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Takovéto masové vraždění že nejlepším řešením Podle nedávných  
je kriminální čin by pro nás všechny bylo prohlášení  
globálních rozměrů. stát se vegetariány. OSN, 
A tato energie zabíjení Měl na mysli vegany, v roce 2009 velké 
na oplátku  protože vegetariánstvím  množství lidí trpělo  
plodí a posiluje lidé myslí  ve světě hladem, 
další negativní energii, ještě konzumaci mléka tento rok se tento  
která degraduje   a dalších mléčných produktů. počet zvětšil  
naši společnost To by znamenalo, že bychom  na 1 miliardu. 
a ničí náš svět. si museli ponechat velké Je to částečně kvůli prudce 
Proto navracíme sebe množství, méně, ale stále   rostoucím cenám potravin, 
a náš svět hodně dobytka což je součástí naší 
do čistší úrovně, takové,  a to by způsobovalo  globální ekonomické krize. 
kde se budou moct cítit  globální oteplování Nicméně,  
všechny bytosti bezpečně,  a následnou krizi  je to přímo spojeno 
ochraňovány, milovány a kde  potravinovou a bezpečí. s konzumací masa. 
všichni lidé budou kráčet  Zmiňoval jste taky Protože pokud by se všechny  
důstojným způsobem dětí morální krizi našeho světa  obiloviny skrmené dobytkem 
Boha, musíme  a přemýšlel jste, jestli místo toho pěstovaly  
zastavit zabíjení je nějaké spojení přímo pro lidskou spotřebu, 
nevinných zvířat. s naší volbou potravy? pak by množství jídla  
Zastavit ho teď. Můžete na to sklizeného pro lidi 
Zastavit ho teď uhodnout odpověď, ano?   bylo více  
a navrátit se k milosrdnému Ano, je, pane,je. a ceny by byly nižší. 
způsobu života, To je dalším důvodem,  Je to logické, ne? 
přirozenému způsobu života, proč se musíme stát vegany. Navíc, 
který nám Bůh určil, Musíme zastavit  globální oteplování 
abychom žili, krutost, způsobené hospodářskými  
což je veganská strava. nelidské  zvířaty má za následek  
Ta by obnovila a pod lidskou úroveň  na mnoha místech, že bylo 
svědomí  zacházení zaznamenáno extrémní  
každého člověka, který by  se všemi zvířaty, které sem počasí a sucha, která vedla 
si osvojil takový životní styl přichází požehnat našemu ke ztrátám úrody a taky   
i planetu samotnou. světu jejich jedinečností  zvedla ceny vysoko nahoru.  
Kdyby bylo svědomí čisté, a láskou. Pokud by tedy všichni 
neměli bychom už, pane, Zmínila jsem dříve, přešli na rostlinnou stravu,  
žádnou morální krizi. že 55 miliard zvířat  měli bychom okamžitě  
Měli bychom mír. je každý rok zamordovaných, víc jídla 
Měli bychom harmonii. legálně a uklidnily by se podmínky, 
Měli bychom všeho hojnost. pro konzumaci. jako sucho a povodně, 
Takže, prosím, pane Škvařile, Nejsou tam ještě započítány měli bychom hojnou úrodu 
připojte se k tomuto míru miliardy ryb! a zásoby jídla  
a planetu budujícímu záměru. Dovedete si to představit? by se rychle obnovily. 
Ještě stále máme hodně  Nemůže být větší  Ve skutečnosti vedoucí 
práce, pane, morální krize, než ta, Rámcové úmluvy  
a nemáme moc času. kterou vytváří   OSN  
Mezinárodní zemědělská masové masakrování  o změnách klimatu 
organizace OSN sladkých, nevinných, žijících  pan Yves de Boer, 
oznámila, bytostí pro náš požitek,  již červnu 2008  
že chov hospodářských zvířat když máme jiné volby. uvedl 
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používá největší  
lidmi používanou část půdy, 
že je největším zdrojem 
znečištění vody, 
důvodem číslo jedna  
ztrát biologické rozmanitosti 
a největším producentem 
lidmi způsobeného metanu 
a oxidu dusného. 
Ve skutečnosti OSN  
označila hospodářská zvířata 
za jeden z největších  
problémů životního prostředí 
naší doby 
s 90 % destrukcí 
amazonského pralesa 
od roku 1970 
pro dobytek 
a pěstování krmiv pro zvířata. 
Bujné lesy jsou 
přetvářeny v neúrodná  
pole o rozloze 36 
fotbalových hřišť za minutu – 
36 fotbalových hřišť  
za minutu! – deštné pralesy 
jsou ničeny 
jak o tom mluvíme. 
Kdybyste si dovedli  
představit, jak je to velké, 
jak je to pro náš svět  
zhoubné… 
deštné pralesy jsou plícemi 
naší planety, je to zdraví  
našich spoluobyvatel. 
A jak jsou stromy  
poráženy, rostliny jsou   
více odkryté a suché, 
dokonce vypouštějí  
oxid uhlíku místo, 
aby ho absorbovaly. 
To je další nebezpečí, 
které na nás útočí. 
Jakým způsobem 
ovlivní vegetariánská  
strava 
duchovní život lidí? 
Zdravím, paní Bracesco. 
Ano. Být veganem je 
prospěšné pro všechny druhy 
duchovního pokroku. 

Ve skutečnosti, všechna  
moudrá dávná učení mudrců 
od pradávných dob 
zdůrazňovala 
důležitost 
laskavé 
rostlinné stravy. 
To je  
základní požadavek pro 
duchovního praktikujícího. 
Koncept za zřeknutím se 
živočišných produktů 
je ahimsa – 
což znamená nenásilí. 
Přidáním se  
k veganské stravě se také 
vyhneme špatné odplatě 
zabíjení a proto to nebude  
zátěží a překážkou 
na naší duchovní cestě. 
Jsem si jistá, že je vám  
tento princip známý, 
paní Bracesco, 
ve vaší práci zachraňování 
a ochraně zvířat. 
Být veganem prostě  
znamená, že chráníme  
všechna zvířata. 
Toto zabíjení jiných bytostí  
musí přestat, 
aby se lidstvo,  
jako civilizace, pozvedlo. 
Když to uděláme, prospěch 
z toho bude mnohonásobný. 
Kromě obnovy zdraví,  
biologické rozmanitosti, 
nám bude dovoleno vzkvétat, 
obnoví se rovnováha planety 
a taky se uleví našemu 
svědomí 
a naší kapacitě pro 
pozvednuté vědomí. 
To vše je ovoce  
soucitnější stravy. 
Tento milující postoj 
taky vytváří mírumilovnější  
atmosféru, která přinese  
větší pohodlí 
všem bytostem. 
S mírem v sobě, 

věda, že jsme  
nezpůsobili muka 
ani bolest našim 
zvířecím bratrům, 
budeme mít  
vnitřní klid, 
abychom se zabývali 
naším duchovním usilováním 
z celého srdce. 
Než budeme očekávat, že  
vedle sebe budou klidně ležet 
lev a ovečka, my lidé 
to musíme udělat první. 
Dokud ani lidé 
nemohou ležet klidně 
vedle ovečky, 
působíme všechna ta muka, 
strach, utrpení, utiskujeme 
slabší bytosti 
a bezbranné bytosti, 
nemůžeme realizovat 
tento nebeský sen, 
že lev bude ležet  
vedle ovečky. 
Proto se musíme navrátit 
k našemu soucitnému já. 
Musíme se navrátit  
k našemu skvělému postavení 
jako děti Boha. 
Musíme přinést 
Nebe na Zem. 


