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Předpověděli, 
že v roce 2010 zažije  
klima Země 
velké změny kvůli  
velkým explozím 
sluneční skvrny slunce. 
Také bylo předpovězeno, 
že klima 
způsobí naftovou krizi – 
že to bude naftový šok – 
proto se zdá,  
že je potřeba 
uvědomění celého světa 
a změny ve vztahu  
ke globálnímu oteplování. 
Rád bych se zeptal 
na váš specifický 
názor a poselství 
ohledně tohoto. 
Co si myslíte, že musíme 
udělat, jako přípravu? 
Děkuji vám, pane Jung. 
Proti tomuto velkému 
vzedmutí kalamit 
můžeme nalézt  
útočiště jen 
v milosti Nebe, 
tím, že budeme ctnostní, 
že budeme soucitní, 
že budeme skutečně věřit 
v Boha a modlit se 
za milost Boha, pak 
budeme moct být zachráněni. 
Měli bychom teď začít 
měnit způsob 
našeho života. 
Musíme se změnit. 
Musíme. 
To je jediný způsob,  
jak můžeme zachránit sebe  
i planetu, 
i celý svět 
i všechny bytosti v něm. 
Protože podle starého 
indického rčení, „žádný  
národ, který zplodil 
10 velkých lidí, hodnotných  
v očích Nebe, 
nepozná ničení.“ 
Co tedy znamená 

„10 velkých osobností?“ 
Znamená to osobu, 
která je skutečnou  
lidskou bytostí: 
je soucitná, 
je duchovně pozvednutá, 
a je bezpodmínečná, 
nesobecká a slouží ostatním 
a upamatovává si Boha. 
K tomu, abychom to  
splnili jsme trochu daleko. 
Pokud tedy opravdu chceme 
zachránit svět, je to jediný 
způsob, jak to udělat.  
Jinak, i kdybychom vykopali 
díru do skály 
nebo pod zem, abychom se  
uchránili slunečnímu teplu 
nebo kdybychom šli 
do hor, abychom se vyhnuli  
zvyšování hladin oceánů, 
budou jiné kalamity, 
které nás potkají. 
Každý, kdo má  
víru v nějaké náboženství, 
by měl znovu prostudovat 
jejich svaté knihy 
a konat přesně podle toho, 
jak velí.  
Víte, protože 
„jak zaseješ,  
tak sklidíš“. 
Všechna náboženství  
nám to říkají. 
Teď se tedy vraťme 
k dávnému rčení  
z Indie, že 10 osob,  
které jsou ctnostné 
může zachránit národ. 
Jak to uděláme? 
V dávných dobách byly  
národy menší  
než nyní. 
V tom případě by mělo být 
10 lidí v každé  
zemi dost. 
Ale v naší dnešní  
rozšířené komunitě  
potřebujeme víc než 10 
lidí v komunitě. 

