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Čtu nějakou zprávu. 
Och, můj Bože, chudáci lidi. 
V dnešní době je  
tolik katastrof. 
Vyskytují se teď mnohem  
častěji, že? 
Ano. Je jich více a více. 
Jsou častější a  
mnohem silnější. 
Mnohem krutější. 
Hrozné. Chudáci lidi. Ježíši! 
Já toto všechno nemám ráda. 
Je to velice špatné. Chudáci 
lidé. Ráda bych jim dala 
více než to, ale je to 
jen na dočasnou dobu, 
v čase nouze, a pak přežijí, 
dokud nepřijde větší pomoc 
z vaší země.  
Můj Bože! 
Soustavný úbytek včel 
nyní ovlivnil jídlo. 
To není nic nového, 
ale dávají na vědomí, 
že se to stále zhoršuje. 
Protože,  
když nejsou včely, 
není opylení, 
a pak některé potraviny, 
ovoce a některá zelenina 
je závislá na opylení, 
aby nesli ovoce. 
A teď vymřelo hodně včel, 
celé kolonie 
se někdy zhroutily. 
Říkají tomu „zhroucení 
kolonie“. 
Tedy možná brzy 
nebudeme mít jídlo, 
nemluvě ještě  
o klimatických změnách atd. 
Když nebude žádné opylení, 
nemusíme mít žádné jídlo.  
Tak si lidi možná začněte 
vysazovat něco doma. 
Něco, co nepotřebuje včely. 
Dobrá, 
cokoli s čím můžeme přežít, 
ale je to hrozné, 
je to taková pohroma, 

a oni nejsou dost rychlí. 
Všechny včely umírají, 
díky otrávenému vzduchu. 
Nemohou to unést. 
My jsme velcí, tak to  
na nás zřejmě tak nepůsobí, 
a na některá velká zvířata 
to tolik nepůsobí, 
ale některý malý hmyz 
a včely umírají, protože 
to nemohou unést. 
Je toho na ně moc! 
A tolik velryb a delfínů 
se vyplaví na břeh a zemřou. 
V oceánech je tolik  
mrtvých zón. 
S nimi je to stejné, 
nemohou to unést. 
Dusí je to, 
musí tam odtud uplavat pryč, 
rozumíte mi? 
Vyplavat z vody, 
která je plná jedu,  
jedovatého plynu,  
který se uvolnil. 
Oni to tedy nemohou unést, 
nemohou dýchat, 
musí se tedy odtamtud 
dostat ven. 
Víte, jako když je 
dům zaplněn plynem, 
vy nemůžete dýchat 
a otevřete dveře 
a vyjdete ven, ne? 
Stejné je to s nimi. 
Oni mají svůj život ve vodě, 
ale je-li voda plná jedu,  
samozřejmě, že půjdou ven, 
ale když se dostanou ven, 
také zemřou, 
protože nemají žádnou vodu. 
Kdyby zůstali v oceánu,  
zemřeli by, když 
se dostanou ven, zemřou. 
Nemají žádnou volbu. 
To je největší krutost, 
že se lidé nestarají  
o životní prostředí 
a nechají všechny bytosti  
takto vymírat. 

