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Sledujete reláciu 
Medzi Majstrom a žiakmi 
“Rozšírenie vegetariánskeho 
posolstva na ochranu života” 
Výňatok z diskusie 
s Najvyššou Majsterkou 
Ching Hai 
 
Planéta odchádza! 
A všetci si stále 
pokojne sedia, 
akoby sa nič nedialo. 
Niektorí ľudia mi hovorili: 
„Ach, máme 50 rokov.“ 
Dobre, možno teda  
máme 50 rokov, 
ale ako dlho je to 50 rokov? 
Áno. 
50 rokov je len 
50 krát 365 dní. 
50 krát 365 dní, 
to je všetko, čo máme. 
50 krát toľko. 
Ale my toľko nemáme. 
Máme iba 2, 3, 4 krát 
365 dní. 
 
Ja nie som ten, kto to hovorí. 
Vedci a OSN 
to všetko potvrdili. 
Takže teraz sa rozprávame 
o voľbe. 
Nemusíme sa už v ničom 
rozhodovať. 
Ak to pôjde takto ďalej, 
netreba sa vôbec rozhodovať. 
Je len jedna voľba. 
Všetci odísť –  
deti, dospelí, zvieratá, 
ľudia, stromy, všetko. 
Existuje dostatok dôkazov, 
aby sme vedeli, 
ktorá cesta je správna, 
aby sme zachránili planétu. 
Máme TV, 
mámme internet, 
máme noviny, 
môžeme sa sami informovať, 
aká nebezpečná je situácia, 
aké vážne to je. 

Žiadam vás len o jednu vec. 
Prejdite na vegetariánsku 
stravu. To je všetko! 
V tom prípade 
sa meniť nemusím, 
pretože mäso nejem, takže... 
Vy už ste vegetarián? 
Áno! 
Rozumiem vášmu posolstvu. 
Viem, že rozumiete. 
Takže prečo nie? 
Pracujte na tom. 
A budete najmocnejším 
riaditeľom zo všetkých 
Waldorfských škôl. 
Urobili by ste to? 
Boli by ste dosť silný, 
aby ste sa stali 
prvým vôbec; 
zmeniť celý systém, 
aby sa zachránila planéta? 
Aj keď vy sami nemôžete 
zachrániť planétu, 
kto vie? 
Možno keď začnete, 
pridá sa každý. 
Áno, potom len nasledovať... 
Ak nemáte dosť informácií 
alebo si nepamätáte 
všetky detaily ohľadne 
klimatických zmien, 
ako to poškodzuje 
naše životné prostredie, 
dôkazy sú už tu. 
Mnohé miesta  
sú už poškodené. 
Môžete sa pozrieť na 
Supreme Master Television 
ohľadne klimatických zmien. 
Budete mať všetky  
potrebné dôkazy, aby ste  
o tom mohli povedať svojim 
ľuďom, ak by ste zabudli. 
Prečítajte si občas noviny, 
ale noviny o tom neprinášajú 
správy každý deň, 
takže na to zabudnete. 
A každý si len raz prečíta 
nadpisy a to je všetko. 
A zajtra sa vráťte 

