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Haló. 
Zdravíme Mistryně! 
Připijme všichni 
Mistryni. 
Šťastný veganský  
Nový rok! 
Prosím posaďte se, 
prosím sedněte si, 
odpočiňte si. 
Celý den jste 
pracovali. 
Ano. Posaďte se. 
Děkuji. 
Já si nemohu stoupnout, 
protože pokud si stoupnu, 
neuvidíte mě. Zkusím to, 
abyste se mohli podívat. 
Chtěla jsem se postavit, 
abych vás pozdravila, 
ale pokud si stoupnu, 
uvidíte jen mé břicho. 
Postavila jsem se. Dobrá? 
Ano, Mistryně. 
Jak se máte, lidičky? 
Ano, dobře! 
Nejdražší Mistryně, 
jsme tak poctěni 
vaší přítomností, 
Mistryně. 
A vypadáte tak krásně, 
jako vždy. 
(Děkuji vám, děkuji.) 
Cítíme se tak 
neskutečně požehnáni, 
že můžeme strávit předvečer 
Nového roku s vámi. 
Velmi vám děkujeme, 
Mistryně, a šťastný 
veganský Nový rok! 
Šťastný veganský Nový rok 
i vám 
a všem, kdo sledují, 
celému světu. 
Šťastný veganský Nový rok. 
(Šťastný veganský Nový rok, 
Mistryně.) 
Děláme, co můžeme, 
abychom se s vámi spojili, 
protože má situace není 
vždy příznivá 

pro tento druh konference 
a spojení. 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá. Dobře. 
Je tu něco, 
co mi chcete říci, 
Čokoládo? 
Ano, Mistryně. 
Mistryně, mohli bychom 
vás uctivě požádat, 
abyste se s našimi 
diváky po celém vesmíru 
podělila o poselství pro  
nadcházející nový rok 2012? 
Dobře, dobrá. 
To je všechno co chcete, hm? 
Dobře, uděláme to. 
V první řadě chci popřát 
vám všem 
a posluchačům po celém 
světě velmi, velmi veselý, 
šťastný veganský nový rok. 
A myslím, že jsem 
zkusila všechno. 
Nevím, jestli bych měla 
říkat ještě něco 
dalšího, 
už jsem toho řekla dost. 
Není to o tom, co říkám, 
je to o tom, co děláme. 
A není to jen o tom, 
co říkám, záleží také na tom, 
zda někdo poslouchá či ne. 
Nicméně 
je Nový rok, a protože mě 
žádáte, něco řekneme, dobrá? 
Děkujeme vám, Mistryně. 
Ještě jednou to neublíží. 
I Buddha již 
všechno řekl. 
Buddha udělal, co bylo  
v jeho silách, aby pro nás  
obětoval vše. Ježíš položil  
pro svět svůj život, 
Guru Nanak, Mahavira, 
prorok Mohamed, 
mír buď s ním, atd. 
Tolik Mistrů, 
tolik velikých svatých 
a mudrců nám již 

