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Děkuji Vám, Mistryně. 
Těm, kteří vědí, 
co děláte pro 
celé lidstvo, 
nikdy nebude stačit, 
abychom řekli, děkujeme. 
Proto pokorně 
přicházím, abych řekl: 
„Děkuji Vám, Mistryně.“ 
Drahá Mistryně, tématem 
naší videokonference je, 
„Bio veganstvím 
k záchraně naší planety.“ 
Nicméně, 
čeho jsme si všimli? 
Mladí lidé se v dnešní době 
nezajímají 
nebo už se moc nezajímají 
o společenské záležitosti, 
ale spíš o módu a trendy. 
Podle vašeho názoru, 
Mistryně, jak můžeme, jako 
učitelé, předat SOS vzkaz 
o změně klimatu tak, 
aby je oslovil? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji vám. 
Ano, pane Dagba, 
zdravím vás. 
Je milé, 
že se zajímáte 
a že můžete být dnes s námi. 
Jsem tak šťastná, 
že si přejete informovat 
mladé lidi 
o záchraně planety, protože 
je to jejich současný 
i budoucí domov a 
možná to budou chtít udělat, 
možná budou chtít něco 
udělat, aby pomohli. 
Zdá se, že se mladiství 
právě teď víc zajímají 
o módu a další věci, 
než o naléhavou situaci. 
Jsou ale taky často 
lidmi s nejotevřenější myslí. 
Jsou inteligentní, 
jsou přirozenou, 
jsou vnímavou 

a upřímnou skupinou lidí. 
Když jednou 
spojí 
globální oteplování 
s jejich životem, 
skutečně se rozhodnou 
něco udělat. 
Budete překvapen. 
Obzvlášť, když 
porozumí tomu, 
že mohou skutečně 
učinit rozdíl, 
mohou být první, 
kteří budou jednat. 
Potřebují jen 
dobrého vůdce, jako jste vy. 
Dvě studie z velmi nedávné 
doby zjistily, že mladí lidé 
jsou většinou 
dobrovolníky 
a dávají ze sebe. 
To jen vypovídá o tom, 
že mladí lidé 
tohoto věku mají hodně 
energie a mohou být 
nejhumánnějšími lidmi. 
Proto je můžete podnítit 
tím, že jim pomůžete 
nalézt aktivní způsob, jak 
projevit jejich zájem a lásku. 
Taky jim můžete pomoci 
ukázat, jak naléhavé globální 
oteplování skutečně je. 
Ukažte jim lidskou stránku 
globálního oteplování, 
pravdivý příběh 
lidí a zvířat, 
kteří kvůli tomu trpí. 
Například, rodiny 
na ostrovech, které se 
musí odstěhovat nebo 
plánovat, že se odstěhují, 
protože vidí, 
že se voda blíží, 
a potápí jejich domy – 
nebo v některých případech 
už potopila – kvůli 
rostoucí hladině moří. 
Nebo jak se nelidsky 
zachází se zvířaty 

na jatkách nebo při 
kosmetických experimentech. 
Je o tom hodně filmů. 
Ukazujeme je 
každé úterý 
v pořadu na 
Supreme Master Television 
pod názvem, 
Zastavte krutosti páchané 
na zvířatech – každé úterý. 
Je to 
nepředstavitelná krutost. 
Je to mimo 
lidskou morální úroveň. 
Je to pod naši důstojnost, 
zacházet takto se zvířaty. 
Když jim tedy ukážete 
nějaké tyto pravdy o tom, 
jak zvířata trpí 
kvůli lidské chuti, 
probudíte 
ve studentech 
jejich soucitnou přirozenost 
a oni se rozhodnou 
s tím něco udělat. 
Nebo jim taky můžete ukázat 
jak migrují ptáci, 
musí létat 
dál a dál, 
aby našli místo k hnízdění 
a jak teď polární medvědi 
plavou dál a dál, 
protože 
tam už nejsou ledy, až se 
někdy vyčerpáním 
utopí nebo proč 
mají v sousední zemi 
v posledních letech 
tolik povodní, 
tolik katastrof atd., atd. 
Řekněte jim, 
jak globální oteplování 
ovlivňuje skutečné životy, 
skutečná zvířata, skutečné 
lidi a taky jejich vlastní 
životy. Pak ti mladí 
přijdou na to, 
že zastavit změnu klimatu 
je důležitější, než vše ostatní, 
vše, co je pro ně 
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důležité 
v tomto světě, 
dokonce i než práce, 
než peníze 
a dokonce i než 
zábava, protože 
bez stabilního klimatu 
a žijící planety 
si nikdo nebude 
moct užívat věcí, 
kterých si chce užívat 
nebo dělat věci, 
které chce dělat. 
Je ale taky důležité 
ukázat mladým lidem, 
že je ještě naděje. 
Ještě máme tuto planetu. 
To jim můžete říct. 
Je šance, že budou 
chtít být skutečnými hrdiny, 
být vegany 
a šířit zprávy 
o tomto řešení. 
Mohou zachránit životy 
včetně jejich vlastního, 
ale taky lidí 
všude po světě 
a životy bezpočtu zvířat 
po světě. 
Pokud jim vysvětlíte jak 
velký prospěch přináší, 
být veganem – 
osobní, pro zvířata, 
pro hladové lidi, 
pro hladem umírající děti – 
budou to milovat 
a budou z toho nadšení, 
protože budou vědět, 
že mohou skutečně 
učinit rozdíl. 
Mladí lidé 
jsou často nejpřipravenější 
změnit svůj životní styl, 
když k tomu vidí důvod. 
Jejich věková skupina je taky 
v mnoha případech 
první skupinou, která vidí, 
že je vegetariánství dobré, 
že je správné. 
Proto si myslím, že když 

