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což okamžitě navrátí Hodnocení ekosystémů   Jaký má konzumace  
nesmírnou rozlohu půdy k miléniu uvedli, masa vliv  
přírodní udržitelnosti že přibližně 30 % na biodiverzitu? 
nebo přírodním  savců, ptáků Charlie, 
pěstitelským metodám, a obojživelníků konzumace masa  
které umožní doplnění je v poslední době ohroženo má velký destruktivní vliv  
biodiverzity. vyhynutím – na biodiverzitu, která je  
To je cesta, po které vše kvůli činům lidí.  nezbytná pro fungování 
se musíme vydat, a rychle.  A jedna z vůbec  naší Země, proto  
Mezinárodní zemědělská nejvíce vyčerpávajících  musí být ochraňována. 
organizace při OSN studií vedených teď  Je jedno, jak je malý, 
sdělila, že chov na tomto poli každý druh hraje svoji roli 
hospodářských zvířat předpovídá,  při vyvažování  
je hlavním zdrojem že více než milion druhů  našeho ekosystému, 
nejtíživějších problémů  zanikne  to je vědecky dokázáno. 
ve světě, jmenovitě, v nadcházejících 50 letech. A navíc, 
globálního oteplování, Není to smutné? konzumace rybího  
degradace půdy, znečištění Kromě toho, že se půda i zvířecího masa pokračuje 
vzduchu a vody a ztráty kvůli chovu dobytka a vnáší zmatek  
biologické rozmanitosti. odlesňuje, hospodářská do biodiverzity ve světě. 
Můžete tomu uvěřit? zvířata sama způsobují V oceánech  
Je to tak. další ztráty biodiverzity i v čerstvých vodách 
Například, kvůli silným  již vymizelo mnoho  
globální oteplování, emisím skleníkových plynů, druhů ryb, 
kdyby se zvířata uměle  které urychlují  s celým vodním  
nerozmnožovala, globální oteplování. životním prostředím,  
okamžitě bychom zastavili Mnohé studie  jako jsou korály, které byly 
příčinu číslo jedna zdokumentovaly decimovány takovými  
emisí skleníkových plynů. klesající populaci praktikami jako výlovy 
Nejen CO2, tučňáků, polárních medvědů, vlečnými sítěmi a explozemi. 
nejen oxidu uhlíku, ale rostlin, stromů, stěhovavých   Na zemi je konzumace masa 
taky metanu,  ptáků a mnoha dalších – zodpovědná 
oxidu dusného, to vše je spojeno  za vymycování rozlehlých   
černého uhlíku s rostoucími teplotami oblastí kvůli krmivům, 
z vypalování lesů na planetě. jako je sója, 
pro dobytek Byla dokonce ovlivněna kterou je dobytek krmen. 
a taky toxických plynů  i zvířata na poušti, jako  Jedním příkladem je  
jakým je sirovodík. jsou sloni malianští,  odlesněná amazonská  
Tento druh plynu, kdybyste kteří vymírají  oblast, kde se z bujného   
se nadechl jen jednou, ve velkých počtech, lesa stala holá pole  
okamžitě byste zemřel, protože jejich kmeny používaná jako pastviny  
kdyby byl v dostatečné už nemohou najít pro dobytek nebo k 
koncentraci. ubývající pozemní vodu. pěstování krmiv pro zvířata. 
Některé zadržují mnohem   Odpověď na toto  Těmito aktivitami 
víc tepla než CO2, vše je jasná: zásadně drancujeme 
jako oxid dusný. Zastavit konzumaci masa. naši biodiverzitu, byl  
Chov hospodářských zvířat Zastavit ho včera. zaznamenán alarmující   
je zdrojem číslo jedna To omezí  vzestup v úbytku 
emisí oxidu dusného takzvané potřeby pro  rostlin a zvířat. 
a ten poutá asi 300 krát chov hospodářských zvířat, Ve zprávě z roku 2005 
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Vědci zjistili, Můj Bože. více tepla 
že lesy jsou houževnaté Institut světových než CO2 
a znovu vzrostou,  zdrojů uvedl,  za dobu 100 let. 
bude-li jim dána šance – že tyto druhy výlovů Metan   
velmi brzy. přináší jen krátkodobý  a černý uhlík 
Důkazy jsme  profit a bude stát  jsou, jak je vědci nazývají,  
v některých  indonéskou ekonomiku plyny krátké životnosti,  
částech světa viděli. víc než  což znamená, 
Vědci taky vypozorovali, 600 milionů amerických  že velmi intenzivně  
že když budou dolarů na ztrátách za 20 let. ohřívají klima, ztrácí se 
oceány opět zdravé, Navíc, a mizí  
i korálové útesy  ve světě by se  z atmosféry velmi rychle. 
se samy obnoví. nezměrné množství  A není to jen  
Představte si to! mrtvých zón v oceánech  globální oteplování, 
Příroda je zázračná mělo šanci navrátit  o čem mluvíme. 
