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Včera som vám rozprávala 
príbeh, spomínate si? 
„Pohroma zabíjania.“ 
Aj keď sa niekomu v sne  
zjavili dvaja  
čierni anjeli smrti, 
aby ich varovali päť dní 
dopredu, hovoriac, 
že sa musia obrátiť, 
to znamená,  
že musia chrániť život 
a už viac nezabíjať, 
aby odvrátili katastrofu, 
oni nepočúvali. 
Dvaja z nich to možno aj 
povedali ďalším, 
jednému, dvom ľuďom. 
Ale aj keby to povedali  
celému mestu, 
nikto by si to nevšímal, však? 
Napríklad, 
ten, ktorý mal sen, 
povedal o tom 
svojej rodine a priateľom, 
pár ľuďom, 
možno najviac 10 ľuďom. 
Nemohol ísť von 
a vysielať to 
do celého mesta. 
V tom čase neexistovali 
žiadne počítače, 
aby mohli každému rozposlať 
emaily, žiadna televízia, 
žiadna Supreme Master TV, 
ani žiadne noviny. 
Museli požiadať nejakú 
osobnosť, aby to oznámila. 
V tom čase mohli 
udrieť na gong: 
„Ach! Musím všetkým  
niečo povedať.“ 
Avšak musel to najskôr  
schváliť dedinský richtár, 
starosta mesta, 
primátorom mesta, 
aby mohol človek vyjsť von 
a povedať to ľuďom. 
Ak ste náhodne išli von, 
aby ste niečo také povedali, 
mohli vás zavrieť. 

Udreli by ste na zvon 
a ľudia by vás udreli  
po hlave. 
Takže ste nemohli len tak 
povedať: „Ach! 
Mal som včera sen. 
Snívalo sa mi, že prišli 
dvaja čierni anjeli smrti.“ 
Obaja boli čierni. 
Počul som, 
že boli obaja čierni, 
ani jeden z nich nebol biely. 
Zlá karma (odplata) 
bola taká ťažká,  
preto tí bieli neprišli, 
prišli len čierni. 
Podľa toho včerajšieho  
príbehu prišli dvaja čierni. 
Zlá karma 
 (odplata) bola príliš 
ťažká pre jedného anjela, 
preto museli prísť dvaja 
anjeli, aby ľudia pochopili. 
Bolo by dobré, keby prišiel 
jeden biely a jeden čierny. 
V tomto prípade 
boli obaja čierni. 
Bolo to také vážne. 
Zjavili sa tomu človeku 
v sne, možno preto, 
že ten človek bol 
viac citlivý alebo 
mal menej karmy (odplaty)  
zabíjania a podobne. 
Takže sa mu tí anjeli  
zjavili v sne, aby 
mohol presvedčiť ostatných, 
aby prestali zabíjať, 
aby chránili život, 
oslobodili zvieratá 
a dali sa na vegetariánsku  
stravu. Aj keď uveril, 
nemohol to nikomu povedať, 
však? 
V súčasnosti je naša 
technológia veľmi pokročilá. 
Každý si môže overiť, 
že to, čo hovoríme, je pravda. 
Ľudia aj tak nepočúvajú. 
V tom čase, 

keby to ľuďom povedal 
na základe svojho sna, 
vysmiali by sa mu. 
Okrem toho boli zvyknutí 
zabíjať celý svoj život, 
ako by mohli prestať 
len kvôli pár slovám. 
Aj tak, Nebo bolo ešte 
veľmi veľkodušné 
a poslalo niekoho, 
aby ich v sne varoval. 
Nakoniec sa nezmenili. 
Bolo príliš neskoro. 
Náhle bolo celé mesto 
ponorené do vody 
a všetci sa utopili 
okrem toho jedného človeka, 
ktorý vždy zachraňoval 
životy zvierat. 
Prekladal slimákov 
na bezpečnejšie miesta 
a púšťal mravce. 
Preto prežil iba on a jeho syn. 
Jeho syn bol ešte malý, 
takže nemal  
zlú karmu (odplatu). 
Rád by som sa spýtal 
na konflikty medzi národmi 
spôsobené globálnym  
otepľovaním a  ich riešenie. 
V marci 2007 
Veľká Británia navrhla, 
že by klimatická zmena 
a problém konfliktov 
mali byť diskutované 
ako naliehavá téma 
na zasadaní Rady bezpečnosti  
OSN, a naozaj sa o tom 
vážne diskutovalo. 
Dokazuje to, že ľudia  
si začali uvedomovať, že 
klimatická zmena spôsobená 
globálnym otepľovaním 
sa stala vážnou hrozbou 
národnej bezpečnosti. 
Globálne otepľovanie  
môže spôsobiť nielen 
prírodné katastrofy 
ako záplavy, víchrice, 
zvýšenie hladiny morí, čo 

