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Verím, že veda už robí 
dobrú prácu 
a usilovne skúma 
a informuje verejnosť 
o kritickom stave na Zemi, 
ktorému čelíme, čo sa týka 
globálneho otepľovania. 
Bez vedy by pravdepodobne 
väčšina z nás nevedela  
vôbec nič 
o hroznom stave 
planetárnej krízy. 
Ak myslíte technológiu 
na minimalizovanie vplyvu 
globálneho otepľovania, 
existujú nejaké malé veci, 
ktoré boli vynájdené 
a nainštalované, ale  
aj úžitok je minimálny. 
Aj so všetkým 
vedeckým výskumom 
a vynálezmi, 
aj keby sme mohli vynájsť 
niečo viac, 
zaberie to dlhý čas, 
vyžaduje to viac, než to, 
čo si teraz môžeme dovoliť, 
aby sme ich priviedli 
k materializácii, chápete? 
Všetka ostatná technológia 
zaberie dlhý, dlhý, 
dlhý čas, 
aby bola na trhu, 
aby sa zmaterializovala, ak 
to môžeme dovtedy stihnúť. 
V snahe minimalizovať 
tieto hrozné vplyvy, 
môžu byť uplatnené 
vedecké aj duchovné 
prístupy. 
Vedecky povedané, 
metán od dobytka je dnes 
hlavným prispievateľom 
ku globálnemu otepľovaniu. 
Bolo to zdokumentované 
mnohými  
vedeckými inštitúciami, 
z ktorých prvá bola 
správa OSN z roku 2006 – 
ako dnes už každý vie –  

s názvom  
„Dlhý tieň dobytka.“ 
Odvtedy bolo publikovaných 
omnoho viac výskumov 
o dobytku, 
produkcii mäsa 
a skleníkových plynoch. 
Jeden fakt je jasný:  
ak zastavíme spotrebu mäsa 
a chov dobytka, 
eliminujeme súčasne 
jeden z plynov, ktorý 
najviac zadržiava teplo, 
a tým je metán. 
A pretože tento plyn 
sa stráca z atmosféry  
oveľa rýchlejšie, 
planéta sa ochladí 
takmer okamžite. 
Toto tiež vyrieši problémy 
ako je 
roztápanie permafrostov, 
ktoré ináč uvoľnia 
viac metánu, ak sa neurobí 
nič, aby sa to zastavilo. 
Za dnešné problémy 
našej planéty. 
nemôžeme obviňovať 
vedcov ani žiadnu 
vedeckú technológiu. 
Oni urobili, čo mohli. 
Duchovní ľudia, 
aj neduchovní ľudia, 
musíme sa tiež usilovať 
zo všetkých síl. 
Osud našej planéty 
je v našich rukách, 
kým vedci budú môcť urobiť 
niečo, čo nám pomôže. 
Profesor 
John Schellnhuber,  
zakladajúci riaditeľ 
Nemeckého 
postupimského inštitútu 
pre výskum klimatických 
dopadov a tiež hlavný 
poradca nemeckej vlády 
pre klimatické zmeny, 
v jednom rozhovore pre 
Supreme Master Television 