k tej istej veci. 
Ak ste vegetarián, 
o to viac to musíte urobiť. 
Aj kvôli vašej vlastnej viere. 
Veď o čo dlhšie 
aj tak budeme žiť? 
Aj keď zomriete, urobte to. 
To je pravda. 
Ak teda každému poviete, 
aby bol vegetariánom, 
aby zachránil zvieratá, aby 
zachránil planétu, aj keď vás 
budú kritizovať, prijmite to. 
Je to pre vznešenú vec, 
ale jedného dňa 
vás budú ctiť. 
Áno, pozrite, 
ako vás nasledujú. 
Nasledujú vašu myšlienku 
na začiatku, 
pretože ju zmeníte 
na voľbu. 
To je prvý krok a teraz 
urobíme plán B. 
Ako keď ste začínali 
s vegetariánskou voľbou 
v škole, 
ľudia vás veľmi kritizovali 
ale vy ste sa nestarali. 
Jediná voľba 
na tomto svete 
je tá jedna voľba, 
tá správna voľba. 
Pretože Waldorf 
je veľmi prestížna škola 
a ak by ste to urobili by, 
každý to bude nasledovať. 
Dúfam, že budú nasledovať 
včas, aby sme mali 
dostatok času. 
Nie že budú čakať 
15 rokov 
alebo 50 rokov, 
čakať a stále si myslieť, 
že ešte máme čas. 
Nemáme. 
Možno svet neskončí 
okamžite behom 4 rokov, 
ale v narastajúcom utrpení 
a zomrie v agónii, 
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s chorobou,  
so samými katastrofami 
predtým, než skončí. 
A my nechceme toto 
pre naše blížne 
ľudské bytosti a zvieratá. 
Musíte ich zachrániť, 
vo vašom svete. 
Máte svet,  
ktorý treba zachrániť. 
Zachráňte to vo vašom svete 
a každý to zachráni 
v jeho vlastnom malom svete, 
potom možno môžeme 
zachrániť celý svet. 
Čo iného môžeme robiť? 
Takže to musíme urobiť 
v rámci našich možností. 
Najskôr samozrejme 
presvedčte ľudí. 
Povedzte im, 
aké je to zúfalé. 
Urobte niečo. 
Aj vy – vy obaja. 
Svet a jeho prežitie 
je oveľa dôležitejšie, 
oveľa naliehavejšie. 
Keď svet prežije, 
my si stále môžeme 
navzájom pomáhať. 
Ak ale nepomôžeme svetu, 
potom nemôžem 
pomôcť nikomu. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
Nemáte za čo. 
Je to naozaj krásne. 
Toto sú narodeniny 
nás všetkých, 
keď každý deň obnovíme 
svoju silu byť 
dobrým človekom na Zemi, 
pomáhať, komu môžeme 
a zdokonaliť seba. 
Chcem vám povedať niečo 
o ochrane planéty. 
Aj keď bude 
celá populácia planéty, 
každý človek jesť iba 
napoly vegetariánsky, už tak 
môžeme zachrániť planétu. 

To je ten najlepší, 
najrýchlejší spôsob. 
Pretože mäso nie je 
len o pôde, 
je to o vode, 
liečivách, energii, doprave, 
znečistení z dopravy, 
to všetko... 
a o vedomí – 
ľudia z mäsa cítia zle. 
Ak môžete povedať ľuďom, 
aby boli vegetariánmi, 
to je najlepšia vec, 
akú môžete urobiť pre nich  
a pre planétu. 
Môžeme si dokonca  
ponechať všetky lietadlá, 
všetky autá, 
môžeme si ponechať 
všetky terajšie veci, 
pretože CO2 nie je také zlé 
ako choroba vedomia, 
nie je také zlé 
ako minúť tak veľa vody 
na chov zvierat, 
plytvanie pôdou, 
odlesňovanie a doprava. 
Keď budeme vegetariáni,  
môžeme si ponechať  
všetky lietadlá, autá, vlaky, 
všetko zvyčajné. 
Nemusíme sa ani 
spoliehať na vládu, 
pretože vláda 
nemôže vždy urobiť všetko. 
Vláda nemôže  
ľuďom zakázať jesť mäso, 
na príklad. 
Možno by mohli, 
ale nechcú to urobiť. 
Takže najlepšie pre záchranu  
planéty je na jednotlivcoch. 
Stačí byť vegetariánmi 
a ušetríme množstvo metánu, 
množstvo 
znečistenia z dopravy, 
množstvo vyplytvanej vody, 
pôdy a tú pôdu 
môžeme obrobiť. 
Existuje dostatok jedla  

