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Mistryně, chtěl jsem se 
zeptat ohledně naší současné 
krize globálního oteplování. 
Naše duchovní skupina tady 
je tak pilná v našem 
duchovním praktikování, 
a mnoho lidí 
se stalo vegany, 
takže si myslím, že situace 
naší Země se 
jistě může obrátit. 
To ještě nemohu zaručit. 
Preferovala bych to tak. 
Byla bych tomu raději, 
ale nemohu to zaručit. 
Musíte se o sebe 
postarat, ok? 
Dobře praktikujte a sázejte 
ovoce a zeleninu. 
Sázejte tu zeleninu, 
která je jako ovoce 
a připravte se, ok? 
Pokud se věci obrátí 
k lepšímu, pak budeme ok. 
Pokud ne, přesto budeme 
v míru a spokojení, ok? 
Pak, pokud musíme opustit 
tento svět, prostě půjdeme. 
Co tu je takového, 
abychom na tom lpěli? 
Proč pomáháme Zemi? 
Protože chceme 
zachránit duše lidí. 
Pokud budou lidé 
soucitní, 
stanou se vegany 
a budou chtít zachránit Zemi, 
budou mít příležitost 
se zachránit. 
Budou mít dostatek 
požehnaných odměn, 
aby se pozvedli. 
Není tomu tak, 
že bychom byli připoutáni 
k tomuto světu a chtěli 
chránit Zemi, 
protože bychom neměli 
kde jinde žít. 
Takže dělejme, co můžeme. 
Pokud můžeme zachránit 

lidi, je to dobré. 
Pokud nemůžeme, 
když odejdou, 
také odejdeme. 
Žádný velký problém. 
Nezáleží na tom, zda 
zůstaneme nebo odejdeme, 
je to tak? Nebojíme se. 
Tam nahoře máme „domy“, 
které na nás čekají. 
Jak v budoucnu 
zvládneme situaci, 
bude-li vliv 
globálního oteplování 
pokračovat, Mistryně? 
Ano, to je 
těžká otázka. 
Nejen my, 
ale i hodně světových 
vůdců a vědců 
si s tím dělá starosti. 
Pravda je, nejsme 
již schopni zvládnout 
situace na místech, 
kde již globální oteplování 
dosáhlo 
extrémních úrovní. 
Některé země 
a komunity se musejí 
potýkat s nejhoršími 
případy sucha. 
Nemají dostatek vody, 
aby pěstovali obilí 
ani dokonce na pití. 
Jejich řeky a jezera 
vysychají 
nebo již naprosto zmizely. 
Prosím, podívejte se na: 
pro více informací. 
Ledovce tají 
na mnoha místech 
tak dramaticky, 
že v jednom okamžiku 
jsou mohutné záplavy 
a brzy potom sucha. 
Jak tedy zvládneme 
davové migrace 
desítek milionů lidí 
najednou, 
kvůli rozšiřování pouští, 

