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Dobre, moja nasledujúca 
otázka, Majsterka: 
Aká je strata zásluh ľudí, 
ktorí sú rybári z povolania, 
keď vieme, 
že spôsoby vedúce 
k zabitiu rýb 
môžu byť veľmi brutálne 
a tiež zabíjajú mnoho  
ostatného života v mori? 
A čo rybárstvo ako hobby 
alebo poľovníctvo, 
sú považované za to isté? 
Áno, je to všetko rovnaké. 
Samozrejme záleží na tom, 
koľko zabíjame 
a na spôsobe, ako zabíjame – 
ako kruto 
a nakoľko úmyselne kruto, 
napríklad. 
Ale všetko čo robíme, 
čo ubližuje zvieratám, 
či už ako hobby 
alebo ako povolanie, 
musíme to adekvátne  
zaplatiť. Nedá sa tomu 
nijako uniknúť. 
Poľovníctvo je no, no. 
Áno, Majsterka. 
(Áno. Majsterka.) 
Existuje mnoho 
vznešenejších hobby. 
Nechápem, ako môže niekto 
považovať poľovníctvo 
alebo rybárstvo 
za hobby. 
Ako sa môžeme tešiť, 
keď vidíme bolesť 
a utrpenie iných, 
rovno pred našimi očami 
a pod našimi rukami? 
Neviem, ako sa môže niekto 
tešiť s takého 
takzvaného „hobby“. 
(Áno, Majsterka.) 
Môj Bože. 
Mám ešte jednu otázku. 
Iste. 
Je nejaký rozdiel medzi  
stratou zásluh, podľa toho, 

či človek pracuje vo  
veľkochove alebo na malej  
farme, kde sa zvieratá  
chovajú organicky, keď sú  
aj tak zabíjané na mäso? 
Veľkochov? 
Myslíte živočíšnu 
veľkovýrobnú farmu, áno? 
(Áno, Majsterka.) 
Áno, možno, viac či menej – 
záleží na tom, ako kruto 
sa so zvieratami zaobchádza 
vo veľkochove 
a nakoľko vľúdnejšie 
sa s nimi zaobchádza 
na bio farme. 
Ale ja nevidím 
žiadne „bio farmy“. 
Nevidím žiadne „bio“ 
v zabíjaní. Chov zvierat 
s úmyslom, 
už od začiatku s úmyslom 
nakoniec ich zabiť 
alebo ich predať, 
aby boli zabité na mäso, 
nevidím v tom žiadne „bio“. 
Takže názov 
„bio živočíšna farma“ 
by v našom slovníku 
nemal vôbec existovať. 
(Áno, Majsterka.) 
„Bio“ by mali byť  
vyhradené len pre vegánstvo, 
pre zeleninu, ovocie, 
stromy plodiace orechy, 
všetko, čo neubližuje živým 
bytostiam, ktoré dýchajú, 
žijú, smejú sa, 
kráčajú – ako zvieratá. 
Takže pre mňa sú všetky 
(zvieracie farmy) rovnaké. 
Ale samozrejme  
záleží na tom,  
koľko zvierat ten človek 
na tej farme chová, 
a na tom bude závisieť 
aj strata zásluh 
alebo nahromadenie 
zlej karmy (odplaty). Dobre? 
Áno, Majsterka. 

