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Niektorí ľudia
ĽUDIA SÚ VO SVOJEJ
sa zaujímali o vegetariánstvo
PODSTATE SÚCITNÍ A
ale nie veľa.
LÁSKYPLNÍ
Takže počet vegetariánov
nemusí narastať
Dobrý deň, Majsterka.
dostatočne rýchlo a načas,
My, žiaci v Thajsku
aby to vyriešilo
sme veľmi šťastní,
klimatický problém.
že vás dnes vidíme.
Aký by bol váš návrh
Ako sa máte?
ohľadne toho, ako dosiahnuť,
Dobre.
aby sa ľudia v Thajsku
Dobre, veľmi dobre.
stali vegetariánmi
A sme veľmi šťastní,
vo väčšej miere a rýchlejšie?
že vás dnes vidíme
Ďakujem, Majsterka.
a radi by sme vám darovali
Páni.
tieto kvety na znak
Urobili ste veľa.
našej vďačnosti.
Áno. Za to vám ďakujem.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem vám za vznešené
Žehnám vám, žehnám vám.
úsilie, ktoré by mohlo
Ako sa máte?
zachrániť planétu a životy.
Dobre, ďakujeme.
Ten problém, že sa ľudia
Milujem vás.
viac zameriavajú na
Veľmi, veľmi krásne.
znižovanie spotreby energie,
Milujeme Majsterku
pestovanie stromov atď.,
veľmi veľa.
namiesto toho, aby boli
Ďakujem za kvety.
vegetariánmi, čo je
S radosťou.
najdôležitejší kľúčový faktor
Praktikujete dobre?
pre záchranu planéty,
Áno. Áno.
ten problém je všade,
Meditujete dobre?
nielen v Bangkoku,
Áno, dobre.
nielen v Thajsku.
Drahá Majsterka,
Takže sa musíte naďalej
thajskí žiaci
snažiť najlepšie ako môžete
roznášali letáky a DVD
a myslieť pozitívne.
o globálnom otepľovaní
Myslite pozitívne.
do rôznych organizácií
Predpokladajte, že celý svet
a širokej verejnosti.
sa stane vegánsky.
Áno.
Predstavujte si,
Taktiež sme dali
že zachránime planétu.
reklamy do novín
Predpokladajte, že svet
a distribuovali sme
sa stane Nebom na Zemi.
ukážky vegetariánskeho jedla
Stále takto premýšľajte
na vyskúšanie pre verejnosť
a robte to najlepšie.
pri rôznych príležitostiach.
Môžete tiež napísať
Väčšina ľudí sa zamerala
svojej vláde
na iné riešenia,
alebo s ňou diskutovať,
ako je znižovanie
spotreby energie, atď.,
napísať do novín,
čo nie je skutočným
rozprávať sa s ľuďmi od
kľúčovým riešením
novín alebo s kýmkoľvek
na vyriešenie tohto problému.
zodpovedným z tých novín.

Ale prinajmenšom
aspoň niečo robia,
možno by sme mohli získať
trochu času.
Lepšie ako nič,
každá maličkosť pomôže.
No dúfam len,
že to pomôže dosť.
Nemôžeme ľudí nútiť,
aby sa stali vegetariánmi
rýchlejšie, keď ich
najvyšší základ tradície
neinformuje ináč.
Pretože to musí prísť
od náboženských lídrov,
vládnych lídrov a z médií.
A takým spôsobom sa to
stane otvorenejšie, ako trend.
Bude to viac v móde,
viac skutočné,
bude to akoby
prirodzenejší spôsob života.
Na to treba čas.
Medzitým robte to najlepšie.
Ďakujem vám.
Ďakujeme, Majsterka.
Väčšina Thajčanov
sú budhisti
z tradície Hinayana.
Je mnoho budhistov,
ktorí veria,
že toto ľuďom bráni
stať sa vegetariánmi.
Na príklad,
mnísi Hinayana veria,
že jedenie mäsa
nie je zakázané okrem
10 konkrétnych druhov mäsa.
A čo viac,
niektorí budhisti veria,
že nepriame zabíjanie
nespôsobuje žiaden hriech,
alebo že mnísi nemôžu byť
vyberaví a musia prijať
všetko, čo im ľudia ponúknu.
Takže sa zdá, že veľa ľudí
uviazlo v ich vysvetlení toho,
čo je považované
za Budhovo učenie
a pokračujú v jedení mäsa.
