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Špeciál: 
 
Najvyššia Majsterka Ching Hai 
na tému životného prostredia 
 
Buďte vegetariáni, buďte 
ekologickí, robte dobro 
 
Je niekto doma? (Ahoj!) 
Dobre. 
Ako sa všetci máte? 
Dobre. 
Darí sa nám naozaj dobre. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Pripravili sme si pre vás 
niekoľko otázok. 
Fajn. 
Prvá otázka je, Majsterka, 
že to vyzerá tak, 
že rozvinuté 
a bohaté krajiny využívajú 
najviac zdrojov Zeme... 
Správne. 
...produkujúc 
najviac mäsa, 
najviac znečistenia 
a zodpovedajú 
za väčšiu časť globálneho 
otepľovania, (Správne.) 
prečo sa ale zdá, 
že prvé vlny obetí 
sú v chudobných krajinách, 
ktoré spôsobili veľmi málo 
škôd našej planéte 
a ako táto karma 
funguje? 
Ďakujem, Majsterka. 
Všetci sme jedným. 
Bohatí ľudia, chudobní ľudia, 
všetci sme jedným. 
Keď si poraníte prst, 
vaše telo cíti bolesť tiež. 
Svetová ekonomika 
je ovplyvnená tiež, 
všetko je ovplyvnené; 
aj keď to vyzerá, 
že chudobní ľudia trpia prví, 
ale pretože sme všetci  
jedným, je to takto zariadené, 

takže aspoň tí bohatí 
môžu pomôcť chudobným. 
A medzitým 
sa budú prebúdzať 
a potom tí bohatí  
aj tak v každom prípade 
zaplatia finančný príspevok. 
Predpokladajme, 
že by bohaté krajiny znášali 
následky ako prvé, 
všetky bohaté krajiny by teda 
skolabovali ako prvé a potom 
by zahynuli aj tie chudobné. 
Pretože by už viac nebolo  
spôsobu, ako im pomôcť. 
Ak sa ale bohaté krajiny 
neprebudia a ich 
duchovné zásluhy sa minú, 
potom budú čoskoro na rade 
ony, ak sa nezmenia 
po opakovaných varovaniach. 
Spomeňte si na Bibliu, 
kráľ Dávid 
urobil niečo nesprávne. 
Zabil manžela,  
aby si zobral jeho ženu. 
Ale potom namiesto toho 
on aj jeho poddaní trpeli 
epidémiou 
po tri dni alebo dlhšie. 
Spomínate si na to? 
Áno, Majsterka. 
A Boh 
mu dokonca dal vedieť, 
že je to kvôli jeho hriechu. 
Niekedy je to takto; 
niekedy urobí otec 
niečo nesprávne 
ale vina padne na deti. 
A ak budú poškodené deti, 
alebo ak budú 
obviňované či poranené, 
pre otca je to dokonca 
ešte bolestivejšie. 
To je veľká odpoveď. 
Ďakujem, Majsterka. 
Je mi ľúto, že chudobní 
musia byť zasiahnutí. 
Je mi skutočne ľúto. 
Ale keby boli postihnuté 

