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Zem pulzuje  
láskou a životom. 
Stromy, rastliny, 
pulzujú všetkou touto láskou 
k životu a životom. 
Keď sedíme pod stromom, 
cítime túto ochrannú lásku 
stromu. 
Keď si vychutnávame 
lahodné ovocie, 
cítime prepojenie s touto 
bezpodmienečnou láskou 
stromu, 
ktorý nám poskytol výživu 
a príjemnú chuť. 
Ak sme súčasťou trendu  
BIO vegánstva alebo 
pestujeme metódou 
BIO vegánstva, 
potom budete pociťovať 
stále viac a viac  
lásky od prírody, 
lásky od planéty Zem, 
lásky od stromov, 
lásky aj z obyčajného 
stebla trávy, 
od kvetov. 
Budeme pociťovať 
toľko lásky vo vzduchu, 
ktorý dýchame. 
Pocítime tak veľa lásky  
zo zeme, po ktorej kráčame. 
Toto nedokážeme 
vysvetliť ľudskou rečou. 
Musíme to cítiť. 
Vždy to cítime, 
ale nedokážeme preniesť 
toto duchovné posolstvo 
na iných ľudí. 
Každý to musí zažiť 
na vlastnej koži. 
Keď sa raz obrátime 
k súcitnému, Nebom 
zamýšľanému životnému  
štýlu vegánskej stravy, 
potom budeme cítiť 
viac a viac lásky, 
budeme stále viac a viac 
spojení. 
Proste sa tak cítite. 

Vy máte takisto vlastné 
skúsenosti, o ktorých by ste 
mohli ľuďom povedať. 
Majsterka, 
predtým ste hovorili, 
že stromy majú dušu, 
(Áno.) 
a mnoho stromov 
teraz zomiera kvôli 
globálnemu otepľovaniu. 
Takže moja otázka je: 
Môžete nám prosím povedať, 
či sú stromy ako zvieratá, 
v tom, že sú bližšie k Bohu, 
a keď zomierajú, 
idú okamžite do Neba, 
alebo je to tak, 
že majú odlišný vývoj 
ako zvieratá? 
Áno, každý z nich 
má iný vývoj, samozrejme. 
Ale stromy, ktoré zahynuli 
pri pomoci ľudstvu, 
pri tienení horúcej planéty, 
pôjdu samozrejme 
rovno do Neba. 
V každom strome je duša 
a tá duša pôjde späť tam, 
odkiaľ pochádza. 
Naša planéta prišla o mnoho 
druhov zvierat 
a tie sa už nevrátia. 
Dôvod, prečo sem zvieratá 
prišli bol v prvom rade ten, 
pretože sme potrebovali 
ich pomoc. 
Na začiatku 
sme nemali veľkú potrebu, 
pretože väčšina ľudí 
boli breathariáni – 
kedysi veľmi, veľmi dávno. 
Potom neskôr, keď sme si 
rozvinuli viac chuť  
na mnohé jedlé veci 
na tejto Zemi, potom sme 
viac potrebovali zvieratá, 
aby rozširovali semená 
a ovocie, prevzdušňovali zem 
a rozptyľovali rôzne semená 
a poľnohospodárske 

