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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. 
Aké slová povzbudenia 
by ste dali týmto ľuďom, 
aby im to pomohlo 
otvoriť srdcia a mysle? 
Povedala som personálu 
Supreme Master Television, 
aby zozbierali 
všetky výroky Budhu 
týkajúce sa 
vegetariánskej stravy. 
On vždy hovoril, 
že by sme nemali jesť mäso, 
„ktokoľvek je mäso, 
nie je mojím žiakom“. 
Na začiatku, 
keď prišli k Budhovi, 
dovolil im pomaly to meniť 
na vegetariánsku stravu. 
Presne ako som ja povolila 
Pohodlnú Metódu, 
aby ľudia boli aspoň 
10 dní vegetariánmi, aby 
sa pomaly menili smerom 
k vegetariánskej strave. 
A učíme ich 
Pohodlnú Metódu, 

aby pomaly 
získavali skúsenosti 
a oboznámili sa 
s vegetariánskou stravou, 
ak nedokážu byť 
vegetariánmi okamžite. 
Podobne to možno Budha 
dovolil na začiatku. 
Ale hovoril znovu a znovu 
a znovu, 
v mnohých sútrach, 
že by sme nemali jesť mäso. 
Každý kto je mäso, 
ničí všetky dobré zásluhy 
a všetky strážcovia Dharmy 
sa od nich dokonca 
držia preč. 
A oni zničia 
tento základ súcitu, atď. 
Jeden z mníchov sa spýtal: 
„Ak ideme von prosiť 
o almužny a ľudia nám dajú 
nejaké mäso 
spolu so zeleninou a ryžou, 
čo by sme mali urobiť?“ 
Budha povedal: 
„Odstráňte (umyte) 
mäsovú časť 
a potom zjedzte zvyšok.“ 
Dokonca ste to museli umyť. 
Takže nie je vôbec možné, 
že by Budha žiadal ľudí, 
aby jedli mäso alebo 
zabíjali zvieratá pre jedlo. 
Raz dokonca 
niesol malú ovečku, 
pretože bola príliš slabá, 
aby kráčala. 
A nechcel, 
aby pastier stále tú ovečku bil 
alebo ju nútil kráčať, 
keďže bola poranená 
alebo slabá. 
Takže Budha sa ponúkol, 
že tú ovečku vynesie 
na kopec namiesto pastiera. 
Budha nikdy neobhajoval 
jedenie mäsa. 
Môžete teda zozbierať 
všetky tieto výroky, 

máme ich na internete. 
Vytlačte ich na leták a 
dajte ich mníchom a ľuďom, 
dúfajúc, že porozumejú. 
A ak nebudú rozumieť, 
vždy sa môžu odvolať 
na tie sútry, v ktorých 
to Budha povedal. 
Pretože my sme tiež uviedli, 
kde to Budha povedal, 
v ktorej sútre, 
v ktorom odstavci 
a v ktorej kapitole. 
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 
alebo len vytlačte 
všetky vedecké dôkazy 
o súvislosti jedenia mäsa 
a globálneho otepľovania. 
To znamená, že ak budú 
ďalej jesť mäso, 
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zomrú, 
zničia planétu. 
Netreba do toho dokonca 
zahŕňať karmu. 
Záleží na tom, kto to je. 
Ak sú to budhisti 
a veria v karmu, potom je to 
v poriadku, dajte im to, 
čo povedal Budha. 
Ak nie, dajte im 
vedecké dôkazy 
o škodlivosti jedenia mäsa, 
dokonca pre ich zdravie. 
Všetko to máme na 
Supreme Master Television. 
Požiadajte prosím niekoho 
s dobrou angličtinou, 
aby to všetko preložil 
do thajčiny. Vytlačte to, 
stačí aj veľmi málo, 
aby ste nemuseli tlačiť 
mnoho papierov. 
Vytlačte málo, 
len titulky, veľmi veľké 
a oni budú zvedaví. 
Prečítajú si to. 
Ak nedokážu čítať, 
požiadajú niekoho, 
aby im to prečítal. 
Aj keď je to malé, 
prečítajú si to. 
Len uveďte niečo pútavé, 
napríklad „Jesť mäso 
je samovražda.“ 
„Chcete zomrieť mladý?“ 
Niečo také. Alebo 
„Chcete žiť dlho?“ 
A pod tým uveďte 
všetky škody 
kvôli jedeniu mäsa 
a všetky výhody 
vegetariánskej stravy. 
Vytvorte nejaký 
pútavý titulok 
a vytlačte všetky fakty. 
S karmou alebo bez karmy, 
alebo vedecké dôkazy 
a zároveň aj o karme. 
V zmysle znižovania emisií 
skleníkových plynov, 