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čo by sme mali urobiť?“
Aké slová povzbudenia
Budha povedal:
by ste dali týmto ľuďom,
„Odstráňte (umyte)
aby im to pomohlo
mäsovú časť
otvoriť srdcia a mysle?
a potom zjedzte zvyšok.“
Povedala som personálu
Dokonca ste to museli umyť.
Supreme Master Television,
Takže nie je vôbec možné,
aby zozbierali
že by Budha žiadal ľudí,
všetky výroky Budhu
aby jedli mäso alebo
týkajúce sa
zabíjali zvieratá pre jedlo.
vegetariánskej stravy.
Raz dokonca
On vždy hovoril,
niesol malú ovečku,
že by sme nemali jesť mäso,
pretože bola príliš slabá,
„ktokoľvek je mäso,
aby kráčala.
nie je mojím žiakom“.
A nechcel,
Na začiatku,
aby pastier stále tú ovečku bil
keď prišli k Budhovi,
alebo ju nútil kráčať,
dovolil im pomaly to meniť
keďže bola poranená
na vegetariánsku stravu.
alebo slabá.
Presne ako som ja povolila
Takže Budha sa ponúkol,
Pohodlnú Metódu,
že tú ovečku vynesie
aby ľudia boli aspoň
na kopec namiesto pastiera.
10 dní vegetariánmi, aby
Budha nikdy neobhajoval
sa pomaly menili smerom
jedenie mäsa.
k vegetariánskej strave.
Môžete teda zozbierať
A učíme ich
všetky tieto výroky,
Pohodlnú Metódu,
máme ich na internete.
aby pomaly
Vytlačte ich na leták a
získavali skúsenosti
dajte ich mníchom a ľuďom,
a oboznámili sa
dúfajúc, že porozumejú.
s vegetariánskou stravou,
A ak nebudú rozumieť,
ak nedokážu byť
vždy sa môžu odvolať
vegetariánmi okamžite.
na tie sútry, v ktorých
Podobne to možno Budha
to Budha povedal.
dovolil na začiatku.
Pretože my sme tiež uviedli,
Ale hovoril znovu a znovu
kde to Budha povedal,
a znovu,
v ktorej sútre,
v mnohých sútrach,
v ktorom odstavci
že by sme nemali jesť mäso.
a v ktorej kapitole. (Áno.)
Každý kto je mäso,
Teraz zoberte všetko toto
ničí všetky dobré zásluhy
z našej internetovej stránky,
a všetky strážcovia Dharmy
zo Supreme Master
sa od nich dokonca
Television alebo zo všetkých
držia preč.
relácií Slová múdrosti.
A oni zničia
tento základ súcitu, atď.
Niekedy vysielame
Jeden z mníchov sa spýtal:
všetky možné výroky
„Ak ideme von prosiť
o Budhovi a dokonca
o almužny a ľudia nám dajú
o rôznych náboženstvách.
nejaké mäso
Vytlačte to všetko.
spolu so zeleninou a ryžou,
Ak je to príliš dlhé,

vytlačte len Budhistické.
A ak stretnete moslima,
vytlačte moslimské.
Alebo ich vytlačte
všetky naraz,
rôzne náboženstvá
a dajte to mníchom
a ľuďom, alebo to pošlite
vládnym predstaviteľom
alebo novinám.
Alebo to pošlite,
kamkoľvek môžete.
V dnešnej dobe
máme emaily,
posielame ich všetkým.
Ďakujem. (Ďakujem vám.)
Je to veľmi ľahké.
Nie je to také ťažké.
Ľahké. Skúste to.
Dobrý deň Majsterka. (Ahoj.)
Myslím, že jedna z príčin,
prečo sa niektorí ľudia
nechcú stať vegetariánmi je,
že ešte nevidia
súvislosť medzi
zabíjaním a karmou,
ktorá z toho vyplýva.
Väčšine ľudí sa svet zdá byť
v poriadku tak, ako je,
napriek viacerým varovným
znameniam, ako sú mnohé
katastrofy a choroby,
ktoré ich postihujú.
Drahá Majsterka,
ako môžeme dosiahnuť,
aby videli prepojenie
medzi zabíjaním, či už
priamym alebo nepriamym
a vyplývajúcou karmou?
Ako môžeme dosiahnuť,
aby verili v karmu
skôr, než bude neskoro?
Netreba ich prinútiť,
aby verili v karmu.
To trvá príliš dlho.
