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Dobrý deň, 
moja ctená Najvyššia 
Majsterka Ching Hai. 
Som veľmi, veľmi vďačný 
za príležitosť 
položiť vám otázku. 
Dnes, práve na tejto 
konferencii som počul, 
že bývalý generálny 
tajomník OSN povedal, 
že na svete sú dve 
dôležité krízy: 
kríza životného prostredia 
a ekonomická kríza. 
Mám pre vás  
niekoľko otázok. 
Chápem, že vidíte 
všetky problémy, 
vrátane krízy 
životného prostredia 
z holistického (celostného) 
a univerzálneho pohľadu. 
Čo si teda z toho pohľadu 
myslíte, že spôsobilo 
súčasnú ekonomickú krízu, 
ktorej svet čelí? 
Ďakujem vám. 
Ďakujem vám, pane. 
Ďakujem a zdravím vás. 
Ctihodný Otec. 
Čo spôsobilo 
ekonomickú krízu vo svete? 
Viete tak ako ja, 
že je to zlá karma, 
zlá odplata 
vašich činov z mnohých, 
mnohých storočí, 
nielen teraz. 
Z viac duchovnej 
perspektívy, 
môžeme samozrejme vidieť, 
že súčasná globálna 
ekonomická kríza je  
spôsobená odchýlením sa 
od cnostných princípov, 
ktoré sme sa naučili 
od minulých a súčasných 
Majstrov, 
ako sú základné koncepty 
zdieľania, dobroty, 

vznešeného života 
a súcitného životného štýlu. 
Takže by sme si mali  
pamätať, že sme všetci bratia 
a keď trpí jeden brat 
alebo sestra, 
trpíme všetci takým 
alebo onakým spôsobom. 
Náš Stvoriteľ sa stará 
aj o ten najmenší 
hmyz a rastliny. 
Boh dal svetu hojnosť 
zdrojov na život 
v pohodlí, pokiaľ žijeme 
v súlade s princípmi cnosti, 
morálnym štandardom, 
ktorý zahŕňa 
nenásilie, žiadne zabíjanie, 
žiadne krivdenie – ahimsa. 
A vlastne tento princíp 
ahimsy (nenásilia) 
možno uplatniť veľmi priamo 
na ekonomický obraz. 
V súčasnosti napríklad 
jedna štúdia zrealizovaná 
v Holandsku zistila, že 
celkové odhadované náklady 
na zníženie emisií  
skleníkových plynov na takú  
úroveň, aby bola Zem 
ešte obývateľná, že celkové 
náklady boli odhadnuté 
na 40 triliónov US dolárov. 
Avšak bolo tiež zistené, 
že tieto náklady by boli 
znížené o polovicu, 
keby ľudia na svete znížili 
svoj príjem mäsa a jedli 
viac vegetariánsky. 
A keby ľudia globálne 
prestali konzumovať úplne  
všetky živočíšne produkty, 
to znamená keby sa všetci 
ľudia na svete  
stali vegánmi –  
potom by úspory boli  
až 80 %, to znamená 
zo 40 triliónov US dolárov, 
keby sa všetci ľudia na  
planéte stali vegánmi, 