všechno řeklo, 
nový rok či starý rok. 
Ano, Mistryně. 
Není to jen na nový rok, 
kdy bychom měli být 
šťastní a oslavovat, 
ale měli bychom zahájit 
něco, jako nové předsevzetí, 
ano, nový životní styl, 
pokud jsme to nezkusili 
v minulém roce. 
Pokaždé, když je 
Nový rok, měli bychom 
složit něco jako přísahu, 
že začneme nový život. 
Všechno, 
co se nám nelíbilo 
na minulém roku, 
od nás samotných, 
nebo z našeho prostředí, 
to bychom měli změnit, ano? 
Všichni mudrci 
nám již řekli, 
abychom žili a nechali žít, 
abychom milovali a milovali 
všechny bytosti jako sebe  
samé. Toto je čas 
začít uvažovat, 
zda jsme tu lásku 
projevovali či nikoliv. 
Buddha a Ježíš, 
a všichni Mistři 
nám říkali, abychom 
žili soucitný život, 
přesto, když si připomínáme 
dokonce i Buddhovo 
narození, v ten den 
si mnoho buddhistů 
stále dává k jídlu 
mrtvá zvířecí těla. 
Na Vánoce, nebo často 
při oslavách narození 
kteréhokoliv proroka, 
mnozí stále činí to samé, 
zabíjí, 
působí utrpení 
pro lidi a zvířata, 
protože lidé 
chybně vykládají, 
nesprávně chápou 
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všechny milující zprávy 
Mistrů, 
ať už vědomě 
či nevědomě. 
Všichni ostatní 
mudrci a svatí 
snášeli těžkosti, 
obětovali vše, 
aby nám připomněli 
soucitnější 
způsob života. 
Doufám, že v novém roce 
se všichni pokusíme slíbit, 
že budeme také dělat to 
nejlepší, že budeme 
##následovat 
jejich příklad, abychom 
splatili jejich laskavost, 
abychom zachránili své 
životy a životy všech 
na planetě. Vlastně je naší 
povinností to udělat. 
Ano, Mistryně. 
Protože vidíte, 
například katastrofy se 
nyní dějí všude. 
Pokaždé když zapnete 
kteroukoliv televizi, 
je to jen o válce, 
pohromě, většinu času. 
Zkrátka mi láme srdce 
i jen sledovat televizi. 
Rozumíte, 
nemůžeme říct, 
„dobrá, v mé oblasti, 
v mé zemi, 
není žádné neštěstí, 
oslavím Nový rok, 
nic se neděje.“ 
Děje se to jinde. 
A vy se mě zeptáte, 
jak by se mě zeptali 
všichni ostatní, „Proč… 
Proč se to děje v Africe?“ 
„Proč se to neděje tam, 
kde žiji?“ 
Ano, protože jsme všichni 
jeden. Rozumíte, celá 
světová společnost je 
vzájemně propojena. 

Takže neštěstí 
nezbytně nepropukají 
na určitém místě. 
Dějí se jinde. 
Nebo tam, kde je to 
zranitelné. 
Někde, kde je již 
potenciál pro neštěstí. 
Nebo zranitelné oblasti. 
Například, pokud sníte 
něco nedobrého, 
špatného, pak se vám 
objeví pupínek kde? 
Kde se objeví? 
Řekněte mi. 
Na vaší tváři, je to tak? 
Ano, Mistryně. 
Neobjeví se třeba 
ve vašem břichu, 
na vaší ruce, 
nebo na vašich ústech, 
protože do nich 
dál dáváte to jídlo, 
ale objeví se na vaší 
tváři, například. 
Nebo máte 
trávící problémy 
v žaludku, 
ovlivní to váš mozek, 
máte bolest hlavy, ano? 
Ano, Mistryně. 
Takže, ano, to je pravda. 
Nebo i když matka kouří,  
když je těhotná, 
plod v jejím břiše 
trpí nedostatečným  
krevním oběhem,  
například. 
Nebo, když se narodí, 
objeví se u něho někdy  
náhlý novorozenecký 
smrtelný syndrom, což 
všichni moc dobře známe. 
A když rodiče  
kouří doma, 
děti mívají někdy potíže. 
I kdyby neměli moc 
potíží v mládí, 
po 50. roce věku mohou mít 
potíže s plícemi, 

dýchací soustavou atd. 
Takže následky jsou  
dlouhodobějšího rázu. 
Proto, kdybychom  
dál zabíjeli 
lidi a zvířata, 
pak by kalamity 
propukly jinde 
nebo někde 
nebo tam, kde bydlíme, 
osobně by ovlivnily nás, 
naší rodinu 
nebo naše okolí 
nebo sousedství. 
Vzpomínáte v Bibli 
na příběh o králi Davidovi: 
nutil ženu jednoho 
z jeho poddaných, 
aby se stala jeho ženou 
a pak zabil toho manžela 
a Nebe potrestalo 
jeho zemi 
kalamitou. 
Dokonce to  
stojí v Bibli. 
Kolik křesťanů 
to považuje  
za zákon 
příčiny a následku?  
To je zákon 
příčiny a následku. 
To je: „Jak zaseješ, 
tak sklidíš.“ 
Není tedy třeba říkat, 
že to tvrdí jen buddhistická 
doktrína nebo 
džinismus nebo sikhismus  
nebo hinduismus 
nebo dokonce islám. 
Všichni proroci 
nám říkali, abychom  
dělali dobré věci, abychom  
byli dobří, budeme ale  
následovat jejich příkladu? 
Jelikož to může být 
naposledy, 
kdy mám příležitost  
mluvit ke všem 
divákům na světě  
prostřednictvím vícekanálové 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1936_Nový rok soucitu_speciální poselství Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 3 / 5 

