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Produkcia mäsa spotrebúva 
neúmerné množstvá vody, 
aké si nevieme predstaviť. 
Vidíte, 
všetko toto je dôležité, 
pretože ak budú mať ľudia 
nedostatok jedla alebo vody, 
potom samozrejme 
vypuknú konflikty. 
To je to, čo Veľká Británia 
myslí tým, že 
„klimatická zmena 
ovplyvňuje 
národnú bezpečnosť“ – 
nielen vo Veľkej Británii 
ale všade na svete. 
Keď sú členovia našej rodiny 
v nebezpečenstve 
hladu či smädu, 
asi by sme urobili všetko, 
aby sme im priniesli jedlo. 
Preto hoci neochotne, 
niektorí cnostní a dobrí ľudia 
by mohli aj zísť z cesty 
a spôsobiť konflikt 
medzi susedmi, 
a potom vo väčšej miere, 
to spôsobí konflikt 
medzi národmi. 
Vedci majú zdokumentované, 
že na vyprodukovanie 
jednej porcie hovädziny 
sa spotrebuje viac 
než 3785 litrov vody. 
Na rozdiel od toho, pane, 
vegánska strava spotrebuje 
iba jednu desatinu 
toho množstva. Takže 
problém s vodou by bol 
tiež úplne vyriešený, 
keby boli všetci vegáni. 
A tak ako sa karma (odplata) 
zabíjania zníži, 
keď sa ľudia stanú vegánmi, 
všetky pohromy sa zmenšia, 
našu Zem obklopí 
láskyplnejšia atmosféra 
a my sa nebudeme musieť 
obávať ani vojen 
medzi krajinami, 

pretože vegetariánska strava 
spôsobí, že sa ľudia budú 
cítiť mierumilovne, 
budú jasnejšie uvažovať. 
Takže následne 
každý národ bude mať 
prirodzene 
dostatok zdrojov 
a zo srdca si ich budú 
navzájom vymieňať. 
Takže najlepší spôsob, 
ako sa pripraviť na konflikt, 
je úplne mu predísť. 
Vegánska strava nám pomôže 
dosiahnuť ten cieľ 
a to takmer okamžite. 
Nejctěnější Nejvyšší 
Mistryně Ching Hai, 
dámy a pánové, 
Jsem skutečně dojatá, 
že se dnes mohu 
účastnit této konference. 
Ctěná Nejvyšší 
Mistryně Ching Hai, 
moji přátelé i já 
jsme Vám nesmírně vděčni 
za vaše přispění 
k vytvoření lepšího 
a krásnějšího světa. 
Vážená Mistryně, 
díky vašemu vedení 
mění lidstvo 
směr pozitivním směrem. 
Nicméně, 
je ta změna rychlá 
a dostatečně účinná, aby 
zastavila globální oteplování 
a zachránila 
tuto nádhernou planetu? 
Zdravím paní Vân.   
Paní Vân Anh, 
momentálně není 
dostatečně rychlá. 
Přála bych si, abychom byli 
mnohem rychlejší, jako 
včera, ale ještě máme naději. 
Cením si vašeho zájmu 
a rozhodně doufám, 
že všechny bytosti 
i planeta budou zachráněny. 

Nejspíš nebudeme 
moct zachránit všechny, 
ale můžeme zachránit 
většinu, pokud si pospíšíme. 
Proto členové 
naší asociace 
i já sama, společně 
s týmem 
Supreme Mater Television, 
pracujeme, jak můžeme, 
abychom dostali 
do světa vzkaz 
o naléhavém stavu 
planety a záchranném 
veganském řešení. 
Vědci 
již prohlásili, 
že živočišný průmysl 
je jedinou, největší 
lidskou příčinou metanu 
na světě. 
Vše se tak rychle 
otepluje, jak můžeme 
pozorovat ze zpráv vědců 
o tak alarmujících 
převratných změnách, 
jakými jsou rostoucí hladiny 
moří a tání ledovců. 
Ve vaší zemi, 
Au Lac (Vietnamu), 
pravděpodobně víte 
o globálním oteplování 
a spojených problémech, 
jako jsou nesmírné záplavy 
a pronikání 
moře do oblasti 
ústí řeky Mekong, 
obojí způsobilo 
zpustošení a následné 
ohrožení úrody rýže 
a ovoce v té oblasti. 
Je to kvůli 
kombinaci 
rostoucí hladiny moře 
spolu s vlivem 
tání ledovců, 
které teď vytváří 
extrémní povodně, 
ale následně 
budou způsobovat sucha 
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a taky velký úbytek 
zásob vody. 
Musíme tedy pracovat rychle, 
abychom se vyhnuli 
nechtěným následkům, 
a nejefektivnější cestou je, 
jak jsem již zmínila, 
bio veganská strava, 
bio 
rostlinné zemědělství. 
Je to taky nejrychlejší způsob 
k odvrácení narůstajícího 
oteplování klimatu, 
abychom předešli dalším 
škodám a pohromám. 
Kdyby to každý udělal – 
stal se veganem – Země 
by se začala ochlazovat 
a měli bychom víc času 
zavést opatření, 
abychom eliminovali 
všechny emise uhlíku. 
Nejen to, prostřednictvím 
bio veganské stravy 
ve světě, uvidíme, 
jak se planeta obnovuje 
do své původní krásy 
a bude vzkvétat 
v budoucnu ještě víc. 
Prosím tedy, buďte vegany 
a řekněte všem ostatním 
o těchto výhodách. 
Čím víc lidí porozumí 
a změní se, 
tím větší budou šance, 
že bude náš svět 
zachráněn včas. 
Drahá 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai, 
velmi mě zajímá 
vliv 
změny klimatu 
a globálního oteplování 
v Au Lac (Vietnamu), 
speciálně 
v jihovýchodní oblasti, 
„obilnice Au Lac 
(Vietnamu)“, kde jsou lidé 
stále ochuzení. 
Prosím, osvětlete mi 