Jen být vegetariány, 
jak obtížné to je? 
Je to obtížné? 
I kdyby bylo, 
je to jediná volba, 
abychom přežili. 
Pak proč ne? 
Delfíni dokonce musí  
vyplavat z oceánu, 
protože si myslí, 
že tak přežijí, 
dokonce riskují své životy, 
proč tedy nemůžeme přejít 
na vegetariánskou stravu? 
Zvířata přichází na tuto  
planetu se speciální rolí. 
Mnohá jsou schopna  
dolů přinést z Nebe  
nebeskou sílu nebo lásku, 
jen jejich  
přítomností, 
protože jsou stále  
velmi spojena 
s Nebem. 
Některá zvířata, jako koně 
a králíci mohou  
ochránit jejich pány 
od negativního působení 
nebo je posilují dobrým  
zdravím, štěstím, dokonce  
materiálním štěstím, radostí 
či duchovním pozvednutím. 
Pozorují nás  
tiše a pokorně naším 
směrem posílají požehnání. 
Některá jsou   
z vyšších úrovní 
vědomí. 
Sešla dolů 
v podobě zvířat, aby  
pomohla lidstvu nebo  
ostatním bytostem na Zemi. 
Samozřejmě, zvířata mají 
taky ve fyzickém království  
velmi vznešené, životní role.  
V oceánech hrají ryby 
důležitou roli při 
rychlém recyklování výživy 
v ekosystému, 
což pomáhá udržet  
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všechen podmořský život. 
Některá zvířata, 
jako zebry, opice 
a divocí papoušci, pomáhají  
při rozptylování semen,  
zatímco včely a další hmyz 
pomáhají opylovat obiloviny 
a další rostliny,    
a ostatní udržují zdraví 
lesů a oceánů.  
Zvířata taky pomáhají 
lidem přímo. 
Všimli jsme si, že psi jsou  
extrémně nesobečtí 
a odvážní. 
Jsou odvážní zachránci, 
kteří se vrhnou do sutin, 
aby vysvobodili oběti, 
zahřáli zraněné  
a živé ve sněhu, 
dokud nedorazí pomoc nebo  
trpělivě slouží slepým. 
Poskytují potěšení 
dokonce vězňům, 
taky štěstí 
a léčebný vliv  
starým lidem 
a pacientům v nemocnicích. 
Toto vše jsou  
velmi dobře známá fakta. 
Podobně i v divoké přírodě 
můžeme testovat  
Vznešené vlastnosti 
dalších zvířat, například 
hus, veverek, kachen 
atd., dokonce, když  
pozorujeme, jak se chovají 
ke svému druhu i k ostatním  
s důstojností a respektem 
k životu. 
Ve skutečnosti, 
někteří zkušení telepatičtí  
komunikátoři se zvířaty 
nám předali vzkazy 
od zvířat. 
Například, tuleni 
předali vzkaz, že je pro ně 
důležité, aby mohli  
zůstat na Zemi – 
ne kvůli nim, 

ale aby mohli pokračovat  
ve své práci, kterou je,  
udržet Zemi  
v rovnováze láskou. 
Víte, tuleni  
a velryby vytvářejí  
neuvěřitelné, velké množství  
nebeské lásky, 
bezpodmínečné lásky, 
kterou můžeme přirovnat   
k lásce mezi matkou 
a dítětem. 
Oni ukotvují a rozvádějí 
tuto vlnu lásky 
po naší planetě. 
Kvůli nedostatku lásky 
a vlídnosti lidí  
se narodila zvířata, jako jsou  
tuleni a velryby, 
aby pomohla  
zaplnit tuto prázdnotu. 
A tato láska  
udržuje naši planetu 
a doteď ji držela 
od destrukce. 
Proto bychom nikdy neměli 
lovit a zabíjet tyto vznešené, 
laskavé pomocníky 
lidstva i planety.  
Byli jsme taky informováni 
o vzkazu  
od hospodářských zvířat, 
která jsou vězněna 
v tak hrozných podmínkách 
ve velkochovech. 
Nebyl to jasný  
vzkaz, ale víc  
pocit soustavného   
teroru, paniky 
a útisku, protože  
takové děsné podmínky 
stačí k tomu, aby 
zapomněli na svou původní  
misi, se kterou přišli na Zem. 
Nám by to taky  
stačilo, abychom na vše  
zapomněli, kdybychom byli  
na jejich místě. 
Je velmi smutné, jak lidé  
popírají nejen jejich život 

