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Někdy to potřebuje  
blížící se katastrofu, 
aby nás přiměla ke změně, 
abychom se stali mnohem 
většími, než jsme byli dříve. 
Je to to, co nastává  
se změnou klimatu?  
Není to pro nás  
ve skutečnosti příležitost 
učinit nevídaný 
skok v evoluci? 
Dobrá otázka, pane, 
dobrá otázka. 
Víte, neměli bychom   
čekat až nastanou  
katastrofy nebo 
budou hrozit katastrofy, 
abychom se změnili. 
Nicméně, máte ale  
pravdu. 
Je možné,  
že když budeme čelit   
tak velkým otřesům, 
že se změníme 
a poskočíme  
na vyšší úroveň. 
Obzvlášť teď 
ještě máme trochu času 
na změnu. Jen musíme  
jednat teď, 
víte, abychom profitovali 
z této takzvané 
katastrofické budoucnosti, 
která nás čeká. 
Musíme jednat teď 
kvůli celému lidstvu.  
Protože spolu s naším 
přežitím a zdravím 
je ohrožena 
i celá planeta 
a všichni musí být vegany, 
abychom ji zachránili. 
Řešení je velice jednoduché,  
že ho můžeme přehlédnout. 
Protože, kdybychom se  
všichni změnili ve vegany, 
zřekli se živočišných  
produktů, pak bychom měli 
svět snů – 
to vám slibuji. 

Protože podobné plodí  
podobné. Zapomínáme, že  
nám Bible říká:  
„Jak zaseješ, tak sklidíš.“ 
To znamená, když budeme 
tvořit mír, soucit  
a harmonii,  
to pak dostaneme. 
Blížící se katastrofy, 
které jste zmínil, 
může se stát, 
že nás budou motivovat  
ke změně, celé lidstvo. 
Abychom ale měli z této 
příležitosti prospěch, 
víc lidí musí jednat  
teď. Všichni musíme. 
Čelíme velmi nebezpečné 
budoucnosti, bude-li globální 
oteplování pokračovat. 
Německá kancléřka 
Angela Merkel měla právě  
tady ve Washingtonu D.C. 
historický projev 
ke Kongresu USA 
a požádala USA, 
aby pomohli  
se zastavením změn klimatu. 
Žádala bych to samé, 
i když  
nejsem kancléř. 
Jsem si jistá, že mnozí 
z vás jste si vědomi 
vzrůstajícího množství 
dopadů globálního oteplování 
po celém světě,  
podělím se s vámi jen  
o některé ze světa 
a z USA.  
1. Na Arktidě, Severním pólu 
už roztálo takové  
množství ledu, 
že vědci předpovídají 
léto bez ledu 
během 3 až 6 let, 
což by bylo  
poprvé  
za milion let – 
poprvé  
za milion let! 

Zatímco v Grónsku  
ubývá ledovec každý den  
o 85 milionů tun, 
kvůli globálnímu oteplování, 
tempem, které se každý rok 
zrychluje o 7 procent. 
Ledová plošina západní  
Antarktidy taky taje, 
předpověď je taková,  
že vzrůst hladiny moře  
o 3,3 metrů ohrožuje města,  
např. ve vaší zemi New York, 
Washington, D.C., 
a San Francisko.  
A kdyby celá Antarktida 
a Grónsko  
roztály – 
myslím led – 
pak by hladiny moří mohly 
stoupnout až  
o 70 metrů, což by bylo  
smrtelné nebo katastrofické 
pro většinu životů na Zemi. 
2. Ledovce na planetě 
odtávají  
mnohem rychleji než 
vědci kdy očekávali, 
zanechávají řeky a jezera 
vyschlé, ztrácející se 
nebo vysychající, bez vody 
pro úrodu a miliardy lidí 
mají nedostatek potravin, 
taky kvůli nedostatku  
vody. 
3. Kvůli zvedající se hladině  
moří se potápějí ostrovy, 
zatímco my mluvíme,  
Tuvalu, Tongo a dalších 
40 ostrovních národů 
musí plánovat opuštění 
celé země. 
Jsou nuceni  
se přidat k 20 milionům, 
dnes již existujících, 
klimatických uprchlíků. 
Mezinárodní organizace 
pro migraci 
uvádí, že do roku 2050   
může být 200 milionů 
klimatických uprchlíků. 
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4. Podle vědců 
z Institutu technologie 
v Georgii, 
USA, 
se celosvětově počet 
nejdestruktivnějších 
hurikánů třídy 4 a 5 
za posledních 35 let  
zdvojnásobil. 
Bouře třídy 5 přináší 
nejvyšší úroveň 
ničení ve velkých městech. 
Jejich intenzita 
a doba trvání se taky zvýšila 
od roku 1970  
o 75 procent. 
Jedna z těchto bouří, 
jejíž následky jsou stále 
vidět a cítit, byl  
v roce 2005 hurikán Katrina, 
který zdevastoval 
speciálně oblast 
New Orleans, 
lidé tam ještě dnes stále  
obnovují své domovy 
a jejich životy. 
Je mi líto  
Američanů, 
že museli trpět  
takovými tragediemi. 
Teď  
v USA: 
1. Přišli téměř o milion 
akrů borového lesa 
v Rocky Mountains 
kvůli zamoření brouky 
z globálního oteplování. 
Podobně i v Kanadě, 
ale kvůli časovému limitu 
vám o všem nemohu  
referovat, protože teď 
mluvíme  
o USA. 
2. Ve státě Montana, 
se očekává, že známé  
ledovce Národního parku 
zmizí  
během deseti let. 
3. Podle  
nové studie 

