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Produkce jedné porce 
hovězího stojí přibližně 
4 664 litrů vody, 
ale celé veganské jídlo 
je možné vyprodukovat  
jen s 371 litry vody. 
Odvětví hospodářských  
zvířat je pravděpodobně také 
největším světovým  
znečišťovatelem vody,  
pane Lai. Jsem si jistá, 
že to vše víte, 
když jste ochráncem přírody. 
Nadměrné zvířecí výkaly, 
chemická hnojiva 
a pesticidy 
znehodnocují vodní toky, 
zabíjejí vodní organismy tím, 
že způsobují kvetení vody, 
což zase pak  
dusí kyslík 
z vodních systémů 
a pomáhá tvořit 
tyto mrtvé zóny oceánů. 
Jsou to desítky tisíc 
řek a jezer, 
které ve světě umírají.  
Lidé umírají  
suchem, opouštějí  
své vesnice,  
své domovy, 
protože už nemají na pití 
žádnou vodu. 
Prosím, pomožte. 
Prosím, pomožte si vzájemně 
prosím, pomožte nám. 
Protože mnozí  
naši spoluobčané 
si nejsou vědomi, že mnoho 
dalších našich spoluobčanů 
umírá, kvůli  
nedostatku vody 
a nedostatek vody 
znamená nedostatek jídla, 
nedostatek bezpečí. 
Voda znamená pro naši  
existenci vše. 
Musíme  
zachovat vodu. 
Musíme udělat vše,  

co můžeme, 
a první krok, se kterým je  
nutné začít je být veganem. 
Protože živočišný průmysl 
spotřebovává 70 procent 
čisté vody 
naší planety! 
Na jedné přednášce, 
kterou vysílala 
Supreme Master  
Television, jsem viděl 
že Mistryně říká, že pokud se 
všichni staneme vegany, 
pak jen   
během pár týdnů 
můžeme vidět výsledek. 
Mohla byste, prosím, 
víc vysvětlit,  
jak se to může stát? 
Děkuji Vám. 
Ano, pane Sukadana. 
Jak se máte?  
Dobře. 
Jsem ráda, že jste tady 
a jsem ráda, že jste  
položil 
velmi dobrou otázku. 
Neřekla jsem,  
že „během pár týdnů“, řekla  
jsem, že během několika  
týdnů, asi osmi týdnů. 
Dobrá, osm týdnů, dva  
měsíce. Není to žádný  
zázrak, pane Sukadana. 
Vy ale víte, že zázraky 
se taky dějí. 
Teď mluvíme  
vědecky. 
Jak jsem řekla dříve, 
kdyby se všichni lidé světa 
stali vegany, uvidíme 
v krátké době  
dramatické změny, 
za pár měsíců. 
Příroda by se vzchopila 
téměř před našima očima, 
téměř přes noc  
a můžeme vidět oceány 
zase zdravé, 
cyklony by se uklidnily, 

zemětřesení by se zklidnila, 
lesy by znovu vyrostly atd. 
Tyto změny by byly jen  
začátečními známkami  
skutečného Ráje na Zemi. 
Ve skutečnosti existuje  
fyzický vědecký důvod, 
stejně jako duchovní  
karmické vysvětlení  
toho. 
Zaprvé, z vědeckého 
hlediska, je to tak,  
že bez další konzumace  
masa nebo mléčných výrobků 
by byl živočišný průmysl 
zavřen. 
Bez šíleného rozmnožování 
krav, prasat, ovcí, 
kuřat a dalších zvířat 
a rybolovu, 
a bez potřeby  
soustavného pěstování plodin 
k jejich krmení, bychom  
odstranili největší, 
nejurgentnější problémy 
životního prostředí – 
čímž je metan 
a další plyny, 
které ohřívají naši planetu. 
Mezinárodní zemědělská  
organizace OSN 
oznámila,  
že živočišný průmysl 
je hlavní příčinou 
nejnaléhavějších světových 
problémů, jmenovitě, 
globálního oteplování, 
degradace půdy, znečištění 
vzduchu a vody a ztráty 
biologické rozmanitosti. 
Můžete tomu uvěřit? 
Je to tak. 
Například,  
globální oteplování: 
bez velkochovů zvířat 
bychom okamžitě zastavili 
příčinu číslo jedna 
emisí skleníkových plynů. 
Nejen CO2, 
nejen oxid uhlíku 
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ale taky metan,  
oxid dusný, 
černý uhlík 
z vypalování lesů 
pro dobytek 
a taky z toxických plynů  
jako je sirovodík. 
Když se dokonce takového  
plynu jen jednou nadechnete, 
okamžitě zemřete, 
je-li dost koncentrovaný.  
je-li dost koncentrovaný. 
Některé z nich jsou  
mnohem účinnější než CO2, 
například oxid dusný. 
Odvětví hospodářských  
zvířat je zdrojem číslo jedna 
emisí oxidu dusného 
a zadržuje téměř 300 krát  
víc tepla,  
než CO2 
za období 100 let. 
Metan 
a černý uhlík jsou plyny, 
které vědci nazývají 
plyny krátké životnosti, 
přestože jsou 
velmi účinnými 
ohřívači klimatu,  
rozptýlí se a zmizí  
z klimatu velmi rychle. 
A nemluvíme jen 
o globálním oteplování. 
Jsme-li vegany,  
nemusíme se bát  
ptačí chřipky, 
která byla identifikována  
ve 22 z 33 indonéských 
provincií a způsobila  
smrt milionům  
kusů drůbeže a smrt  
mnoha Indonésanů – 
ve vaší zemi bylo   
víc smrtelných případů lidí, 
než v jakékoli jiné zemi, 
kvůli smrtelné formě 
ptačí chřipky. 
Pokud budeme vegany, 
indonéské korálové útesy, 
známé pro  

