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Sledujete pořad 
Mezi Mistrem a žáky 
„Buďme vegetariány, 
abychom zachránili sebe 
i planetu“ 
 
Debata s Nejvyšší 
Mistryní Ching Hai 
Mezinárodní setkání 
21. února 2009 
 
Dozvěděla jsem se 
od jedné z našich sester, 
ona říkala, 
že můžeme kopat tunel. 
Říkala mi to, pamatujete si? 
Ještě jsem nečetla informace, 
ale jsem si jista, 
že můžete něco vykopat. 
Můžete to zaplatit. 
V Americe dělali 
hotové tunely. 
Jedna vaše sestra mi to říkala. 
Můžete si ho objednat 
mailem. Zaplatit kreditní 
kartou. Řekla jsem jí: 
„Tak malé a 5, 6 lidí 
tam může bydlet?“ 
Ona řekla: „Ano, 
přechodně je možné tam žít, 
deset let.“ 
Řekla jsem: 
„Co za deset let? 
Možná už nebude 
společnost existovat. 
A všechna ta doprava, 
všechna letadla 
už nebudou existovat, 
všechny lodi budou pryč, 
jak si objednáme další 
na dalších deset let?“ 
Dobrá, 
budeme-li žít za deset let, 
bude to dobré. 
Jsou tam zásobníky na plyn 
a tunely, všechno, 
malé tunely velikosti garáže. 
Říkaly, že budou kopat 
v garáži nebo něco takového. 
Och, můj Bože! 

Myslí na všechno. 
Jsou skutečně 
dobře připraveni. 
Jsem překvapena. 
Proč se nepřipraví ještě lépe? 
Ať jsou například vegany. 
Kdyby byli všichni vegany, 
nepotřebovali bychom tunely. 
Slyšela jsem, že v tunelech  
je již všechno. 
Můžete tam mít 
nějakou zásobu jídla atd. 
a 5, 6 lidí 
může žít v jednom tunelu. 
Samozřejmě můžete. 
Budete jen sedět a spát, 
takže velikost garáže 
bude stačit pro 10 lidí. 
A budete tam moct každý 
den chodit. 
Chodit kam bude chtít, 
sem a tam 
nebo vlevo, vpravo. 
Každý den se budete 
procházet a budete jíst a pak 
budete jíst konzervy. 
Řeknu vám, 
to může být zábava, 
alespoň svoboda. 
Máte-li dostatek peněz, 
asi 40 000, 50 000, 
můžete si 
takový tunel koupit. 
Připravte se. 
Pak si tam nanoste 
nějaké jídlo. 
Deset let, 
to je už dost dlouho, 
pokud budete žít tak dlouho. 
My všichni jsme již vyššího 
středního věku, většina z nás, 
budeme-li tedy žít deset let, 
to budeme velice šťastni. 
To se již považuje 
za dlouhý život, ne? 
To není špatný nápad. 
Ona říkala, 
že máme také 
plynové masky, 
takové, které používají 

