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Pre väčšinu pracovníkov 
v mäsopriemysle 
to vôbec nie je 
bezpečné pracovisko. 
Je to jedno 
z najnebezpečnejších  
zamestnaní, s najvyššou 
mierou zranení, a sú 
vystavovaní chemikáliám 
a chorobám,  
ako je chrípka, prasacia  
chrípka, vtáčia chrípka, atď., 
choroba šialených kráv, 
ktorá je vždy osudná, 
vždy smrteľná. 
Chorobu šialených kráv 
ani dnes nedokážeme liečiť. 
Každý, kto ochorie na  
chorobu šialených kráv, 
jeho život skončil. 
Takže sa musíme 
spýtať sami seba: 
Stojí to všetko za to? 
Nehovoriac o vplyve mäsa 
na spotrebiteľov v zmysle 
všetkých chorôb – rakoviny, 
cukrovky, zdravotných 
problémov, ochorenia srdca – 
takmer všetky choroby, 
aké vás napadnú, súvisia  
alebo sú z mäsitej stravy. 
Takže ak máme lepšiu 
voľbu pre život, 
nezvolíme si takú, 
ktorá pomôže nám 
a ostatným zostať zdravými 
radšej ako profesiu, ktorá 
spôsobuje ľuďom aj nám 
choroby a skorú smrť? 
Povedali by ste áno či nie? 
Áno! 
Ďakujem vám. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
Predtým som navrhovala, 
aby sme sa porozprávali 
s farmármi, napísali im, 
alebo ich navštívili osobne, 
jedného po druhom, ak si to 
môžete dovoliť, a aby sme  
sa pokúsili ukázať im, 

že existujú lepšie alternatívy, 
to znamená pestovanie 
bio zeleniny. 
V súčasnosti sú bio potraviny 
veľmi žiadané, 
veľmi „moderné“. 
Mnohí ľudia sa teraz stávajú 
vegetariánmi alebo vegánmi 
a všetci vedia, 
že bio zelenina 
je veľmi zdravá. 
Vidíte, ak jete 
organickú zeleninu, 
len sotva budete musieť 
ísť do nemocnice, 
a všetky peniaze môžeme  
ušetriť na lepšie vzdelanie 
pre deti, lepšiu 
starostlivosť o starých ľudí, 
budovanie pekných ciest, 
viac vybavenia, 
vynálezov a ich použitie  
na udržateľnejšie energie, 
zadarmo pre každého. 
Energia zdarma pre všetkých, 
vzdelanie zdarma pre všetky 
deti, bezplatnú starostlivosť 
o všetkých starých ľudí  
a jedlo zdarma aspoň  
pre celú tú 1 miliardu  
hladujúcich vo svete. 
Úžitok nemá konca. 
Môžem napísať 10 tisíc 
kníh o prospechu 
vegetariánskej stravy 
a škodlivosti mäsopriemyslu, 
ale nechám vás urobiť si 
trochu prieskum, 
pretože vy dnes poznáte 
všetky tie dobré postupy 
s počítačom 
a informáciami na internete. 
V súčasnosti 
je čoraz viac 
dobrých príležitostí 
pre farmárov, obchodníkov 
a dopravcov. 
Robia úplne to isté: 
len namiesto prepravy 
prasiat prepravujú 