jejich tisíce 
mořských druhů jako 
„Amazonský prales moře“, 
bude uchován v míru a kráse 
a bude nás ochraňovat. 
Korálové útesy jsou 
ochránci našich životů, 
oceánů. 
Momentálně jsou ohroženy, 
korálové útesy, 
kvůli přílišným výlovům, 
které zahrnují   
destruktivní formy, které 
používají hrůzné metody, 
například otravy kyanidem  
a odstřelování ryb  
bombami a dynamity. 
Můj Bože. 
Institut světových  
zdrojů uvedl,  
že tyto druhy rybolovů 
přináší jen krátkodobý  
zisk a budou stát na ztrátách 
indonéskou ekonomiku 
víc než  
600 milionů amerických  
dolarů za období 20 let. 
Navíc,  
všude po světě 
bude mít nesmírné  
množství mrtvých zón 
šanci navrátit se  
do života, protože řeky 
a jezera, které byly   
znečištěny výkaly 
a toxickými hnojivy 
kvůli krmivům pro zvířata 
budou mít možnost se samy  
vyčistit a obnovit. 
Když taky přestaneme 
vysávat všechny ty chudáky  
ryby z moře, 
budou mít šanci 
obnovit rovnováhu  
v oceánech. 
Zoufale nutně potřebujeme 
ryby v mořích, 
aby vyvažovaly oceány, 
jinak budou  
naše životy ohroženy. 

Bůh je tam dal  
z nějakého důvodu. 
Mimochodem, minimálně 
jedna třetina všech  
vylovených a zavražděných  
ryb ve světě 
je zkrmována dobytkem – 
dokonce ne lidmi. 
Co se týče půdy, 
miliony hektarů 
budou ušetřeny před vážnými 
vlivy z chovu hospodářských  
zvířat: erozí půdy, 
odlesňování, jedovatým 
znečišťováním vody 
a život v přírodě se obnoví, 
když přejdeme na veganství. 
Vědci zjistili, 
že lesy jsou houževnaté 
a mohou znovu narůst, 
dáme-li jim šanci – 
velmi rychle. 
Tyto důkazy jsme již  
v některých částech  
světa viděli. 
Vědci taky  
vypozorovali, že když 
budou oceány znovu zdravé, 
i mrtvé korálové útesy  
se samy oživí. 
Představte si to! 
Příroda je zázračná 
a neuvěřitelná. 
Abychom ale mohli  
být svědky obnovy přírody, 
nesmíme pokračovat 
v našem současném  
způsobu života. Nemůžeme  
tak pokračovat  
jinak překročíme  
bod, odkud není návratu 
a pak se spustí  
splašená planetární krize. 
Pak můžeme ztratit 
celou planetu 
nebo život na planetě. 
Další faktor, který 
musíme brát v úvahu, pane, 
je ten, že veganské řešení je   
nejrychlejší a nejefektivnější, 
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protože všechna  
jiná řešení, jako  
udržitelné technologie 
budou trvat příliš dlouho, 
aby byly perfektní a užitečné. 
Například, v Indonésii 
jsou vaše vzácné lesy  
káceny, aby se tam  
pěstoval palmový olej 
jako energie z biopaliv 
a tím by pomohli  
minimalizovat CO2. 
Mýlíme se. 
Je to zklamání, způsobuje 
to víc destrukce  
a víc emisí skleníkových  
plynů, než ušetří. 
Ve skutečnosti to uvolňuje 
třetí největší  
množství emisí uhlíku  
ve světě, 
kvůli biopalivu… 
vede to špatným směrem. 
Vidíte,  
zelené technologie 
nejsou vždy spolehlivé. 
Toto je obzvlášť 
velmi tragické, protože 
Indonésie má třetí největší 
deštný prales ve světě, 
hned  
po amazonském a Kongo, 
nicméně, váš deštný prales 
mizí  
alarmujícím tempem 
jednoho fotbalového hřiště 
za minutu. 
Každou minutu, ztrácí  
Indonésie prales o velikosti  
jednoho fotbalového hřiště. 
Bože. 
A OSN 
uvádí, že 98 %  
celého pralesa by mohlo být  
pryč jen za 15 let – 
váš prales,  
za 15 let, pane – 
počet roků, 
od narození dítěte  
do jeho dorostového věku. 