povedal, 
že bez zmeny smeru 
naše súčasné 
neudržateľné praktiky 
„povedú k veľkej katastrofe“, 
aby som ho citovala. 
Ak máme zabrániť tomu,  
aby táto katastrofa bola  
mnohokrát väčšia, musíme  
konať teraz. Profesor 
Schellnhuber povedal, že 
svetovú populáciu nemožno 
udržať pri energetických  
a pôdnych nárokoch 
mäsitej stravy. 
Preto je potrebný prechod 
na vegetariánstvo 
alebo vegánstvo, 
aby sme naďalej podporovali 
náš život na Zemi. 
Toto je teda 
vedecká perspektíva. 
Vy máte ale tiež pravdu, 
keď ku klimatickej zmene 
pristupujete 
z duchovného hľadiska. 
Každé náboženstvo nejakým 
spôsobom hovorí 
o zákone karmy alebo 
„ako zasejete, 
tak budete žať“. 
Toto je vedou vysvetlené 
ako fyzikálny princíp, 
ktorý hovorí, 
že každá akcia spôsobuje 
rovnakú reakciu. 
Takže zákon karmy (odplaty) 
a veda hovoria to isté – 
že čokoľvek urobíme, 
sa nám vráti. 
Z tohto pohľadu by sme si 
zrejme želali vyhnúť sa 
zabíjaniu,  
ináč na oplátku zožneme  
karmu (odplatu) zabíjania. 
Všetko múdre učenie  
minulých a súčasných  
Majstrov teda káže 
iba lásku a dobrotu 
jeden k druhému navzájom. 
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„Nezabiješ“ je základné 
prikázanie každej viery. 
Preto sa musíme úplne 
vrátiť k nášmu vznešenému 
duchovnému dedičstvu. 
Iba to nám môže priniesť 
trvalú bezpečnosť a ochranu, 
plodením milosrdenstva 
z Neba, v ktorom 
môžeme nájsť útočisko. 
Ďakujem vám pekne. 
Dobré popoludnie,  
Majsterka. (Dobrý deň.) 
Moja otázka je, 
rešpektujúc slobodnú vôľu, 
ktorú Boh dáva 
ľudským bytostiam, 
prečo ľudstvo ničí planétu, 
ktorá je jeho domovom, 
ničí seba 
a ničí aj svojich  
spoluobyvateľov? 
Najlepším príkladom je to, 
čo sa deje 
s globálnym otepľovaním, 
vediac, že následky 
by mohli byť veľmi vážne, 
podobné tomu, čo sa stalo 
na planéte Mars. 
Prečo to Boh nezastaví 
skôr, než to dospeje 
do kritického bodu? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Dobrý deň, 
pán Castro. 
Ďalší vegán! 
Veľmi milé vidieť vás! 
Som rada, že ste vegán. 
Ohľadne vašej otázky 
o slobodnej vôli, 
a o tom, prečo ľudstvo ničí 
svoj domov – planétu: 
nie je to tak, že väčšina ľudí 
má v úmysle ničiť; 
mnohí ľudia jednoducho 
nerozumejú, 
nie sú informovaní. 
Neuvedomujú si 
škodlivé emisie 
z chovu dobytka, alebo 

že zabíjanie plodí zabíjanie 
a nie sú si vedomí toho, 
že mäso je ďalší druh 
návykového jedu. 
Nie sú si vedomí toho, 
že mäso ničí našu planétu. 
Takže to je to, 
o čo sa teraz snažíme, 
pomôcť informovať ľudí 
o prospechu pre planétu, 
ak človek žije bez mäsa, 
a tiež pripomenúť 
vzácnosť všetkého života 
a potrebu súcitného života.  
V skutočnosti 
čím viac zisťujeme 
o mäsopriemysle, 
tým viac vieme, 
že je to nečisté, 
kruté podnikanie, kde sú 
zvieratá mučené počas 
svojich krátkych životov  
od narodenia až po svoju  
skorú smrť. Ale nie je ľahké 
odhaliť niektoré z týchto  
faktov, čiastočne preto, 
že tí, ktorí predávajú mäso, 
robia všetko preto, 
aby vyzeralo atraktívne, 
namiesto hovorenia pravdy. 
A mäsopriemysel 
je často ukrytý 
pred očami verejnosti, takže 
nie je ľahko odhaliteľný  
pre bežných ľudí – 
a potom nám môže 
príliš rýchlo dôjsť čas. 
Ako ste zmienili  
napríklad o Marse,  
ľudia nevedeli o mäse 
a o karme (odplate) zabíjania. 
Takže to aspoň viete vy, 
viem to ja, a my to povieme 
toľkým ľuďom, ako je  
možné, aby to aj oni vedeli. 
Musíme byť vegáni, 
aby sme zachránili planétu. 
Vaša otázka, 
prečo to Boh nezastavil 
skôr, než bolo príliš neskoro, 