bio zeleninu, atď. 
Poľnohospodárski  
predajcovia  
sa môžu preorientovať  
z podnikania s mäsom  
na bio zeleninu. 
Návrat k tradičným 
organickým (bio) metódam 
pestovania je úspešne 
overený napríklad v Afrike 
a na niektorých miestach 
v Amerike, Európe 
a Austrálii. 
Vegánske bio pestovanie 
sa rozmáha veľmi, veľmi 
rýchlo a v súčasnosti je 
veľmi, veľmi ziskové, 
pretože existuje 
rastúci dopyt. 
Ľudia sú viac informovaní 
o škodlivosti mäsa 
a o výhodách 
vegetariánskej stravy. 
Takže vegánske pestovanie 
bio zeleniny by malo byť 
veľmi, veľmi, veľmi dobré 
pre každého, kto chce 
zmeniť podnikanie. 
Na Supreme Master  
Television tiež 
vysielame celú sekciu 
o bio poľnohospodárstve; 
aj na našej web stránke: 
Na túto web stránku dávame 
veľa informácií o tom, ako 
hospodáriť organicky (bio), 
čo je veľmi ziskové, 
spotrebúva menej vody, 
vyžaduje oveľa menej práce 
a je veľmi prospešné pre naše  
zdravie, zdravie pracovníkov 
a pre planétu. 
Takže prosím, 
kedykoľvek sa pozrite 
a sami zistite veľké výhody 
harmonického hospodárenia. 
Je najvyšší čas, 
aby sme sa odvrátili od 
škodlivého, neudržateľného  
mäsopriemyslu 
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a vydali sa smerom 
k civilizovanejším, 
účinnejším, udržateľnejším, 
ľudskejším spôsobom, 
ako si zarábať na živobytie, 
konkrétne vegánske 
bio poľnohospodárstvo 
alebo vegánske reštaurácie, 
vegánske produkty, predaj 
vegánskych produktov atď. 
Všetko, čo súvisí 
so súcitným životom, 
je pre vás dobré 
a páči sa to Nebu. 
A zachráni to planétu. 
Nie je to len dobré 
podnikanie, ale navyše 
to zachráni planétu, 
zachráni to nespočetne  
životov teraz i v budúcnosti, 
vrátane životov ľudí, 
ktorí sú zapojení 
v mäsopriemysle. 
Preto Budha označil 
mäsopriemysel 
ako jedno z piatich 
podnikaní, na ktorom by sa 
ľudia nemali podieľať. 
Chcete poznať 
aj zvyšné štyri? 
Áno. 
Dobre. 
Podnikanie s mäsom 
je zlé podnikanie. 
Je pre vás veľmi zlé. 
Ďalšie štyri sú 
podnikanie so zbraňami, 
obchod s ľuďmi (tzv. 
obchod s bielym mäsom), 
podnikanie s intoxikantmi 
a podnikanie s jedmi. 
Všetky tieto škodlivé 
podnikania sú pre vás zlé, 
teraz aj v budúcnosti. 
Ak veríte v život po smrti, 
ak veríte v Nebo a peklo, 
mali by ste okamžite zastaviť 
mäsopriemysel, 
včera bolo neskoro, 
pretože v živote po smrti 

vás nečaká nič dobré, 
ak spôsobujete 
utrpenie iným, či je to 
už človek alebo zviera. 
Na oplátku sa vám dostane 
mnohého utrpenia, 
po dlhý, dlhý čas. 
Takže namiesto toho by sa 
ľudia v mäsopriemysle 
mali pripojiť k trendu, 
ktorý už začal 
a každým dňom 
ohromne expanduje. 
Som rada, že to môžem  
povedať. Ďakujem vám. 
Buďte vegáni! 
Žite ekologicky! 
Pestujte bio zeleninu! 
Súhlasím so slovami  
Najvyššej Majsterky 
Ching Hai, že všetci ľudia 
by mali prejsť 
na vegetariánsku stravu, 
aby sme predišli 
globálnemu otepľovaniu. 
Som presvedčený, 
že bio poľnohospodárstvo 
je ekologické, chráni život 
a je to najvhodnejšia 
metóda pestovania, ktorá 
môže zamedziť globálnemu 
otepľovaniu, ale mnoho ľudí 
si stále neuvedomuje, 
aké je to dôležité. 
Po tom, čo som prešiel 
na bio pestovanie, 
sa mentálne cítim 
oveľa viac v mieri. 
Cítim, že pôda, 
živé bytosti a plodiny, 
všetky zdravo ožili 
a cítim úctu 
ku všetkému životu. 
Ak jeme organické (bio) 
poľnohospodárske produkty, 
ktoré chránia všetky živé 
bytosti, prinesie to mier 
a spolunažívanie; 
preto je toto  
metóda pestovania 