Devadesát osm procent – 
proč tedy prostě neřekneme,  
že 100 % bude pryč?  
Jaký už pro nás  
mají rozdíl  
dvě procenta? Ve skutečnosti 
se dokonce ne všechny 
produkty palmového oleje  
používají jako biopalivo. 
Část produktů palmového  
oleje jde do krmiv  
hospodářských zvířat. 
Představte si, vše  
jde zvířatům. 
Dokonce ve jménu biopaliva 
to jde taky na krmení  
hospodářských zvířat. 
Vše jde  
na zvířata. 
Vše jde  
do živočišného průmyslu 
a my toho moc nemáme. 
Proto se podívejme, kolik  
činností je spojeno 
s destruktivním chovem 
hospodářských zvířat. 
Naštěstí máme  
hotové řešení po ruce, 
pane, tím je  
bio rostlinné řešení. Je tak 
jednoduché, tak snadné, 
že ho můžeme přehlédnout. 
Nemusíme tomu uvěřit. 
Podíváme-li se ale 
na všechny dosavadní  
vědecké a fyzické důkazy,  
musíme připustit, že toto 
bio veganské řešení, jako  
jediné, může zachránit   
naši planetu teď hned. 
Místo toho,  
abychom utráceli další peníze 
na nové technologie, 
dokonce ušetříme peníze 
za nákup masa 
a za dotace na maso 
z našich daní. 
Jednoduše nemůžeme být 
závislí jen na zelených  
technologiích, pane. 

Existuje ještě  
neviditelný aspekt  
k zrušení 
destrukce. 
Soucitný člověk  
nikomu neubližuje, 
a proto si nepřivozuje 
žádné ublížení. 
To je důvod, proč  
v buddhismu říkají, 
že v okamžiku, kdy odložíme 
řeznický nůž,  
budeme ochraňováni, 
pak se můžeme stát  
Buddhou, svatým. 
Skutečně je to tak. 
Slyšíme skutečné příběhy 
o pacientech v nemocnicích, 
kteří měli smrtelné 
nemoci jako je rakovina, a  
když přešli na vegetariánství 
nebo veganství,  
tumor jim zmizel, 
proto byly operace 
zrušeny a doktoři  
žasli. 
Protože lidé přešli  
na veganství a smrtelná  
rakovina zmizela, 
operace byly zrušeny 
a doktoři byli  
velmi překvapeni. 
Protože veganská strava  
nás chrání z nitra ven, 
začne okamžitě, 
proto se nám vyhnou 
různé kalamity, 
vyhnou se nám. 
A ve větším měřítku  
bude vyléčena  
i planeta. 
Stejně jako se jedinec 
vyléčil,  
když přešel  
na soucitnou stravu. 
Podobné přitahuje podobné. 
Dobrá, milující,  
soucitná energie 
odežene  
tmu, která nám  

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1605_Obnovme rovnováhu oceánů_IV 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 4 / 4 

hrozí, která je  
teď vedle nás. 
Brzy budeme mít 
ráj na Zemi. 
Pokud jste někdy 
přemýšleli,  
jak to může vypadat, 
skutečně můžeme brzy 
zažít a vidět den, kdy budou  
skutečně všechny bytosti žít 
podle vašeho národního  
motta, „Jednota v různosti“ – 
v jednotě,  
porozumění, laskavé péči, 
víře a štěstí. 
Vyzývám všechny, aby  
sdíleli nadějnou vizi,  
že zachráníme planetu  
a že bude  
jako Nebe. 
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