a neuvěřitelná. k životu, protože řeky Pokud jsme vegany, 
Abychom ale byli svědky a jezera, které byly   nemusíme se bát 
obnovy přírody, znečištěny hnojem ptačí chřipky, 
nesmíme dál vést  a toxickými hnojivy která se objevila  
současný způsob života. pro krmivo zvířat, budou   ve 22 z 33 provincií 
Nesmíme takto  ponechány, aby se   jen v Indonésii 
pokračovat, samy očistily a obnovily. a způsobila  
jinak překročíme  Pokud taky přestaneme smrt milionů drůbeže 
bod, odkud není návratu vysávat všechny chudáky a smrt mnoha lidí 
a rozběhla by se  ryby z moře, v Indonésii – 
planetární krize, budou mít šanci víc mrtvých lidí 
pak bychom mohli přijít  obnovit rovnováhu  ve vaší zemi 
o celou planetu v oceánech. než v jakékoli jiné zemi, 
nebo život na planetě. Nezbytně nutně potřebujeme kvůli smrtelné podobě 
Naštěstí máme  ryby v mořích,  ptačí chřipky. 
po ruce řešení, aby vyvážily oceány, Kdybychom byli vegany, 
kterým je  jinak budou  indonéské korálové útesy, 
bio veganství. naše životy ohroženy. známé pro  
Je tak prosté, tak snadné, Bůh je sem dal  jejich tisíce 
že ho můžeme přehlédnout. z nějakého důvodu. podmořských druhů jako, 
Nemusíme tomu uvěřit, Mimochodem, minimálně „amazonský prales moře“  
když se ale podíváme jedna třetina všech  by zůstal v míru a kráse 
na všechny dosud dostupné  chycených a zamordovaných  a ochránil by nás. 
vědecké a fyzikální důkazy, ryb ve světě se dnes  Korálové útesy jsou  
musíme připustit,  zkrmuje zvířaty – ochránci našich životů, 
že toto bio veganské řešení ani je nesní lidi.  oceánů. 
je jedno a jediné, abychom Co se týče půdy, Teď jsou ohroženy, 
teď zachránili planetu. miliony hektarů korálové útesy, 
Místo toho, bude ušetřeno kvůli přílišným výlovům, 
abychom utráceli víc peněz od vážných vlivů dobytka,  které zahrnují 
na nové technologie, eroze půdy, odlesňování, ničivé formy, které 
dokonce peníze ušetříme, jedovatého znečišťování používají hrozné metody, 
že nebudeme muset kupovat vody a vysídlování zvířat jako otravu kyanidem 
maso a dotovat maso z přírody – přejdeme-li a odpalování ryb  
našimi daněmi.  všichni na veganství.  trhavinami a dynamitem. 
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Nemůžeme jednoduše záviset 
jen na zelených  
technologiích. 
Existuje také  
neviditelný aspekt 
pro zvrat  
od destrukce. 
Soucitný člověk  
nikomu neubližuje, 
proto k sobě nepřitahuje  
žádné utrpení. 
Proto v buddhismu  
říkají,  
že v okamžiku, kdy odložíme 
řeznický nůž,  
budeme chráněni, 
pak se můžeme stát  
Buddhou, svatým. 
Je to skutečně tak. 
Slýcháme skutečné příběhy 
o pacientech v nemocnicích, 
kteří měli smrtelnou  
nemoc jako rakovinu, 
přešli na vegetariánství  
nebo veganství a pak  
jim nádor zmizel, 
operace byla tedy  
zrušena a doktoři  
byli ve velkém úžasu. 
Lidé přešli na veganství  
a smrtelná rakovina  
zmizela 
a operace byly zrušeny 
a doktoři byli  
velmi překvapeni. 
Protože veganská strava 
nás ochraňuje z nitra, 
začíná okamžitě, 
takže různé kalamity 
se nám mohou vyhnout, 
držet se od nás dál. 
A ve větším měřítku 
bude i naše planeta 
vyléčena. 
Tak jako se jednotlivci 
vyléčili tím,  
že přešli na  
soucitnou stravu – 
podobné přitahuje podobné. 
Dobrá, milující, 

soucitná energie 
odvrátí  
tmu, která nám 
hrozí, která 
je teď již blízko nás. 
Budeme mít již v brzké době 
ráj na Zemi. 
Pokud jste  
někdy přemýšleli, 
jak by to mohlo vypadat,  
můžeme brzy vidět  
den, kdy všechny bytosti 
budou skutečně žít podle  
vašeho národního hesla,  
„Jednota v rozmanitosti“, 
v jednotě, 
porozumění, péči, 
víře a štěstí. 
Zvu všechny, aby se dělili 
o vizi naděje,  
že zachráníme planetu 
a uděláme z ní 
Nebe. 