a každý přirozený instinkt, 
ale taky jejich prospěšný 
účel existence. 
Jsme to my, kdo hodně  
ztrácíme, když vidíme tato 
velká stvoření, jako pouhý 
předmět a maso k snědku.  
Prostřednictvím meditace  
jsem zjistila, 
že Kvalita vznešenosti (KV) 
různých druhů 
může být měřena  
procenty, aby vám ukázala,  
jaké mají   
kvality soucitu 
a nezištnosti. 
Psi a prasata, 
například, každý má  
překvapující KV 30 %. 
Krávy mají KV 
40 %. 
Naproti tomu, divoká  
zvířata nebo 
která mají sklon jíst maso, 
mají nižší KV. 
Lvi, například,  
mají KV 3 % 
a tygři 4 %. 
A lidé, 
někteří z nás mají –  
víte, 
obecně selhali – 
někteří mají KV 10 %, 
mnozí z nás mají  
jen 3 % Kvalitu vznešenosti. 
Lidé se mohou učit  
z těchto příkladů 
Kvalit vznešenosti  
u našich spoluobyvatel. 
My si můžeme kdykoli 
vyvinout naši KV, v zásadě  
tím, že nikdy nebudeme  
ubližovat žádným živým  
bytostem, vždy budeme 
v jakékoli situaci druhým  
konat dobro a stravovat se 
milující veganskou stravou.  
Těmito jednoduchými kroky  
můžeme dokonce pomoci  
pozvednout lidi i zvířata 
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se kterými přijdeme do styku,  
stejně jako vznešená zvířata  
asistují při pozvedání nás 
i našeho světa. 
To je privilegium 
lidí. 
Vidíte, můžeme se změnit. 
Můžeme být větší. 
Zvířata, i když mají  
velkou KV,  
Kvalitu vznešenosti,  
často tak zůstanou. 
Například,  
mají-li 30 % KV,  
často tak zůstanou. 
Ale my, i když máme 
3 %, 4 % KV, 
máme šanci 
a příležitost vyvinout se  
tak, že můžeme dokonce  
předčít zvířata. 
Zdravím Vás,  
Mistryně. 
Vážená  
Nejvyšší Mistryně Ching Hai, 
jaká je role  
našich spolubydlících přátel  
v souvislosti  
se životním prostředím  
a lidským životem? 
Zdravím, paní Nguyễn. 
Je téměř nemožné 
pokusit se zprostředkovat 
důležitost každého 
a všech přátel 
pro životní prostředí 
jako celek. 
Vědci zjišťují  
každý den nové věci 
o skutečné roli  
různých zvířat 
a jejich přispívání  
ekosféře. 
A jen proto,  
že neznáme účel 
jednotlivých  
spoluobyvatel, 
nemůžeme se domnívat, 
že nemají žádnou funkci. 
Každá jednotlivá bytost 

ve stvoření má svůj účel, 
přispívá jiným bytostem nebo 
nějakým způsobem pomáhá. 
Jejich pomoc může být  
dokonce pro lidi neviditelná, 
je ale přesto velmi skutečná. 
Nicméně, jen díky  
několika věcem víme,  
že můžeme žasnout 
nad rozmanitostí 
a jedinečností všech forem 
života na naší planetě. 
Žížala je dokonce 
tak hubená, 
například, a pomáhá obohatit 
půdu na které jsme s našim  
jídlem závislí. Ryby,   
které ani nevidíme, 
pomáhají vyrovnávat 
změny klimatu 
a stabilizovat domov 
jejich  
podmořských spoluobyvatel, 
tím, že udržují 
rovnováhu pH 
vody v oceánech, 
a malé včelky přispívají 
k opylování, které  
nemůžeme ničím nahradit, 
ani u květin, ale ani 
u životně důležité úrody. 
Jejich práci nemůžeme, 
ani jako lidé nahradit. 
V Bibli  
přidělil Bůh zvířatům roli, 
že mají být pomocníky lidí, 
ale to neznamená, 
že nám mají sloužit 
a můžeme je vykořisťovat. 
Kdybychom my lidé 
žasli nad  
existencí zvířat, 
zapomněli bychom 
na to, abychom  
je jedli. 
Protože, pokud si budeme 
vážit jejich nenahraditelných  
schopností a různých darů, 
budeme chránit jejich životy. 
Proto vám děkuji 

