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Je to velmi smutné, 
protože naši zvířecí 
přátelé strašně trpí 
kvůli dopadům 
globálního oteplování. 
Mnoho zvířat 
umírá, nebo je 
na hranici vymření, 
nebo již vymřely 
v důsledku nadměrných 
teplot, nebo jsou nuceny 
opustit svá přirozená 
místa výskytu, stejně jako 
lidští klimatičtí uprchlíci, 
až na to, že nejsou 
ani zdaleka tak vybaveny, 
jako jsme my, 
na přizpůsobení se novým 
prostředím. To je důvod, 
proč tucty druhů žab 
a dalších obojživelníků 
náhle vymřely, 
protože jejich citlivá 
pokožka nemohla snést 
ani malé změny 
v teplotě nebo vlhkosti. 
Ptáci všech druhů 
ve všech koutech světa 
jsou také ohroženi. 
Podle Světového fondu 
divočiny (WWF) 
některé ptačí populace 
poklesly až o 90%. 
Některé již 
vymizely. 
S očekávaným vzrůstem 
teplot o 2 stupně Celsia 
by mohlo v Evropě 
vyhynout 38 % 
s v severovýchodní 
Austrálii 72 % ptactva. 
Už jsme ztratili 
tolik nevinných. 
Fyzicky trpí. 
Nemají možnost 
reagovat 
na globální oteplování. 
Duchovně vědí, 
že řešení leží 
v lidských rukou 

a v lidských srdcích. 
Otázkou je, 
jakou si zvolíme reakci 
z pouhých dvou možností, 
jež máme – 
soucit a život, 
nebo zabíjení a ničení? 
Všichni bychom se měli 
modlit, aby lidstvo 
učinilo moudřejší volbu 
soucitu a života. 
Děkuji. 
Zdravím, Mistryně. 
Sledovala jsem vaše DVD 
a viděla velkolepé 
jezero Amoura. 
Podle toho, co znám, 
dnes již není 
mnoho míst, 
která jsou pro divoce žijící 
zvířata tak míruplná, 
jako okolí 
jezera Amoura. 
Co můžeme udělat, 
abychom pomohli 
divoce žijícím přátelům 
žít mírumilovný a dobrý 
život, podobný těm 
v oblasti jezera Amoura? 
Děkuji. 
Ředitelko Nguyễn Thị  
Nhiệm, děkuji vám za vaši 
starostlivou a hlubokou 
otázku. Jedno ze slov, 
která jste zmínila, je vlastně 
klíčem k poskytnutí 
dobrého života našim 
zvířecím spoluobyvatelům – 
je to slovo „mír“. 
Kde je mír pro zvířata, 
tam také 
mohou vést dobrý život. 
Nejlepší je 
chránit jejich příbytky, 
nechat je 
tak nedotčené a bez úhony, 
jak je to jen možné. 
Divoce žijící zvířata 
od nás nepotřebují příliš 
pomoci, pokud jim jen 

