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Mistryně, další otázka 
navazuje taky  
na sluneční záření. 
Je to větší verze, 
je to super solární vichřice, 
kterou NASA 
předpokládá, 
že by mohla přijít na Zem 
v roce 2012 nebo později 
a to z erupce 
slunečních skvrn 
a říkají, že by mohla vymazat 
energetickou síť na Zemi 
a zničit 
satelitní komunikaci. 
Říkají taky, 
že poslední velká solární 
bouře se objevila v r. 1859. 
Můžete nám, prosím, 
Mistryně říct názor 
k předpovědím NASA? 
Och, můj Bože. 
Jak mohu něco předpovídat? 
Myslím si, že to 
může být dokonce horší. 
Nevymaže se, 
možná… jen 
elektrická rozvodná síť 
nebo komunikace, 
může se vymazat 
celá planeta. 
(Rozumím, Mistryně.) 
Proto jsme naléhavě 
zřídili televizi. 
Co si myslíte? 
Nemám 
tolik peněz jako 
Bill Gates nebo někdo – 
mám méně než Bill Gates. 
Nemám tolik peněz. 
Dávám to vše 
do Supreme Master TV 
a podobně, 
protože je to tak urgentní. 
(Ano, Mistryně.) 
Ne, že bych chtěla 
šetřit peníze, 
jen jsem měla obavy, 
že nemáme dost, 
ale stále to dělám, ano? – 

(Ano, Mistryně.) 
a jen je mimochodem 
dál vydělávám. 
Dobrá. 
Často ve zprávách slyšíme 
o objektech ve vesmíru, 
které se téměř srazily se 
Zemí, ale naštěstí 
to nemělo žádný následek. 
Existuje nějaká síla, 
která může odklonit 
jejich směr ve vesmíru? 
Můžeme zvýšit 
šance na 
tato odklonění? 
Ano, pokud zvýšíme 
náš morální standart 
a meditační praxi 
a budeme na veganské stravě. 
Podobné přitahuje podobné, 
ano? O tom není pochyb. 
Jsme-li tedy na vysoké 
morální úrovni, duchovně 
pozvednuti, pak samozřejmě 
do naší cesty budou 
přicházet jen dobré věci. 
Jinak, 
ani já sama 
nemohu dělat moc víc 
s vesmírným zákonem, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Dělám již, co mohu, 
mnohokrát jsem téměř 
přišla o život. 
Důvod, proč jsem ještě 
naživu – protože se někteří 
z vás modlili, abych zůstala 
a pak taky moje vůle 
žít déle, abych mohla 
pomoci planetě. 
Kdo jiný to tentokrát 
může udělat? 
Všichni se 
většinou starají o sebe. 
Je v pořádku, 
když se starají o sebe, 
ale správným směrem: 
když jsou morálně slušní, 
vegani, soucitní, ano? 
Ano. (Ano, Mistryně.) Dobrá. 