při vojenských operacích 
a například NASA. 
Ptala jsem se jí, jestli 
máme nějaké masky pro psy 
a ona řekla: „Nemáme. 
Ještě nevím.“ 
Jsem si jistá, že vyrábějí 
masky pro psy, protože 
NASA, většinou když 
používají psy v politice 
nebo armádě 
možná jen aby 
něco vyčmuchali, 
dávají jim masky. 
Věc se má tedy tak, doufám, 
že lidé opravdu přejdou 
na vegetariánskou stravu, 
protože jestli ne, 
i kdybychom si vykopali 
tunel, jak bychom tam žili? 
Tunel je jako garáž 
pod zemí, malá. 
Samozřejmě, 
můžete mít větší 
nebo mnoho tunelů 
spojených dohromady, ale 
to není také to hlavní. Stále 
byste tam byli zabednění. 
Jak byste to vydrželi? 
Možná by to bylo dobré 
v nejhorší době, ale žít tam 
deset let, představte si to! 
Já nevidím žádné řešení, 
s tunelem nebo bez tunelu 
a s plynem. 
Dovedete si představit 
mít to na sobě celý den? 
Vypadat jako “Star Wars.” 
Pamatujete si ten film, 
váš oblíbený Star Wars, 
jak mluví přes masku? 
Pravděpodobně to je ono. 
Viděli jste člověka, který 
stále mluví jako stroj? 
Vader, Darth Vader. 
Nedívám se moc, 
ale vím o tom. 
Dívala jsem se možná 
na půlku nebo tu a tam. 
Všichni o tom ví, 
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pamatuji si na něho 
s velkou maskou ve předu 
a s dlouhým nosem 
a on přes ní mluví, 
jako stroj, legračním hlasem. 
Možná budou všichni lidé 
v budoucnu vypadat stejně. 
Možná to už nebude fikce. 
Je to tak děsivé. 
Jak těžké je odhodit 
ten kus masa? 
A pak budeme mít všechno, 
alespoň jak to máme teď, 
protože to ještě 
můžeme zatavit. 
Již je to znečištěné, 
vzduch a moře a to všechno, 
ale nezhoršilo by se to, 
kdybychom přestali. A pak, 
kdybychom skutečně chtěli 
přežít a dělali bychom 
vše co můžeme, 
abychom přežili, pak by 
nám síla vůle spojená 
s láskyplnými činy pomohla. 
Dobrá, stejně, 
co můžeme dělat? 
Svět je dokonce tak velký. 
Říkáme, že svět je malý, 
ale on není tak malý, že? 
Myslím, že je malý, ale 
touha lidí je tak velká, 
nemůžete mluvit se všemi. 
Och můj Bože, nevím, 
co všichni dělají. 
Je to již tak naléhavé, 
a oni se stále 
dost rychle nehýbou. 
Kdyby to bylo na mně, 
rozpohybovala bych to, 
změnila bych to. 
Jak je to těžké? 
O co je to těžší, 
než přijít o planetu, 
přijít o jediné místo, 
váš domov a vaše děti 
a to všechno? 
Já tomu nerozumím. 
Je tak snadné to pochopit, 
je to tak logické. 

A o všech faktech 
již všichni mluvili. 
Není to jako, „Dobrá, 
Mistryně Ching Hai, 
ona je duchovní osoba, 
proto stále 
ochraňuje zvířata, 
proto stále takhle mluví.“ 
Nejsem to jenom já, ano? 
Je to vědecky dokázáno, 
že bychom měli být 
vegetariány. 
Odstrání to nejméně 
80 % všeho plynu. 
a všechny problémy 
s tím spojené. 
Pak se zastaví globální 
oteplování. 
Je to již tak naléhavé 
a zdá se, že se nikdo nehýbe 
nebo o tom já nevím? 
Všichni se hýbou, ano? 
Hýbou se? 
Lidé tam venku 
jsou pomalí, Mistryně. 
Moc pomalí. To je pravda. 
Mohu dělat více. 
Můžete dělat víc? 
Například co, co jako? 
Reklamu. 
Psát dopisy. 
Psát dopisy? 
Tak to prosím udělejte. 
Víte-li, že to můžete udělat, 
tak to udělejte. 
Pak jeďte domů 
a pište dopisy. 
Pište jich tolik, kolik můžete. 
Mistryně, tak jako v USA, 
bratři a sestry chodí 
rozdávat letáky. 
Každý den můžete 
rozdat 5 nebo 10 letáků 
lidem kolem vás, 
ve vašem okolí. (Ano.) 
Kdyby se to každý 
den zvedlo na 10, 
pak by se to za rok 
dalo velkému počtu lidí. 
Ano, jistě. 