necháme jejich svobodu 
a suverenitu. 
Pokud budou zvířata 
vědět, že prostředí 
je bezpečné, a že jim 
nebude ublíženo – 
a toto vědí velmi dobře – 
pak jsou v mnohem 
větším klidu a pohodě. 
Tedy, jednou věcí, 
jež můžeme dělat, 
je podpořit vlády 
a jednotlivce k ochraně 
jejich přirozených míst 
výskytu, aby nebyly 
ustavičně využívány 
k jiným účelům, jako 
odlesňování, lov a rybaření. 
Jen abych uvedla příklad, 
deštné pralesy 
v jihovýchodní Asii 
dosahují jedné 
z nejvyšších měr 
odlesňování ve světě. 
To znamená, že zvířata 
neustále ztrácejí 
své domovy, 
s mnoha, která 
se stala ohroženými, 
nebo dokonce vymřela. 
V souladu s těmito věcmi, 
dalším krokem, jež můžeme 
podniknout, abychom 
posílili ve zvířatech 
pocit míru, je nejíst je. 
Jedna věc je 
zkusit si představit, 
jak se musí cítit, 
když jim vpadneme 
do jejich domovů, 
když kolem nich nebo na ně 
padají stromy, a všechna 
jejich potrava a přístřeší 
jsou pryč, ale pak se 
musejí ještě bát, že budou 
snědeny – nemůže být nic 
hrůzostrašnějšího! 
Tedy, madam Nguyễn, 
abychom zajistili mír 
a pohodlí pro všechny naše 
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zvířecí spoluobyvatele, 
jako mají v jezeře Amoura, 
měli bychom je především 
přestat konzumovat, 
všechna zvířata vůbec. 
To bude vysílat 
zprávu míru, 
která poputuje 
kolem celé planety 
a nesmírně pomůže s jejich 
pocitem pohody. 
Pak se divočina a přirozené 
prostředí obnoví, 
tak jako přirozené 
životy zvířat. 
To je nejlepší způsob, 
jak je chránit, jak jim 
ukázat naši lásku. 
Děkuji. 
Musíme si pospíšit 
a vytvořit Nebe, aby 
všechno šlo dobře, nejenom 
fyzicky, emocionálně, 
se zdravým rozumem, 
ale i technicky. 
Vynalezneme 
nepředstavitelné vynálezy, 
technologie. A pak 
budeme moci rozumět 
jeden druhému jako bytosti 
v Nebi, dokonce 
bez mluveného slova, pokud 
nebudeme chtít mluvit. 
Produkce potravy 
také klesá, v některých 
oblastech drasticky. 
Úrodný půlměsíc, 
který živil všechny 
farmařící civilizace 
v Iráku až dodnes, je již 
trvalou popraskanou pouští. 
Pět set tisíc 
klimatických uprchlíků 
se pohybuje v Sýrii. 
To jsou lidé 
jako farmář jménem 
Ahmed Abdullah, 
víte, opravdový příklad, 
opravdoví lidé. Zabezpečoval 
svoji ženu a 12 dětí 

ze své farmy 
400-akrového pole 
zlaté pšenice, 
a nyní s nimi žije ve stanu – 
dokážete si to představit? – 
protože nemá práci, 
žádné peníze a vůbec 
žádnou podporu od nikoho. 
Nejenom že nemá žádné 
peníze, ztratil svoji 
důstojnost, jako živitel 
domu, jako zabezpečovatel 
rodiny. 
Představte si, jak se cítí. 
Představte si, jak bychom se 
cítili, kdybychom byli 
Ahmedem Abdullahem, 
ubohým farmářem, který 
ztratil vše kvůli klimatické 
změně. Přes noc, kdo ví, 
bychom mohli být sousedy 
Ahmedovy rodiny, 
pokud se populace 
celého světa včas nezmění, 
aby nás zachránila. Nejdříve 
tedy musíme zastavit 
naléhavou klimatickou 
změnu, osvojením si 
veganského životního stylu, 
a rychle, rychle, rychle, 
než se zoufalství 
a tragédie dostanou ještě více 
mimo kontrolu. 
Zadruhé, můžeme také 
učinit mnoho, abychom 
zmírnili nedostatky potravin 
a vody v arabském světě. 
Například můžeme 
zvolit nejlepší farmářské 
a zavlažovací postupy, 
jež šetří vodu. 
To by mohlo 
maximalizovat efektivní 
užívání vzácného zdroje, 
neboť 85 % veškeré pitné 
vody v arabském regionu 
je v současnosti užíváno 
pro zemědělství, hlavně 
pro chov dobytka. 
Kdybychom zastavili 

