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Skutečně to vše za to nestojí. 
Skutečně je to 
degradující volba, jíst maso. 
Nemůžeme vyjednávat. 
Nemůžeme říci: „Dobře, 
neberme to tak vážně, 
pravděpodobně budeme mít 
lepší nápad, lepší plán, 
než se stát vegany.“ 
Jaký lepší plán? 
I kdybychom měli 
lepší plán, kdybychom 
měli lepší plán, 
můžeme ho zvolit? 
Můžeme zvolit 
lepší plán, než veganství, 
které by zachránilo miliardy 
životů, zachránilo by zvířata, 
zachránilo by děti, 
zachránilo by planetu, 
můžeme zvolit 
jiný plán? Plán B? 
Není žádný plán B. 
I kdyby byl plán B, 
nebylo by humánní 
zvolit nějaký plán 
bez ohledu na utrpení 
našich lidí a dalších 
cítících bytostí na této planetě 
a na nebezpečí, 
kterému čelíme, 
klimatické změně, 
která snadno zničí celou 
planetu a pravděpodobně 
všechny nebo většinu 
bytostí na této planetě. 
Je jediný důvod, 
proč tady ještě naše planeta 
je, je tu díky 
některým ctnostným lidem. 
Ne jen díky mým žákům, 
nejen díky nim. 
Díky lidem, 
kteří žijí ctnostně, 
lidem, kteří následují 
kroky Krista, 
Mahaviry, 
Guru Nanaka, 
Buddhy, 
Proroka Mohameda, 

kroky, které jdou cestou 
milující vlídnosti, 
tolerance, soucitu. 
To jsou jediné kroky, které 
bychom měli následovat. 
Není žádná jiná možnost. 
Vidíte to? Ano? 
Žádný plán B. 
A řekla jsem mu, 
že dokonce nemáme čas 
se dohadovat, máme 
jen několik let. 
Pokud to neuděláme, hotovo. 
Děkuji tedy vám všem, za 
všechno vaše malé či velké 
úsilí, abychom to společně 
zvládli. Skutečně to oceňuji. 
Samozřejmě, zachraňujete 
také svoji planetu, 
jsem ale vděčná 
za váš vznešený záměr, 
za vaše úsilí  
jet kilometry navíc, 
abyste pomohli druhým 
a pomohli sobě samým. 
Myslím, že mnohým z nás 
je jedno, jestli 
zemřeme zítra, 
protože jsme ujištěni 
naší vnitřní vizí a praxí, 
také intuicí, 
že půjdeme na nějaké 
skvělé a nádherné místo 
i když se zbavíme 
tohoto fyzického obalu 
našeho ducha, jsem si jista, 
že mnohým z nás je jedno, 
zda budeme žít či zemřeme. 
Protože víme, že je to 
vše na prozřetelnosti 
a na způsobu, jak 
žijeme naše životy. 
Není to o tom, jak zemřeme, 
ale jak žijeme. 
Není to o tom, kdy zemřeme, 
je to na okamžiku smrti, 
co jsme udělali 
s naším životem, 
že jsme ho nepromarnili, 
že jsme byli užitečným 

nástrojem Boha, pro druhé.  
To je pravým významem 
žití dobrého života. 
Dobrý život neznamená vždy 
mít hodně peněz, 
velký dům, velké auto 
nebo něco. 
Dobrý život znamená, 
že se na sebe každý den 
podíváme do zrcadla a 
budeme vědět, že jsme 
v pořádku, budeme vědět, že 
děláme to nejlepší pro druhé. 
Neděláme to proto, 
že nás zajímá, jestli zemřeme 
nebo nezemřeme, 
jen je to správné to tak dělat, 
připomínat si vzájemně, 
že musíme být vznešení, 
tolerantní a dobří. 
Když jsem byl mladý, 
žil jsem na vesnici. 
Zjistil jsem, že zvířata 
mají stejné emoce 
jako lidi. Byl jsem svědkem,  
že se krávy smály, když byly 
šťastné a plakaly, 
když byly smutné, 
vystrašené a měly strach 
před smrtí. 
To způsobilo, 
že jsem se stal veganem. 
Teď, 
jako vládní úředník, 
často přednáším 
o globálním oteplování 
a důležitosti vegetariánské 
stravy při mnoha 
vládních činnostech 
a veřejných aktivitách. 
Zde je moje otázka. 
Jelikož mluvíte se zvířaty, 
napsala jste 
tři knihy. 
Slyšela jste 
nějakou zprávu, kterou 
se zvířata snaží předat 
lidstvu ohledně 
globálního oteplování, což 
je nejnaléhavější problém, 
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kterému naše planeta 
právě čelí? 
Pokud ano, ocenili bychom, 
kdybyste se s námi podělila. 
Děkuji Vám, 
komisaři Kime. 
Děkuji vám 
za vaše dobrá přání 
a vaše veganské vůdcovství. 
Skutečně pomáháte 
své zemi 
vašim laskavým působením 
ve jménu zvířat. 
Co se týče poselství 
od zvířat, ano, mají 
pro nás vzkaz. 
Je to stejný vzkaz, 
jako měli osvícení lidé 
minulosti i současnosti 
od pradávných dob 
a tím je, 
že místo zabíjení 
spoluobčanů a zvířat 
a ničení 
životního prostředí 
bychom si měli udržet 
naše vznešené lidské 
vlastnosti, lásku, soucit 
a laskavost. 
Musíme žít podle 
principu nenásilí 
a odpuštění. 
Zvířata jsou svědky 
katastrofy klimatu, 
která se projevuje 
po celém světě, 
která, kromě toho, že na  
fyzické úrovni přispívá 
ke globálnímu oteplování, 
odráží odplatu 
zhoubných činů 
jednoho k druhému. 
Nicméně, 
navzdory krutosti 
a nesnesitelnému utrpení, 
které zažívají 
v rukou lidí, 
zvířata stále 
odpouštějí.  
Svými čistými srdíčky 