Jen by každý z nás… 
Jakékoli množství, ano. 
Ano, nemusíme tedy 
nosit rozdávat 
velké balíky letáků. 
Ale každý z nás 
si vezme asi 10 letáků, 
dá si je do kabely, 
když jde nakupovat 
nebo kdekoli, (Ano.) 
a pak je rozdá 
venku ostatním. 
Ano. I já nosím letáky. 
Dříve jsem chodila ven 
a rozdávala je všude, 
v restauraci nebo v hotelu, 
komu jsem mohla. 
Ale vy máte velice 
nabitý program, 
my nejsme tak 
zaneprázdněni, můžeme to 
tedy dělat, je to snadné, 
vzít letáky a 
dát je venku lidem. 
Měli bychom to dělat. 
Když jdete do práce, 
vždy někoho potkáte. 
Když zastavíte auto, 
vedle vás je také auto. 
Stáhnete okýnko 
a řeknete: „Zdravím vás.“ 
Ano, je to velmi snadné. 
Ano. 
Nebo jdete na autobus, 
než z autobusu vystoupíte, 
dejte každému. 
Oni si to vezmou. 
Nebolí to, 
oni si to vezmou. 
Mistryně, nedávno 
se mi stalo toto. 
Znáte ty malé nálepky, 
které jsme si nalepili 
na naše auta, 
„Buďte vegetariány, žijte 
ekologicky“? Jeden den 
vedle mne zastavil jeden muž 
a houkal a mával na mne, 
otevřela jsem tedy okýnko 
a on řekl: „Já jsem 
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vegetarián a žiji ekologicky. 
Čím se zabýváte?“ 
Dala jsem mu tedy leták 
a on řekl: „To je skvělé! 
Mockrát děkuji.“ 
(Vidíte?) 
Pak odjel. 
Lidé si o to dokonce řeknou. 
Dáte-li na auto něco jako 
„Jsem vegetarián 
a žiji ekologicky,“ 
nebo „vegan a ekologický,“ 
budou přemýšlet, 
co to je a taky 
se vás budou ptát. 
Ani jim to nemusíte dát, 
oni přijdou a zeptají se. 
Ale musíte všichni vyjít ven. 
Já to nemůžu udělat sama. 
Vy jste více v kontaktu 
s mnoha lidmi. 
Mistryně, v Jižní Africe 
je jen 1,4 milionů lidí, 
kteří mohou sledovat 
SMTV, kvůli dekodéru. 
Chceme tedy vytvořit DVD, 
abychom ho dávali s letákem, 
se všemi záznamy lidem, 
kteří nemají internet 
nebo nemají DSTV, 
protože většina lidí má 
DVD přehrávač. 
To by mohlo fungovat. 
To můžete udělat také, 
můžete-li si to dovolit. 
Jen nějaké stručné informace 
o klimatických změnách 
a o tom, jak je dobré být 
vegetariánem. 
Cokoli můžete udělat 
je dobré. 
Je mnoho způsobů, 
jak něco dělat. 
To se stalo na Marsu. 
Lidé byli také takoví. 
Ale neuvědomili si, 
že jestli se nepohnou, 
ztratí všechno 
a pak bude příliš pozdě 
někoho obviňovat. 

Například, nebyli jsme 
varováni nebo něco. 
My jsme byli varováni. 
Utěsníme všechna okna. 
Koupíme si ponorku. 
Na lodi byste žili alespoň 
o několik dní déle, 
to je ta myšlenka. 
Dokud vám nedojde jídlo, 
protože budou-li 
všichni potopeni 
odkud získáte své jídlo? 
Supermarkety budou pryč. 
Nákupní střediska, farmáři 
pryč. I kdybyste v tom 
bunkru přežili 10 let, 
po 10 letech co? 
Víte, co myslím? 
Technicky řečeno, 
není to bezpečné, že? 
Lidé dnes spoléhají 
na technologii. 
Myslí si, 
„Dobrá, méně CO2, 
musím jezdit na kole, 
nebudu jezdit autem,“ 
nebo nebudu dělat to, 
nebudu dělat tamto, 
vypnu světlo, 
vypnu cokoliv, 
ale to není spolehlivé. 
Je to možná dočasné. 
Možná to můžeme prodloužit 
o jeden, dva měsíce nebo 
dokonce jeden, dva roky.  
Jak dlouho to vydrží? 
Jen by se to zhoršilo. 
Proč prostě nebýt vegany? 
Buďte vegany, žijte 
ekologicky. Nejdříve vegany 
a pak ekologičtí, máme čas. 
Přemýšlím, jak to, 
že se lidé, kteří mají děti, 
ani nepokusí něco udělat. 
Všichni by měli psát vládě 
a nabádat je, aby něco 
udělali, nejen my, zasvěcení. 
My jsme malá skupina 
ve srovnání s 
celou populací. 