(Áno, Majsterka.) 
Správne. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Ďakujem vám. 
Zdravím, Majsterka. 
(Ahoj.) Ahoj. 
Predtým ste hovorili o tom, 
aké hrozné je 
otvoriť si obchod, 
v ktorom sa predáva mäso. 
Mám otázku, 
ak človek nepracuje 
priamo so zabíjaním, 
ale len pracuje v obchode, 
kde sa predáva aj mäso 
a mliečne výrobky, 
ako to ovplyvní 
jeho zásluhy? 
Nemáte za to vôbec  
žiadne zásluhy, 
každú minútu ich strácate! 
Samozrejme, 
aj keď nezabíjame 
ale predávame to, 
je to rovnaké. 
Budeme sa podieľať 
na tejto krutosti, 
na tomto zakázanom konaní, 
ktoré je proti Nebu 
a proti životu. Áno? 
(Áno, Majsterka.) 
Takže by sme nikdy 
nemali pracovať v mäsiarstve 
ani s ničím, čo má 
dočinenia so zvieratami. 
Áno, Majsterka. 
(Ďakujem vám.) 
Moja nasledujúca otázka: 
Aký je rozdiel v strate zásluh 
medzi človekom, 
ktorý zviera priamo zabije 
a zje ho 
a človekom, ktorý zje mäso 
kúpené v obchode? 
Prvý z nich má väčšiu 
karmickú odplatu, 
viac hriechu 
než ten druhý. 
Áno. Áno, Majsterka. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
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Áno, veľký rozdiel. Áno. 
Moja nasledujúca otázka je: 
Ako fungujú zásluhy, 
ak sa snažíte pomáhať 
chudobných ľuďom 
alebo telesne postihnutým, 
ale aby ste to mohli urobiť, 
predávate či obetujete mäso,  
vajcia a mliečne výrobky? 
Nie, nie. 
Možno máte zásluhy, 
ale máte aj  
zlú karmu (odplatu). 
Áno? (Áno, Majsterka.) 
Nič čo pochádza z takýchto 
nehumánnych praktík, 
vám v žiadnom prípade 
neprinesie veľa zásluh. 
Dobre? (Áno, Majsterka.) 
A človek, 
ktorý to prijme, 
by mohol mať 
ešte viac problémov 
než osohu z našej pomoci. 
Je lepšie, ak pomáhame  
ľuďom z našej čistej, 
ťažko zaslúženej, poctivej 
a humánnej práce. 
Potom ten čo dáva 
aj ten čo prijíma, 
budú mať obaja zásluhy. 
Ak to ľuďom dáme 
z krvavých peňazí, 
potom človek, ktorý prijíma, 
sa tiež bude podieľať 
na zlej karme (odplate). 
Je to škoda. Neprijala by som 
žiadnu dobročinnosť 
od ľudí, ktorí predávajú 
živočíšne produkty. 
Áno, Majsterka. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo, drahá. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Zdravím. Ste v poriadku?  
Áno, ďakujem, Majsterka. 
Z video dokumentov vieme, 
že kožušnícky priemysel 
spôsobuje zvieratám 
jedno z najväčších utrpení 

a že zvieratá môžu byť 
zabíjané výslovne 
kvôli koženým výrobkom. 
Taktiež vidíme, 
že branie peria vtákom, 
ako sú husi, 
a vlny ovciam, 
v sebe zahŕňa krutosť. 
Aká je strata zásluh 
z výroby alebo predaja 
týchto odevných produktov 
vyrobených z kožušiny,  
peria, vlny a/alebo z kože? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Prečo hovoríme 
o strate zásluh, 
keď aj tak  
žiadne zásluhy nemáme? 
Chcem povedať, 
že sa môžeme rozprávať iba 
o nahromadených hriechoch. 
„Strata zásluh“ je  
veľmi láskavo povedané. 
Strácame obrovské množstvo 
zásluh, ak vôbec nejaké  
máme. A ak nemáme, 
zaplatíme za to 
draho, draho, draho, 
draho, Áno. 
Všetko čo spôsobuje 
utrpenie zvieratám – 
kvôli kožušine, mäsu, 
vlne, koži, 
čomukoľvek takémuto – 
spôsobí veľmi, veľmi 
zlé, zlé, zlé 
karmické dôsledky 
a budeme to musieť 
draho zaplatiť 
vlastným utrpením. 
Áno. Ďakujem, Majsterka. 
Nevidím nič krásne na zabití 
tuleňa palicou 
alebo na roztrieštení hlavy 
líške, aby ste si ju obliekli 
na svoj chrbát. 
Môj Bože, máme toľko vecí 
ktoré nepotrebujeme... 
(To je pravda.) 
Áno, je mnoho vecí, 