Teď důvod, proč 
jsme se vyhnuli mnoha 
katastrofám a kometám: 
nejdříve proto, 
že rosteme 
jako lidská rasa 
v duchovní praxi. 
Rosteme. 
Nemyslím „my“ – 
my jsme dokonalí, ano? 
Jak víte, 
většina lidí 
nepraktikuje 
Metodu Quan Yin, 
ani žádnou jinou meditaci. 
Každá jiná meditace 
je taky dobrá, 
jen musejí být 
soucitní a vegani, 
aby se vyhnuli utrpení 
jiných bytostí, 
a musíme 
zastavit války. 
Dovedete si to představit? 
Kdybyste žili vy ve válečné 
zóně a najednou by celá 
vaše rodina zemřela: vaše 
narozené dítě, všichni by 
zemřeli, vaše děti by 
zemřely. A vy byste přišli 
o končetiny 
nebo ještě o horší věci. 
Představte si, že jste to vy. 
Mnoho lidí ale 
způsobuje toto 
utrpení ostatním, 
dokonce lidským bytostem, 
nemluvě o zvířatech. 
Představte si, že jste lidé 
a pak nějaká 
vyšší rasa, 
mocnější 
a schopnější 
přijde a dá vás do klece, 
hodí vás tam, 
strčí vás tam, 
podřežou vám hrdlo nebo 
vám stáhnou kůži zaživa. 
Představte si, že jste to vy – 
a my to děláme, děláme to 
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mnoha zvířatům. 
Už nemám žádné slzy, abych 
mohla plakat. Teď už ani 
necítím lítost 
ke zvířatům, protože, 
dobrá, trpí, 
přijdou o život, 
jdou ale do Nebe. 
Všechna zvířata, 
kterým bylo ubližováno, 
obtěžovali je, 
půjdou 
rovnou do Nebe. 
Je mi teď líto 
lidí, kteří dělají 
toto všechno a jsou spojeni 
s těmito kriminálními činy, 
promiňte mi, vraždami, 
jen aby vydělali peníze 
nebo aby měli luxusní život 
nebo styl, nevím. 
Můžeme všechny 
živočišné produkty nahradit 
jednoduchými umělými 
produkty, které koupíme, 
přírodními produkty. 
V dnešní době 
jsme velmi rozvinuti, 
můžeme vyrobit cokoli. 
Nemusíme zabíjet 
zvířata kvůli kožešinám 
nebo abychom se zahřáli. 
V dávných dobách, možná, 
v době kamenné nejspíš, 
měli výmluvu, 
protože neměli 
co nosit. 
Představte si, 
že teď máme vše, stejně 
chceme zabíjet zvířata pro 
kožešiny, abychom vypadali 
„krásně“. Jak to může být 
„krásné“, když někdo jiný 
pro to musí trpět? 
A máme v dnešní době 
hodně jídla. 
Nemusíme zabíjet 
zvířata, abychom se najedli 
a takovým způsobem, 
když ještě žijí. 

Hrozně je 
týráme, nejen že je 
zabíjíme, abychom je snědli, 
ale způsob, jakým žijí 
své životy… Můj Bože! 
Jak nám může naše svědomí 
kdy odpustit? 
Nemám ponětí jak. 
Vhled do 
předpovědí NASA 
žádný nemám. 
Mohu vám jen říct, 
že jsme se vyhnuli 
mnoha katastrofám 
díky mnoha morálním 
osvíceným lidem. 
Samozřejmě, 
čím víc je jich, tím lépe, 
a máme víc a víc 
duchovních praktikujících 
všude po světě – 
ne tolik, kolik bychom chtěli 
– a veganů přibývá, 
přibývá všude po světě – 
ne tolik kolik bychom chtěli 
– ale tyto energie pomáhají, 
že se tady naše planeta 
ještě drží, 
že na ní ještě 
můžeme být 
a to je dobrá zpráva. 
A víc a víc lidí 
se přidává, 
pak se budeme moci vyhnout 
mnoha katastrofám, 
způsobeným člověkem nebo 
přírodním, kometám nebo 
sluneční záři nebo 
slunečním skvrnám a bouřím 
nebo hurikánům, tajfunům 
atd., atd. 
Kdybychom neměli 
tolik duchovních, 
morálně krásných lidí, 
jako máme teď, 
měli bychom víc 
katastrof. 
Možná už 
by jinak byla 
naše planeta zničena. 