pre všetkých. 
A jedlom, ktorým 
kŕmime zvieratá, 
môžem nasýtiť hladných. 
Nikdy nemusíme hladovať. 
Celú planétu možno nasýtiť, 
ak ľudia budú vegetariánmi. 
A potom si dokonca 
môžeme ponechať všetky 
veci, ktoré máme teraz. 
Napríklad lietadlá. 
Áno, môžeme. 
Samozrejme, najlepšie, 
keby sme si ich nenechali. 
Ale aj tak, aj keď stále 
budeme mať autá, lietadlá, 
vlaky a tak ďalej, 
ale obyvatelia planéty budú 
vegetariáni, potom stále 
môžeme planétu zachrániť. 
Ale nie každý to vie. 
Povedzte každému, 
komu môžete,  
aby zachránil planétu. 
Ale keby sme aj nemohli, 
tak nemôžeme. 
Rád by som len povedal 
jednu poznámku o planéte, 
pretože o tom  
všetci hovoríme. 
Príroda sa nemení. 
Nie, to my meníme prírodu. 
A musíme to povedať 
každému, 
pretože vy všetci ste 
na dobrej ceste 
byť vegetariánmi. 
Som taký šťastný, že to vidím 
a počujem. 
Obávam sa toho, pretože 
väčšina ľudí 
na celom svete 
je veľmi nervóznych 
a dychtia po peniazoch. 
Ale v našom živote 
nejde o peniaze. 
Ide o osobnosť, 
a o to byť spolu 
s dobrými ľuďmi 
a žiť spoločne v mieri. 

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


Titul: TV_995_Rozšírenie vegetariánskeho posolstva na ochranu života_IV 

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 / 4 

Ešte jedna vec o klíme, 
ktorej sa všetci obávajú 
a neustále sa ma pýtajú. 
Ak budeme mať  
požehnanie vlády,  
bude to dobré. 
Ale ináč, 
každý to môže urobiť. 
Len byť vegetariánom 
a zachránime to. 
Zachránime mnoho. 
Kvôli zlej karme (odplate), 
„Ako zaseješ, tak budeš žať.“ 
Ak robíme zlé veci, 
potom dostaneme zlé veci. 
Nie je to len 
o fyzickej energii 
alebo o plytvaní vody, 
a o tom všetkom. 
Zlá karma (odplata) 
sa k nám vráti a nikto 
nás nemôže zachrániť, 
ani len Boh. 
Pretože Boh nám povedal, 
aby sme robili toto a my to 
nerobíme, takže On nás  
nechá tak. Ak chcete 
robiť chyby, 
je to vaša slobodná voľba. 
Boh nie je niekto, 
kto vás stále kontroluje. 
Bolo by dobré, 
keby nejakú kontrolu robil, 
ale On nerobí. 
Takže sa musíme 
ovládať sami, 
musíme vedieť, 
čo je dobré, čo je zlé. 
Čítajte Bibliu. 
Čítajte písmo 
vášho náboženstva. 
Skutočne ho dobre študujte, 
aby ste videli, 
čo vám to písmo káže robiť. 
Všetky rady v každom písme 
každého náboženstva  
hovoria, ako tu prežiť, 
ako zachrániť planétu 
a ako žiť dobre, 
ako ísť potom do Neba. 

Všetko je to v písmach. 
Nie som to ja, kto niečo  
hovorí. Ale teraz, 
fyzicky hovoriac, 
ak nám všetky vlády 
dajú svoje požehnanie 
a viac povzbudzujú. 
A som šťastná, 
že mnohé vlády teraz 
povzbudzujú deti, 
aby jedli vegetariánsky, 
viac zeleniny, menej mäsa, 
viac zeleniny. 
Som taká šťastná. 
Možno ešte môžeme 
zachrániť planétu. 
A ešte jedna vec, 
ak budeme mať aj  
požehnanie médií, 
keby noviny každý deň, 
keď vychádzajú, 
mohli uverejniť  
len jednu vetu: 
„Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky.“ 
„Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky.“ 
To je všetko. Také ľahké. 
Všetky noviny 
to môžu urobiť. 
Nemusia povedať nič iné. 
Každý deň,  
keď vychádzajú noviny, 
len jeden titulok niekde: 
„Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky. 
Pre záchranu planéty.“ 
A všetky zábavné programy, 
vždy keď robia nejaký 
zábavný program, 
môžu povedať 
na začiatku a na konci: 
„Prosím zachráňte planétu. 
„Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky.“ 
Každý pomôže. 
A vlády dajú 
všade billboardy: 
„Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky. 