náklady by sa znížili 
len na 8 triliónov dolárov, 
aby bola planéta zachránená. 
To sú veľké úspory, pane, 
však? 
Takže vidíme, 
že všetky výhody plynú 
zo súcitného  
životného štýlu. 
Práve zmienené úspory 
by sme mohli investovať do 
iných opatrení na zlepšenie , 
života, napr. na zabezpečenie 
adekvátneho jedla, príbytkov 
a vzdelania 
pre mnohých ľudí na svete 
a viac ľudí by automaticky 
malo jedlo, 
keby boli všetci vegánmi. 
Toto je len príklad, pane. 
Ale je to skutočne pravda, 
že byť vegánom poskytne 
nám aj všetkým ostatným 
bytostiam na planéte 
dokonalý život, 
nebeský život. 
Ďakujem vám, pane, 
za vaše starosti a za to, 
že robíte, čo robíte, 
že pomáhate svetu 
zachrániť planétu, 
za to, že ste položili 
veľmi dôležitú otázku. 
Boh vám žehnaj, pane, 
aj vám mnísi. 
Takže povedie toto k novému 
Zlatému Veku, 
ak na svete bude dosť ľudí, 
ktorí sa stanú 
súcitnejšími a budú 
v harmónii s prírodou? 
Znie to ako Zlatý Vek 
Znie to akoby sa Zlatý Vek 
vyššieho vedomia 
snažil začať. 
Áno, tešíme sa na to,  
James. 
Ľudia ale majú ešte 
trochu dlhú cestu, kým sa 
vrátia k svojmu veľkému Ja. 
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(Áno.) 
V každom prípade,  
snažíme sa, ako len môžeme. 
Snažím sa tak ako aj vy 
rozšíriť vyššie vedomie, 
pripomínať ľuďom, aby sa 
vrátili k svojmu väčšiemu Ja. 
Áno, snažíme sa, 
James. 
Áno, 
predmet vzdelávania 
pre lepší svet 
a je to neustály proces. 
Je to skutočne záväzok 
na celý život. 
Áno, je, 
James. Kvôli čomu 
inému ešte žijeme? 
Áno, 
to všetko je o súcite. 
Áno. 
Všetko je o súcite. 
Vo svetle klimatických zmien 
a všetkých týchto kríz 
počúvame o tom, 
že môžeme zmeniť krízu 
v príležitosť. 
Ako môžu byť tieto krízy 
premenené na niečo 
dobré a hodnotné? 
Asi to najlepšie, 
čo z toho vychádza, je to, 
že my, ľudská rasa 
ako celok začíname 
zvažovať, ako sa správame 
v zmysle života 
v mieri a priateľstve 
so všetkými bytosťami. 
Pretože oni všetky 
sú naši príbuzní, 
a ak z tejto krízy vyplynie to, 
že sa ľudia môžu prebudiť 
alebo zastaviť svoj 
zaneprázdnený, rýchly život 
a zamyslieť sa na chvíľu, 
že by sme mali zmeniť 
spôsob, akým žijeme 
náš život. 
To je celkom krok dopredu 
pre niekoho, kto sa obráti 

o 180 stupňov (Áno.) 
alebo urobí 
ten vývojový skok 
smerom k súcitu. 
Musíme to podstúpiť, 
ak chceme dohnať 
všetky galaxie vo vesmíre. 
Áno, 
vždy som bol veľký fanúšik 
výskumov 
mimozemského života. 
A je to tiež časť celej jednej  
témy, ktorú mám v rádiu – 
rádio mystika. 
Práve vysielate (Áno.) 
a dúfam, že niekto odpovie. 
Možno odpovedia. 
Ide len o to, 
že naša technológia nie je 
dostatočne vyvinutá, 
aby sme im porozumeli alebo 
zachytili ich frekvenciu. 
Áno, to je pravda. 
Oni sú oveľa rozvinutejší 
a my by sme na to museli 
vyvinúť úplne nové rádio. 
A aby sme vynašli 
nejaké mimoriadnejšie 
nástroje alebo aby sme 
mali lepšiu technológiu, 
musíme najskôr prežiť. 
A aby sme prežili, 
požiadala som, 
aby ľudia prestali vytvárať 
karmu (odplatu) zabíjania, 
ako je zabíjanie zvierat  
kvôli mäsu, 
zabíjanie sa navzájom. 
Toto sú veľké prekážky 
v našom duchovnom vývoji 
a samozrejme aj  
vo vedeckom vývoji. 
Áno. 
Prepojenie medzi zvieratami 
a globálnym otepľovaním, 
medzi metánom 
a klimatickými zmenami, 
je dosť prekvapujúce, 
že keby sa všetci 
stali vegánmi, 