televize a tímto způsobem, 
mohu vám toto  
vše říct. 
Protože my všichni jsme  
jedno, proto není rozdíl, 
kde ten problém 
propukne. 
Když má někdo  
něco špatného tady,  
může ten problém 
propuknout jinde. 
Proto se mě neptejte 
proč se dějí kalamity 
v chudých zemích. 
Lidé v chudých zemích 
trpí víc, protože  
to je zranitelná oblast. 
Stejně jako je váš obličej 
citlivější, proto,  
když není váš trávicí systém  
v pořádku,  
máte pupínky 
po celém vašem obličeji. 
Ano? Váš obličej 
nic nejí. 
Na obličej  
si nedáváte nic, 
kromě dobrého a výživného  
krému, nebo nic. 
I tak se na vašem  
obličeji objeví pupínky, 
protože nemáte  
dostatečně čistou krev, 
protože máte 
problém s trávením,  
protože jíte moc  
věcí, které  
nejsou dobré, 
nejsou pro čistotu  
vaší krve konstruktivní. Ano? 
Ano? (Ano, Mistryně.) Ano. 
A někdy sníte  
něco pusou, 
a problém mají  
vaše játra. 
Vidíte to? 
(Ano, Mistryně.) 
A někdy máte jen nějakou  
ránu tady, ano? 
Nebo někdo má ránu tady, 

ale pak má infekci  
jinde. Ano? 
Jde mu to do jater. 
Nebo kouří tady 
jeho pusou, ale jeho plíce 
budou mít rakovinu. 
Například, takto. 
A když jí moc  
masa nebo hodně tučného 
a podobně, bude mít 
problémy srdce. 
Protože  
celé tělo je jedno. 
Celé tělo je jedno. 
Podobně,  
celý svět je jedno. 
Proto se katastrofy stanou  
tady nebo se stanou tam. 
To je stejné. To je stejné. 
Je to pro lidstvo 
varování. 
Je to následek  
činů, které konáme. 
Já jsem se taky snažila 
celé ty roky, jak jsem mohla, 
abych všem připomněla 
stejné poselství, 
že musíme být milující  
a laskaví. 
Zřejmě už jsem  
řekla víc než dost 
z toho, co mělo být řečeno. 
Je to teď na každém, aby se  
teď rozhodli, jakým směrem 
se budou ubírat jejich životy, 
které jsou taky spojeny  
se všemi dalšími životy  
a s přežitím této planety. 
Já se v předvečer 
Nového roku modlím,  
aby si všichni zvolili 
moudrou cestu 
svatých a mudrců, 
což je láska a respekt 
ke všem bytostem na planetě, 
aby oni sami byli  
také milováni  
a respektováni Nebem, 
teď i na onom světě . 
Mimochodem,  

mluvím k vám všem,  
kteří jste mi napsali  
o změně ve vašem životě, 
že jste se navrátili zpět 
k vašemu vlastnímu Já, 
nádherné Přirozenosti, 
původní Přirozenosti, 
což je milující vlídnost. 
Děkuji vám všem, kteří  
zlepšujete svůj život 
a tím taky 
zlepšujete svět 
tím, že čistíte společnost 
svým vlastním příkladem. 
Například tím, že jste přestali  
kouřit, hrát hazardní hry, 
neberete návykové látky, 
volíte si veganství, 
pomáháte ostatním jakýmkoli 
způsobem můžete atd. 
Děkuji za to 
vám všem, 
divákům  
a lidem ve světě, 
vůdcům a obyvatelům  
světa, všem stejně. 
Modlím se k Bohu, aby 
požehnal vaše upřímné úsilí 
být dobří a konat dobro 
a abyste pokračovali 
na této vznešené cestě života. 
Tento rok  
jsem neměla to srdce, 
abych slavila Vánoce, 
když vím, 
že jsou znovu a znovu 
miliardy nevinných  
zvířat všech druhů, 
od moře po lesy, 
kvůli této události 
masakrovány. 
Ježíš byl  
soucitný Mistr, 
Syn Boha, a my, 
kteří následujeme Ježíše 
bychom měli být stejní. 
Taky, ve světě je tolik 
nepokojů, že by to stejně 
mému srdci nepomohlo, 
aby bylo šťastné. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1936_Nový rok soucitu_speciální poselství Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 4 / 5 