jsou zvířata 
blíž spojeni 
s jejich vnitřním Já 
a nebojí se smrti, 
tak jako my lidé. 
Zvířata se jen bojí 
ztráty 
vznešených vlastností lidí 
a přejí si, 
aby se zabíjení zastavilo, 
aby mohlo být lidstvo 
zachráněno. 
Proto pane, dál dělejte, 
co děláte, 
informujte 
všechny lidi o tom, 
jak můžeme nejlépe uctít 
lásku zvířat tím, 
že přestaneme zabíjet 
a odvrátíme se od masa, 
přejdeme 
na vegetariánskou stravu 
a naše duše budou 
zachráněné i naše planeta. 
V této době, když máme víc 
Duchovních požehnaných 
drah prodloužených, 
není už Země 
v tak nebezpečné situaci? 
Může nám Mistryně 
pomoct porozumět, jak 
prodloužení, rozšíření 
a spojení DPD 
pomůže lépe ochránit 
obyvatele Země? 
Pomáhá to zrušit  
nějakou negativitu 
a dává nám to 
víc fyzického času, 
abychom pomohli planetě? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ano, ano, tak to je. 
Prostě zadržuje 
vzorec negativní 
destrukce 
na delší dobu, jen pomáhá 
udržet planetu v rovnováze,  
abychom získali čas. 
Ale pozemšťané 
musí změnit životní styl 

na mnohem laskavější, 
musí být vděčnější 
za veškeré požehnání, které 
dostávají a doplňovat 
svoji požehnanou sílu, 
aby se vše, co chceme, 
jako mír, harmonie, 
bezpečí a hojnost pro 
všechny obyvatele planety, 
stalo skutečností. 
Protože, být člověkem 
je již velice vzácné, 
už máme velké štěstí, 
a pokud jste slavní, 
pak musíte vědět, 
že jste v minulém životě 
vydělali hodně 
duchovních bodů. 
A pokud jste hezká 
nebo hezký, 
pak vězte, 
že jste v minulém životě 
měli hodně, hodně 
duchovních zásluh. 
A teď, 
abychom si dál zajistili 
tento status 
a další duchovní povznesení, 
musíme doplňovat 
náš „bankovní účet“, 
být laskavější, 
být víc milující a vlídní 
a modlit se 
nebo praktikovat meditaci 
a využívat 
veškerá požehnání, 
která můžeme získat – 
ze slunce, měsíce, 
hvězd, stromů, 
rostlin, zvířat, 
zvířat v přírodě, 
domácích miláčků atd., atd. 
Vše nám žehná – 
hory, lesy, stromy, 
řeky, oceány – 
máme požehnání 
stále. 
My jsme mistry 
vesmíru. 
Vše nám žehná, 
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proto bychom se měli 
chovat jako mistr, 
pak budeme dostávat 
víc a víc požehnání 
a podporu od všech 
a od všeho, 
stále. 
Není to tak, že 
budeme mít méně podpory, 
když se tak nebudeme 
chovat. Jen nezískáme 
tolik podpory 
a požehnání, když se 
nebudeme chovat jako mistr. 
Vytváříme si překážky 
našimi zvyky, nežádoucími, 
nelaskavými vlastnostmi. 
Čím laskavější, 
čím ctnostnější, 
čím vznešenější budeme, 
tím víc požehnání můžeme 
absorbovat a vstřebat 
a tím povznešenější budeme 
duchovně. 
Je mi ctí, 
že mám tuto příležitost 
vám položit otázku. 
Ve východní tradiční 
medicíně 
a tradiční kultuře, 
existuje koncept 
zvaný feng shui. 
V tomto konceptu se 
věří, že přírodní 
energie světa 
má velký vliv 
na zdraví a štěstí 
člověka. 
Nicméně, 
prostřednictvím mé klinické 
práce a komunikace 
s různými pacienty, 
jsem zjistil, 
že energie 
lidského těla má 
taky naopak 
velký vliv 
na energii 
přírody ve světě. 
Například, 

