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o něčem vypovídá. Jen někdy, Destabilizace klimatu 
Rozumím.  prostě přemýšlím, ve světě tedy ohrožuje  
Ale nicméně, nevím,  celou existenci, 
my se ještě nevzdáváme, zda lidé vůbec poslouchají. a pokračování  
podnikáme něco. Rozumíte? naší civilizace, 
Stále vysíláme v naší televizi, Ano, já tomu rozumím,   nemáme tomu tedy věnovat 
pokračujeme v naší práci. Mistryně. 100% naší pozornosti? 
Ale na druhé straně Ano, jednoho dne Není tato záležitost 
vám říkám fakta. jsem šla do restaurace, důležitější, než všechno  
Rozumíte? abych se s někým setkala, ostatní, a neměli bychom  
Ano. Ano, Mistryně. a pak jsem s ním mluvila se na ni 100% zaměřit, 
53% Američanů o změnách klimatu, protože život 
teď říká: „Ano, a jen jako  na planetě Zemi 
vegetariánství napůl v legraci jsem řekla: na ní závisí? 
je pro planetu dobré, „Máme jen  Samozřejmě, samozřejmě. 
a pomáhá i individuálně.“ čtyři, pět let, Proto v souvislosti 
Ale nevím, víš o tom?“ s tím, 
zda jich to 53 procent A on řekl: „Ne, ne, ne. kladete otázky. 
dělá. Máme 50 let.“ Máte tedy obavy. 
Ještě ne. A já jsem řekla: „…pár Velké obavy, ano. 
Ale čím více let. Vědci…“  Děkuji Vám,  
zpráv se dostane na veřejnost, „Ne, máme padesát let.“ že pořádáte tuto konferenci, 
tím více lidí  I kdyby to bylo 50 let, že můžeme sdílet názory. 
změní svůj život. jak dlouho to je? Ano. Proto  
My to děláme, my to děláme. Víte co myslím? se mi zdá důležité 
Přemýšlela jsem také Jen způsob,  informovat 
zveřejnit reklamu jakým říkají 50 let, jako ostatní lidi. 
se zprávou NASA by to nebyl žádný problém,  Myslím, že jsou připraveni 
v novinách,  jako by to bylo  vyslechnout, a přijmout 
a zaplatit to. dalších pět miliónů let, poselství,  
Ano, myslím, že je to skvělé! nebo něco takového. že vegetariánství  
Ve všech novinách Pro ně je padesát let, je nutné 
a v televizi, ale uvidíme, jako pět miliónů let. k záchraně naší planety. 
co můžeme udělat. Jako by se jich    Ano, a také  
V dané situaci  to teď netýkalo, technické změny, 
a čase, oni se  jako větrná energie, sluneční 
děláme, co můžeme. o to prostě energie apod.  
Ano, Mistryně. příliš nezajímají. Ano, jistě. 
Nezapomínejte, že se nejedná A tam kde bydlím, Udržitelné energie. 
jen o vegetariánství. jela jsem tam, kde nově  Záleží to také  
Musejí změnit bydlím, je to  na karmickém zatížení 
technologie,  blízko dálnice, světa, my budeme 
a také vše ostatní. ne moc blízko, ale protože  dělat co můžeme.  
Ano, samozřejmě. bydlím vysoko v horách, Budeme je informovat 
Vegetariánství hluk prostě přes televizi 
je pro dlouhodobý prospěch, stoupá nahoru. a také individuálně, 
ke snížení  Dnem i nocí jak budeme moci. 
špatné karmy, (odplaty), tam projíždí  Dobrá? 
abychom se dotkli  tisíce aut. Ano? Dobrá. 
slávy Nebe. Toto vše skutečně Děkuji Vám. 
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je taky vysoká. aby to minimalizovali.  Ale všichni ostatní 
Nicméně,  Ze svého  musí také přispět, například 
myslím si,  postavení jednotlivců, udržitelnou energií, 
že snížení naší spotřeby  jen aby se zdrželi  atd., atd. 
není jediným řešením. živočišných produktů, Musí to udělat lidé  
Rád bych se zeptal sázeli stromy, na celé planetě společně. 
na váš názor, používali udržitelnou energii. Dobrý večer. 
o co by měl veřejný sektor, Jsou to ve skutečnosti  Mám jen jednu  
zvláště vlády jen tři kroky.  jednoduchou otázku. 
