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Kedy nás zasiahne kríza 
globálneho otepľovania? 
A čo je  
skutočnou príčinou tohto 
globálneho otepľovania? 
Ďakujem, doktor, 
že ste sa toto opýtali. 
Podľa všetkých  
každodenných správ, 
Dr. Ayudhya, 
my už sme zasiahnutí 
globálnym otepľovaním. 
Je to len v rôznych častiach 
sveta, 
a tak  naraz nevidíme, 
celkový dopad. 
Akokoľvek, ak neurobíme 
niečo viac, 
ako teraz robíme, 
najhoršie stále môže prísť. 
Približne 
za štyri roky, pane. 
Myslím, že to 
už tiež viete. 
A ak sa nikto 
neobráti 
k súcitnému životu, 
potom zlá odplata, podľa 
„čo zasejeme, budeme žať“, 
na nás doľahne. 
Podľa tejto 
kolektívnej zlej karmy, 
nikto z nás neprežije. 
Alebo len veľmi málo z nás 
prežije. 
O skutočnej príčine 
globálneho otepľovania, 
si myslím, 
že vy, ako vedec 
a bývalý pracovník NASA, 
som si istá, 
že ste viac informovaný 
ako ktokoľvek iný 
v miestnosti. 
Myslím, že sa len pýtate 
túto otázku v záujme 
ostatných,  
ktorým to nie je také jasné. 
Takže, myslím si, že podľa 
zákona vesmíru, 

zákona 
príčiny a následku, zákona 
akcie a reakcie, 
budeme žať to, 
čo doteraz šírime. 
A tak, všetky muky, 
plač obetí vojny, 
utláčaných obetí, 
nevinných bytostí, 
od hlbokej džungle 
po šíre more, 
od rozvinutej krajiny 
po menej rozvinutú krajinu, 
všetko toto utrpenie, 
nárek, zaplavuje práve teraz   
Zem a pokrýva 
atmosféru planéty, 
preniká 
dokonca do Neba. 
Takže, ako môžeme zožať 
nejakú lepšiu odplatu, 
ak sa bezpočet bytostí 
zmieta v agónii 
a utrpení,  
že aj peklo bledne  
v porovnaní s tým? 
Vy ste významný vedec  
Vy ste významný vedec 
a člen parlamentu, 
myslím, že už poznáte 
odpoveď, pane. 
A kedy nás to zasiahne? 
Dobre, 
už nás to zasiahlo, 
ale nie som si istá 
ako viac horším sa to 
môže stať. 
Modlím sa, aby sme sa my, 
ako ľudská rasa, prebudili 
a konali rýchlo, 
skutočne rýchlo, 
akoby včera, 
tak, aby 
sme nemuseli znášať 
najhoršie dôsledky, 
ktoré nás čakajú. 
Ďakujem, doktor. 
Jak již víte,  
z vědeckých 
zpráv, 