Buď im dajte
budhistické písma
ohľadne toho,
čo Budha hovoril,
a čo som práve spomenula
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a vytlačte všetky fakty.
alebo len vytlačte
S karmou alebo bez karmy,
všetky vedecké dôkazy
alebo vedecké dôkazy
o súvislosti jedenia mäsa
a zároveň aj o karme.
a globálneho otepľovania.
Ďakujem.
To znamená, že ak budú
Dobrý deň, Majsterka.
ďalej jesť mäso,
Dobrý deň.
zomrú,
Ďakujem vám za vašu lásku
zničia planétu.
a požehnanie pre nás.
Netreba do toho dokonca
Mám dve otázky.
zahŕňať karmu.
V novinách bol článok,
Záleží na tom, kto to je.
v ktorom sa písalo,
Ak sú to budhisti
že každý deň nejaká firma
a veria v karmu, potom je to
s nealkoholickými nápojmi
v poriadku, dajte im to,
vyrobí 1,5 milióna
čo povedal Budha.
fliaš sódy, ktoré sa predávajú
Ak nie, dajte im
po celom svete.
vedecké dôkazy
V roku 2006 len jedna firma
o škodlivosti jedenia mäsa,
vyrábajúca nealkoholické
dokonca pre ich zdravie.
nápoje, minula 290 miliárd
Všetko to máme na
litrov vody na ich výrobu,
Supreme Master Television.
čo sa rovná
Požiadajte prosím niekoho
jednej pätine spotreby vody
s dobrou angličtinou,
v celých Spojených štátoch.
aby to všetko preložil
Z uvedenej informácie
do thajčiny. Vytlačte to,
vyplýva,
stačí aj veľmi málo,
že taká veľká spotreba vody,
aby ste nemuseli tlačiť
ako je táto,
mnoho papierov.
môže spôsobiť vážny
Vytlačte málo,
nedostatok v budúcnosti,
len titulky, veľmi veľké
ani nehovoriac
a oni budú zvedaví.
o plastovom odpade a o
Prečítajú si to.
vypúšťaní toxického odpadu
Ak nedokážu čítať,
do životného prostredia,
požiadajú niekoho,
ktoré sa udialo
aby im to prečítal.
v Indii v roku 2003.
Aj keď je to malé,
Verím, že informovaním
prečítajú si to.
zákazníkov, ktorými je
Len uveďte niečo pútavé,
väčšinou mládež a študenti,
napríklad „Jesť mäso
o tejto otázke,
je samovražda.“
by sme boli schopní pomôcť
„Chcete zomrieť mladý?“
znížiť spotrebu sódy,
Niečo také. Alebo
čo môže byť aj cesta
„Chcete žiť dlho?“
na vyriešenie problému
A pod tým uveďte
globálneho otepľovania.
všetky škody
Ctená Majsterka,
kvôli jedeniu mäsa
a všetky výhody
aký je na to váš názor?
vegetariánskej stravy.
Ďakujem.
Vytvorte nejaký
Samozrejme,
pútavý titulok
môžete informovať,

čím viac, tým lepšie.
Počula som,
že konzumácia sódy
aj tak nie je veľmi dobrá
pre vaše zdravie,
no nemôžete im jednoducho
povedať, aby prestali so
všetkým. Je už ťažké
povedať im, aby sa vzdali
kúska mäsa.
Takže ide o to,
že konzumácia mäsa
je strašná karma pre vás
a pre svet.
Dobre, sóda možno
nie je až taká zlá.
Takže sa najskôr sústreďte
na vegetariánsku stravu.
A potom budeme mať
dokonca dosť vody
na výrobu sódy a pod.
alebo na 10 kúpeľov denne.
Jedenie mäsa spôsobuje
väčšiu spotrebu vody
než čokoľvek iné.
Takže aj keby ste sa vy a ja
snažili nekúpať sa celý rok
a podobne,
stále to nie je nič
v porovnaní s tým, čo
spotrebujú pri výrobe mäsa.
Takže môžete informovať
firmu na výrobu sódy,
alebo môžete informovať
mladých ľudí, svoje deti,
aby ju nepili,
ale nie je to priorita číslo 1.
Samozrejme, všetko pomôže.
Môžete im dať všetky fakty,
ak ich dokážete nájsť
na internete, o tomto
probléme s výrobou sódy.
Ináč sa len sústreďte
na to, aby ste im povedali,
aby sa stali vegetariánmi.