usilovat, aby dosáhli Naprosto dětské kroky.  Jelikož dnes večer 
politických náležitostí. Doufám,  mluvíme o globálním 
Jak jsem již dříve zmiňovala, že ještě všichni poslouchají oteplování, 
musíme zvládnout  a udělají to. moje otázka zní: 
problém u kořene. Zdravím, Mistryně Ching Hai Když se podíváte na poslední 
Kořen problému  Zdravím! roky, děly se  
je příčinou  Nejprve bych chtěl  v přírodě  
globálního oteplování, říct, že je mi ctí, katastrofy. 
a tím kořenem je  že mám příležitost poslouchat Například, minulý týden 
naše nevlídnost  slova Mistryně Ching Hai. byla pohroma  
k našim spoluobyvatelům. Myslím, že jsme  v Číně 
Každá akce vyvolává  u bodu zlomu. a cyklon v Myanmar 
reakci Nacházíme se v bodě, a vlna veder  
a to je velmi vědecké. kdy budeme muset ve Španělsku – úplná série. 
Vidíte,  čelit temné budoucnosti,  Moje otázka je, 
když zasadíme semínko  pokud se nezměníme. dle vašeho osobního pohledu 
jablka, vyroste nám jabloň Aby řešili všechny způsobilo  
a ta jabloň nám problém, globální oteplování? 
po nějakém čase  v každé oblasti naší  Pokud ano, proč to tak ve   
dá jablka. společnosti vynaložili  srovnání s minulostí  
To je koloběh života. hodně úsilí. narostlo? Rád bych slyšel, 
Když zabíjíme, nemůžeme Chtěl bych se Vás co si o tom myslíte. 
z toho čekat život. zeptat na naši  Děkuji Vám. 
Každá akce přináší zvládající strategii. Dobrá, ano, pane Kim. 
stejné ovoce. Zdá se,  Podle OSN 
Není to řeč víry,  že místní organizace a vědeckých výzkumů 
je to vědecké. a akademické instituty a zpráv, 
Proto, kořenem   podnikají iniciativy, aby  9 z 10 katastrof způsobilo 
našeho problému je,  zastavily globální oteplování, globální oteplování. 
že jsme byli nevlídní  ale zdá se, jako by se Takže, samozřejmě, 
k našim spoluobyvatelům: vláda vy to víte, 
žijícím, cítícím, chodícím, držela v povzdálí. protože jste  
konajícím, milujícím  Například,  novinář, 
bytostem, jakými jsou  Státní univerzita v Soulu, já ale vím, že jste  
zvířata všech velikostí a  která je  tu otázku položil 
tvarů, a taky jsme byli  státní institucí, kvůli veřejnosti. 
nevlídní k našemu je jedna z největších  Vidíte, v dnešní době  
životnímu prostředí. spotřebitelů máme více pohrom, 
Mordovali jsme  elektřiny. mé srdce to velmi 
naše  Spotřeba energie rmoutí. 
spoluobyvatele zvířata vládních institucí  Snažím se všem říkat, 
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možná, k tomu  dalších generací. a ničili jsme  
vlády připojí. Pokud si to všichni uvědomí, naše  
Když vás vlády  pak vše ostatní životní prostředí, 
nevedou, zanecháme. odlesňovali jsme, 
veďte vlády. Vše co pro nás  znehodnocovali vodu 
Není třeba tady sedět není užitečné, a ničili náš vzduch. 
a vzájemně se obviňovat. vše co není vlídné  Z toho všeho 
Je ale  a prospěšné nemůžeme očekávat 
na každém,  pro náš život tady lepší výsledek. 
aby si zvolil, co chce. a životy dalších generací, Abychom tedy vyřešili 
Jak jsem vám již  musíme změnit, problém, kterému teď  
říkala mnohokrát, musíme to upustit. čelíme,  
Bůh nám dal svobodnou vůli. Upustit to, jako horký koláč, musíme změnit  
Já to taky respektuji, jako horký brambor, naše činy. 
proto mohu jen informovat, protože vás pálí. Musíme být k našim 
mohu přispět  Ať ostatní  spoluobyvatelům vlídní. 
svým názorem, ale  říkají cokoli, Místo toho, abychom je  
lidé to musí udělat. bez ohledu na to, kolik zabíjeli, mordovali, 
Protože lidé  ztrácíte, musíte obětovali je, 
mají v sobě Boha, upustit ten horký talíř, musíme se o ně  
mají moudrost,  protože vás pálí. starat, 
mají porozumění. Globální oteplování  musíme k nim být vlídní, 
Jen si musí zvolit je jako horký talíř,  starat se o ně. 
to použít. rozžhavený kovový talíř. A místo  
Musíme teď   Musíme se postarat my. odlesňování, 
udělat víc než to, není to  Když se vlády  musíme opět  
dost rychlé, nestarají, stromy sázet, 
je to naléhavé. musejí se postarat lidi. musíme se starat  
Zabíjení zvířat Jen se staňte vegetariány, o životní prostředí, 
je jako bychom  odmítejte všechny které máme. 
zabíjeli sami sebe živočišné produkty, A místo toho, abychom  
a naše další generace.  pak už nikdo  znečišťovali naši planetu,  
To je fakt. nebude chovat zvířata, vzduch, musíme přejít 
Podobné přitahuje podobné. nikdo je už  na přátelské energie 
Co zasejeme, nebude zabíjet. a udržitelné energie. 
to sklidíme. Pak zastavíme  Jen změnit naše činy. 