máme desítky tisíc lidí, 
kteří hladoví, kvůli  
suchu v Amazonu. 
Pitná voda  
je kontaminovaná 
miliony rybami, které 
taky umírají, nejen kvůli 
našim odtokům hnojiv nebo 
odtokům močůvky ze zvířat. 
Takové kruté, 
říkají jim „mega-sucha“ 
se obvykle objevují jen  
jednou za mnoho desetiletí, 
nebo jednou za století. 
Poslední teď bylo 
jen před několika lety, 
před pěti lety. 
Vědci říkají, že sucha 
jsou spojena s globálním 
oteplováním a velmi se liší 
od normálního sucha. 
Jsou déle trvající, 
krutější 
a neodvratitelná 
a jsou charakterizována 
jako extrémně horké počasí 
nebo i extrémně chladné  
počasí. Odumírají stromy, 
nejen ty nejstarší,  
ale různého věku, 
dokonce i mladé 
a různých velikostí. 
Nejohroženějšími oblastmi 
je jihozápad USA, 
nejjižnější Asie, 
východ Jižní Ameriky, 
západní Austrálie, 
jižní Evropa, 
jižní Afrika 
a severní Afrika. 
A budeme-li dál 
žít tak, jak teď žije 
většina lidí, bude se to 
zhoršovat a zhoršovat. 
Nevím, co dalšího 
se stane. Ano? 
Karma (odplata) 
se mění tak rychle, protože 
stále vytváříme nový vzorec 
karmy (odplaty) 
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a ten na oplátku 
ovlivňuje počasí, 
a počasí  
ovlivňuje nás, samozřejmě. 
A všechny ty ztráty 
biologických druhů 
a ztráty lidských životů 
jsou následkem   
způsobu, jakým  
žijeme naše životy – 
nejsme dostatečně laskaví. 
Zaprvé, lidé ve světě 
se stanou vegetariány  
a zachrání se. 
Zadruhé, nepřejdou  
na soucitnou cestu, 
nevyhnou se pohromám, 
pak vyvolají pohromy. 
Možná přežijeme, 
možná ne. 
Jak jsem vám již řekla, 
buďte připraveni na obojí. 
Pokud se svět změní, 
bude to dobré. 
Protože existují dvě cesty, 
kterými můžeme jít: 
Jedna vede dolů 
a setkáme se s pohromami 
a jedna vede nahoru, 
pryč od nich. 
Vegetariánská  
nebo veganská strava 
je právě k odvrácení se 
od cesty ke katastrofám, 
která vede k pohromám. 
Proto to tedy lidem říkám, 
pokud ale neposlechnou, 
nemůžeme je nutit. 
Začátkem tohoto roku 
(2008) jsem vám říkala, 
že máme  
čtyři nebo pět let, ale  
může to být trochu déle, 
může to být i dříve. 
Záleží to na tom, 
jak lidé zareagují. 
„Jak zaseješ,  
tak sklidíš,“  
víte? 
A naše skupina  

bude možná schopná  
všem pomoci, 
ale možná ne.  
Můžeme jim  
možná pomoci „duchovně“, 
ale ne vždy fyzicky. 
Pokud se lidé rozhodnou  
pokračovat  
na své destruktivní cestě, 
pak zplodí zkázu. 
Já jen doufám,  
že se to změní. 
Tak či tak, buďte připraveni.  
Jsou dvě situace, 
které mohou nastat. 
Lidé se změní, 
dobrá, budou v pořádku. 
Lidé se nezmění, 
pak to nebude v pořádku. 
Půjdou-li dále na sever,  
dorazí na sever. 
Půjdou-li na jih,  
změní směr,  
pak půjdou na jih. 
Je to velmi snadné a logické. 
Ničení plodí ničení. 
Když je  
negativní energie příliš, 
nikdo nepomůže. 
Možná budete ušetřeni. 
Jako posledně 
při nějaké katastrofě v Číně, 
všichni žáci byli v pořádku 
ve stejné oblasti 
zemětřesení – 
a šli dokonce ven 
pomáhat ostatním. 
Kdyby byl ale svět 
z většiny zničen, také by 
pro nás bylo těžké žít. 
Všechny ty šoky 
a taková zkáza. 
Také by možná  
bylo ve vzduchu příliš jedů, 
plynů a toho všeho. 
Zatím si tedy  
sázejte zeleninu. 
To jsem vám již říkala, 
jednoduchou, 
nenáročnou na vodu 