všetky bohaté krajiny, 
zahynuli by sme všetci. 
Áno, Majsterka. 
To dáva zmysel. 
Takže je to 
milosrdenstvo Nebies, 
že aspoň 
tie bohaté krajiny môžu 
pomôcť chudobným krajinám 
a medzitým sa samy tiež 
prebudia. Potom 
budú zachránení všetci. 
Je mi to veľmi ľúto. 
Ale v každom prípade 
Nebesá pracujú 
takýmto spôsobom. 
A mimochodom, aj keď sú 
chudobní postihnutí ako prví 
a trpia, 
takto ale splatia 
svoj karmický dlh 
splatia svoju časť 
odplaty. 
A potom aj keď 
utrpia smrť, 
pôjdu do Neba. 
Áno, Majsterka. Ďakujem. 
S pomocou Majsterky, 
požehnania a  
nesebeckej služby mnohých 
bratov a sestier 
a úsilia ďalších dobrých ľudí 
o záchranu našej planéty 
od globálneho otepľovania 
sa nám podarilo 
odsunúť o mnoho mesiacov 
bod, z ktorého niet návratu, 
bod záhuby. 
To prináša veľkú nádej 
svetu. 
Znamená to, že 
ak budeme pokračovať tak 
ako doteraz, 
svet bude zachránený? 
Chcete, 
aby som na to dala  
záručný list 
alebo niečo podobné? 
Len sme zvedaví, 
ak budeme naďalej robiť to, 
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čo robíme v súčasnosti, 
vyzerá to tak, 
že budeme ďalej 
získavať viac času? 
Áno, áno. Dobre. 
Je dobre, že robíte to, 
čo robíte. 
Ide ale o to, že nemôžeme 
nútiť ľudskú vôľu. 
Môžeme im len ponúknuť 
alternatívu, možnosť voľby, 
navodiť ich radou 
a čakať. 
A to aj robíme. 
Takže ak budete pokračovať 
v tom, čo robíte, 
potom bude viac nádeje. 
Vidíte? 
A ak sa svetová populácia 
pripojí k vegetariánskemu 
kruhu, aspoň 2/3 z nich, 
ku zelenej technológii, 
ochrane lesov, 
pestovaniu stromov, 
organickému pestovaniu, 
šetrnému životnému štýlu, 
každé malé úsilie pomôže. 
Chcela by som ale viac, 
aby sme mali záruku. 
Takže pokračujte v tom, 
čo robíte. 
Taktiež si 
stále predstavujte 
pozitívny obraz 
dobrého sveta. 
Svet, aký chcete, 
aby bol, v ktorom 
všetci žijú v mieri, 
láske a bezpečí: 
vegánsky svet, 
nebeský príbytok, 
kde sa všetky bytosti 
tešia zo života bez strachu 
zo seba navzájom, kde sa 
so všetkými zaobchádza 
s vľúdnosťou a rešpektom. 
Len si to všetko predstavujte. 
Ahoj, Majsterka. 
Ahoj. 
Ďakujeme, 

že ste tu s nami. 
Ďakujem, že ste tu vy 
so mnou. 
Áno. 
Mám dve otázky. 
Prvá; 
nedávno naši zasvätení 
pravidelne navštevovali 
pouličné trhy v New Yorku 
a ďalšie aktivity, 
aby rozdávali SOS letáky. 
A umiestnili sme 
reklamy na autobusy 
a usporiadali prezentácie 
vegánskeho varenia. 
Snažíme sa proste čo 
najlepšie rozšíriť informáciu  
o globálnom otepľovaní 
a vegetariánske posolstvo. 
Spozorovali sme mnohé 
pozitívne zmeny, ako v tom  
pokračujeme. Viac ľudí 
je vnímavejších 
na myšlienku naliehavosti 
globálneho otepľovania. 
Dobre. 
Viac ľudí 
sa stane vegetariánmi 
alebo si budú vedomejší, 
že vegetariánstvo pomáha. 
Taktiež viac ľudí 
rado pozerá 
Supreme Master TV, 
keď sme ju púšťali 
na uliciach. 
To je veľmi dobré. 
Tiež sme spozorovali 
mnohé zmeny 
vo vládnej politike. 
Napríklad v New Yorku, 
primátor mesta Bloomberg 
zaviedol dobrú 
zelenú politiku v meste. 
Všetky mestom vlastnené 
autá a dokonca taxíky 
sú zmenené za hybridné autá. 
A bolo vysadených 
mnoho stromov 
neďaleko metra. 
Ďalej je tu nová politika 