dramaticky by to zmenšilo 
globálne otepľovanie. 
Myslím si, 
že ľudia to ešte len 
začínajú počúvať. 
Áno, áno. 
Obyvateľstvo to ešte len 
začína počúvať. 
Je to podobné, 
ako bolo kedysi fajčenie. 
Áno, dúfam v to. 
Fajčenie je pre ľudí zlé, 
jedenie mäsa je pre ľudí 
tiež zlé. 
Áno. 
My sme to ale nevedeli. 
Chcem povedať, 
nemôžeme viniť ľudí za to, 
že to nevedia, 
pretože predtým 
nebolo dosť informácií, 
ktoré by im boli dostupné, 
o škodlivých vplyvoch 
mäsitej stravy 
a teraz už nejaké dostupné sú. 
Ale potom sú ľudia príliš 
zaneprázdnení kvôli všetkým 
ostatným naliehavým 
svetským starostiam – 
ako je svetská kríza, 
nezamestnanosť, 
všetky tieto veci 
a choroby, ktoré sú  
spôsobené mäsom – 
(Správne.) 
a nemajú dosť času, 
aby objavili príčinu 
svojej choroby, 
svojho problému, 
globálnej krízy 
a dokonca finančnej krízy. 
To všetko pochádza 
zo zlej karmickej odplaty 
zabíjania. 
Len dúfam, 
že si to ľudia uvedomia, 
pretože je to dôležité. 
Nejde len o to 
odložiť ten kus mäsa 
ale aj ten koncept 
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byť súcitný, láskyplný 
a žiť v mieri 
so všetkými bytosťami, 
musí byť propagovaný 
vládou, 
médiami, 
a svetovými cirkvami. 
Dúfam, že všetci budú 
pracovať pre ten cieľ, 
pracovať spoločne. 
Áno. 
Pomôže to na svete. 
Mnohí ľudia to učia  
a vy tiež, 
že ak je človek vegetariánom, 
uľahčuje mu to meditáciu 
a byť viac duchovne 
vedomým. 
Samozrejme. 
Samozrejme, samozrejme. 
Nemôžeme byť pozdvihnutí 
vysoko v úrovni vedomia 
našej duše, 
ak nosíme tak veľké bremeno 
krvavého dlhu a viny 
kvôli konfliktu 
v našom vedomí 
a ak je naše svedomie 
súčasťou tohto 
vražedného cyklu. 
Správne. 
Ospravedlňujem sa 
za svoj necitlivý jazyk. 
No, mäso je vražda, 
ako hovorí ten film, 
áno, mäso je vražda. 
Je taký film? 
Áno, existuje video s názvom 
„Mäso je vražda.“ 
Áno, je, James. 
Ako to inak nazvať? 
Áno, správne, 
nazývajme to tým, čím to je. 
Vziať život je vražda. 
Áno. 
Prvá otázka, 
čo vidíte ako slabinu vedy 
pri riešení klimatickej zmeny 
a rôznych problémov 
životného prostredia? 

Druhá otázka, 
prečo musíme riešiť  
environmentálne problémy 
z duchovnej stránky? 
Áno, áno, áno. 
Zdravím, slečna Wendy. 
Verím, že veda už robí 
dobrú prácu 
a usilovne skúma 
a informuje verejnosť 
o kritickom stave na Zemi, 
ktorému čelíme, čo sa týka 
globálneho otepľovania. 
Bez vedy by pravdepodobne 
väčšina z nás nevedela  
vôbec nič 
o hroznom stave 
planetárnej krízy. 
Takže po ozname OSN 
o bodoch zvratu, 
ktoré označujú 
nezvratný trend, 
mnohí vedci vystúpili 
s detailným výskumom 
o klimatických zmenách. 
Ako súčasný príklad, 
americkí a kanadskí vedci 
cestujúci do Arktídy 
zaznamenali zvýšenú 
hladinu metánu, 
ktorý bol uvoľnený 
z topiaceho sa 
zemského permafrostu, 
ktorý uskladňuje 
nesmierne množstvá 
metánu pod zamrznutým 
povrchom. 
Ďalší výskum 
tiež zdôraznil, ako rýchlo 
stúpa teplota v Arktíde, 
oveľa rýchlejšie 
než vo zvyšku sveta. 
To znamená, že by sa mohli 
veľmi rýchlo uvoľniť  
obrovské množstvá 
metánu z predtým 
zamrznutej pôdy, 
čo by bolo 
úplnou katastrofou 
pre život na Zemi. 

Takže sme skutočne 
vo vážnej ekologickej situácii 
a vedci urobili 
skvelú prácu 
v pozdvihnutí vedomia 
o klimatických problémoch, 
prostredníctvom výskumov 
a aktuálnych správ. 
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