a sázejte organicky – 
velmi jednoduše. 
Podívejte se na 
Supreme Master Television – 
uvidíte, jak je snadné  
sázet zeleninu – 
máte-li ji. 
Můžete ji sázet na balkoně, 
kdekoli můžete. 
Nemůžete-li, jděte sázet  
se sousedy… 
s vaší sestrou a bratrem 
nebo sousedem. 
Řeknete: „Och, 
vy máte pozemek, 
neobděláváte ho. 
Chcete, abych tam  
vysadila zeleninu, a pak   
se rozdělíme napůl?“  
Nějak tak.  
Sázejte věci, které rostou 
snadno a rychle, 
můžete si je uchovat 
a jsou nenáročné na vodu. 
Za několik let, 
bude-li svět pokračovat, 
budeme volní. 
Nebudeme už muset 
tolik pracovat. 
Pokud už svět nebude, 
bude ještě méně práce. 
Já jen doufám,  
že se lidé rychle  
přidají k vegetariánství, 
aby získali dostatek zásluh, 
pro pozitivní energii,  
aby přemohla tu negativní. 
To je duchovně řečeno. 
Fyzicky řečeno, 
bude-li více vegetariánů, 
bude méně zničených lesů, 
méně metanu, 
méně nákladů na léčení  
nemocí a toho všeho… 
méně všeho 
a pak budeme rozhodně 
zachráněni. 
Ano. 
Kdyby se všichni  
stali vegetariány, 
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už bychom nemuseli  
pracovat. 
Už by rostli sami, 
byli by v pořádku. 
Teď, za několik let, 
kdyby byli všichni dobří, 
vegetariáni, 
svět bude zachráněn. 
Myslím,  
nebude to tak, že se hned 
celá planeta zotaví, 
ale účinek uvidíte hned, 
pozitivní vliv. 
A pak si možná najdeme  
nějaké místo nebo něco, 
budeme pěstovat zeleninu, 
jíst společně, žít jednoduše – 
kdo bude moci přijet,   
kdo bude chtít přijet. 
A jestli tady svět  
nebude, dobrá,  
pak to budeme kultivovat  
někde jinde, 
sázet zeleninu „tam nahoře“. 
Jen žertuji. 
Když budeme tam, 
budeme bez potíží. 
Nebudeme potřebovat  
„ovocné bonbóny“,  
nic. 
Ano, budeme osvobozeni 
od všeho – 
žádná bolest, žádné trápení, 
pak budeme společně šťastni. 
Cokoli se stane, je v pořádku. 
Cokoli se stane, je dobré. 
Musí se to stát, ano? 
Ano. 
Ale dál pracujte. 
(Ano.) 
Zachráníte jednoho člověka, 
je jeden člověk zachráněn. 
Mohla byste mám vysvětlit,  
co je Zemský simulátor 
a co si myslíte,  
že předpoví 
za 100 let? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Je to nová vědecká hračka 
od velkých mozků 

z Japonska. 
Podle informací, 
skvělí inženýři 
z Japonska postavili  
repliku naší planety 
s nejrychlejším a  
nejvýkonnějším počítačem,  
jaký existuje 
a záměrem je  
pozorovat  
atmosférické změny 
a pohyby, aby se 
dala předvídat budoucnost 
a osud životního prostředí. 
Jakékoli předpovědi, 
nemyslím,  
že bude moc dobré je slyšet, 
pokud neuděláme  
něco konstruktivního. 
Proto je naše chování 
velmi důležité. 
Buddha říká: 
„Pokud chcete 
znát budoucnost, 
podívejte se na současnost.“ 
Proto musíme být laskaví, 
milující a chránit životy, 
to znamená nejíst zvířata, 
nepoužívat zvířecí produkty. 
Pak budou 
díky těmto dobrým zásluhám  
naše životy ušetřeny. 
Životy našich dětí 
budou ušetřeny, protože, 
„Jak zaseješ,  
tak sklidíš.“ 
Když máme dobrou karmu, 
sklidíme dobré věci. 
Buddha nás  
vždy učil,  
abychom byli dobří, vlídní. 
Děkuji vám, madam. 
Ak naša Zem pôjde naďalej  
súčasným smerom, 
budú ľudia schopní 
ísť tiež do podzemia 
a mať podobný systém 
ako ľudia na Marse? 
Áno. 
Bolo by lepšie, 

keby sa ľudia na to 
už pripravili, 
ale len ak budeme dobrí, 
pretože keby sme boli zlí, 
prenesieme to zlo všade, 
kam sa pohneme 
a potom by mohla prísť 
pohroma nielen tu  
na povrchu, 
ale prišla by ďalšia  
pohroma pod zemou, 
z rovnakého dôvodu a z  
rovnakého seba zničujúceho 
spôsobu života. 
Potom sa proste 
budeme ďalej zabíjať, 
zabíjať zvieratá, 
ničiť životné prostredie. 
Potom by sme čoskoro  
zničili aj podzemný systém. 
Potom skončíme  
s rovnakými problémami, 
alebo ešte horšími. 
Ak vytvárame dobro, 
bude nás nasledovať všade. 
Takže práve teraz prosím 
ľudí na planéte len o to, 
aby vytvárali dobro, 
aby sme tu stále mohli žiť, 
na čerstvom vzduchu 
a zachovali životné prostredie 
alebo to, čo zostalo, 
a nepokračovali 
v ďalšom zhoršovaní. 
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