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Funguje to? (Áno.) jednému z pomocníkov: Sledujete reláciu 
Mali ste chrípku? „Ty to robíš Medzi Majstrom a žiakmi 
Nie! Nie, svojou vlastnou vôľou.“ „Konať ako naše 
ono to nejako blokuje vírus. Takže povedzte mi skutočné veľké Ja“ 
Infekciu. (Áno.) všetky dobré správy. Prednáška Najvyššej 
Akúkoľvek infekciu alebo Je tu mimochodom Majsterky Ching Hai 
špeciálne túto H1N1? nejaký breatharián? Medzinárodné stretnutie – 
Akúkoľvek chrípku, nádchu. Rada by som to skúsila, 26. september 2009 
Ach, moja dobrota, Majsterka, ale je to ťažké! Vitajte doma. 
je to tu ako lekáreň! Nie je to také ťažké. Ako sa darí? 
Chutí to ako ovocie. Najskôr skúste surovú stravu. Ide to dobre? 
Koľko rokov to trvá, Je ľahké jesť surovú stravu, (Áno, Majsterka.) 
kým sú vírusy zablokované? pokiaľ máte dobrú omáčku Vaša matka je v poriadku. 
Je to okamžite. a podobne. Má sa veľmi dobre. 
Môžete to užívať Potom buďte fruitariánka, Dobrý deň! (Dobrý deň.) 
ako prevenciu. a potom pomaly, ak chcete – Ahoj, ahoj, a ešte raz ahoj. 
Ak ste tomu vystavení, ak nechcete, je to tiež v Ahoj. 
dáte si dve pilulky do úst poriadku. Áno, povedzte mi. Áno, sme zábavní ľudia. 
a ono to zastaví. Existuje prírodný liek Iba tu sedíme, pozeráme sa 
Zjesť ich? proti prasacej chrípke, na seba navzájom. 
Áno. ktorý nemá žiadne vedľajšie A čím dlhšie, 
Nechať ich v ústach. účinky a podľa tým lepšie. 
Ako cukrík. lekárskych štúdií Sme ako ľudia, 
Áno. je rovnako účinný ktorí sa práve zamilovali. 
Je toho tu veľa! ako obvyklý liek, Ktorí sa držia za ruky 
Možno to môžete užiť alebo dokonca ešte lepší. a pozerajú sa do očí. 
6 krát denne, Pozostáva z rastliny Akoby predtým nikdy 
ak máte príznaky, nazývanej Cistus incanus, nevideli ľudské oči. 
po dve pilulky, alebo tak... ktorá blokuje všetky Veľa dobrých správ, ľudia? 
Šesť krát denne? Dobre. chrípkové vírusy. (Áno.) Áno? (Áno.) 
Ale koľko dní? Jedna nemecká spoločnosť Milujem dobré správy. 
Podľa situácie. vyrába z tejto rastliny pilulky, Pretože sme ich mali, 
Kým ste chorí, ktoré blokujú nákazu. však? 
pomôže to, Je možné si to kúpiť Mali sme to 
možno deň, dva dni. v každej lekárni. aj so zlými správami, však? 
Rozumiem. Je to bio Presne ako doma, 
Zablokuje to vírus. a vhodné pre začali sme sa stravovať  
Mám tiež jednu otázku. vegetariánov a vegánov. ako fruitariáni a psy tiež. 
Rada by som sa spýtala, Tá spoločnosť Samozrejme, oni podvádzajú. 
či je v poriadku nechať  sa volá Dr. Pandalis, Majú vegetariánske 
sa zaočkovať proti prasacej www.pandalis.de.  zelené kosti 
chrípke. Počula som, Majú dokonca stránku a majú hotové 
že pôvodná vakcína aj v angličtine. (vegánske) párky 
nie je vegánska. Mám tu balíček kedykoľvek ako chuťovku 
Tá vakcína sa vyrába týchto piluliek, a iné veci. A tá žena 
v obličkách opíc, ktoré ktoré môžem dať do centra tiež trochu podvádza. 
počas toho procesu zahynú. alebo komukoľvek. Ale mužskí pomocníci 
Som si istá, že zahynú. Už to niekto predtým vyzerajú byť veľmi dôslední, 
Nie som si istá, vyskúšal? jedia surovú stravu. 
aký spoľahlivý je tento zdroj, Áno. Preto som povedala 
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A viac a viac je taký traumatický, ale môžem potvrdiť, 
zlej karmy (odplaty), nie? potom kto by to chcel? že testovanie na zvieratách 
Oni si myslia: „Dobre, Okrem toho, je veľmi používané 
len jedia zvieratá aj tak nemajú dosť vakcín, pri vývoji a výrobe vakcín. 
a potom ak sú chorí, chápete? A tiež som počula, 
zoberú iné zvieratá, V každom prípade. že niektorí lekári hovoria, 
aby na nich testovali Vidíte, najskôr  že vakcína proti prasacej  
a získali liek.“ konzumujeme zvieratá chrípke by mohla byť 
Takto to nefunguje. a spôsobujeme, že trpia  škodlivá pre naše zdravie 
Vytvárame sami sebe viac  a splodíme takýto vírus. a že nebola  
a viac problémov, viac a viac A teraz spôsobujeme, náležite testovaná. 
veľkého karmického  že trpia ďalšie druhy zvierat, Áno! 
bremena. Je to nie, dobre? ako sú opice alebo To sa práve teraz povráva. 