za dobré připomenutí, 
pani Nguyễn. 
Pomožme všichni zvířatům, 
aby mohla pomáhat nám,  
aby mohla dál  
pomáhat nám 
i celé planetě. 
Bůh vám žehnej. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Bůh žehnej  
našim zvířecím přátelům. 
Nejvyšší Mistryně, 
abychom měli  
ovoce a zeleninu, 
rostliny a úrodu,  
květy musí být opylovány. 
Bez včelek 
by 80 % ovoce 
a zeleniny zmizelo. 
V nedávné době 
se dramaticky zmenšila 
populace včel 
v celém USA i v Evropě. 
Co si myslíte,  
že je toho příčinou 
a co můžeme dělat,  
abychom udrželi včelstva 
naživu a zdravá? 
Tím, že budeme používat  
bio zemědělství a jíst bio  
potraviny, pomůžeme 
včelstvům. 
Uvádí se,  
že existují dvě příčiny 
vymírání včelstev, 
geneticky modifikované  
obiloviny, 
chemické pesticidy  
a další postřiky  
pro rostliny. 
Změny klimatu  
taky ovlivňují 
na prostředí citlivé  
a křehké včely. 
Odkazy můžete najít 
v nedávných německých  
novinách Der Spiegel. 
Je tam taky zpráva 
Dr. Ricarda Steinbrechera, 
vědce z organizace Pesticide 
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Action Network 
Asie a Pacifiku  
a ředitele 
EcoNexus z UK nebo ze 
společnosti kvality půdy, UK. 
Pesticidy 
neonicotinoidy 
jsou některými zeměmi  
EU  
zakázány a mohou být  
zakázané v celé  
EU 
v brzké budoucnosti při  
volbách, aby chránili  
bezpečnost veřejnosti a  
živočichů v přírodě od těchto  
nebezpečných chemikálií, jak 
uvedl Peter Melchett,  
ředitel Soil Association. 
Zdravím, Mistryně.  
Zdravím. 
Minulý rok, 
zmizely kolonie včelstev 
a nové zprávy tvrdí, 
že jich teď zmizelo  
více než 60 %, 
jen od minulého roku. 
Říkají,  
že stane-li se to opět letos, 
může nastat to,  
že nebudeme za dva roky  
mít žádné ovoce a zeleninu. 
Stačí jíst organické potraviny, 
abychom toto odvrátili, nebo 
co můžeme udělat, abychom  
pomohli opylovačům? 
Není to jen jedna věc. 
Samozřejmě, organické   
zemědělství je nejlepší. 
Je ideální pro zdraví  
i pro planetu. 
Když říkám pro „planetu“, 
myslím pro všechny  
obyvatele,  
včely, hmyz a také zvěř. 
Protože používáme-li  
chemikálie, pak samozřejmě 
zemřou, dříve nebo později, 
velcí i malí. 
To je důvod, proč mizí včely. 

Nevím,  
co jiného by mělo opilovávat 
ovoce a zeleninu 
než to co nám  
příroda poskytla, 
a my tento  
ekosystém ničíme. 
To je velice smutná věc. 
Teď znovu, 
vlády musí vybavit 
zemědělství 
jinou technikou. 
Politika zemědělství 
se musí zcela změnit, 
od shora dolů, 
a každý zemědělec 
o tom musí vědět. 
Jinak nezkolabují jen  
včelstva, 
mnoho dalšího hmyzu,  
mnoho dalšího užitečného  
hmyzu a užitečných zvířat 
vymře. 
Oni již teď vymírají, 
mnoho z nich, 
a já jsem stejně jako vy 
smutná a frustrovaná. 
Modlíme se za pomoc Nebe. 
A můžete-li,  
řekněte zemědělcům, řekněte  
vládám, aby to změnili.  
My používáme jen produkty   
zemědělství prospěšné. 
Jinak nám nic nezbude, 
jak jste říkal. 
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