Všichni ostatní musí 
psát vládě a oznámit jí 
co chtějí, například, 
že musejí změnit politiku, 
změnit stravovací zvyky. 
To je vše. 
Je to velice jednoduché. 
Můžete vyměnit dům. 
Měníte auta. 
Měníte tu a tam koberce, 
proč nezměnit stravu? 
Jak těžké to je? 
Možná, že něco někde dělají, 
vlády a lidé, 
ale je to příliš pomalé. 
Nemáme dost času 
takto otálet. 
Kdyby už lidé nebyli 
na Zemi, 
byla by Země planetou 
vyšší úrovně? 
Země nejsou jen 
stromy a oceán. 
Země je bytost. 
Snaží se tedy 
setřást všechnu tu zátěž. 
Proto tedy dnes 
máme více katastrof. 
Ale nepůjde níže. 
Nemá to s ní nic společného. 
Ona jen dává a dává a dává, 
bude tedy výše, samozřejmě. 
Jen my jsme těmi 
o které se máme obávat. 
Pokud zničíme planetu 
a zničíme životní prostředí, 
zaprvé zemřeme. 
Zadruhé, 
duchovně řečeno, 
nebudeme mít žádné zásluhy, 
nedostaneme se o nic výše. 
Bůh k vám přijde. 
Vy ale musíte otevřít 
své oči, uvidět Ho. 
Slunce je slepému 
člověku k ničemu. 
I kdyby stál 
na otevřeném místě 
a slunce bylo přímo nad ním, 
nebude ho vidět. 
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Ale nebudete-li slepí, 
i když budete stát za oknem, 
uvnitř domu, 
budete vidět sluneční svit 
a budete vědět, 
že slunce je tam. 
Můžete dokonce vykouknout 
a podívat se. 
I kdybyste měli zataženo 
a měli tam jen malou škvírku, 
stejně se tou škvírkou můžete 
podívat a říci: 
„Och, slunce je tam.“ 
Ale člověk, který je slepý, 
může stát venku 
celý dlouhý den, 
a slunce neuvidí. 
Říkáte mu, že slunce je tam, 
ale on ani neví, jak vypadá. 
Pokud byl slepý od dětství, 
nebude vědět 
o čem mluvíte. 
Kdyby to byl jen plyn, 
možná po 100 nebo 
po 20 letech bychom mohli 
vylézt nahoru. Záleží na tom 
kolik a jaký by to byl plyn. 
Ale kdyby plyn spustil 
také klimatické změny, žár, 
pak by všechny ty stromy 
a všechno by zemřelo. 
Žádné stromy 
a dokonce méně 
a méně dešťů, méně stromů 
a pak bychom zde nebyli 
schopni zůstat, 
nebude tady žádný kyslík. 
Teď umírá mnoho 
stromů v Americe 
a všude, díky 
klimatickým změnám. 
Umírají z určitého důvodu, 
například nemoci. 
Protože je-li velké horko, 
pak onemocní jako lidé. 
Nebo bude hodně bacilů, 
brouků a tak, jako v Kanadě, 
tolik lesů bylo zničeno, 
prostě uschly 
a zahynuly kvůli broukům. 

A něco podobného 
se teď děje v Americe 
a bude-li to takto pokračovat, 
nezbudou nám žádné stromy. 
Tady se to teď zdá být 
v pořádku díky 
pěstěným stromům 
a takovým věcem, 
a my si myslíme, že je to 
v pořádku, ale není tomu 
vždy tak všude jinde, a tady 
to také nemusí být v pořádku 
v budoucnu. Je to děsivé. 
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