boli by ste schopná 
urobiť nám predstavu o tom, 
koľko by sme skutočne 
mali znížiť, 
aby sme zastavili túto krízu 
globálneho otepľovania? 
Musíme zredukovať 
80 % znečistenia 
z plynov 
a všetkého ostatného. 
A zastaviť jedenie zvierat. 
To je jediná cesta 
na okamžité zastavenie 
80 % znečistenia plynmi. 
Zvyšok, 
viac menej 20 %, 
dokáže príroda absorbovať 
a postarať sa o to a Zem 
sa dokáže obnoviť sama. 
Zem má mechanizmus 
na vlastnú obnovu. 
Je to len tak, 
že planétu preťažujeme. 
Príliš veľa znečisťujeme 
a vytvárame príliš 
vražednej karmy. 
Preto sa Zem dokonca 
ani nesmie obnoviť, 
kvôli zlej karme obyvateľov. 
Hneď ako vymažeme túto 
zlú odplatu 
vplyvom zabíjania, 
potom sa Zem zmení, 
bude smieť opraviť sa, 
zregenerovať sa 
a znovu podporovať život. 
Všetko sa to točí 
okolo karmy. 
Preťažujeme schopnosť 
Zeme, takže musíme 
obrátiť naše činy. 
Všetko je to o tom. 
Jedenie mäsa spôsobuje 
80 % globálneho otepľovania 
zo znečistenia. 
Ak teda len prestaneme 
jesť mäso, 
prestaneme zabíjať zvieratá 
kvôli jedlu, 
potom 80 % znečistenia 

z plynov zmizne. 
A budeme žiť v mieri, 
v zdraví, šťastí a opäť 
budeme mať dlhý život. 
Ve skutečnosti 
máme dostatek jídla. 
Nikomu jídlo neberete. 
Jen někteří jedí příliš. 
A konzumace masa 
je nejhorší. 
Konzumace masa 
vyčerpává všechno. 
Vodu, obiloviny 
a rostlinné bílkoviny, 
90 % z nich. 
Odebírá to tedy mnoho 
světových zdrojů. 
A vody 70 %. 
I kdybychom se nesprchovali, 
nečistili si zuby, 
neznamenalo by to nic, 
kdybychom 
nepřestali jíst maso. 
Zničili bychom tuto planetu. 
Zdroje by se vyčerpaly. 
Už dobíhají. 
A mnoho lidí si také dělá 
zásoby jídla, protože se bojí 
klimatických změn. 
Ale již předtím 
byl nedostatek jídla. 
862 miliónů lidí 
ve světě trpí hladem, 
jen tento rok, 
kvůli jedení masa. 
Protože všechno jídlo 
je zkrmeno zvířaty. 
Zdroje, půda a všechno. 
Nikdy to nestačí, 
když o tom mluvím. 
Je to absurdní, 
že někdo jí moc 
a někdo jí málo. 
Není to tak, 
že když jedí maso, 
jsou všichni zdraví 
a je to pro ně dobré a zdravé 
a mohou si to stále užívat. 
Není to tak. 
Kdyby dále takto jedli, 
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také by zemřeli. 
Kdyby byla Země zničena, 
nebyly by žádné zdroje. 
Nič na jedenie. 
Prišli sme s ničím, 
odídeme s ničím. 
Ale medzitým 
sa každý snaží zobrať, 
čo môže 
a preto máme nedostatok. 
Niektorí si berú príliš veľa, 
niektorí nemajú nič. 
A pretože 
čím viac jeme mäsa, 
tým viac musíme odlesňovať 
a tým viac zdrojov 
potrebujeme. 
Viac mäsa, 
viac využívanej pôdy, 
viac odlesňovania, 
väčšia potreba paliva 
na spracovanie, prepravu, 
viac zdrojov potrebných 
na liečivá, zariadenia, 
lekárske zariadenia, 
na všetky možné nové 
vynálezy medicíny, 
pretože sa neustále vynárajú 
nové choroby. 
A na tie staré sme ešte 
neobjavili liek, 
no prichádzajú už nové. 
Kvôli tomuto druhu 
zlej energie vzniká 
viac zlých vírusov, baktérií 
a my s tým nikdy 
nedokážeme držať krok. 
A potom je viac nemocníc, 
viac experimentov, 
viac pitiev, 
viac utrpenia zvierat, 
vo všemožných veciach, 
nielen že ich zabíjame, 
ešte trpia aj v laboratóriách 
ešte trpia aj v laboratóriách 
a podobne. 
Je to nad moju predstavivosť, 
ako sa môžeme 
takto správať k niekomu 
alebo k nejakému zvieraťu. 

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

