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Dobrý deň, krásna Majsterka. 
Dobrý deň. 
Chcem sa s vami podeliť 
o niekoľko dobrých správ. 
Nedávno sme 
na Formose (Taiwan) 
podporovali kampaň 
„pondelky bez mäsa“. 
Zasvätení 
z formózskych (taiwanských) 
neziskových organizácií. 
Táto kampaň bola spustená 
21. septembra. 
Je inšpirovaná 
Paulom McCartney, 
ktorý bol členom Beatles. 
On propaguje  
Svetový vegetariánsky deň 
vo Veľkej Británii. (Áno.) 
Organizátormi 
na Formose (Taiwan) 
sú slečna Su Xiaohuan, 
vegetariánska autorka 
a pán Hsu Jen-Hsiu, 
zakladateľ Asociácie 
na ochranu divej prírody, 
čo je vplyvná 
environmentálna skupina 
na Formose (Taiwan). 
Vytvorili  
na Formose (Taiwan) 
platformu „Deň bez mäsa“ 
a propagujú 
„pondelky bez mäsa“, 
povzbudzujú ľudí, 
aby nejedli mäso v pondelok. 
Áno, dúfajú, že sa im podarí 
inšpirovať viac ľudí, aby 
boli vegetariánmi, pričom 
začnú jedným dňom v týždni. 
Potom sa vegetariánska 
strava stane zvykom. 
Ľudia si na to zvyknú. 
(Áno.) Nie je možné, 
aby si na to nezvykli. 
Ich úmyslom 
je šíriť svetu pozitívne 
a krásne posolstvo 
prostredníctvom 
médií a internetu. 

Taktiež dúfajú, 
že pondelky bez mäsa 
pomôžu znížiť 
emisie CO2, zachrániť 
dažďové pralesy a zastaviť 
globálne otepľovanie. 
To nestačí. 
Jeden deň v týždni nestačí. 
Čo ale môžeme robiť? 
Je to príliš málo. Príliš málo. 
Možno je to ale len začiatok. 
Neskôr sa stanú  
vegetariánmi, 
na tri dni, päť dní, 
sedem dní v týždni. 
Týždeň má len sedem dní, 
takže o čo ide, však? 
Sedem dní v týždni 
je veľmi ľahké. 
Po prvom týždni 
môžu pokračovať 
ďalší týždeň. Áno. 
Skutočne tomu nerozumiem. 
Niektorí ľudia nevedia 
o škodlivých vplyvoch mäsa, 
preto ho naďalej jedia. 
Ale tí dvaja ľudia, 
ktorí od nás získali ocenenia, 
oni okamžite prešli 
na vegetariánstvo, 
hneď ako dostali informácie. 
Niektorí ľudia do nevedia 
a samozrejme 
ďalej jedia mäso; 
nie sú dobre informovaní. 
Niektorí ľudia to už vedia, 
ale aj tak pokračujú 
v jedení mäsa. 
Tomu nerozumiem. 
Skutočne nerozumiem 
takým ľuďom. 
Je to čudné, nie? 
Aj keď vedia, 
že situácia je 
naliehavá a nebezpečná, 
a že mäso je zlé 
pre ich zdravie, 
aj tak sa nezmenia. 
Vy ste inteligentní. 
Pochopili ste to hneď, 