plodiny na Zemi. 
Potom prišli zvieratá. 
Potom sme začali 
navzájom viac bojovať 
kvôli jedlu a prežitiu, 
pretože sme spoznali 
chuť jedla 
a potom museli zísť dole 
aj ďalšie zvieratá, 
aby vyvážili atmosféru 
našej planéty, pretože 
zvieratá prinášajú lásku 
na túto planétu. 
Tam, kde sme my strácali 
lásku, tam ju zvieratá musia 
doplniť, v tomto prázdnom 
priestore našej lásky,  
ako sa naša láska zmenšuje, 
zmenšuje a zmenšuje, 
pretože navzájom bojujeme, 
pretože sa dostávame 
navzájom do nesúladu, 
kvôli nedostatku alebo 
kvôli lakomosti za jedlom, 
a potom kvôli jedlu 
alebo ostatným potrebám 
a z ostatných potrieb, 
viac kvôli moci a ovládaniu. 
Takže strácame 
viac a viac z kvality lásky 
ako vytvárame  
viac nenávisti, súťaživosti 
a žiarlivosti 
do atmosféry, 
v ktorej žijeme. 
Takže viac zvierat sa musí 
inkarnovať na našu planétu, 
aby nám to pomohli vyvážiť, 
ale dnes zabíjame 
mnohé z nich 
takmer každý deň. 
Dvesto, tristo druhov 
je stratených každý deň 
a tie sa už nevrátia. 
Aj keby sa chceli, 
nebude im dovolené 
vrátiť sa späť. 
Preto vidíme toľko zvierat 
vyhynúť. 
Ohrozené druhy 
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alebo už vyhynuté, 
už nikdy viac neuvidíme, 
pretože oni sem prišli 
pomáhať, 
ale my sme im  
namiesto toho škodili. 
Takže nebo im nedovolí 
vrátiť sa. 
A čím menej zvierat, 
tým menej atmosféry lásky 
na našej planéte, a tiež 
ak vytvoríme viac nenávisti 
spôsobom, akým žijeme, 
potom budeme mať problém. 
Rozumiete mi? 
Áno, Majsterka. 
Majsterka, chcem len 
porozprávať zážitok, ktorý 
som mal so stromami, (Áno.) 
keď som bol v Belgicku. 
(Áno.) 
Žil som  
vo farmárskej oblasti (Áno.) 
a tam bolo veľa 
zalesnených oblastí. 
(Áno.) 
Jedného dňa som sa 
prechádzal jednou takou 
lesnou oblasťou 
a cítil som, že tie stromy tam 
boli ako živé, 
vzduch bol vlhký 
a bolo to, akoby 
všetko bolo nažive 
a malo to očistný vplyv, 
pretože keď som vyšiel von, 
cítil som, akoby som sa 
práve prechádzal 
cez inú dimenziu 
alebo niečo také. 
A potom som si pomyslel 
„Páni!“ a začal som 
viac vyhľadávať lesy, 
a prechádzať sa v nich. 
To je pravda! Áno. 
(Áno.) Áno, áno. 
Mali ste pravdu. 
Preto sa mnohí ľudia radi 
prechádzajú po lese. Áno? 
Áno. 

Po čínsky sa tomu hovorí 
„lesné kúpanie“. 
Je to skutočne tak, pretože 
zažívajú niečo podobné, 
ako ste zažili vy, 
očistný efekt stromov. 
Nie kvôli kyslíku, 
ktorý vydávajú, 
ale z lásky od nich; 
pretože oni nikdy  
vo svojej bytosti nepoznajú 
žiaden zámer škodiť. 
Vidíte, všetko čo majú, 
je len láska a ochrana. 
Áno. 
Áno. Preto som pre ne 
nedávno napísala báseň. 
Dúfam, že budem mať čas 
vám ju zarecitovať. 
Volám všetky 
planetárne druhy 
a všetky lesy, 
prosím, prosím, 
aby na seba dávali pozor 
a chránili ľudstvo 
v tejto hodine núdze. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Tak veľmi som plakala, 
keď som to písala, 
a tak som si nebola istá, či ju 
budem schopná recitovať. 
Pretože vždy, keď som sa 
snažila prečítať ju znovu, 
iba trochu opraviť 
alebo zrevidovať, 
tak veľmi som plakala,  
pretože som cítila ich ohlas. 
Cítim ich lásku 
a tiež ich pocit márnosti, 
kvôli nám. 
Oni majú len lásku. 
Preto ste sa cítili tak dobre. 
Som rada. 
Ďakujem vám, ďakujem vám, 
Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Rád by som sa Majsterky 
spýtal jednu otázku. 
Počas včerajšej 
prehliadky Hsihu 