a štýl stravy budúcnosti. 
Ocenil by som, 
keby ste sa mohla podeliť 
o vaše slová o vnútorných 
a duchovných aspektoch, 
ktoré nám bio pestovanie 
môže poskytnúť. 
Dobrá otázka. 
Dobrá otázka, pán Kim. 
Ďakujem vám. 
Dobrá otázka. 
Ďakujem vám veľmi pekne 
za túto hĺbavú otázku. 
Keď hovoríte 
o bio pestovaní 
a o Zemi, 
vaša láska k živým bytostiam 
je veľmi jasná a zrejmá. 
Takže ste už vyjadrili 
niektoré z vnútorných 
duchovných aspektov 
bio poľnohospodárstva 
vašim hlbokým záujmom. 
To je skutočne 
ten najdôležitejší princíp: 
láska ku všetkým bytostiam. 
Ale možno o tom môžeme 
povedať viac, 
aby sme to objasnili. 
Samozrejme, keď povieme 
bio poľnohospodárstvo, 
hovoríme o vegánskom – 
len ovocie, zelenina, 
strukoviny 
a ostatné rastliny – 
žiadne živočíšne produkty, 
pretože toto už jasne 
naznačuje 
vysokú duchovnú úroveň 
životných štandardov. 
Keď žijeme a necháme žiť, 
keď milujeme všetky bytosti 
tak, ako milujeme sami seba, 
potom to už je 
veľmi vysoko duchovné 
a samozrejme, 
je to v súlade so všetkými 
najväčšími náboženstvami 
na zemi. 
Bude to veľmi potešujúce 
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pre Nebo. 
Umožní nám to viac 
úplne rozšíriť 
našu úctu a záujem 
o všetok život. 
A to je dôvod, prečo sa cítite 
viac mierumilovný, vidíte? 
Cítite sa viac prepojený 
s vašim okolím, 
pretože ono pulzuje životom. 
Zem pulzuje  
láskou a životom – 
stromy, rastliny, 
všetky pulzujú touto láskou 
k životu a životom. 
Keď sedíme pod stromom, 
cítime túto ochrannú 
lásku od stromu. 
Keď si vychutnávame 
chutné ovocie, 
cítime prepojenie s touto 
bezpodmienečnou láskou 
od stromu, 
ktorý nám poskytol výživu 
a príjemnú chuť. 
Ak sa zapojíme do  
vegánskeho bio trendu, 
do vegánskeho  
bio pestovania, 
potom pocítite 
viac a viac lásky od prírody, 
lásky od planéty Zem, 
lásky od stromov, 
lásky dokonca aj 
od stebiel trávy, od kvetov. 
Budeme cítiť 
tak veľa lásky vo vzduchu, 
ktorý dýchame. 
Pocítime toľko lásky 
zo zeme, 
po ktorej kráčame. 
Nedokážeme to 
ani vysvetliť 
ľudskou rečou. 
Musíme to cítiť. 
Vždy to cítim, 
ale nedokážem preniesť 
toto duchovné posolstvo 
ostatným ľuďom. 
Každý to musí zažiť 

na vlastnej koži. 
Len čo sa obrátime 
k súcitnému, Nebom 
zamýšľanému životnému  
štýlu vegánskej stravy, 
potom pocítime 
viac a viac lásky, 
budeme čoraz viac 
prepojení. 
Je to spôsob, ako sa cítite. 
Vy máte vlastné  
skúsenosti, o ktorých 
môžete ľuďom povedať. 
Spôsob, akým opisujete 
bio pestovanie, pán Kim, 
znie celkom ako 
duchovný princíp 
známy ako „ahimsa“, 
alebo nenásilie. 
Ahimsa znamená neubližovať 
žiadnym cítiacim bytostiam, 
a začína vegánskou stravou. 
Organická (bio) vegánska 
strava je najlepšia. 
„Ako zasejeme, 
tak budeme žať.“ 
Ak zasejeme tieto 
dobrotivé semená 
na Zemi a tiež  
vo svojom srdci, ako vegáni 
sa vyhýbame všetkým 
živočíšnym produktom. 
Napríklad, 
väčšina produkcie mlieka 
spôsobuje utrpenie, 
za prvé preto, 
že teliatka sú od matky kravy 
zobraté pri narodení. 
Nie veľa ľudí to vie, 
vrátane mňa, predtým. 
A tieto malé teliatka 
budú čoskoro zabité. 
Zbavené materského mlieka 
a materskej lásky, 
budú zabité čoskoro po tom, 
ako sú odobraté preč. 
Matka je potom násilne 
pripojená k stroju, 
ktorý dokáže spôsobovať 
mučivé bolesti 