ktoré môžeme nosiť bez toho, 
aby sme boli takí zlí voči 
iným bezbranným bytostiam. 
Toto je hrozné. 
Je to skutočne 
pod našu dôstojnosť 
len o tom uvažovať. 
Je mi veľmi ľúto, 
ak niekoho urazím – 
pravda je pravda. 
Áno, Majsterka. 
Už len keď o tom  
premýšľate, spôsobuje  
vám to veľký žiaľ. 
Ako to vlastne niekto 
vôbec môže urobiť? (Áno.) 
Skutočne, ľudia sa tak veľmi 
snažili potlačiť 
svoje svedomie. 
Preto to dokážu urobiť. 
(Áno.) 
Začínam byť príliš  
emocionálna. Majsterka, 
mám ešte otázku 
týkajúcu sa kozmetiky. 
Mnoho slávnych spoločností 
s hrdosťou hovorí, že 
už viac nepoužívajú žiadne 
testovanie na zvieratách,  
ale stále používajú  
nejaké živočíšne produkty 
ako je včelí vosk, lanolín, 
glycerín či kyselinu stearovú. 
Aký je následok predávania 
alebo kupovania produktov 
obsahujúcich živočíšne 
prísady, ako sú tieto? 
Aký je následok 
používania? (Áno.) 
Budeme sa musieť podieľať 
na tomto druhu 
zlého karmického skutku. 
Viac či menej to tiež 
budeme musieť zaplatiť. 
Z dlhodobého hľadiska 
to pre nás nebude dobré, 
ak kozmetické produkty 
obsahujú 
akékoľvek utrpenie. 
Napríklad niekedy 
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ostrihajú vlnu 
ale neublížia ovci – 
ovcu to nebolí, 
chápete, čo myslím? 
(Áno, Majsterka.) 
Ak to len urobia 
humánnym spôsobom. 
Väčšinou ale nie, 
to je ten problém, 
ináč by strihanie oviec 
kvôli vlne 
nebol taký hriech. 
Presne ako keď 
ostriháme srsť svojmu psovi 
niekedy v lete, 
aby mu bolo trochu 
chladnejšie – keby 
to bolo takým spôsobom,  
tak je to v poriadku. 
Ak to ale bolí alebo ubližuje 
zvieratám počas procesu 
strihania ich vlny, 
ich kože, potom to je 
zlá karma (odplata). 
Vždy je zlé, keď niekomu 
ublížime. Áno? 
Áno, Majsterka. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo, drahá. 
Aký je následok 
používania produktov, 
ako sú mydlá, šampóny,  
pracie prášky, 
kozmetika, ktoré obsahujú 
len malé množstvá 
živočíšnych produktov. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Takže, ak je to veľmi málo, 
ale záleží na tom, či bolo 
zvieraťu nejakým spôsobom 
ublížené alebo uškodené, 
alebo nie. (Áno, Majsterka.) 
Ak len získavajú vlnu 
a počas strihania vlny 
zvieratám neublížia 
ani ich nezrania, 
potom si nemyslím, že to má 
nejaký následok, áno? 
Áno, Majsterka. 
Ale problém 

so strihaním vlny je ten, 
že z dôvodu, 
že to robia vo veľkom, 
musia to robiť 
rýchlo, rýchlo, rýchlo. 
Preto po zvieratách dupú, 
šliapu, vlečú ich, 
ťahajú ich, tak hrozne, 
že zvieratám ubližujú 
a zraňujú ich. 
Ináč keby len 
ostrihali ich vlnu, 
potom to nie je žiadna krivda. 
Áno, Majsterka. 
Keby im strihali vlnu 
humánne a jemne, 
tak ako ja strihám 
srsť môjmu psovi v lete 
alebo ako striháme  
svoje vlasy v lete – 
chceme ich krátke a skvelé – 
potom to nie je žiadna krivda. 
Ak ale zvieratám 
spôsobujeme utrpenie 
v akejkoľvek forme, 
musíme to splatiť, 
nezáleží na tom, 
v akej forme to použijeme 
v kozmetike – 
mydlo, prášok, parfum,  
čokoľvek. Áno? (Áno.) 
Ak niečo obsahuje 
utrpenie zvierat, musíme 
to splatiť – spotrebiteľ, 
výrobca, predajca, 
všetci, musíme to splatiť 
jedným či druhým spôsobom, 
viac či menej. Podľa situácie. 
Áno, Majsterka. 
Ďakujem vám, ďakujem vám 
pekne, Majsterka. 
Nemáte za čo, drahá. 
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