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


Titul: TV_1402_Zachráňme našu planétu od karmy zabíjania_I 

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 2 / 3 

ohrozuje národnú bezpečnosť 
ale tiež veľký počet 
klimatických utečencov  
prúdiacich cez štátne hranice. 
Séria týchto udalosti 
spôsobí nielen 
celosvetovú neistotu 
ale môže byť tiež 
definitívnou príčinou 
nárastu konfliktov 
medzi národmi. 
Môžete nám povedať, 
aké úsilie a opatrenia 
by mala každá krajina prijať, 
aby bola pripravená 
na konflikty medzi krajinami, 
ktoré sú dôsledkom 
globálneho otepľovania? 
Dobrý deň plukovník 
a profesor Yeo. 
Ďakujem za vašu 
veľmi dôležitú otázku. 
Je skutočne pravda, 
ako ste povedali, 
že čelíme  
veľmi vážnej situácii. 
Avšak dúfame, 
že to nebude musieť dôjsť 
až do nárastu konfliktov. 
Už aj tak ich máme dosť. 
Avšak 
to najefektívnejšie úsilie, 
aké môže krajina vynaložiť, 
aby sa vyhla  
budúcej katastrofe, 
či už prírodnej alebo 
spôsobenej ľuďmi, 
je propagovať súcitný, 
vznešený štýl života. 
Nielen že to prospieva 
planéte znižovaním 
skleníkových plynov 
ale byť vegánom tiež  
uvoľňuje pôdu a poskytuje 
ľuďom tie plodiny, 
ktoré boli pôvodne pestované 
ako krmivo pre zvieratá. 
A navyše, 
rastlinná strava nesmierne 
šetrí vodu; 

produkcia mäsa spotrebúva 
neúmerné množstvá vody, 
aké si nevieme predstaviť. 
Vidíte, 
všetko toto je dôležité, 
pretože ak budú mať ľudia 
nedostatok jedla alebo vody, 
potom samozrejme 
vypuknú konflikty. 
To je to, čo Veľká Británia 
myslí tým, že 
„klimatická zmena 
ovplyvňuje 
národnú bezpečnosť“ –  
nielen vo Veľkej Británii 
ale všade na svete. 
Keď sú členovia našej rodiny 
v nebezpečenstve 
hladu či smädu, 
asi by sme urobili všetko, 
aby sme im priniesli jedlo. 
Preto hoci neochotne, 
niektorí cnostní a dobrí ľudia 
by mohli aj zísť z cesty 
a spôsobiť konflikt 
medzi susedmi, 
a potom vo väčšej miere, 
to spôsobí konflikt 
medzi národmi. 
Vedci majú zdokumentované, 
že na vyprodukovanie  
jednej porcie hovädziny 
sa spotrebuje viac  
než 3785 litrov vody. 
Na rozdiel od toho, pane, 
vegánska strava spotrebuje 
iba jednu desatinu  
toho množstva. Takže  
problém s vodou by bol  
tiež úplne vyriešený,  
keby boli všetci vegáni. 
A tak ako sa karma (odplata) 
zabíjania zníži, 
keď sa ľudia stanú vegánmi, 
všetky pohromy sa zmenšia, 
našu Zem obklopí 
láskyplnejšia atmosféra 
a my sa nebudeme musieť 
obávať ani vojen 
medzi krajinami, 