následující otázky. 
Jak dlouho ještě 
a jaká plocha půdy 
bude pod vodou? 
Kolik lidí 
to postihne? 
Je možné, 
že úrodná rýžová pole 
v jihovýchodní oblasti 
se změní 
v bažinu slané vody 
typu U Minh? 
V té době, 
mohou vědci vytvořit 
plodiny 
nebo nějaký druh rostliny, 
která bude hodnotná 
a snese sůl? 
Shrnuto, co můžeme udělat, 
abychom pomohli farmářům 
v ústí řeky Mekong? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ano. 
Jak jsme se v rychlosti bavili 
při předchozí otázce, 
tato situace je 
skutečně vážná. 
Společná zpráva 
odborníků 
OSN, 
CARE International 
a Earth Institute 
z USA předpovídá, 
že víc než 
14 milionů farmářů 
přijde o svá pole, 
pokud se hladina moře 
zvedne o dva metry. 
Pěstitelé 
již vidí, 
že slaná voda kontaminuje 
některou úrodu, 
a že nadměrné záplavy 
ničí úrodu. 
Vědci tvrdí, 
že povodně vznikají kvůli 
přivádění vody, tání ledovců, 
což způsobuje, že je rýže 
zaplavená v době, 
kdy potřebuje být suchá. 

Navíc, jak ledovce 
budou dál tát, 
velká řeka Mekong 
začne vysychat, protože 
nemá další přítok 
přitékající vody – 
to znamená další potíže 
pro farmáře, když bude 
vody nedostatek. 
V současné době taky 
zásobuje 18 vodních 
elektráren, vysychání 
řeky Mekong bude mít 
taky nepříznivý vliv 
na dodávky energií, 
a sucha v kombinaci 
se zvýšenou hladinou moře  
způsobí další 
kontaminace slanou vodou. 
Vláda 
zavádí programy 
na přemístění lidí, 
jejichž domovy a pole 
jsou těmito vlivy 
nejzranitelnější, 
to ale ve skutečnosti 
neřeší jejich živobytí 
nebo jak zachránit úrodu. 
Vědci poukazují na to, 
že zvýšení hladiny moře 
o jeden metr 
by znamenalo zatopení 
2 milionů hektarů půdy 
v ústí řeky Mekong. 
Záleží na tom, 
jak rychle bude 
globální oteplování 
zrychlovat, může se stát, 
že to bude záležitost let. 
O tom, jak nejlépe 
pomoci farmářům 
v oblasti ústí řeky, aby 
zvládli tyto naléhavé 
problémy, sama přemýšlím. 
Hluboce mě to zasáhlo, 
když vidím vliv  
globálního oteplování 
na tuto oblast. 
Dr. Cao zmínila, 
že vědci vyvíjejí 
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rostliny snášející sůl. 
Možná budeme moct pomoc, 
možná ne. 
I kdybychom mohli, 
představte si to. Někteří vědci 
navrhují postavení 
dalších hrází, aby zadržely 
povodňové vody. 
Oba tyto nápady 
mohou zřejmě krátkou 
dobu fungovat a na chvíli 
pomohou, 
ale ne na dlouhou dobu. 
Musíme se sami sebe zeptat: 
jak dlouho 
a za jakou cenu 
to bude fungovat? 
Jaký svět 
zanecháme, 
budou-li změny globálního 
oteplování pokračovat? 
Jakou budeme mít 
pitnou vodu, jaký 
budeme mít vzduch, 
i kdyby mohla rýže 
růst ve slané vodě? 
Toto je 
komplexní ekosystém 
s dlouhou, dlouhou historií 
podporování lidského života, 
proto neexistuje jednoduchá 
odpověď. Tu nejefektivnější 
znám, 
je tak jednoduchá, 
snadná a taky 
vědecky dokázaná, 
tou je přijetí bezmasého, 
rostlinného životního stylu. 
Kdyby všichni 
přestali zabíjet 
a konzumovat maso, 
tyto destruktivní změny 
by taky zmizely. 
Jen buďte vegany 
a čiňte dobro. 
To je vše. 
To je skutečně cesta,  
kterou se máme vydat. 
Je to nejlepší věc, 
která pomůže nám, 