ako som povedala jednu vetu. 
V minulosti som vám nedala 
také informácie, 
ktoré dnes vysielame na 
Supreme Master Television 
ale vy ste to hneď pochopili. 
Pomysleli ste si, že to čo 
som povedala, dáva zmysel, 
a tak ste sa jednoducho  
vzdali mäsa a okamžite ste  
sa stali vegetariánmi. 
Ste inteligentní ľudia. 
Čudné! 
V súčasnosti môžu ľudia 
získať toľko informácií, 
ako je správa OSN 
a iné vedecké správy, 
no aj tak sa nezmenia. 
Nie je to tak, 
že by ma museli nasledovať, 
keď sa stanú vegetariánmi. 
Však? 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň. 
Čítala som na internete 
niekoľko dobrých správ. 
Hovorilo sa v nich, že tigre 
tiež potrebujú jesť rastlinnú 
stravu. Mnohí ľudia si  
myslia, že sú mäsožravce 
a nemôžu byť vegetariánmi. 
Rozumiem. 
Myslia si, že tigre 
nemôžu jesť trávu. 
Vlastne všetky tie koncepty 
sú nesprávne, (Áno.) 
pretože podľa výskumu, 
bez ohľadu na to, 
koľko zvieratá jedia mäsa, 
ich telo stále potrebuje 
hrubú vlákninu. 
V divočine vlastne 
mnohé mäsožravce 
vyhľadávajú trávu na jedenie. 
Ale v zoo, keďže ich ľudia 
kŕmia iba mäsom, 
nemôžu nájsť 
žiadnu trávu na jedenie, 
preto si tieto mäsožravce 
ohrýzajú kožušinu 
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na vlastných telách. 
Ach, Bože! 
Keby sme rozumeli 
jazyku zvierat, 
pravdepodobne by sme 
počuli ich náreky 
za trochou trávy. 
Áno, áno! 
Jeden výskum 
už preukázal, 
že keď sú tieto mäsožravce 
kŕmené vegetariánskym  
jedlom, nie je to pre ne  
škodlivé, ani to nezníži  
ich tráviacu schopnosť. 
Naopak, 
keď sú kŕmené  
vegetariánskym jedlom, 
je to vlastne dobré 
pre ich zdravie. (Áno!) 
Nedávno bol vyvinutý 
multivitamínový doplnok 
pre veľké mäsožravce, 
z rodu mačkovitých, 
chované v zajatí. 
Do toho doplnku pridali  
nejaké rastlinné  
výživové zložky. 
Výsledkom experimentu 
je to, že tento doplnok 
nie je škodlivý 
pre mäsožravce. 
Vlastne je veľmi prospešný 
pre ich zdravie. (Áno!) 
Práve s tým začali. 
Propagovať tento 
nový doplnok. 
Propagovať 
vegetariánsku stravu. Áno! 
Doposiaľ nezistili žiadne  
škodlivé vplyvy. 
Samozrejme že nie. 
Čistá vegetariánska strava 
by pre ne bola zdravšia. 
Správne! A čo viac, 
znížila by sa šanca, 
že ochorejú. 
Áno.  
Preto kŕmiť zvieratá 
vegetariánskym jedlom 

je veľmi prospešné. 
Čína je taká skvelá! 
Ďakujem vám! 
Súdruhovia 
urobili dobrú prácu. 
Odviedli ste dobrú prácu! 
Veľmi dobre! 
Bolo zaznamenané, 
že mnohé tigre a levy 
nežerú mäso. 
V knihe Yoganandu 
sú tiež nejaké 
takéto príbehy. 
Môžem vám povedať niečo 
o mojich psoch. 
Samozrejme, dávam im 
veľa čerstvej zeleniny, 
ale vždy keď idú von, 
hľadajú ešte aj 
trávu na jedenie. 
Jedia trávu, rozumiete? 
Mačky tiež. 
Niekedy ľudia, 
ktorí chovajú mačku, 
ak vedia o mačkách veľa, 
kupujú pre svoje mačky  
nádoby s trávou na jedenie. 
Existuje špeciálny druh trávy 
pestovaný v nádobách,  
pre ľudí, ktorí chovajú  
mačky.  
Ľudia, ktorí to vedia, 
často kupujú 
trávu v týchto nádobách 
a dávajú ju mačkám. 
Keď sa minie jedna nádoba, 
kúpia ďalšiu. 
Je to tak. 
Ak mačke nedáte trávu, 
keď vyjde von, 
bude hľadať trávu. 
Videla som zvieratá 
môjho suseda, 
ako hľadajú trávu na jedenie. 
Kurčatá a kačky 
tiež jedia trávu. 
Keď som bola v Rakúsku, 
videla som na jazere, 
že mnohé malé kačičky, 
išli na breh jazera, 