Institutu oceánografie  
Scripps, 
řeka Kolorado, 
která dodává vodu  
sedmi západním státům  
vysychá.  
Slavná řeka. 
4. Ve skutečnosti, vědci  
říkají, že Západ USA 
čelí devastujícím 
suchům, 
třebaže sníh z hor 
uvolňuje 
ohromné zásobárny vody.  
5. Hladina moře  
v Severní Karolíně, USA, 
vystoupala během 20 století 
třikrát rychleji, 
než během  
předešlých 500 let. 
6. Národní americká 
státní správa oceánů 
a atmosféry uvádí, 
že poprvé 
v roce 2008 zaznamenali 
šest za sebou jdoucích 
tropických cyklonů, které 
přistály na půdě USA. 
Severní Atlantický oceán 
a Indický oceán 
jsou dvě oblasti,  
s největšími výskyty 
hurikánů. 
Můžete se zeptat, co je  
hlavním důvodem tohoto 
poškození a destrukce 
životního prostředí? 
Překvapivě to nejspíš 
není uhelný průmysl 
ani auta ani letadla ani vlaky  
ani lodě. 
Je to metan, 
který je produkován 
v první řadě 
živočišným průmyslem. 
Nová, nedávno publikovaná 
zpráva uznávaného 
Worldwatch institutu uvádí, 
že hospodářská zvířata 
jsou největším přispěvatelem 

skleníkových plynů, 
zodpovědných za víc než 
51 % všech emisí. 
Uvádí faktory 
atmosférického 
teplo vázajícího vlivu 
metanu, který je   
72 krát – 72 krát! – 
vyšší než CO2, 
zprůměrováno  
za období 20 let. 
Navíc, 
jen několik dní  
po zveřejnění zprávy  
Worldwatch Institutu, 
NASA oznámila, 
že metan ve skutečnosti 
přispívá globálnímu  
oteplování mnohem víc, 
než jsme dříve chápali, 
a že váže atmosférické  
teplo 100 krát víc 
za období 20 let. 
A co je největším 
zdrojem metanu?  
Vy to víte, hospodářská  
zvířata. Taková fakta 
způsobila, že lidé, jako 
vážený klimatický odborník 
Lord Stern 
ze Spojeného království 
při interview uvedl: 
„Maso je plýtvání  
vodou a vytváří 
hodně skleníkových plynů. 
Nesmírně zatěžuje 
zdroje světa. 
Vegetariánská strava 
je lepší.“ 
Proto cituji přesně, 
co řekl. 
Máme tady výhodu  
času, protože 
jeden aspekt metanu je, 
že zmizí  
asi do 12 let, 
zatímco oxid uhlíku, 
CO2, zůstává  
v atmosféře  
až tisíce let. 
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Proto, když odstraníme 
metan generovaný 
hospodářskými zvířaty, 
planeta se rychle ochladí!  
Vidíte tu logiku? Ano. 
Proto je 
jen veganský životní styl 
skutečně udržitelný. 
Když se staneme 
vegany a podnítíme ostatní, 
aby se k nám přidali, 
přes místní semináře, 
rozdávání letáků, dopisy, 
maily, cokoli, můžeme  
praktikovat udržitelnost  
i jinými způsoby. 
Jak jsem již navrhovala 
dříve, mohli bychom sázet 
bio zeleninu 
a stromy. 
Jsou lepší takové  
ovocné stromy a ořešáky 
a takovou zeleninu 
nebo luštěniny, jako fazole 
a takové věci,  
které potřebují málo vody. 
Můžeme prozkoumat, 
které rostliny potřebují 
méně vody, protože  
právě teď máme taky 
nedostatek vody. 
Máme teď nedostatek  
všeho. 
Měli bychom být tedy  
šetrní a neplýtvat vzácnou 
energií a vodou. Používat 
dokonce své nákupní tašky. 
Povzbuzujme rozvoj 
udržitelné energie. 
A můžeme psát nebo  
mluvit s vládou 
a médii  
a dokonce s farmáři, 
protože skutečně  
potřebujeme veškerou  
pomoc vlády, 
médií, abychom 
zrychlili tento trend. 
Dalším dobrým způsobem, 
jak zrychlit náš pohyb, 