pomůže farmářům 
a celé zemi 
Au Lac (Vietnamu), 
ne jen ústí řeky Mekong. 
Když se vydáte 
tímto směrem 
a získáte 
co nejvíc lidí, 
aby šli s vámi, 
zaručuji vám, 
že uvidíte 
kolem sebe dobré změny. 
A budete pyšná, 
že se procházíte po Zemi 
jako soucitná veganka 
a ochránkyně Země. 
Vidíte, ve světě máme 
mnoho špatných zpráv, 
které nejsou publikované, 
o kterých vlády 
neinformují 
nebo mnoho vlád 
nebo mnohá média, ty jsou, 
že naše hlavní řeky 
mizí. 
Jedna třetina již zmizela 
nebo mizí – řeky, 
zdroje našeho života, 
voda, která nás živí, 
miliardy lidí. 
Hlavní řeky 
mizí nebo již zmizely. 
Zásobárny spodních vod 
pro tři miliardy lidí 
taky vysychají – 
nejen řeky, 
ale spodní voda 
pro studně pro tři miliardy 
lidí také vysychá. 
Máme v tomto světě 
šest miliard lidí, a zdroje 
spodní vody pro studně, 
které zásobují 
polovinu populace 
mizí, vysychají. 
A deset největších 
říčních systémů 
vysychá nebo slábne: 
čínská řeka 
Salween, 

evropská řeka Dunaj, 
La Plata v Jižní Americe, 
v Severní Americe 
Rio Grande, 
indická řeka Ganga, 
slavná Ganga, 
svatá, 
život udržující Ganga, 
pákistánská řeka Indus, 
africký Nil 
a jezero Victoria, 
australský Murray-Darling, 
v Jihovýchodní Asii 
Mekong-Lancang, 
čínská Yangtze atd., atd.  
Umírají, 
vysychají, slábnou 
den za dnem. 
A mnohá hlavní jezera 
vyschla nebo vysychají, 
to nezahrnuji 
nebezpečné vedlejší vlivy, 
jakým je únik CO2, 
metanu a dalších plynů 
až vyschnou 
nebo při jejich vysychání. 
V závěru 
bych vám chtěla jen říct, 
že mnoho, desítky tisíc 
řek a velkých jezer 
vysychá, vyschlo, 
zaniklo nebo zaniká, 
a nevím 
kolik jich ještě musí 
zaniknout, 
abychom 
se probudili. 
Vůdci států musí 
něco udělat. 
Lidé všech národů 
musí něco udělat. 
Jen proto, že tady ještě 
můžeme hezky sedět a 
povídat si, jen proto, že 
v naší oblasti ještě není 
nedostatek vody 
nebo nerostou ceny potravin, 
to neznamená, že se 
nám to nemůže brzy stát. 
Musíme něco udělat, 
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abychom se vyhnuli 
tragédiím, které se již dějí 
miliardám lidí. 
Je již miliarda lidí 
hladovějící 
kvůli 
změně klimatu 
a nedostatku vody a jídla. 
Již jedna miliarda! 
A tři miliardy lidí 
mají nedostatek vody. 
Kolik ještě, 
nevím, 
na kolik 
dalších trpících lidí 
čekáme, 
než začneme jednat? 
Prosím, udělejte to teď! 
Jen buďte vegany. Zastavte 
masný, mléčný, 
rybí průmysl. 
Buďte laskaví. 
Vytvářejte soucitnou 
energii, která obklopí náš 
svět, ta bude vysílat 
soucit, lásku, ochranu 
pro nás i naše děti 
na této planetě. 
Prosím, jednejte teď. 
Je to velmi jednoduché. Prostě 
buďte vegany! 
Jen být vegany 
teď skutečně stačí 
a bude to stačit 
pro dlouhou budoucnost. 
Jen buďte vegany, 
abychom měli čas 
zachránit naši planetu, 
abychom zavedli 
mnoho dalších ekologických 
opatření, která chceme 
zavést. Vše ale není 
tak efektivní jako být 
vegany. 
Jen buďte vegany. 
Prosím, buďte vegany. 
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