spolu s chorobami, 
len preto, aby ľudia mohli 
odobrať jej mlieko. 
Ďalší príklad postupov 
spôsobujúcich škodu 
zvieratám aj Zemi 
je používanie  
chemických pesticídov. 
Ak si to viete predstaviť, 
každý rok sa na celom svete 
použije viac než 
5 miliárd libier pesticídov 
(2,27 miliónov ton)! 
A iba okolo 10 % – 
10 %! – z týchto chemikálií 
sa dostane do oblastí, 
pre ktoré boli zamýšľané. 
A čo sa stane so zvyškom? 
Dostane sa do ovzdušie, 
do vody, 
kde sú dávané do súvisu 
so všetkým, 
od rakoviny ľudí a zvierat 
až po mŕtve zóny v oceánoch. 
V Európe sa zistilo, 
že jeden pesticíd zapríčinil 
úhyn miliárd včiel 
po celom kontinente, 
zatiaľ čo iné sú známe tým, 
že oslabujú 
vajcovú škrupinu vtákov, 
čo má za následok smrť 
malých vtáčikov pretože 
škrupina praskne a rozbije sa 
ešte skôr, než je malý vtáčik 
pripravený „narodiť sa“. 
Keďže vegánske 
organické (bio) pestovanie 
nepoužíva pesticídy, 
a nemá nič do činenia 
s chovom dobytka, 
produkciou mlieka alebo 
iných škodlivých aktivít, 
možno ho nazvať 
metódou súcitu, 
v súlade s Nebom 
a hodnotami zopakovanými 
v mnohých duchovných 
cestách a náboženských 
učeniach, ako napríklad 
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nasledovníkmi budhizmu,  
konfuciánstva, a ako je  
napísané v ich písmach. 
Napr. Dhammapada sútra 
uvádza: „Človek 
nie je vznešený, pretože 
zraňuje živé tvory. 
Je nazývaný vznešeným 
preto, že neubližuje 
žiadnym živým bytostiam.“ 
A zo vznešeného učenia 
konfuciánstva: 
Ako sa zbožný kráľ 
správa k zvieratám? 
Uvádza sa: „Rád by ich 
videl žiť 
a nedokáže zniesť pohľad 
na to, keď umierajú. 
Keď počuje ich náreky, 
nedokáže zjesť ich mäso, 
pretože nemá srdce 
urobiť to.“ 
Spomínam len dve 
z veľkých náboženstiev 
nášho sveta. 
A mnoho ďalších  
náboženstiev hovorí to isté, 
ale dnes tu nie som preto, 
aby som bola kňazom 
a kázala všetkým 
poslucháčom, 
a navyše nemáme čas, 
takže mi odpustite 
ostatné náboženstvá, 
ak som nespomenula to vaše, 
ale je to rovnaké. 
Takže vegánske 
organické (bio) pestovanie 
má aj pozitívny efekt 
na našu vlastnú karmu. 
Karma znamená odplata, 
zlá či dobrá. 
Takže karma  
nasleduje zákon vesmíru, 
ktorý hovorí: 
za každú akciu nasleduje 
rovnaký následok. 
Ak teda zraníme alebo 
zabijeme iných, na oplátku 
by sme mohli byť zranení  

alebo zabití, skôr či neskôr – 
nie že by sme mohli byť, 
ale zaiste budeme. 
Organické (bio) vegánske 
pestovanie so svojím 
prístupom spôsobuje 
najmenej škody ostatným, 
ponúka najmenšie bremeno 
zlej karmy (odplaty). 
A môžeme ísť ešte 
o krok ďalej 
a zbierať úrodu len z rastlín, 
ktoré nesú plody  
alebo zbierať úrodu tak, 
že rastlina naďalej rastie. 
Je oveľa lepšie pestovať 
našu potravu tak, 
ako to robíte vy, pán Kim, 
aby sme mohli napríklad, 
zobrať vonkajšie listy šalátu 
namiesto zabitia 
celej rastliny. 
V skutočnosti praktikujúci 
jedného náboženstva 
nazývaného džinizmus 
dokonca nejedia ani  
koreňovú zeleninu, pretože sa 
chcú vyhnúť neúmyselnému 
ublíženiu iným bytostiam 
žijúcim v pôde, ako sú napr. 
dážďovky, ktoré sú 
prospešné nášmu pestovaniu. 
Sú tam na to, 
aby hnojili  
a prevzdušňovali pôdu, 
aby naše rastliny rástli lepšie 
a aby bola naša úroda 
hojnejšia. 
Riskujú svoje životy, 
aby zachránili naše. 
Mali by sme brať ohľad 
aj na ich životy, 
ušetriť ich životy, 
chrániť ich životy. 
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