Řekl bych, že to taky  
záleží na populaci. 
Nyní řekněme,  
že například New York 
bychom mohli  
nazvat národem, 
v dávných dobách – 
v New Yorku  
bychom potřebovali 
milion lidí, 
aby byli ctnostní, čestní 
a duchovně pozvednutí, 
aby zachránili New York. 
Proto si myslím,  
že musíme dělat mnohem  
rychleji to, co děláme teď.  
Jsem rád, že vlády 
něco dělají 
a všechny celebrity,  
všichni významní  
lidé a organizace, 
jako jste vy dnes,  
že jsou si toho vědomi 
a snaží se provádět 
různé důležité aktivity, 
aby zachránili planetu, 
zastavili globální oteplování. 
Velmi mě to těší. 
Možná ale, že bychom se  
měli hýbat rychleji 
a dělat toho více. 
Veganská strava, 
číslo jedna; 
zelené energie, 
číslo dva – 
všichni by měli pracovat 
společně, být skromní  
a chránit životní prostředí 
a zvířata. 
Není to tak těžké. 
Jsou to jen zvyky, 
které musíme změnit, 
to je vše. 
Ve zprávách nedávno 
ukazovali, že je mnoho  
rozvojových zemí, 
které využívají  
zelené technologie, 
jako je solární energie, 
které jsou čisté 
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a udržitelné 
a také se snaží minimalizovat 
používání uhlí. 
Víme to od vědců, 
velkých vědců, jako je 
Dr. James Hansen 
z NASA, že hodně  
oxidu uhlíku uvolňovaného  
ze spalování uhlí zůstává 
ve vzduchu víc než  
tisíce let. 
Takže další škodlivý  
prvek ze spalovaného uhlí   
je černý uhlík 
nebo saze, které obsahují 
až 40 různých  
rakovinotvorných chemikálií, 
které způsobují také  
nemoci plic a srdce. 
Také vedlejší produkty 
uhlí jsou vysoce 
toxické a mohou poškodit 
zdraví lidí 
a také zvířat. 
Proto by si měly všechny 
země vzájemně pomáhat 
ve vývoji dalších 
udržitelných energií 
pro naši společnou planetu 
i pro ochranu  
zdraví lidí  
a zvířat. 
Nemůžeme jen  
spálit nebo spotřebovat 
všechny naše vzácné 
přírodní zdroje 
a přitom poškozovat 
naše životní prostředí. 
Musíme přejít na  
udržitelný, zelený, skromný 
životní styl, který 
bude podporovat veškerý 
život na planetě. 
Prvním krokem je přestat 
zabíjet zvířata 
pro potravu. 
Dokonce Dr. James Hansen 
upozornil na tento fakt,  
když řekl, že být veganem 
je nejefektivnější způsob 

pro všechny, 
aby zachránili planetu 
bez jakéhokoli povyku, 
bez jakýchkoli dokumentů, 
bez jakýchkoli potíží. 
Mistryně, můžete  
nám říct víc o  
bio zemědělství 
v kombinaci   
s jednoduchým životem? 
O přirozeném způsobu  
života? O jednodušším  
způsobu života? 
Jak pan prezident uvedl, 
musíme být skromní, 
musíme začít 
už u jídelního stolu. 
Neměli bychom  
jíst moc. 
Měli bychom jíst jen dost 
nebo dokonce trochu méně, 
abychom, zaprvé,  
fyzicky  
a prakticky řečeno, 
vydrželi déle. 
Čím víc budeme jíst, 
tím méně budeme mít 
a druzí lidé  
budou mít hlad. 
A duchovně řečeno, neměli 
bychom jíst dosyta, 
ani vegetariánské jídlo.  
Na 80 % to stačí, aby 
Světlo Boha a moudrost 
mohlo také  
naplnit naši bytost 
lepším porozuměním o tom, 
co dělat se sebou 
a jak pomoci ostatním 
a jak žít  
skutečný lidský život zatímco  
jsme na této planetě. 
Bez Božího Světla 
a moudrosti jsme  
omezeni pouze na – 
práci, jídlo, spánek, 
plození dětí a smrt 
smrtelníků. 
Není toho moc, 
čím můžeme přispět  