vyžadujúca, že každý 
nový alebo rekonštruovaný 
dom musí mať vysadený 
určený počet stromov 
na priľahlom pozemku. 
Takže myslíte si, Majsterka, 
že všetky tieto pozitívne 
zmeny, ktoré vidíme, 
naznačujú rýchly rast 
úrovne vedomia 
ľudí vo svete? 
Stane sa planéta Zem 
čoskoro 
fyzickým Nebom? 
Dobre teda, 
neviem ako skoro 
ale dúfam, že čoskoro. 
Dúfam v to, v čo aj vy. 
Ale všetky tie  
pozitívne zmeny 
naznačujú vyššiu úroveň 
vedomia, 
ako sa svetová populácia 
stáva vedomejšou 
pominuteľnej podstaty 
života a toho, aká krehká 
môže naša planéta byť 
a uvedomujú si, 
že ich životné zvyky 
sa musia zmeniť. 
Takže sa teraz začínajú  
správať k životnému  
prostrediu s rešpektom. 
Začínajú viac voliť 
vegetariánsku možnosť. 
Je dobré to vidieť, 
a tak ďalej. 
Všetky tie zmeny sú dobré. 
A ak urýchlime 
tento proces, 
na Zemi bude Nebo. 
Správne. 
Máme na to 
viac než 2 roky. 
Dúfam, že to dokážeme. 
Len sa zmeniť 
a stravovať sa vegetariánsky. 
Už to nemôže byť ľahšie! 
Samozrejme dúfam,  
že čoskoro budeme mať  
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na Zemi Nebo, ale každý 
musí spolupracovať. 
Správne. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Ďalšia otázka je: 
samozrejme sa pokúsime 
urobiť, čo je v našich silách, 
aby sme zachránili planétu, 
ale keď sme prvýkrát počuli, 
že naša planéta 
je v nebezpečenstve 
a mohla by byť zničená 
v priebehu 4 – 5 rokov, 
mnoho ľudí malo 
zmiešané pocity. 
Na jednej strane je škoda, 
že mnoho ľudí, 
hlavne mladí ľudia, 
ktorí by si  
mohli želať dlhý život, 
prídu o tú možnosť. 
Ale na druhej strane 
by bolo úľavou, 
ak by sme nemuseli 
uviaznuť v tomto utrpení 
fyzickej existencie 
na príliš dlho. 
Keďže väčšina ľudí 
na svete už bola 
pozdvihnutá 
do tretej úrovne alebo vyššie, 
dokonca aj po katastrofe 
budú zachránení. 
Takže prečo je to tak, 
že musíme zachrániť našu 
fyzickú planétu, ktorá je už 
napoly zničená? 
Existuje nejaký 
duchovný dôvod, 
prečo je fyzická existencia 
na Zemi taká dôležitá? 
My nezachraňujeme 
fyzickú planétu 
kvôli samotnej 
fyzickej planéte. 
Zachraňujeme ju pre ľudí, 
pre ľudí, ktorí stále chcú 
túto planétu. 
Musíte byť 
novo zasvätenou. 

Vysvetlím vám to. 
Za prvé preto, 
že tretia úroveň  
nie je konečnou úrovňou, 
ktorú by mal človek  
dosiahnuť. Za druhé, 
mnohí tam ešte nie sú. 
Za tretie, pretože tí ľudia, 
ktorí sú pozdvihnutí 
do tretej úrovne 
vďaka Božej milosti, 
chcú stále ešte žiť 
a zistiť o Bohu viac. 
Sú v najnižšej časti 
tretej úrovne, 
možno niekde na hranici, 
niektorí sú tesne za hranicou 
druhej úrovne. 
Takže by im mala byť daná 
ešte šanca, 
ináč je to v poriadku. 
Ako som už zmienila 
v telekonferencii 
s centrom v San Jose 
pred pár dňami, 
aj keby ich bolo len málo, 
neznamená to, 
že je to také malé číslo; 
menšina znamená 
stovky miliónov. 
Takže je to ešte stále 
veľa utrpenia, 
dokonca i jediného človeka, 
utrpenie je pre neho 
neznesiteľné, 
ak musí padnúť 
do pekelnej existencie. 
Nezachraňujeme planétu 
pre seba ale pre iných, 
ktorí sú stále v temnote 
a v bezmocnej situácii, 
v bezmocnej duchovnej sfére, 
kde nie je 
žiadna duchovná skala, 
o ktorú sa dá oprieť, 
aby moli dostihnúť ostatných. 
Čakáme 
až do poslednej minúty. 
Čakáme tak dlho, 
ako je možné. 