Pretože keď sa stanú
vegetariánmi kvôli tomu,
aby zachránili planétu,
ich vedomie sa zmení,
bude súcitnejšie,
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učitelia a študenti
láskyplnejšie.
dali prísľub, že sa stanú
A potom sa zmení karma.
vegetariánmi.
A možno sa sóda
Mnoho detí, keď spoznajú
eliminuje sama.
kruté zaobchádzanie
Keď raz budete vegetariánmi,
so zvieratami,
budete čistejší
prestanú jesť mäso.
a vyberiete si aj lepší,
A tiež keď spoznajú
zdravší nápoj.
úžitok vegetariánskej stravy,
Ďakujem veľmi pekne.
budú pokračovať.
Nemáte za čo.
Ale stále to nie je
Znižovanie spotreby mäsa
dosť rýchle.
na zmiernenie vplyvu
Myslím, že potrebujeme
globálneho otepľovania
viac spolupráce
je možné medzi študentmi.
od mnohých anjelov,
Aj keď nejaké
ako je vláda, tlač
vegetariánske jedlo
a ľudia všeobecne.
je v školách dostupné,
Aj tak, snažte sa, ako môžete.
stále je to ešte veľmi málo.
Choďte do škôl
Keby bolo dostupných
Vráťte sa do škôl.
viac možností
Dobrý deň, Majsterka.
vegetariánskeho jedla
Dobrý deň.
v školských bufetoch
V niektorých krajinách
alebo viac ukážok
je veľké množstvo
vegetariánskeho varenia
vegetariánov, napríklad na
v školách a keby študenti
Taiwane (Formosa)
boli viac informovaní
alebo v Indii.
o vplyve
Je to kvôli
konzumácie mäsa
duchovnej úrovni krajiny?
na globálne otepľovanie,
Je možné, aby Thajsko bolo
verím,
ako Taiwan (Formosa)
že by študenti neodmietli
alebo India?
tento alternatívny životný štýl
Ďakujem, Majsterka.
a zapojili by sa
Je to možné,
do kampane proti
ak sa všetci mnísi a mníšky
globálnemu otepľovaniu.
obrátia
Majsterka,
k vegetariánskej strave.
aký je na to váš názor?
Pretože v Indii
Áno, je to veľmi dobré,
sú všetci mnísi vegetariánmi.
veľmi dobrý nápad.
Nezabíjajú, nevezmú si mäso.
Mnoho vašich bratov
Dokonca aj keď idú žobrať,
a sestier to robí.
ľudia to vedia,
Napríklad idú
nedávajú im mäso.
na univerzitu alebo do školy,
Je to tradícia
do materskej školy,
od dávnych čias..
základnej školy,
A na Taiwane (Formosa)
aby ukázali
vegetariánsku stravu
sú všetci budhistickí mnísi
a dali študentom
absolútne vegetariánmi.
niečo na ochutnanie.
Preto ľudia
A profesori,
napodobňujú ich príklad.

Takže sa pokúste najskôr dať
všetky informácie mníchom.
Uvidíme, či to pôjde.
Veľa šťastia.
Veľa šťastia vašej krajine.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Nasledujúca otázka je,
mohli by ste nám prosím
poradiť, ako vybudovať
úspešnú vegetariánsku
reštauráciu v Thajsku?
Ďakujem, Majsterka.
Naučte sa to
od existujúcich
vegetariánskych reštaurácií.
A naučte sa to od rôznych
bratov a sestier po svete.
Práve teraz otvárajú
reštaurácie Loving Hut
v mnohých krajinách
a veľa aj na Taiwane
(Formosa).
Takže ak od nich chcete
získať skúsenosti,
radšej sa spýtajte ich.
Ja som načrtla rámce,
čo treba robiť, ako a kde.
A musela som ochutnať
všetko to chutné jedlo,
ktoré mi nútili
mnoho dní, týždňov
a mesiacov,
než sme vybrali
niektoré z lahodných jedál
na predstavenie verejnosti.
Takže som robila
všetku prípravnú prácu
pre vás, ľudkovia.
Takže sa spýtajte ich, dobre?
Nemôžem proste ísť
do každej reštaurácie
a ukázať vám to,
pretože som už ukázala
rámce ako prvému
ústrediu v Miaoli
a oni to už potom
naučia všetkých ostatných.
Takže získajte informácie
od nich, dobre?
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Dobre, ďakujem Majsterka.
Ale majte tiež na mysli,
že v Thajsku je trochu
iná chuť.
Takže musíte zahrnúť
nejaké thajské jedlo.
Áno. Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
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