som zistil jednu zvláštnu 
vec o tomto mieste, 
a to všadeprítomnú ochranu 
nášho pôvodného lesa 
so zelenými stromami. (Áno.) 
To je veľmi výnimočné. 
Smiem sa vás spýtať,  
Majsterka, či táto  
krásna scenéria inšpirovala  
vašu umeleckú tvorbu? 
Mohli by ste poskytnúť radu 
ohľadne ľudskej civilizácie,  
umenia a ochrany životného  
prostredia? Ďakujem vám. 
Áno, áno, som rada, 
že sa vám u nás páči. 
Príďte prosím znovu  
navštíviť naše miesto,  
náš domov a naše deti. 
Ďakujem vám. 
Či už sme umelcami 
alebo nie, všetci sa tešia 
z krás prírody. 
Cítim, že príroda stvorená 
Nebom a Zemou 
je veľmi krásna. 
My (ľudia) sme neskôr všade  
postavili príliš veľa domov,  
vysokých budov. 
Pretože pribúda počet ľudí, 
ktorí potrebujú útočisko 
pred dažďom a slnkom, atď., 
veľa miest bolo zničených. 
Chránime životné prostredie 
v Hsihu tak, 
ako je to len možné.  
Požiadala som  
všetkých svojich ľudí,  
aby nepoškodzovali životné  
prostredie, ale aby skrášlili  
toto miesto v súlade  
s pôvodnou scenériou  
a okolím. 
Skrášľujeme toto miesto 
v súlade s prírodou 
a to je správne. 
Nemôžeme mať 
priveľa moderných domov 
či budov, 
priveľa takých 
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moderných stavieb. 
My len nasledujeme prírodu. 
Ak sa tu poprechádzate, 
zistíte, že aj keď sme  
vyhĺbili veľa jaskýň, 
nie sú viditeľné, 
pretože sú v jednote 
s kopcom. 
Ten kopec vyzerá rovnako, 
akoby nič nebolo 
poškodené ani zmenené. 
Vyzerá úplne presne 
ako predtým. 
Máme veľa ľudí, ktorí tu žijú, 
ale vyzerá to, akoby 
tu nežil nikto. 
Dokonca je to tu ešte 
krajšie než predtým. 
Kopce, keby sme sa o ne 
nestarali, by boli 
stratené v blate 
a stromy by boli zničené. 
Keď prišli tajfúny, 
slabšie stromy  
boli poškodené 
a my sme na ich mieste 
zasadili nové. 
Zasadili sme väčšie, silnejšie 
a krajšie stromy, aby sme 
ochránili podložie. 
Niekedy sme vybudovali 
spevňujúce múry, s využitím 
prírodného kameňa, 
bez cementu, atď. 
Staráme sa tu o to, 
ako len môžeme, 
pretože milujeme 
krásu a pohoria. 
Väčšina ľudí má rada  
prírodu. Aj keď môžeme žiť 
vo výškových budovách 
veľkých miest 
s klimatizáciou, 
kúrením a všetkými 
vymoženosťami, aj tak 
keď sme na dovolenke, 
radi ideme do prírody, 
do kempu pri pobreží. 
Všetci skutočne 
milujú prírodu, 

ale nemajú čas pozorne 
sa o ňu starať. 
My sa staráme o životné 
prostredie, ako len môžeme, 
aby sme ochránili prírodu 
pre nás všetkých. 
Niekedy ju dokonca 
ešte skrášlime. 
Je pre nás nemožné, 
aby sme ju zohyzdili. 
Milujem krásnu scenériu, 
prirodzenú a jednoduchú. 
Ďakujem vám, pán Chou, 
za vaše uznanie. 
Máme dostatok miesta pre 
naše každodenné použitie, 
nepotrebujeme stavať príliš. 
Samozrejme, postavili sme 
nejaké jednoduché stavby, 
aby sa deti mohli schovať 
pred dažďom a to stačí. 
Pre bežný život 
máme dostatok miesta 
a nepotrebujeme stavať viac. 
Ďakujem vám. 
Ako učíte alebo vediete 
svojich zasvätených 
v ich vzťahu k prírode? 
Rešpektujeme prírodu. 
Ceníme si 
životné prostredie. 
Neničíme náhodne  
stromy, lesy ani vegetáciu. 
A v mnohých našich centrách 
pestujeme stromy, kvety 
a skrášľujeme prostredie, 
ako len môžeme. 
A pretože milujeme prírodu, 
nejeme zvieratá. 
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