jim logicky vysvětlíte, 
že je 
nejdůležitější 
vyřešit globální oteplování, 
budou motivovaní. 
Podpoří vás. 
Budou za vámi. 
Udělají to. 
Děkuji vám. 
Pane Dagba. 
Bůh žehnej vám 
i vašim studentům. 
Přijel jste z Beninu, ano. 
Bůh žehnej i vaší zemi, Benin. 
Dobrý večer všem. 
Zdravíme taky Vás, 
Nejvyšší Mistryně, 
s mojí vděčností 
za vaše velké činy, 
které podstupujete 
pro lidstvo. 
My víme, 
že každý občan 
a každý mladý člověk 
tohoto světa má povinnost 
přispět svým úsilím 
k neutralizaci 
změny klimatu. 
Rozumíme nebezpečí, 
které nám hrozí, 
pokud bude svět pokračovat 
směrem, kterým jde. 
Je ale nějaký jiný 
způsob, jak zachránit svět, 
kromě toho 
stát se vegany? 
Pokud ano, co je to? 
Já sám jsem se snažil 
stát vegetariánem, 
ale prostředí tomu 
ještě není nápomocné. 
Co máme dělat, 
abychom uspěli 
a přesvědčili vůdce 
našich národů? 
Je za touto kampaní 
a aktivitami 
nějaká náboženská 
ideologie nebo teorie? 
Prosím, řekněte nám 

váš názor, 
Nejvyšší Mistryně. 
Děkuji Vám. 
 Mladý pane Khashbat, 
jsem ohromená 
vašim úsilím 
mladého muže, který se snaží 
zlepšit sebe 
i pomoci našemu světu. 
Prvním krokem 
je veganství, 
znovu a znovu. 
Je mi líto, 
kdybych měla jiné řešení, 
řekla bych vám o něm 
a nepotřebovali bychom 
tuto konferenci. 
Protože veganství 
je nejrychlejší 
a nejefektivnější 
a trvalé. 
A zastaví 
globální oteplování 
hned tam kde je, 
a dokonce zlepší 
náš svět. 
Náš svět by se stal 
lepším, díky 
milující energii, 
kterou generujeme. 
Když budeme vegany 
nejrychleji to zastaví cyklus 
zabíjení a sníží 
skleníkové plyny. 
Sázení stromů, 
zelené technologie, 
udržitelné energie atd., atd., 
mohou taky pomoci, 
ale trvalo by to déle 
a není to tak 
karmicky efektivní. 
Můžeme používat 
zelené technologie 
nebo jezdit stále na kole, 
odstranit všechna auta, 
ale to nestačí, 
jak jsem vám už říkala dříve. 
Když budeme vegany, 
zastaví to 80 % globálního 
oteplování, zastavilo by to 
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skleníkové plyny. 
Proto veganství, veganství 
a veganství. 
Myslím být vegany. 
Vše ostatní ale 
můžeme zkusit – musíme žít 
skromně, v každém případě – 
nemáme ale 
ani čas 
vyvinout technologie. 
I kdyby existovaly 
takové technologie, které 
bychom mohli vyvinout, 
abychom zlikvidovali 
skleníkové plyny a 
zastavili globální oteplování, 
nemáme dost času, 
abychom mohli čekat. 
V tomto kritickém, 
nebezpečném období 
ohrožení světa by to jen 
zhoršilo efekt, kdybychom 
čekali dál a dál. 
Musíme se stát 
rychle vegany, 
díky vznešenému životnímu 
stylu, soucitná energie 
rozptýlí veškerou 
špatnou karmu (odplatu), 
všechen negativní vliv, 
který vznikal 
zabíjením 
jiných bytostí. 
Ony pláčou, 
křičí 
a jejich utrpení se 
dotýká Nebe 
a proniká Zemí. 
Nemůžeme sklidit nic 
dobrého z něčeho 
tak špatného. 
My musíme podporovat 
milující vlídnost, musíme 
začít jednat laskavě. 
Jen být vegany, 
je to velmi jednoduché. 
Nic jiného 
není v tomto okamžiku 
skutečně nutné. 
Děkuji vám. 

Děkuji Vám, Mistryně 
a děkuji taky 
organizátorům této události. 
Můžeme se taky snažit 
vytvořit podporující 
prostředí 
pro veganství. 
Můžete napsat 
své vládě. 
Můžete šířit  
naléhavé informace 
o škodlivosti masa 
a prospěšnosti veganství, 
abychom zachránili naši 
planetu. Řekněte jim to 
všechno. Vytiskněte 
všechny informace 
na malý leták a rozdávejte 
je, kdykoli budete moci. 
Co se týče vlády, 
já nemám moc 
změnit 
žádnou národní politiku, 
ale usilovně se snažím, 
píši například dopisy 
nebo mám televizi, doufám, 
že lidé budou poslouchat. 
Prosím, udělejte 
ve vaší zemi svůj díl. 
Já ve vás věřím, 
v mladé lidi, 
vy máte sílu současnosti 
i budoucnosti, 
vy máte sílu 
zachránit naši planetu, 
prosím, využijte ji. 
Děkuji vám mnohokrát. 
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