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a ztrácí způsoby. peníze na tolika místech. Kolik peněz utratil stát 
Proto se děje tolik katastrof. Přestože je mnoho zemí  kvůli jedení masa, 
Když se stane mnoho  velice bohatých, pití alkoholu, kouření  
katastrof, vyžaduje to  jsou stále bezdomovci, a drogám? 
hodně nákladů na péči. kteří nemají za chladného  Stojí to hodně peněz, 
Vše je to propojené. počasí kde být. těžce vydělaných peněz.  
Nejsou to  Někdy umírají Ty peníze byly dány vládě, 
izolované záležitosti. před vládními budovami. ale vláda je nemůže použít   
Pak budou peníze utraceny Ti lidé nemají kam jít. na jiné, lepší věci.  
na špatném místě. Někdy přijde člověk o práci, Je to proto, že peníze byly 
Jinak by všichni lidé  pak mu zabaví dům. použity na kritické nemoci. 
mohli žít v míru. Musí platit každý měsíc  Kdyby tedy nebyly peníze  
Byl by dostatek peněz, hypotéku, utraceny za nemoci, 
aby všichni žili pohodlný, jenže bez práce ji platit  hodně bychom ušetřili. 
ne-li luxusní život. nemůže. Kdyby nebyly války, 
Měli byste dostatek  Když banka nedostane  ušetřili bychom ještě víc, 
využití pro peníze, splátky za hypotéku, a lidé by byli  
které vyděláte  zabaví dům. mnohem šťastnější. 
svýma dvěma rukama. Když má zabaven dům, Nebylo by třeba  
To je pravda. je bez domova. mluvit o Nebi: 
Nejspíš, kdyby lidé  Když je bez domova, lidé by byli už dost šťastní. 
nebyli nemocní, má menší šanci  Kdyby mohli lidé žít  
nemuseli by platit  najít si práci – na Zemi, mít dostatek  
tak vysoké daně. nikdo ho nechce přijmout, oblečení a jídla, 
I kdyby museli daně platit, když je bez domova.  kde bydlet a věděli by,  
když budou staří, Protože musí vyplnit  že se o ně někdo postará, 
dostanou více, ne tak málo. svoji adresu atd. když zestárnou, 
Je to proto,   Existuje mnoho pravidel. bylo by to jako v Nebi. 
že vlády musí použít  Takže se potuluje venku. Není to tak? 
ty peníze, aby pomohly  Kdyby naše země  Většina lidí nechce moc: 
nemocným lidem, ušetřila peníze, bezdomovci pokud mohou žít v míru 
nemluvě  by měli kde bydlet. a mít dostatek  
o katastrofách způsobených  I kdyby byli nějakou dobu jídla a oblečení, 
špatnou karmou (odplatou) nezaměstnaní, jsou šťastní. 
z jedení masa. vláda by se o ně mohla  Nikdo by nechtěl po vládě,  
Nemusíme mluvit  postarat, protože  aby pro něho stavěli 
o karmě (odplatě). by měla dost prostředků. velké domy, 
Mluvme jen o  Například v Číně aby pro něho kupovali 
vegetariánské stravě. je tolik lidí,  hodně masa nebo  
Masitá strava spotřebovává  všichni platí daně. mu zajišťovali luxusní život, 
hodně světových zdrojů, Kolik peněz by se ušetřilo, když zestárne. 
proto je méně vody, kdyby tam nebyly nemoci  Když je starý,  
méně půdy  a pohromy. Že? nestará se o to tolik: 
a dokonce méně kyslíku Když lidé pijí alkohol, pokud má střechu  
a více jedovatých plynů. někdy nabourají autem, nad hlavou, 
Je to proto, že náklady  zemřou při rvačce s ostatními teplé místo, dostatek jídla 
na produkci jednoho kusu  nebo zbijí své děti. a někoho, kdo se o něho  
masa jsou vysoké. Když je člověk opilý, postará, když bude nemocen  
Ale vyprodukovat kus tofu, je zmatený.  nebo starý, je spokojen. 
které jíme my, Neví kdo je kdo, Ale vláda nemůže utrácet 
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ochlazující veganskou stravu to popisuje váš ostrov – stojí velice málo,  
je jistě dobré, ano, ano! významem „krásný“. a tofu je stejně výživné, 
Jistě je můžete využít Je to tedy skutečně ve skutečnosti výživnější  
k šíření myšlenky veganství, výkon! než maso 
prospěchu veganství, Vy už tedy  a tofu nemá žádné vedlejší 
veganské záchrany planety; jdete cestou využívání účinky způsobující nemoci. 