zvyšování hladin moří 
nebo soustavným ztrátám 
úrodných polí? 
Je to velice těžké 
a možná nemožné. 
Nejsou to jen počty: 
každé dítě, rodina 
i společnost bude nějakým 
způsobem ovlivněna 
zkušeností 
traumatu a tragédie. 
Nejsme připraveni 
na změny, 
které přichází. 
Vůbec nejsme připraveni. 
Nejsme dost připraveni. 
Dokonce se předpokládá, 
že některé změny 
budou nečekané, 
protože existuje 
spousta komplikovaných 
spolupůsobících faktorů. 
Nejmoudřejší by bylo 
napravit situaci, 
kterou teď máme 
a předejít dalším škodám. 
Pak bychom se nemuseli 
o budoucnost bát. 
Všichni přední vědci, 
se kterými jsme mluvili, 
nám říkali jedno a to samé: 
že to musíme zvládnout teď, 
ne zítra. 
Nejmoudřejší by bylo 
zastavit zhoršování 
globálního oteplování tím, 
že budeme vegany. 
Zní to velmi jednoduše, 
je to ale nejlepší řešení, 
nejefektivnější 
a jeho vliv pocítíme 
téměř okamžitě. 
Bez této hlavní, 
nejefektivnější změny, 
bude jedno, o co 
se budeme pokoušet, 
nebude to stačit na odvrácení 
nejhorších následků, 
které jsme nashromáždili. 
Navíc, problémy, 
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kterým už teď čelíme – 
jako je 
oteplování atmosféry, 
nedostatek vody, 
nedostatek jídla, 
rozšiřování pouští – můžeme 
rychle odstranit 
zastavením produkce masa. 
Zastavme ji teď, ne později! 
Zvolme si veganskou stravu. 
Budoucí dopady 
se výrazně zmírní. 
Jen pak budeme mít 
zvladatelnou situaci. 
Buďme vegany, žijme 
ekologicky, abychom 
všichni zachránili planetu. 
Okolo 30 let 
jsem plánoval 
a zaváděl naši národní 
environmentální politiku 
jako vládní úředník. 
Nyní jsem profesorem. 
Zde je má otázka: 
Ačkoliv je globální 
oteplování velmi závažnou 
a naléhavou záležitostí 
pro lidstvo, 
máme mnoho potíží 
s jejím řešením, 
v důsledku nespolupráce 
některých zemí. 
Mohla byste nám prosím říci, 
jaká krizová opatření 
by měla vláda provést 
v případě, že se nám nepodaří 
zastavit globální oteplování? 
Děkuji vám. 
Děkuji, profesore Kime, 
že jste se k nám dnes připojil 
a že jste položil tuto 
moudrou otázku, která je 
velmi, velmi důležitá. 
Prosím, ještě neztrácejte 
naději. Stále ještě máme 
šanci zastavit globální 
oteplování a měli bychom 
být optimističtí. Nemáme 
mnoho času, a stále ještě 
nějaký máme. Ačkoliv je 

změna trochu pomalá 
v některých případech, my 
mezitím děláme to nejlepší 
zaváděním nejrychlejší a 
nejefektivnější metody k 
odvrácení klimatické změny. 
My sami 
musíme přejít na veganskou 
stravu, abychom se stali 
součástí řešení. 
Mimo to, tento 
soucitný životní styl 
podporuje přirozenou 
harmonii a mír. 
Pokud budou všichni vegany, 
pak bude spolupráce 
mnohem snazší, nemyslíte? 
Protože lidé se stanou 
více mírumilovnými. 
Budou moci 
myslet jasněji, 
takže spolupráce bude 
snazší záležitostí. 
Abychom pomohli vládě 
udělat změnu, kterou by se 
mohla vyhnout takovému 
krizovému řízení, 
můžeme psát dopisy 
vysvětlující proč je 
veganská strava řešením 
pro planetární krizi. 
To je nejpraktičtější cesta 
k prevenci budoucích 
pohrom způsobených 
globálním oteplováním, 
protože rostlinná 
strava je udržitelnější 
a uvolňuje půdu, která může 
být využita k pěstování 
plodin pro lidi. 
Navrací to rovnováhu 
našich oceánů a lesů 
a chrání naše 
omezené přírodní zdroje. 
Toto je skutečně nejlepší 
způsob, jak obnovit naše 
životní prostředí a zajistit 
nejvyšší stupeň míru. 
Děkuji, pane, 
za váš zájem. 