Je v poriadku, keď poviete, 
že preto, že máte 
duchovnú ochranu 
Majstrovej sily, 
pretože ste zasvätení 
a ste si istí, 
viete, kam pôjdete. 
Ale to nie je 
súcitná odpoveď 
pre mnohých ďalších ľudí. 
Predpokladajme, že vaša  
dcérka miluje tak veľmi tú 
handrovú bábiku. Je zničená. 
Je plná jej slín 
a povláčená 
všade po dlážke, odkedy 
sa vaša dcérka narodila. 
Ale ona tú hračku tak miluje. 
Ak jej ju zoberiete, 
bude sa cítiť veľmi zranená, 
pretože to je tá jediná vec, 
ktorú ako dieťa miluje. 
A miluje ju tak veľmi, 
pretože s ňou bola 
dlhý čas 
a je jej obľúbenou hračkou. 
A keď ju vezmete preč, 
je to akoby ste jej vzali 
časť jej života, 
rozumiete, zlatko? 
Aj keď viete, 
že pre ňu nie je 
veľmi dobré mať 
takú starú handrovú bábiku, 
no ona ju miluje. 
Takže všetko čo urobíte, 
je, že sa pokúsite ju vyčistiť, 
ako je to len možné 
a dať jej ju späť, 
kým nevyrastie. 
A potom ju  
buď sama odhodí  
alebo si ju nechá; 
záleží na nej. 
Dobre, miláčik? 
Ďakujem vám 
a meditujte viac. 
Aby ste rozumeli, 
prečo musíme 
zachrániť planétu. 
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Keď hovoríme 
„zachráňte planétu“, 
nemyslíme tým 
„zachráňte planétu“. 
Myslíme tým 
zachrániť ľudí na nej. 
A samozrejme oni potrebujú 
planétu, na ktorej môžu žiť. 
Čo sa týka vás, cítite sa 
takí istí, myslím si, 
a odpútaní od všetkého 
tu na svete. 
Tomu rozumiem. 
Ale aj tak 
musíme mať súcit 
s ľuďmi, 
ktorí tu chcú zostať. 
To je jedna vec, 
a aby sme na nich počkali, 
kým dobehnú 
v duchovnom vývoji, 
kvôli ich vývoju. 
Ja čakám. 
Áno, Majsterka. Ahoj. 
Chcem vám 
niečo povedať. 
Veľmi vás milujeme. 
Ahoj. Aj ja vás milujem. 
Mám dve otázky. 
Vysvetlili ste 
úrovne osvietenia, 
ľudskú kvalitu 
a kvalitu vznešenosti. 
Existujú ľudia, ktorí dosiahli 
vysokú úroveň osvietenia, 
napríklad piatu úroveň 
ale nie takú ľudskú kvalitu 
alebo vznešenú kvalitu? 
Alebo inak, 
sú ľudia 
s veľkou vznešenou kvalitou 
ale nie vysokou 
úrovňou osvietenia? 
Ktorá z týchto vlastností 
je dôležitejšia 
pre duchovnú cestu? 
Ak sú ľudia na piatej úrovni, 
potom vysoká HQ (ľudská  
kvalita), IQ a NQ (vznešená 
kvalita), budú tiež časťou 

ich procesu už predtým, 
než sa tam dostanú, 
viete, čo myslím? 
Je to proces, dostať sa tam 
so všetkým týmto; 
vyvíjajú sa po ceste celí. 
Je samozrejme dôležité mať  
veľkú NQ (vznešenú kvalitu), 
aby človek reprezentoval 
vysokú úroveň, 
ktorú vnútorne dosiahol. 
Všetko ide ruka v ruke. 
Áno. Ešte mám 
jednu otázku. 
Iste. 
Vďaka milosti Boha, 
väčšina ľudí 
bola pozdvihnutá 
na vyššiu úroveň; 
ako je to s ostatnými druhmi 
na planéte? 
Dobré zvieratá ako kone 
a primitívne zvieratá 
ako tigre, 
budeme mať na planéte 
naďalej divé zvieratá, 
ak bude planéta zachránená? 
Zvieratá s dobrou NQ 
(vznešenou kvalitou) 
alebo rozvinutejšou NQ 
sú už aj tak 
na vysokých úrovniach. 
A samozrejme budú tiež 
pozdvihnuté 
do vyšších ríš, 
ak dokážu byť dobré, 
kým žijú tu na tomto svete. 
Ak sú dobré 
v službe ľudstvu 
alebo vlastnému druhu, 
dokonca i tigre, 
ak je ich správanie dobré 
adekvátne podľa 
ich situácie, 
môžu byť tiež pozdvihnuté 
do vyššej úrovne. A ak 
bude planéta zachránená, 
stále budeme mať 
takzvané divé zvieratá 
ale aj tie sa časom zmenia. 

Zmenia sa k lepšiemu 
vo svojich charakteroch. 
Ak nie, budú  
prirodzene potlačené. 
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