ste si odpovedal sám, 
pán Castro. 
Boh nezasahuje 
do slobodnej vôle 
a ak to ľudia nevedia, 
môžu si z nevedomosti  
vybrať zle. 
My ale máme teraz  
šancu zmeniť to všetko, 
pretože vieme, 
čo musíme zmeniť. 
Vieme, 
že vegánska strava 
je jediný spôsob, 
najrýchlejší spôsob. 
Je to jediný spôsob, ako 
ochladiť a zachrániť planétu. 
Takže s pomocou ľudí 
ako ste vy, 
to určite môžeme dokázať. 
Pomôžte prosím 
šíriť posolstvo, 
aby sme boli vegáni, 
žili ekologicky, 
tým zachránime planétu! 
Ďakujem vám, pane. 
Nikto nechce nič urobiť. 
My máme riešenie, 
ale oni to nerobia. 
Existuje riešenie. 
Len tri kroky, však? 
Vegetariánstvo, 
udržateľná energia, 
pestovanie stromov. 
O čo jednoduchšie 
to môže byť? 
Nikto to ale nerobí, 
pretože nie všetky vlády 
s tým súhlasia, 
neexistuje tu pocit 
naliehavosti a médiá –  
my sme jediní, 
ktorí to vysielajú v TV, 
myslím takmer jediní. 
Nepoznám nikoho iného, 
kto tak často vysiela 
o tomto. (Nie.) 
My sme ale tí, 
myslím, takmer jediní, 
ktorí o tom vysielajú tak  
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často, tak veľmi sa starajú, 
dávajú o tom tak veľa 
informácií, 
dôkazov 
ako aj riešenie. 
Každý deň vysielame 
veľa informácií. 
Stojí to veľa peňazí 
vysielať všetky tieto 
riešenia a problémy 
klimatickej zmeny. 
10 minút, 20 minút 
naraz. 
Neprijímame žiadne dotácie 
a neprijímame žiadne 
peniaze za reklamu. 
Rozumiete mi? 
Sme jediní, 
ktorí skutočne 
bezpodmienečne pomáhajú. 
Všetci ostatní, 
zdá sa, že to môže trvať 
ďalších pár storočí, 
kým sa veci skutočne 
začnú hýbať. 
Snažím sa tak veľmi 
a riešenie je také jednoduché. 
Ak do toho vláda 
a médiá naskočia 
a pomôžu to všetko rozšíriť 
a povedia: „Je to skutočne 
naliehavé a každý 
to musí urobiť“, 
potom máme stále čas. 
Je krátky, 
ale máme čas udržať planétu 
takou aká je –  
aká je teraz. 
Nie taká dobrá ako predtým, 
ale aká je teraz. 
A nie horšia, 
ale oni to nerobia. 
Máme riešenie. 
Všetci poznajú riešenie. 
Niečo robia, 
ale to nestačí; 
vláda o tom skutočne 
musí vysielať. 
Na internete, 
ich internete. 

Oni majú veľa peňazí, 
môžu urobiť všetko, 
sú mocní. 
Ja sa snažím ako môžem – 
letáky, semináre, 
všetko len pre to, 
pre záchranu planéty. 
A je to príliš pomalé, 
príliš pomalé. 
Akoby len 
trochu tu a tam. 
A vláda musí 
niečo povedať, 
presne ako zakázali 
fajčenie, vidíte? 
Je zakázané a hotovo. 
Vláda to mohla urobiť. 
Je to ľahké. Pozrite, 
zakázali cigarety 
a sú zakázané. 
A zakázali drogy, nie? 
A sú zakázané. 
Nie je to legálne. 
Áno a zníženie cigariet 
teraz všade vo svete  
redukuje mnoho chorôb. 
Ľudia to vedia. 
To isté aj s politikov ohľadne 
klimatickej zmeny: 
keby len urobili to, 
o čom vedia, že je dobé, 
potom to je veľmi rýchle. 
Okamžite 
sa obnovíme 
alebo zastavíme tie dopady, 
pretože ak nebudeme 
chovať už žiaden dobytok 
alebo zvieratá, 
potom bude Zem 
oveľa udržateľnejšia, 
žiadne ďalšie skleníkové 
plyny, či metán 
zo zvierat, 
už sa viac nebude 
neustále znásobovať – 
čokoľvek už máme, 
si udržíme 
a už viac nie, žiaden chov 
pre zisk a mäso. 
Potom sa zem obnoví. 
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