chov dobytka, 
mohlo by to dokonce 
uvolnit všechnu tuto vodu 
pro udržitelnější použití. 
Zastavení pastvy dobytka, 
které jde 
ruku v ruce s veganským 
životním stylem, 
by také velmi zmírnilo 
pouštní podmínky. 
Proto, země jako Sýrie 
a Irák by opět mohly být 
prosperujícími a hrdými 
vývozci obilí. 
Modlím se, abychom 
nečekali, dokud nebude 
příliš pozdě na změnu. 
Být veganem – výraz, 
který v dnešním světě 
znamená žít bez 
vykořisťování nižších bytostí, 
nižších spoluobyvatel, 
zvířat – 
je to ten nejúplnější 
způsob, jak rozšířit 
kruh míru. 
Veganství je jen 
moderním termínem 
pro dávnou praxi, 
jež se shoduje s učeními 
dávných proroků jako 
Mistra Ježíše Krista, 
proroka Mohameda, 
Lao-c’, Buddhy, 
Sokrata, atd. 
Všichni tito velcí učitelé 
vykládali cestu míru 
a kráčeli cestou veganství, 
cestou lásky 
ke všem bytostem. 
Pokud nebudeme kráčet 
cestou milující laskavosti, 
rozšíříme sféru 
ne-míru, násilí. 
Důkaz toho můžeme vidět 
ve zvířecích farmách 
a na jatkách, 
kde není 
ani špetka míru pro naše 
nevinné a uvědomělé 
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zvířecí spoluobyvatele. 
A to není jenom to, že 
není mír pro bezpočet 
divokých zvířat, 
které ztrácí své domovy 
na půdě, která se 
každý den zabere 
pro chov zvířat. 
Přes 80% Amazonských 
odlesněných oblastí, 
jejichž plocha narůstá, 
se proměňuje na pastviny 
pro dobytek s tím, že zbytek 
se využívá většinou pro 
plodiny na krmení dobytka. 
Není rovněž žádný mír 
pro miliony lidí 
v nouzi, kteří trpí 
hladem a žízní, 
což se ještě zhoršuje tím, 
že živočišný průmysl 
spotřebovává 
obrovské prostředky. 
Není žádný mír 
pro sousedy 
velkochovů, kde 
sirovodík, 
amoniak a prachové 
částice plné baktérií 
mohou vytvářet 
nesnesitelný zápach 
a zapříčinit zdravotní 
problémy, jenž je 
postihnou a následně 
přinutí opustit 
jejich domovy. 
Není žádný mír dokonce 
ani pro konzumenty, protože 
ti jsou sužováni vzrůstajícím 
počtem onemocnění, jenž 
souvisí s masem. 
Jakožto vegan, 
Dr. Neal Barnard poukázal 
na to, že každý den dostane 
4000 Američanů 
infarkt 
z důvodů jedení masa. 
Každý den 
4000 Američanů 
je postiženo infarktem. 

Umíte si to představit? 
A to mluvíme jen o infarktu. 
To jsme se nezmiňovali 
o dalších věcech. 
Není žádný mír dokonce 
ani pro dělníky živočišného 
průmyslu, jejichž 
neradostné a nebezpečné 
pracovní podmínky jsou 
dnes podobné jako za dnů 
Chicago Union Stock Yards 
(centralizovaných balíren 
masa) před jedním stoletím. 
Myslím, že 
jste na to nezapomněli. 
Human Rights Watch 
(organizace za lidská práva) 
označuje balírny masa a jatka 
za nejnebezpečnější 
dělnickou práci v Americe. 
A nakonec, není žádný 
mír dokonce ani pro několika 
málo těch, kteří mají 
z velkochovů a mlékáren 
finanční prospěch. 
Musí nést 
hrozivé následky 
svých skutků, 
jestliže ne v tomto životě, 
tak později, protože 
Bůh varoval ty, jenž 
škodí zvířatům nebo je zabíjí, 
aby zastavili 
všechny tyto ukrutnosti. 
Je to tak napsáno v Bibli: 
„Ať přestanou páchat toto zlo 
nebo On se od nich odvrátí, 
když se k němu budou 
modlit protože jejich ruce 
jsou potřísněny nevinnou 
krví.“ Takže zcela 
míruplný svět musí 
být veganský svět, 
ve kterém všechny bytosti 
žijí v míru 
a neohrožují jeden druhého. 
A proto 
naléhavě vyzývám 
všechny zodpovědné lidi, 
aby se, prosím, stali vegany 

a také aby se modlili 
a meditovali za světové 
veganství, za světový mír. 
To vše proto, aby byla 
zachráněna naší planeta, naše 
životy a naše duše pomocí 
naší pozitivní energie. 
Prosím, staňte se vegany, aby 
se manifestoval mír 
a zdraví a to alespoň 
ve vašem okruhu, kde žijete, 
a tak společně můžeme 
zmenšit násilí 
a smutek a zvýšit tak 
štěstí a lásku 
v našem světě. 
A to by měl být 
lepší zítřek, který 
můžeme zajistit 
našim dětem 
a všem bytostem 
na této planetě. Děkuji Vám. 
Kéž nám Bůh žehná. 
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