a weby samy  moderní technologie Není to tedy jen o nemocech. 
by to měly dělat také. k oslovení veřejnosti. Jedení masa nezpůsobuje 
Měli bychom informovat lidi Všichni by mohli dělat to, jen nemoci. 
o tom, co je pro ně dobré, co děláte vy. Nemůžeme říct, 
protože  Máte pravdu. „Když jsem nemocný, 
je to také dobré pro nás. Měli by vás napodobit půjdu do nemocnice. Nic se  
Žijeme  a dělat to samé, aby se  neděje. Je to moje vlastní  
na stejné planetě. šířily informace  chyba, a já sám ponesu  
Měli bychom také  o prospěchu následky.“ Ne. 
lidi informovat o hrozných veganské stravy  Ovlivní to ostatní lidi, a 
škodách a výdajích  do všech koutů světa. také svět. Protože konzumace 
na naše životní prostředí  Do všech koutů světa, masa ubližuje mnoha lidem 
a zdraví lidí a dětí, všichni by se o tom měli  tím, že ubližuje životnímu 
a také o otázkách dozvědět – pomocí moderní  prostředí: způsobuje 
života a smrti technologie, internetu. globální oteplování. 
našeho světa Ptal jste se taky na to,  Nejvyšší Mistryně  
a souvisejících údajích. co mohou přátelské sítě  Ching Hai, propagujeme 
Musíme je informovat také udělat,  vegetariánství  
všechny. aby podpořily úsilí na internetu 
Téměř všichni lidé  zastavit globální oteplování a rád bych se vás zeptal, 
to mohou udělat, předávat veganskou stravou.  co můžeme udělat nebo  
pravdivé informace, Říkám „veganskou“ protože,  jaké změny můžeme udělat 
skutečnou cenu jak jsem vysvětlila dříve,  v oblasti  
masité stravy. to je skutečně cesta,  propagace vegetariánství, 
Toto by mohlo být efektivní, jakou musíme jít,  (Dobře.) abychom pomohli 
protože využívají  abychom zastavili skleníkové  snížit globální oteplování 
nejmodernější technologie, plyny a utrpení zvířat. používáním  
aby oslovili lidi. Všechny weby by to  přátelských sítí, 
Proto, ano, pane Lin. měly pomoci propagovat, jako je Facebook, Twitter, 
Prosím, šiřte ale nemůžeme je nutit, a Plurk? Děkuji Vám. 
„veganské“ poselství můžeme je o to jen  Jistě, jistě. 
a dostaňte ta slova k co  požádat, Jistě, pane Lin, není zač. 
největšímu počtu lidí. můžeme je jen informovat, a Jsem ráda, když vidím,  
Pomožte lidem se probudit, každý by se měl rozhodnout. že jste také vegetarián, 
protože nám čas  Prosím, rozhodněte se brzy, doufejme vegan. 
letí. jinak  Gratuluji  
Děkuji vám nemusíme mít čas. k vaší vznešené iniciativě,  
za vaši oddanost Nemuseli bychom mít  že jste byl první,   
této vznešené věci co zachraňovat,  kdo zavedl vegetariánské  
a přeji vám vše nejlepší kdybychom chtěli. webové stránky na Formóze.  
při hrdinné pomoci Mohlo by pak být příliš  Formóza znamená Taiwan, 
zachránit náš svět. pozdě. Prosím, udělejte to  to víte, že? Doufám. 
Bůh vám žehnej. brzy – teď! Propagovat tedy Líbí se mi jméno „Formóza“, 
Buddha vám žehnej. přes přátelské sítě planetu  protože  
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URGENTNÍ SCÉNÁŘ 
Náš skutečný průběh  
změn klimatu  
je horší než nejhorší 
scénář 
projektovaný 
Mezinárodním panelem 
pro změnu klimatu 
při OSN 
(IPCC), 
již s ničivými a  
často smrtelnými vlivy, 
jaké jsme viděli  
během extrémních událostí 
jako jsou hurikány, povodně, 
sucha a vlny horka. 
I kdyby svět snížil 
emise skleníkových plynů, 
planeta by potřebovala  
čas na zotavení  
od plynů, které již   
v atmosféře jsou. 
Proto je třeba  
se zaměřit  
na plyny krátké životnosti, 
jmenovitě metan. 
Metan zachycuje alespoň 
72 krát více tepla 
než CO2, v průměru 
za dobu 20 let. 
Největším zdrojem metanu  
je chov hospodářských zvířat 
který je skutečně  
jeden z největších příčin 
globálního oteplování, 
který musí být zastaven. 