Tak prosté řešení: 
být veganem. To je ono. 
Jak by se měla společnost 
připravit na nadcházející do- 
pady globálního oteplování? 
Nemůžeme se moc připravit. 
Můžeme jen čekat a sledovat, 
protože nevíme, 
kdy na nás udeří a kde 
a co si vůbec 
máme připravit. 
I když si nashromáždíme 
nějaké jídlo a tak, není to 
vždy k užitku. 
Jen to zhoršuje nedostatek 
potravy ve světě. 
Takže můžeme jen 
spoléhat na dobrou karmu, 
kterou můžeme vytvořit. 
A tu dokážeme vytvořit. 
Můžeme se zachránit 
právě teď tím, 
že se obrátíme 
na vegetariánskou stravu, 
což je laskavé, 
což je velmi soucitné 
a tím, že budeme 
soucitní k druhým, 
Nebe projeví 
soucit k nám. 
Zákon 
příčiny a následku 
je vždy velmi správný. 
Takže tou jedinou věcí, 
kterou se můžeme zachránit, 
je to, že budeme soucitní, 
že změníme svůj život 
na vznešenější a laskavější. 
Žádné maso, žádné 
zvířecí produkty, 
pak budete moci vidět 
okamžitou změnu počasí. 
Vše se vrátí 
do mírumilovnější 
hojnosti, protože 
Nebe je milosrdné, 
a my musíme začít 
být milosrdnými jako Nebe, 
pak budeme moci 
zakoušet Nebe. 
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Není zde jiný způsob, 
jak zabránit pohromě, 
jako je tato. 
To je to jediné, 
co vám mohu poradit. 
Způsob, jakým nyní 
jednáme, je destruktivní 
ve všech možnostech – 
fyzicky, duševně, 
vědecky, morálně – 
což je vše špatně. 
Způsobujeme 
druhým utrpení; 
nemůžeme na oplátku 
očekávat štěstí. 
Musíme dělat opak toho, 
co děláme 
právě nyní, 
pak bude 
výsledek pozitivní. 
To, co jsme dělali, 
nám přinášelo neštěstí 
a potíže a možná 
masovou destrukci 
ve velmi blízké budoucnosti. 
Takže, pokud chceme 
změnit směr, musíme 
změnit naše činy, 
protože každý skutek 
vyvolává další reakci. 
Takže, pokud chceme mít 
dobrý výsledek, musíme 
začít dělat dobro. 
Buďte vegany, 
buďte ekologičtí, 
a konejte dobré skutky. 
Děkuji vám, madam. 
Kedy nás zasiahne kríza 
globálneho otepľovania? 
A čo je 
skutočnou príčinou tohto 
globálneho otepľovania? 
Ďakujem, doktor, 
že ste sa toto opýtali. 
Podľa všetkých 
každodenných správ, 
Dr. Ayudhya, 
my už sme zasiahnutí 
globálnym otepľovaním. 
Je to len v rôznych častiach 

sveta, 
a tak  naraz nevidíme, 
celkový dopad. 
Akokoľvek, ak neurobíme 
niečo viac, 
ako teraz robíme, 
najhoršie stále môže prísť. 
Približne 
za štyri roky, pane – 
myslím, že to 
už tiež viete – 
a ak sa nikto 
neobráti 
k súcitnému životu, 
potom zlá odplata, podľa 
„čo zasejeme, budeme žať“, 
na nás doľahne. 
Podľa tejto 
kolektívnej zlej karmy, 
nikto z nás neprežije. 
Alebo len veľmi málo z nás 
prežije. 
O skutočnej príčine 
globálneho otepľovania, 
si myslím, 
že vy, ako vedec 
a bývalý pracovník NASA, 
som si istá, 
že ste viac informovaný 
ako ktokoľvek iný 
v miestnosti. 
Myslím, že sa pýtate 
túto otázku, len v záujme 
ostatných, 
ktorým to nie je také jasné. 
Takže, myslím si, že podľa 
zákona vesmíru, 
zákona 
príčiny a následku, zákona 
akcie a reakcie, 
budeme žať to, 
čo sme šírili: 
všetky muky, 
plač obetí vojny, 
utláčaných obetí, 
nevinných bytostí, 
od hlbokej džungle 
po šíre more, 
od rozvinutej krajiny 
po menej rozvinutú krajinu, 

všetko toto utrpenie, 
nárek, zaplavuje práve teraz  
Zem a pokrýva 
atmosféru planéty – 
a preniká 
dokonca do Neba. 
Takže, ako môžeme zožať 
nejakú lepšiu odplatu, 
ak sa bezpočet bytostí 
plazí v agónii 
a utrpení, 
že aj peklo bledne 
v porovnaní s tým? 
Vy ste významný vedec 
a člen parlamentu, 
myslím, že už poznáte 
odpoveď, pane. 
A kedy nás to zasiahne? 
Dobre, 
už nás to zasiahlo, 
ale nie som si istá 
ako viac horším sa to 
môže stať. 
Modlím sa, aby sme sa my, 
ako ľudská rasa, prebudili 
a konali rýchlo, 
skutočne rýchlo, 
ako už včera, 
tak, aby 
sme nemuseli znášať 
najhoršie dôsledky, 
ktoré nás čakajú. 
Ďakujem, doktor. 
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