O Vánocích  
jsem byla v horách, 
velmi hluboko v horách. 
Nebyla tam voda, 
elektřina a meditovala  
jsem dnem i nocí. 
Před Vánocemi 
i po Vánocích. 
Jen proto, 
že je Nový rok 
jsem si pomyslela, dobrá, 
sejdu dolů do města, 
kde je nějaké vybavení, 
abych se s vámi spojila, 
mluvila s vámi, 
možná naposledy. 
Nemyslím 
n brá? celým svým  můžete 
aposledy naposledy, 
ale když jsme 
takto spolu  
a taky, kdy mohu  
takto mluvit  
k celému světu, 
to je možná naposledy. 
Pak budeme  
všichni muset jít  
do hluboké meditace, ano. 
Už jsme mluvili dost. 
Myslím,  
že všichni už vyrostli 
a rozumí věcem. 
Nemusíme moc mluvit, 
aby lidé rozuměli. 
Víte? 
Je to praktikování 
znalosti. 
Není to o velkém mluvení. 
Protože všichni,  
kteří mají pečující srdce 
porozumí  
mému vzkazu, i kdyby  
byl vysloven jen jednou, 
protože také nemohou  
unést veškeré to utrpení  
způsobované lidem 
i zvířatům. 
To víte moc dobře.  
Ano, Mistryně. 
A mimochodem, 

týmu Supreme Master  
Television 
po celém světě  
i tam na centrále,  
všem děkuji. 
Bylo mi ctí 
pracovat s vámi  
po všechny ty roky. 
A společně jsme  
možná ve světě 
způsobili malou  
změnu k lepšímu. 
Příliš malou, pro nás příliš  
malou, abychom něco  
oslavovali, ale za každou 
malou změnu, kterou jsme  
ve světě způsobili, 
děkuji Nebi i všemu  
vašemu dobrému úsilí. 
Nechť vám Bůh 
navěky žehná. 
Taky… 
Mé věčné díky. 
Taky gratuluji těm,  
kteří zjistili,  
že život není jen  
o tom získat diplom, 
získat práci 
nebo se vdát, oženit, 
mít děti 
a pak zemřít. 
Ačkoli je to to,  
co náš systém  
zdůrazňuje a k čemu 
všechny nabádá, 
ale život nezačíná tady,  
když se narodíme 
ani nekončí, když zemřeme. 
A osvícení  
je jen začátek. 
Gratuluji také 
všem těm statečným 
a moudrým bytostem, 
které se vznáší nad všemi 
pouty a pokušeními 
určenými k polapení 
našich ubohých duší 
do fyzického, emočního, 
a duševního otroctví, 
do tak velikého smutku 

a problémů, že zapomenou 
na svoje skutečné velké Já, 
zapomenou vystoupat 
výše, do vyšší 
duchovní dimenze, 
zapomenou se vrátit domů, 
do svého ohromného 
původního příbytku. 
Opět vám říkám, osvícení 
je jen začátek. 
Cesta bude pokračovat, 
plná divů 
a zázračných setkání 
a objevů pro ty, 
kdo skutečně chtějí 
poznat zázrak života, 
a opravdovou lásku 
z vesmíru 
a ze svého srdce. 
Využívám této příležitosti, 
abych upomněla všechny 
bytosti zde i jinde 
ve vesmíru, 
aby pokračovaly v úsilí 
o vznešené ideály, 
ušlechtilý cíl míru 
a bezpodmínečné lásky. 
I kdyby se vám to nepovedlo, 
prosím, zkoušejte to znovu 
a znovu, dokud neuspějete. 
A vy uspějete, dříve 
či později. 
Čím dříve, tím lépe, 
protože budete 
znát věci, o kterých 
jste si nikdy předtím 
nemysleli, že je budete znát, 
když se pozvednete 
k vyššímu 
duchovnímu porozumění. 
Mysleli jste si, že už 
víte vše – někteří si to 
mohou myslet. 
Ne, ne, ne, ne. 
Ani já ještě 
všechno nevím. 
Chci říct, kolik může 
náš mozek nashromáždit 
a zpracovat, rozumíte? 
I když vím všechno, 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1936_Nový rok soucitu_speciální poselství Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 5 / 5 

