chorôb zaplavuje krajinu 21. septembra 2009 
súvisiacich s mäsitou stravou. slanou vodou, a pôdu potom Je lepšia prevencia. 
Nikto o tom nič nehovorí. už ju nie je možné obrábať. Teraz sa to zhoršuje, 
Ďalšie miliardy a miliardy A zatiaľ čo sa tu my zhoršuje sa to. 
sa utrácajú na liečenie rozprávame, mnohé rieky  Dokonca toto obdobie –  
chorôb súvisiacich  – desiatky tisíc riek je to chrípkové obdobie, 
s alkoholom jazier, rezervoárov, hovoria, že kvôli zime –  
a nikto o tom nič nehovorí. podzemná voda – vysychajú, ale teraz je to dokonca 
Zdá sa nám to strácajú sa alebo  nové chrípkové obdobie, 
ako normálna vec. už sú mŕtve... všetci ľudia, ktorí ochoreli 
Sme takí zvyknutí na bolesť, stratené. na novú chrípku v tomto 
že už nerozoznáme Máme chemické továrne, období, majú H1N1; 
žiaden rozdiel. ktoré znečisťujú, nie bežnú chrípku. 
Ďalšie miliardy vynakladáme ovplyvňujú ľudské  Väčšina z nich 
na liečenie chorôb  prostredie, takže  má teraz H1N1 –  
súvisiacich s drogami  ľudia majú kožné choroby, teda prasaciu chrípku. 
a alkoholom všade, Je to veľmi hrozivé. 
a tiež nikto nič nehovorí. na mnohých miestach. Nerozumiem, 
Zdá sa to byť normála vec. Sme pod útokom prečo ľudia stále bojujú 
A potom dokonca aj vojna... zo všetkých strán proti sebe navzájom. 
utrácajú tak veľa peňazí, a počasie je stále  Už nie je treba 
že si to ani nedokážeme bláznivejšie: zabíjať sa navzájom –  
predstaviť, koľko to je pre máme tajfúny, stačí tu už len sedieť, 
bežných ľudí, ktorí zarábajú máme zemetrasenia. zabije vás to tak či tak. 
iba pár tisíc mesačne. Sotva uplynie jediný deň Načo sa trápiť? 
Pre nich je to obrovské, bez nejakej katastrofy, Načo kupovať, 
nedokážu si to predstaviť, takzvanej prírodnej  predávať a platiť  
nedokážu to ani len pochopiť, katastrofy; jediný deň. tak veľa za zbrane? 
ako veľa to je. Takže neviem, Sme pod útokom 
A aj keď míňame tak veľa, prečo sa ľudia stále obťažujú zo všetkých strán: máme 
nakoniec nezískame nič –  vzájomným bojovaním. zvyšujúce sa hladiny morí, 
iba viac nenávisti, Nemáme už aj tak máme metán, ktorý sa  
viac krviprelievania, dosť mŕtvych uvoľňuje z Arktídy 
viac rozporov medzi  v našej globálnej rodine? a jazier, rezervoárov 
národmi, ktoré by mohli  Napríklad len taká a oceánov. 
byť priateľmi a radšej  vojna v Iraku  Máme vtáčiu chrípku, 
 budovať vzájomné vzťahy. stojí trilióny dolárov. prasaciu chrípku, 
A dokonca 3 alebo 4 tisíc Prinajmenšom miliardy, chorobu šialených kráv. 
Američanov zomrie, vojakov. stovky miliárd –  Máme nílske moskyty, 
Nehovorím, jednoducho mnoho peňazí. ktoré zabíjajú milióny –  
že je to malé číslo, Hovoria, že každý deň maláriou. 
nepovedala by som to, stojí Američanov milióny. Máme hlad,  
sú to mladí ľudia v plnom  Takže to stojí veľa. ktorý zabíja tiež. 
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rozkvete – plní energie, 
plní inteligencie, 
plní ideálov. 
Preto idú a bojujú vo vojne, 
pretože si myslia, 
že je to na ochranu sveta, 
na ochranu ich krajiny. 
Každých 5 sekúnd 
zomrie dieťa od hladu, 
nikto na to nič nehovorí! 
Koľko detí zomrelo 
za ten čas, čo tu s vami 
sedím a rozprávam sa? 
Takže tento koncept sveta, 
mentálny koncept 
sa musí zmeniť, 
kým sa niekam dostaneme. 
Práve teraz nepotrebujeme 
klimatickú katastrofu 
aby sme to zmenili. 
Je najvyšší čas, aby sme sa 
zmenili a stali sa 
súcitnejšou ľudskou  
bytosťou. 
Aj teraz sa ešte stále  
navzájom zabíjame po tom, 
čo prišlo toľko Majstrov 
a poctilo našu planétu 
súcitným učením, 
milosrdným spôsobom 
vedenia. 
A my sa stále navzájom 
zabíjame a zabíjame aj 
zvieratá takým spôsobom, 
ach Bože, že dokonca aj  
peklo vyzerá milosrdne. 
Nie je to len zabíjanie, 
je to aj spôsob, ako ich  
chovajú, ako ich zabíjajú, 
nie je to vôbec ľudské. 
Nemôžeme sa nazývať  
ľuďmi, ak v tomto 
budeme pokračovať, 
pretože ako som vám  
už povedala, 
tigre a levy nazývame 
„divokými šelmami“ 
len preto, že idú 
a chytajú iné zvieratá 
na jedenie. 

Oni nemajú toľko možností, 
ako máme my –  
nedokážu pestovať sóju, 
nevedia vyrobiť tofu, 
nevedia vyrobiť mäso  
z gluténu – takže musia jesť 
iné zvieratá 
a chytajú slabé a tie, 
ktoré majú menšie 
šance na prežitie, 
chytajú ich a žerú. 
Oni už medzi sebou 
navzájom urobili dohodu; 
dokonca aj obete 
sa chcú nechať zožrať. 
Ale preto, že ľudia 
nerozumejú jazyku zvierat, 
nevidia to. 
Tigre a levy už požiadali 
o svoje dovolenie 
a obete im ho dali, 
aj keď to tak nevyzerá. 
Samozrejme, 
je to len prirodzená reakcia, 
že nechcú byť chytené, 
ale oni sa už navzájom  
dohodli na inej úrovni, 
že ukončia túto 
zlú karmu (odplatu), 
dať a zobrať, 
zaplatiť a vrátiť, áno? 
Avšak my ľudia 
iba zabíjame, nepýtame sa, 
nestaráme sa a zabíjame 
takým primitívnym  
spôsobom, že už ani  
nevieme, ako máme volať 
sami seba. 
Spôsob, akým robíme veci 
a zaobchádzame s ostatnými 
živými, dýchajúcimi,  
nevinnými, bezbrannými, 
milujúcimi, užitočnými 
bytosťami na tejto planéte. 
Počas  
medzinárodného stretnutia 
na začiatku februára 2009 
Najvyššia Majsterka 
Ching Hai vysvetlila 
dôležitosť pokory 

rozprávaním príbehov. 
Ego sa musí stratiť, 
aby sme mohli robiť 
veľké veci, pretože 
ego je tá najhoršia vec, 
ktorá nám stále prekáža. 
Ak si myslíme, 
že sme niečím, 
že sme niekým, 
že sme takí veľkí, 
že vieme všetko, 
potom je veľmi ťažké, 
aby sa nám vynorilo 
skutočné poznanie. 