Pre záchranu planéty.“ 
A potom  
na všetky billboardy, 
do všetkých reklám 
by mali pridať jednu vetu: 
„Zachráňte planétu. 
Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky.“ 
Potom nám bude dobre. 
Budeme sa usmievať. 
Aj keby ľudia jedli 
len spolovice vegetariánsky, 
napríklad ak ste 
jedák mäsa, 
jete mäso každý deň, 
ak teraz budete jesť mäso 
len polovicu týždňa 
a polovicu vegetariánsky, 
už aj tak si môžeme 
spievať a byť šťastní. 
To si myslím. 
To je riešenie pre planétu. 
Ak poznáte nejakého 
človeka od novín, 
môžete mu to navrhnúť. 
Len jeden malý nadpis, 
alebo akýkoľvek nápis. 
Každý deň, 
keď vychádzajú noviny: 
„Prosím zachráňte planétu. 
Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky.“ 
A ak budú chcieť vedieť viac, 
môžu sa niekoho spýtať, 
sledovať našu televíziu 
alebo sa môžu spýtať 
na našom webe. Je to ľahké. 
My už dávame veľa reklám 
do novín, no nie je to dosť. 
Myslím si, že všetky média 
by mali pomôcť zachrániť 
planétu, pretože ak planéta 
zomrie, oni všetci zomrú tiež. 
Každý by si to mal uvedomiť. 
Peniaze budú zbytočné, 
dom bude zbytočný, 
moc bude zbytočná. 
Všetci budú preč. 
Preto robíme, čo môžeme, 
aby si to ľudia uvedomili. 
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Musíme zachrániť tú 
jedinú planétu, ktorú máme, 
tú najkrajšiu, akú poznáme. 
Je to jediná, ktorú poznáme. 
Samozrejme vy poznáte 
nejaké iné, lepšie planéty, 
ale oni ich nepoznajú. 
Oni to nevedia. 
Väčšina ľudí to nevie. 
Nevedia, že môžeme 
vidieť iné planéty. 
Takže to robíme 
pre ľudí, ktorí nevidia, 
ktorí nevidia iné planéty. 
Oni si myslia, 
že to robíme pre seba. 
No, robíme to aj pre seba. 
Čím dlhšie tu žijeme, 
tým lepšie. 
Môžeme viac meditovať, 
jesť viac pizze, 
prísť sem 
a zažiť viac zábavy. 
Aj my si užívame túto 
planétu, aj keď poznáme 
aj iné planéty. 
Aj keď poznáme Nebo, 
aj tak si veľmi užívame 
túto planétu. 
A želáme si, aby tu 
všetci obyvatelia mohli 
mať bezpečný, krásny 
a spokojný život. 
A jediné, čo majú urobiť, 
je obetovať kúsok mäsa 
a nahradiť ho kúskom tofu. 
Aké ťažké to môže byť? 
Môj Bože! 
Ak to vôbec môžete nazývať  
obeťou. Stojí to za to 
kvôli vašim deťom, áno? 
Aby aj ďalšia generácia 
mala túto planétu. 
Aspoň kým nájdeme 
nejaké lepšie riešenie 
pre planétu. 
V tejto chvíli 
to musíme zastaviť. 
Zastaviť  
globálne otepľovanie,  

pretože milióny ľudí  
už každý deň hladujú  
a sú presídľovaní kvôli 
globálnemu otepľovaniu. 
A ak to nezastavíme, 
budeme mať aj vojnu. 
Pretože keď sú ľudia 
príliš hladní, 
a nemajú nič na jedenie 
pre svoje deti, 
budú robiť problémy. 
A nemôžete jednoducho 
každého zabiť, 
nemôžete proste ísť von 
a zabiť milióny ľudí, 
ak vykrádajú váš domov, 
nemôžete to urobiť. 
Viete, čo myslím? 
Takže riešenie je proste 
byť vegetariánom. 
Nemusíte byť ani ekologickí. 
Len byť vegetariánom, tak 
môžeme zachrániť planétu. 
Minulý týždeň všetci 
Formózania (Taiwanci)  
vyšli do ulíc. Prisľúbili, 
že sa stanú vegetariánmi. 
Majú taký slogan: 
„Žiadne mäso, žiadne teplo.“ 
To znamená, že ak nejeme 
žiadne mäso, nie je ani 
globálne otepľovanie.  
Je to milé. Myslím,  
že je to veľmi dobré.  
Takže vám ďakujem za to,  
že ste vegáni alebo  
vegetariáni a podobne. 
Ale syr tiež prispieva 
k chovu zvierat. 
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