musím použít něco, 
co potřebuji každý den. 
Nemohu tu sedět a říct, 
„Teď už všechno 
znám.“ 
Nemohu znát 
všechno naráz. Rozumíte? 
Všechno je to pro nás 
v úložišti. Musíme hluboce 
meditovat, abychom si 
uvědomili duchovní nádheru 
a poklad, 
který v sobě máme, 
který tam nečinně leží, 
život za životem, nepoužitý, 
nebo jen velmi málo. 
Všem vám přeji hodně štěstí 
s novou snahou 
o zlepšení se 
v novém roce, a všechny vás 
objímám se svojí láskou 
a přáním všeho nejlepšího. 
Budu pokračovat v meditaci 
a modlitbách za nás všechny. 
Miluji vás. 
Děkujeme, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Ještě něco dalšího? 
Ano? Poslouchám. 
Mistryně, 
jen jsme chtěli 
vyjádřit svoji vděčnost 
za tuto neobyčejnou cestu 
a za tento dar 
planetě, který jste 
nám dala, 
a za tuto příležitost 
s vámi pracovat 
a sloužit světu. 
Děkujeme za vaši 
lásku a trpělivost 
a velkorysost a vedení 
po všechny ty roky. 
Za lidstvo, 
zvířata a všechny bytosti 
na této planetě bychom vám 
rádi vyjádřili naši nejhlubší 
vděčnost za vaši oběť, 
soucit a moudrost. 
Upřímně se modlíme, 

aby všechno lidstvo 
brzy začalo dbát vašich slov 
tím, že si zvolí 
bezmasou stravu 
a bude konat dobré skutky, 
aby zachránilo planetu. 
Od nás všech, kdo jsme tady, 
a se všemi diváky, 
kteří se připojili 
k živému vysílání, 
Šťastný veganský Nový rok, 
Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai! 
Milujeme vás, Mistryně! 
Šťastný veganský Nový rok! 
Vám a všem! 
A všechny vás velmi miluji, 
celým svým srdcem.  
Všechny miluji celým svým 
##srdcem. 
Moc vám děkujeme,  
Mistryně! 
Děkujeme, Mistryně! 
Někdy se spolu setkáme, 
dobrá? Myslím s vámi, 
členy Sdružení. 
A mimochodem, 
prosím, my všichni, 
přinejmenším 
členové Sdružení, 
buďte prosím pilnější 
ve svém duchovním 
praktikování. Zanechte 
všeho ostatního, vyjma 
nezbytných povinností 
k vašim rodinám a světu. 
Vyhraďte si čas na meditaci 
pro světové veganství, 
světový mír. 
Všechny vás miluji, 
žáky i nezasvěcené, 
zvířata, stromy, kameny, 
planetu, všechny vás miluji. 
Velmi vás miluji. 
Milujeme Vás, Mistryně. 
Dobrá. 
Sbohem. 
Na shledanou, Mistryně. 
(Děkujeme Vám, Mistryně.) 
Mnohokrát Vám děkujeme, 

Mistryně. 
I kdybych vás 
již znovu neviděla, 
jste všichni v mém srdci. 
Dobrá? 
A v mé meditaci 
a v mých modlitbách. Ano? 
Miluji vás! 
Milujeme vás! 
S láskou! 
Na shledanou, Mistryně. 
Na shledanou! 
Na shledanou, Mistryně! 
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