pretože vegetariánska strava 
spôsobí, že sa ľudia budú 
cítiť mierumilovne, 
budú jasnejšie uvažovať. 
Takže následne 
každý národ bude mať 
prirodzene 
dostatok zdrojov 
a zo srdca si ich budú 
navzájom vymieňať. 
Takže najlepší spôsob, 
ako sa pripraviť na konflikt, 
je úplne mu predísť. 
Vegánska strava nám pomôže 
dosiahnuť ten cieľ 
a to takmer okamžite. 
Ďakujem vám, pane, 
za vašu starosť. 
Je pekné vidieť vás. 
Viem, že Najvyššia 
Majsterka Ching Hai 
už dlho vedie spoločenskú  
kampaň za vegetariánstvo, 
pre naše zdravie, 
duchovnosť a pre záchranu 
nášho životného prostredia 
a Zeme. 
Miera planetárnej  
naliehavosti 
začína byť vážnejšia kvôli 
globálnemu otepľovaniu, ale 
ľudia si aj tak neuvedomujú 
tú naliehavosť. 
Moja otázka je, 
či existuje nejaká iná planéta 
vo vesmíre, ktorá čelila 
rovnakej kríze, 
akej čelí Zem 
práve teraz? 
Ak áno, môžete nám  
uviesť nejaký príklad 
a vysvetliť nám to? 
Ďalšia otázka je: 
rád by som počul 
vašu odpoveď na to, 
ako sa môže ľudstvo 
oslobodiť  
od zlej karmy (odplaty), 
ktorej práve teraz čelíme? 
Ďakujem vám. 
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Ďakujem. 
Áno, profesorka Seo, 
práve teraz 
sme my tí, ktorí prechádzajú 
touto krízou. 
Ale pred 40 miliónmi rokov... 
Preskúmala som Mars 
a planéta Mars 
prešla podobnou situáciou, 
akou my prechádzame 
práve teraz. 
V rámci súčasného 
prieskumu planéty 
vedci z NASA 
na povrchu tiež objavili 
znaky niekdajšej 
klimatickej zmeny, 
ako aj možného života, 
ktorý existoval v minulosti 
na Marse. 
Je pravdou, že Mars 
bol obývaný bytosťami 
ako sme my,  
ale pretože chovali 
viac a viac zvierat na mäso, 
metán z dobytka 
ohrial atmosféru 
a zvýšená teplota 
uvoľnila ďalší plyn 
zo dna oceánu, 
z permafrostu 
a z ľadovcov. 
Takže celá planéta sa stala 
jedovatou kvôli plynu, 
rôznym plynom 
a behom pár mesiacov 
zahynula takmer 
celá populácia. 
Bol to veľmi hrozný 
hromadný zánik. 
Na celej planéte prežili 
iba 2 milióny ľudí. 
Tí, ktorí žili 
cnostné životy 
a dodržiavali 
vegetariánsku stravu, 
boli tí, ktorí prežili. 
Ak sa pozriete na dávnu 
históriu našej planéty, 
tiež tu boli obdobia 

oteplenia, 
mnohých zmien 
a tiež masového vyhynutia. 
Som rada, že ste uznali, 
že naša planetárna kríza 
je kvôli zlej karme, 
to znamená kvôli odplate 
za škodlivé skutky. 
Je to zákon karmy, 
alebo príčiny a odplaty, 
ktorý práve teraz pracuje 
a ľudia sa musia zmeniť 
v srdci, pretože 
zmena v srdci ľudí 
určí to, 
či môžeme zachrániť planétu 
alebo nie. 
Najlepší spôsob 
a najľahší spôsob, 
ako sa môžeme oslobodiť 
od zlej odplaty, 
je obrátiť naše činy. 
Namiesto zabíjania zvierat 
budeme žiť a necháme žiť. 
Namiesto mäsitej stravy 
sa staneme vegánmi, 
pretože ak vezmeme život, 
tak dlhujeme život. 
Máme dlh krvi, 
ako hovorí jedno písmo, 
dlhujeme krvný dlh, 
ak zabijeme život; je to 
veľmi presný univerzálny 
zákon. Mali by sme sa preto  
snažiť zo všetkých síl žiť 
v láske a dobrote, 
aby sme vyvolali 
milosrdenstvo a súcit 
z Neba. 
Ďakujem vám, profesorka  
Seo, za vašu veľmi, veľmi 
osvietenú otázku. 
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