ve východní medicíně, 
mozková cévní onemocnění 
jsou jako tajfun 
uvnitř těla 
nebo rakovina je jako oheň 
v těle 
a cukrovka je jako 
povodeň v těle. 
Tak přemýšlíme. 
Proto věříme, 
že pokud těchto pacientů 
s tímto životním stylem a 
stravou přibude, 
budou se podobné 
nemoci vyskytovat 
v přírodním světě. 
Rád bych se 
Mistryně zeptal, jestli je toto 
uvažování správné nebo ne. 
Doktore, naštěstí 
ještě nemáme 
tak hodně pacientů, 
i kdyby byl ten koncept 
správný. 
Je pravda, že jsme 
spojeni s velkým vesmírem 
jistými způsoby, 
ale ne do míry, 
jakou jste zmínil. 
A naštěstí nemáme 
tak hodně pacientů, 
jak jsem zmínila. 
Nicméně, máte v některém 
bodě pravdu, protože 
náš životní styl ovlivňuje 
naše životní prostředí 
a když děláme 
něco, 
co je dobré 
pro náš mikrokosmos, 
znamená to, 
že to samozřejmě taky trochu 
že to samozřejmě taky trochu 
ovlivní náš makrokosmos, 
čímž je vesmír. 
Ovlivňujeme ho 
více, či méně, 
záleží na míře 
našich špatných činů 
nebo dobrých činů. 

Proto naštěstí, 
i když pacient možná 
ovlivňuje 
životní prostředí, 
je to jen trochu kolem něho. 
Například jeho život bude 
bouřlivý, jako by byl 
tajfun kolem jeho života 
nebo v jeho okolí, 
nemusí to ale způsobit 
velký převrat 
na planetě. 
Ale stejně, protože 
lidé jsou teď 
ve velkém počtu, 
pokud všichni nebudeme 
dělat dobré věci 
a nebudeme dodržovat 
nebeská pravidla… 
Ve skutečnosti je feng shui 
jen koutkem, 
jedním z detailů 
vesmírného konceptu, 
vesmírných pravidel 
a regulací. 
Proto řešením pro nás, 
abychom ovlivnili životní 
prostředí pozitivním 
způsobem je, že musíme 
dělat pozitivní věci, 
musíme dělat dobré věci, 
aby bylo i naše tělo 
dobře chráněné 
a zdravé, 
díky 
dobrým následkům 
dobrých činů v životě. 
Proto v této naléhavé situaci 
naší planety 
může vegetariánská strava 
zachránit svět 
pozvednutím dobrých 
karmických následků 
a laskavé energie 
ze soucitného 
dobrého životního stylu. 
A tím ušetříme  
velké množství zdrojů Země, 
energie a jídla, 
abychom nakrmili hladové 
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atd., atd. 
a taky 
omezíme války nebo 
naprosto odstraníme války. 
Děkuji, že jste 
svědomitý doktor, 
který prosazuje 
morálku, ctnost, životy 
zachraňující vegetariánskou 
stravu. Bůh vám žehnej! 
Nechť žijete dlouho, 
abyste pomohl více 
pacientům porozumět 
následkům, 
spojením mezi naším 
individuálním tělem, myslí 
a životním prostředím 
kolem nás 
a jak se postarat 
o své zdraví 
od kořene. 
To znamená, být milující 
a vlídní ke všem bytostem 
včetně zvířat 
a vybírat si jen shovívavou 
potravu 
a žít ctnostným životem. 
Modlím se dnem i nocí, 
aby se nebe zhmotnilo 
ve fyzickém království 
a probudilo vůdce 
našich národů, probudilo 
náboženské vůdce, 
probudilo všechny 
včas, aby rozuměli 
naléhavosti 
naší situace 
a aby rozuměli 
řešení 
této nebezpečné krize, 
které čelíme. 
To znamená, že se musíme 
navrátit k naší laskavé 
a soucitné přirozenosti 
v našem srdci. 
Je to velmi jednoduché. 
My tím jsme. 
My jsme soucitní. 
My jsme milosrdní, 
jsme laskaví. 

Jen jsme 
byli klamáni, 
byli jsme doteď 
mylně informováni, 
proto jsme to nevěděli. 
Kdyby byli lidé v celém 
světě vegany, podpořilo by 
to soucit, 
který pozvedne a sjednotí 
všechny kultury, 
přinese klid 
lidstvu i zvířatům. 
Vnitřní mír, 
který přijde 
nahrazením zabíjení 
respektem ke všem životům, 
se rozšíří jako vlna 
po celé zeměkouli, 
pozvedne lidská srdce 
vytvoří harmonický 
Ráj na Zemi. 
To nás všechny přivede 
do trvalého Zlatého Věku. 
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