Máme tedy štěstí, že jsme 
ještě tady. Jak dlouho? 
Neptejte se mě. Ptejte se lidí: 
Co dělají svému 
vlastnímu domovu 
a svému vlastnímu duchu? 
Dobrá, lásko. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Přemýšlím, jestli si 
Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai myslí, 
že přijde čas, 
kdy se lidé 
stanou vegany, 
ne kvůli jiným důvodům, 
ale kvůli 
pravým důvodům. 
„Pravé důvody“ znamenají 
etické důvody včetně 
dalších praktických důvodů. 
Ano. Dobrá, nemohu  
předvídat budoucnost. Mohu 
předvídat jen přítomnost. 
Přítomnost je, když 
někomu řeknu, aby přestal 
jíst maso a používat 
živočišné produkty 
a vysvětlím mu proč. 
Říkala jsem, kvůli špatné 
karmě (odplatě), kvůli 
našim morálním závazkům 
k našim mladším bratrům 
a sestrám, bezbranným 
spoluobyvatelům. 
To je tedy morální záležitost. 
A tímto morálním 
standardem můžeme 
zastavit globální oteplování. 
Vidíte, neříkám, že jen 
veganská strava může 
zastavit globální oteplování, 
taky to vysvětluji. 
Vysvětluji fyzické důvody 
a morální důvody. 
Takže stejně, i kdyby 
lidé nerozuměli 
morálnímu důvodu, 
udělají to jen kvůli 
fyzickým důvodům, aby 
ochránili životní prostředí, 
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aby zachránili své životy 
a životy jejich dětí, 
pak je to taky 
morální důvod. 
Chtějí 
zachránit život, chtějí 
zachránit lidi. 
To je taky velice 
morální, vznešený motiv, 
nemyslíte? 
Takže, samozřejmě, 
budou-li lidé vegany, 
nějak podvědomě 
budou taky vědět, 
že je to morální záležitost. 
Jsem ráda, 
že vás zajímají 
etické záležitosti, 
nejen fyzické, 
ale v tomto světě 
musíme lidem vysvětlovat 
obojí, jinak  
nebudou rozumět 
a nezačnou. 
Musíme někde 
začít. 
Proto musíme citovat 
taky vědecké důkazy 
o škodlivosti 
masité stravy a pak 
jim musíme říct 
taky o otázce morálky. 
Obojí jde 
ruku v ruce 
a pak budeme doufat, že lidé 
tu myšlenku podpoří 
a půjdou za tím. 
Děkuji vám. 
Děkuji vám. To byla velmi 
dobrá otázka, pane Lee. 
Otázka morálky 
je nejdůležitější, 
samozřejmě. 
Pokud zachráníme planetu 
a tím všechny druhy, 
pak to bude skvělé. 
To bude tehdy, když všichni 
přejdou na život milující 
stravu, veganskou stravu, 
pak budeme žít dál 

a užívat si prosperity, 
dlouhého života, míru 
a štěstí 
dlouhou, dlouhou, dlouhou, 
dlouhou dobu, napořád 
a svět bude 
dál existovat ve slávě 
a lásce, jako v Nebi. 
To se stane, pokud budou 
všichni vegany 
a budou dělat dobré věci. 
To je vše, musíme dělat 
jen dvě věci, 
abychom zachránili planetu: 
veganskou stravu, 
dělat dobré věci. 
To je vše, co musíme dělat: 
být vegany, 
dělat dobré věci. 
Je to velmi jednoduché. 
Pokud to dělat nebudeme, 
nezachráníme planetu, 
to se 
doufám nestane, 
ale pravděpodobně 
by dvě třetiny 
populace 
zmizely společně 
s dalšími druhy, 
jako jsou zvířata, 
stromy, hory, řeky, 
nádherné scenérie atd. 
Pokud se to stane, pak 
by se ti, kdo přežijí nejspíš 
naučili bolestivou lekci 
a probudili by se 
k novému směru v životě. 
Byli by tolerantnější, 
vlídnější 
a střídmí 
a starali by se o Zemi 
a o všechny bytosti na Zemi 
s větším respektem, láskou 
a ochraňovali by je. 
Nicméně, 
pokud dojde k ničení, 
pak nebudeme moct 
dělat nic, abychom se 
připravili na 
přicházející převratné změny. 

Nebudeme moct dělat nic, 
jen spoléhat 
na milost Boha 
a naši ctnost. 
Musíme se 
ochránit jen tím, že 
budeme ctnostní, že budeme 
jednat správně, vlídně 
a budeme milující 
a odpouštějící. 
Sebe můžeme 
ochránit jen tím, 
že budeme chránit ostatní, 
lidi i zvířata. 
Chránit lidi 
znamená, 
že jim budeme připomínat 
vznešený způsob života. 
To je, zdržet se veškerého 
ubližování sobě a druhým, 
včetně zvířat 
a životního prostředí, 
snažit se dělat dobré věci 
podle 
pravidel Nebe, 
pomáhat si vzájemně 
a stále odpouštět. 
Jen dvě věci: 
být vegany, 
dělat dobré věci. 
Je to velmi jednoduché. 
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