Není potřeba  fyzický škodlivý vliv Myslím, že se musíme  
mluvit ani  chovu hospodářských zvířat, spojit, jako lidé, 
o náboženských svatých  který je  abychom dali vládám vědět, 
písmech, je to prostě fakt. příčinou číslo jedna co chceme. 
Dřevěné uhlí je  naší změny klimatu. Pište vládám,  
zdrojem energie, A to je jediné, všichni, 
která se používá většinou  čím my, jako jedinci všichni lidé. 
v afrických domácnostech, můžeme okamžitě přispět. Lidé si musí  
protože je ve srovnání Můžeme to změnit. uvědomit,  
s plynem levnější. Nemusíme čekat  že vlády mají taky  
Nicméně, jeho používání  na vládu. své problémy, ano. 
způsobuje, že je mnoho  My to musíme udělat. Neexistuje žádný 
parků odlesňováno Lidé musí převzít větší problém, než zachránit  
a není zalesňováno zpět, iniciativu a pak se, naše životy a životy 
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zatímco pálení uhlí 
způsobuje taky  
nárůst znečištění vzduchu. 
Prosím, Mistryně, mohla  
byste nám poradit, jaké  
další zdroje energie  
bychom si mohli dovolit  
používat a pomohli by nám  
vyhnout se odlesňování 
a znečišťování vzduchu? 
Zdravím. 
Ano, rozumím,  
a jsem ráda, že lidé jako vy 
se zajímají  
o ochranu  
našich lesů. 
Stromy musíme chránit, 
jak jen můžeme. 
Podle organizace  
Greenpeace, 
je 8 % uhlíku  
Země uchovaného v lesích 
skryto ve velkých pralesích 
v povodí řeky Konga 
ve střední Africe. 
Vědci předpovídají, 
že bude-li odlesňování  
pokračovat, v oblasti Konga  
se uvolní stejné množství  
CO2, jaké se uvolnilo 
ve Spojeném království 
za posledních 60 let! 
Představte si to. 
Je tedy důležité  
chránit lesy, 
dokud ještě můžeme, 
protože pomáhají 
zvládnout  
globální oteplování. 
Další alternativou, 
která se dá použít, abychom 
se vyhnuli odlesňování 
je něco, čemu se říká  
zelené uhlí nebo  
bio-uhlí, které bylo   
představeno v Senegalu. 
Je vyrobeno  
z odpadů v zemědělství, 
je cenově dostupné 
a předchází to odlesňování. 

Taky absorbuje  
CO2, což je důvod 
proč klimatičtí vědci 
podporují jeho využívání. 
Absorbuje velmi dobře 
CO2. 
To je tedy jedna alternativa. 
A samozřejmě, 
pokud můžete, používejte 
udržitelnou energii,  
například 
solární vařič, 
který je bezpečnější a  
vůbec neznečišťuje ovzduší. 
Toto jsou tedy jen  
některé příklady 
dostupných zdrojů energie, 
které můžeme vyzkoušet 
a říct o nich ostatním.  
Jsem si jistá, že je jich víc. 
Můžete taky  
hledat na internetu, abyste  
viděl, jestli už není nějaké 
lepší, modernější řešení. 
Ale nejdůležitější 
a nejnaléhavější, 
znovu, 
je veganská strava. 
V-E-G strava. 
To je dobrý čin,  
kterým můžete pomoci  
zachránit planetu jako celek, 
protože to  
nejrychleji sníží 
globální oteplování. 
A není to jen to. 
Skutečně, když jsme vegany, 
není to jen o snížení 
skleníkových plynů. 
Je to o zastavení  
utrpení zvířat 
a jejich krutého nelidského  
týrání. 
My musíme být  
vznešeným druhem. Musíme  
být vznešenými lidskými  
bytostmi. O tom všem to je, 
musíme zastavit 
nelidské zacházení 
se zvířaty. 

A pokud se my, v Africe, 
spojíme dohromady, 
abychom byli vegany, 
budou nám žehnat 
všechna Nebe. 
Prosím, šiřte tyto 
dobré informace o řešení. 