abychom udrželi planetu 
je vytvářet  
pozitivnější energii: 
konat dobré skutky 
a být milující a vlídní. 
Musíme rozšířit své milující 
vlastnosti. To vytvoří   
štít, neporazitelný,  
aby ochránil nás i planetu. 
Nakonec, můžeme se modlit, 
aby se nebeská síla 
zhmotnila na Zem,  
aby probudila vůdce, média, 
vlivné lidi 
a všechny obyvatele světa, 
aby podnikli správné kroky 
k záchraně naší planety, 
a rychle – rychle, 
než bude příliš pozdě, 
protože v tomto bodě 
potřebujeme  
zásah Nebe, 
abychom zachránili planetu. 
Ne modlit se k nim, 
aby zachránili nás. Modlit se  
jen, aby všechny  
probudili k řešení, 
veganské stravě,  
protože to je řešení, 
které zachrání naši planetu. 
Budeme-li schopni toto 
udělat, začneme  
s veganskou stravou, 
zjistíme, že není jen naše  
planeta udržitelná, 
ale že v našem životě  
zavládne skutečný ráj klidu.  
Vážená Mistryně, 
děkuji Vám za požehnání, 
že jsme měli dnes  
příležitost se tady sejít, 
v tomto domě plném lásky, 
abychom prodiskutovali 
toto důležité téma. 
Rád bych se zeptal: Co  
byste ráda vzkázala  
vůdcům národů,  
organizacím, jedincům 
a celému lidstvu  
v této naléhavé době? 

Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji vám, pane. 
Ano, pane Nguyễn, 
můj vzkaz je stejný, 
mluvili jsme o něm 
celou tu dobu. 
Abych to  
všem vůdcům shrnula, 
ještě jednou je vyzývám, 
aby věnovali svoji lásku  
nejdřív svým spoluobčanům 
a ženám 
a všem dětem 
a s odvahou přijali 
čin, který musí být vykonán, 
aby využili svoji mocnou sílu 
ve svých rukách, 
lidmi svěřenou,  
aby zachránili svět. 
Celkově teď 
živočišný průmysl 
přispívá téměř tolik  
ke globálnímu oteplování, 
jako sektor energetický 
nebo dokonce víc. 
A já vím, že přispívá 
minimálně 80 %. 
Produkce masa 
vyčerpává 
vodu vašich lidí, 
ničí jejich zdraví, 
tlačí je do války 
a plodí každý den  
nové nemoci. 
Zabíjí vaše lidi. 
Jen vy to můžete zastavit. 
Oni potřebují váš 
hrdinský veganský příklad, 
protože skutečně vzhlížejí 
ke své vládě, 
ke svým vůdcům. 
Velmi by jim to  
usnadnil váš zákon 
pro bio rostlinné zemědělství 
a kampaně nebo zákony, 
aby udělali velmi potřebnou   
změnu k veganskému 
životnímu stylu. 
Vaši spoluobčané, 
vaši lidé 
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si vás budou vážit, 
ocení vás, budou vás milovat, 
podporovat 
a budou si vás dokonce,  
po příští generace, pamatovat  
jako zachránce světa, 
za záchranu jejich životů 
a životů jejich  
milovaných, 
i za jejich  
budoucí děti. 
A Nebe vás 
hojně odmění. Rozpoutejte 
změnu k veganství. 
Propagujte odpuštění, 
mír a pak dokonce 
i další potíže, jako 
chudoba, konflikty, 
dokonce i finanční krize, 
pandemie 
taky ustoupí. 
Děkuji vám,  
vůdci národů, 
za veškeré vaše dosavadní  
úsilí v tomto směru. 
Dovolte mi ale, 
abych vám řekla, 
že to, co děláme 
a teď plánujeme, 
nestačí 
a není to dost rychlé, 
vyzývám vás  
k odvaze a důvěře, 
abyste dělali víc a rychleji. 
Organizacím světa, 
včetně médií, 
která chápou sílu 
společenského hnutí, 
děkuji za vaši práci, abyste 
informovali a povzbuzovali 
lidi k vzrušujícímu, lidskému, 
prospěšnému, elegantnímu, 
veganskému životnímu stylu,  
bez živočišných produktů. 
Jedincům  
děkuji, 
že dělají svoji část, 
aby zachránili planetu, ale 
prosím, udělejte to včas, 
máme toho na práci víc, 

a máme málo času. 
Musíme dál  
naléhat na naše vůdce, 
naše spoluobčany, 
sousedy, aby se změnili, 
stali se vegany, 
aby zachránili sebe, 
členy jejich rodin, 
děti, zvířata  
a vše, co cítí,  
že má cenu pro to žít. 
Můžeme se z toho nebezpečí  
dostat, ale musíme  
jít správným směrem. 
Náš dům hoří, 
a stříkací hadice je  
přímo před námi. 
Jen ji zvednout a použít. 
Tak je to jednoduché. 
Jen být vegany. 
A prosím, buďte rychlí. 
Naše dny jsou sečteny. 
Nebe všechny lidi 
tak moc miluje, 
proto máme naději  
na přežití větší,  
než kdykoli dříve. 
Měli bychom se vyburcovat 
k nové soucitné  
veganské planetě, 
plné milující energie, 
vlídnosti a nekonečného  
požehnání Nebe. 
Modlím se, aby všichni 
pokračovali k tomuto 
míru v našem dosahu. 
Děkuji vám mnohokrát, 
vám všem. Děkuji vám. 
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