aby si našli trávu na jedenie. 
Takže nehovorte, že zvieratá 
nerozumejú veciam – 
oni rozumejú lepšie než my. 
Nemajú na výber, 
preto musia jesť mäso. 
Keby ste ich kŕmili 
vegetariánskym jedlom, 
stali by sa vegetariánmi, 
bez problémov. 
Neskôr,  
ak ich budete kŕmiť mäsom, 
nebudú ho chcieť. 
Ďakujem, Majsterka. 
Mám vás rada, Majsterka. 
Mám vás veľmi rada. 
Dobrý deň. 
Som z Kórey. 
V Kórei je mnoho 
veľkých cirkví 
a býva zhromaždenie 
kňazov a vodcov 
z týchto veľkých cirkví 
v krajine. 
Najskôr im 
jeden z našich žiakov 
začal podávať 
vegetariánske jedlo, 
asi pre 150 – 200 ľudí, 
samozrejme  
na vlastné náklady. 
Potom sa to neskôr 
zvýšilo na 1000 ľudí. 
Na začiatku  
sme podávali malé množstvo, 
asi 150 – 200 jedál. 
A potom požadovali 
1000 jedál na večeru, 
raňajky a obed, 
čo bolo spolu 3000 jedál. 
Najskôr sa čudovali: 
„Prečo nám chcú 
podávať jedlo?“ 
Keď sme im ale poskytli 
3000 porcií 
vegetariánskeho jedla 
pre 1000 ľudí, 
ich postoj  
k vegetariánskej strave  
sa pozitívne zmenil. 
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Prvýkrát 
jeden kórejský brat poskytol 
cirkevným vodcom –  
asi 100 ľuďom, 
cirkevným vodcom – 
vegetariánske jedlo zdarma. 
V tom čase 
to ale nedokázali pochopiť: 
„prečo nám dávajú 
vegetariánske jedlo zdarma 
bez zaplatenia?“ 
A neskôr požiadali 
o 1000 až 3000 jedál. 
Tiež zadarmo? 
Áno. 
Teraz sme prvýkrát 
zaváhali, pretože 
nie je ľahké pripraviť 
3000 porcií jedla. 
Ale my Kórejci, 
sme to zvládli, 
a oni to potom pochopili 
a pozitívne sa zmenili. 
Áno. 
Takže potom, 
jeden z kňazov, 
ktorý má vysokú hodnosť, 
ustanovil  
komunitu seniorov. 
A oni sa rozhodli 
podávať vegetariánske jedlo 
na každý chod. 
Takže sa rozhodli pripraviť 
150 – 200 porcií 
na otváraciu slávnosť. 
Diskutovali sme 
o vegetariánstve 
s kňazmi 
a presbyteriánmi, 
ktorí tam bývajú, 
a tiež s tými, 
ktorí prichádzajú 
z celej krajiny. 
Spýtali sme ich teda, 
prečo taký láskyplný život, 
aký spomínal Ježiš 
nezačína už od jedla, 
ktoré jeme. 
Povedali sme im, 
že vegetariánska strava 

je strava lásky. 
Áno, povedala som im, 
že si tento fakt 
uvedomujeme príliš pomaly. 
V skutočnosti, 
viesť život lásky, 
ako nás učil Ježiš, 
by malo začať 
od jedla, ktoré jeme, 
od jedla, ktoré neškodí 
iným živým bytostiam. 
Takže, je to dobré. 
Povedala som im, že si to 
uvedomujeme príliš pomaly. 
Rozumiem, rozumiem. 
Príliš pomaly, príliš pomaly. 
A aj atmosféra v tom čase 
bola skutočne plná lásky. 
Žiarila svetlom. 
Oni boli šťastní 
aj my sme boli šťastní. 
Áno, som si istá. 
Ženy tých vodcov 
si chceli vziať všetky 
zvyšky domov. 
Žiadne jedlo nezostalo. 
V skutočnosti v kórejskej 
cirkevnej kultúre mali sklon 
správať sa k cirkvám, ktoré 
sa držali vegetariánstva, ako 
k falošným náboženstvám. 
Teraz sú ale pozitívnejší, 
čo sa týka vegetariánstva. 
Preto si myslím, že 
je to pre nich skvelá zmena, 
že akceptovali 
vegetariánsku stravu 
pozitívnym spôsobom. 
Veľmi dobre. Skvelé! 
Ďakujem vám. 
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