Ale väčšina z nás, iné testované zvieratá, Áno. 
myslím, že sme v poriadku, opäť trpia kvôli tomu, Preto polovica rodičov 
pretože sme vegetariáni aby sme vyrobili v rôznych krajinách 
a máme ochranu, a otestovali liek. nechce riskovať 
pretože obraciame svoju  Takže to len vytvára a dávať deti zaočkovať 
hlavu k spravodlivosti viac a viac touto vakcínou, pretože 
a k súcitu, to je smer, zlej karmy (odplaty). nie je otestovaná 
ktorým ideme. Takže či už tento liek a podľa toho, čo testovali, 
Takže utrpenie a problémy skutočne funguje alebo nie, hovoria, že vakcína 
sú za nami, navrhovala by som  má veľmi zlé následky, 
sú v opačnom smere. praktikujúcim, ako ste vy, dokonca ochrnutie,  
Každý, kto kráča neužívať to. poškodený nervový systém... 
takým smerom, Ak je to všetko vytvorené To nie je dobré, že? Vravela 
stále pokračuje tým smerom, z utrpenia zvierat, som vám. Za prvé, nie, 
bude zažívať ten problém. načo to užívame? nemyslím si, že ako duchovní 
Áno? Viete, tešiť sa zdraviu praktikujúci by sme si to mali 
My sme sa už od toho  na úkor utrpenia iného? dať. Ale samozrejme, je to  
odvrátili. Kráčame Zvieratá sú tiež niekto iný. váš život a život vašej rodiny, 
iným smerom Trpia presne tak ako my. urobte to, čo chcete vy. 
a dali sme sľub, Rozumiete? Nezasahujem do toho  
že už nikdy nikomu  Povedzme, že by ste to boli  a nehovorím áno ani nie. 
nespôsobíme utrpenie, vy. Že by ste to boli vy, Urobte to, čo chcete vy, ja 
zvieratám ani ľuďom. koho dali do klietky si myslím, že by sme nemali. 
Takže sme mimo toho kruhu a testovali, Aj ja som tomu vystavená, 
zlej pomsty udierali a šklbali, až kým... ale nedám sa zaočkovať. 
a zlého kruhu. trpia tak veľmi. V prvom rade tomu neverím. 
Takže samozrejme, Nemyslím si, Za druhé, kvôli tomu, že je to 
ak ste v lietadle, alebo že máme to srdce testované na zvieratách 
na veľkom verejnom  zobrať si čokoľvek, čo  a brané zo zvierat, 
priestranstve, buďte opatrní. pochádza z takých praktík. ako to stále v súčasnosti  
Nasaďte si masku, Rozumiete mi? robia, nemám istotu, 
ale to je všetko. Áno. nemám to srdce, 
Ešte nejaké otázky? Takže nie. aby som to urobila. 
Ešte jedna. Ak sa ma pýtate, tak je to nie, Nemôžem podporovať 
Čo môžeme urobiť, aby sme dobre? Nie a nie a nie. takéto zaobchádzanie. 
pomohli svetovým vodcom Len to spôsobuje A za tretie, ak je pravda, 
prijať správnu politiku viac a viac utrpenia! že vedľajší efekt 
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na zastavenie klimatických 
zmien, to znamená  
propagovať vegánsku stravu, 
alebo zakázať mäso? 
Zdá sa, že pre nich  
nie je ľahké konať rýchlo 
a vyžaduje to silný postoj, 
pretože existujú 
niektoré mocné lobby, 
ktoré na nich tlačia. 
Áno. Pýtam sa vás 
alebo všetkých ostatných, 
povedzte, čo robiť? 
Napísala som listy, 
dávam informácie, 
hovorím v televízii, 
robím konferencie 
a vy chodíte  
a rozdávate letáky, 
SOS a informácie. 
A my všetci, vrátane mňa, 
míňame množstvo peňazí 
na reklamu v novinách, 
všade, kde môžeme. 
Takže čo chcete, 
aby som urobila? 
Túto otázku si kladiem 
každý deň;  
poznám ju už naspamäť. 
Čo môžeme urobiť, 
aby sme zmenili myslenie  
vodcov a prinútili ich 
urobiť správne rozhodnutie? 
Poviem vám, 
práve teraz je to mnoho 
utrpenia pre zvieratá aj ľudí. 
Ale fungovalo to tak 
na tejto planéte. 
Niekedy, 
keď o tom uvažujem, 
musím len kričať. 
Cítim, akoby mi srdce 
prebodávali nožmi – 
je to hrozné. 
Niekedy sedím 
a krútim nad tým hlavou: 
„Ach, to je hrozné! 
Ako je to možné? 
Ako môže toto miesto 
byť také?“ 

Musíme len byť trpezliví, 
to je všetko 
a robiť to, čo robíme. 
Snažiť sa zo všetkých síl, 
ako som vám už veľakrát 
povedala. Ale stále mám  
nádej. Kto vie? 
Veci sa môžu zmeniť 
v priebehu noci. 
Niekedy je to tak, 
niekedy je to tak. 