našemu Velkému Já 
a ostatním lidem – ve smyslu, 
že oni jsou také velkými  
bytostmi na této planetě. 
Tedy, být skromní je klíčem. 
Být skromný znamená taky, 
že přejdeme na bio a  
veganství, protože tato  
metoda pomůže omezit  
nadměrné využívání  
přírodních zdrojů 
na produkci  
masa a mléčných produktů. 
V tom případě  
bychom měli dost, 
abychom nakrmili všechny 
a taky omezili CO2, 
omezili metan, omezili 
všechny toxické plyny, 
dokonce sirovodík  – 
plyn, který když vdechnete, 
když je příliš kondenzovaný, 
okamžitě zemřete. 
Ten vzniká také při 
chovu hospodářských zvířat 
a také metan. 
Když omezíme  
chov hospodářských zvířat,  
můžeme omezit 
všechny toxické plyny, 
které přetrvávají 
právě teď v našem ovzduší. 
A když přejdeme na bio 
veganství, pak se vše  
dostane do normálu, jako 
předtím a dokonce to bude  
lepší.  
Počasí se zlepší. 
Nejen, že   
přestanou tát ledovce, 
omezí se toxické plyny, 
omezí se hlad, 
ustanou války, 
ale také naše planeta 
se sama oživí a bude 
ještě lepší než teď, bude 
bohatší, bujnější, všichni 
budou mít všeho hojnost 
na čistém vzduchu, v míru, 
lásce, v dobrém zdraví 
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budou žít dlouhý život. 
Sirovodík 
je jeden z toxických  
plynů, smrtelných plynů, 
který vypouští  
hospodářská zvířata, 
dalším je metan. 
Dalším je, samozřejmě, CO2; 
a metan dovede 
dokonce spustit víc CO2, 
když ohřeje klima. 
Mnohokrát Vám děkuji. 
Můžeme to ještě víc  
probrat,  
ale jak pan prezident řekl, 
musíme být skromní, 
ve všech směrech. Skromní: 
šetřit vše, co můžeme. 
A nejlepší,  
nejrychlejší způsob  
je, stát se bio vegany. 
Takže, podporujte organické  
zemědělství. Buďte vegany. 
Drahá Mistryně, 
jako ochránkyně životního 
prostředí jsem nesmírně  
vděčná a podporuji  
vaše dobré činy 
a přispění 
k lepšímu světu. 
Ničilo mě, když jsem viděla, 
jak národy  
nenasytně drancují 
všechny zdroje Země. 
Společnost se utápí 
v přehnané konzumaci jídla  
a dalších komodit 
a lidé mezi sebou 
téměř  
bezmyšlenkovitě 
materiálně soutěží. 
My, Mongolci, 
například,  
jsme rozvinuli 
špatný hodnotový systém, 
například, během Lunárního 
Nového roku organizujeme 
velké hostiny v našich  
domech a předvádíme  
se mezi sebou a zjišťujeme  

kdo má na stole  
větší tác s jehněčím masem. 
Tímto způsobem  
děláme reklamu a  
propagujeme negativní zvyky 
a nezdravou konzumaci. 
Alkoholici stále pijí, 
kuřáci kouří 
a jedlíci masa jedí maso, 
a stále sami sebe 
ospravedlňují 
a dokonce  
věří, že dělají  
správnou věc. 
Může to všechno 
být chápáno jako  
důsledek lakoty, touhy 
nebo jako ďáblovo prokletí 
nebo otroctví nerozumného 
konzumu? 
Paní Byambasuren, 
shoduji se s vašimi pocity 
co se týče zbytečného 
drancování  
Země, stejně jako 
škodlivého  
pití alkoholu a kouření  
společně  
s konzumací masa. 
Lidé, kteří pijí  
alkohol a kouří 
a taky jedí maso, 
nebyli dobře  
informováni, madam. 
Proto je budeme  
muset seznámit  
se škodlivými účinky  
těchto činů 
a látek. 
Vše jsme uvedli na 
našich webových stránkách. 
Můžete si je zdarma  
stáhnout a vytisknout 
a všem je distribuovat, 
abyste je informovala. 
Dlouhodobé škodlivé  
vlivy těchto látek, 
včetně všech forem  
rakovin, nemocí, 
srdečních potíží, 

nevyléčitelných chorob, 
smrtelných nemocí 
z kouření a také 
zkrácení života. 
Alkohol nejvíc 
poškozuje  
nervový systém. 
Stahuje naše  
nervy v mozku 
a může dokonce způsobit  
poškození našeho mozku, 
zatímco jedení masa 
způsobuje, že jsme náchylní  
na mnoho druhů nemocí, 
včetně problémů srdce  
a rakovinu. 
To je velmi dobře známý fakt 
z lékařských výzkumů 
i vědeckých zpráv. 
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