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Jak by se měla společnost 
připravit na nadcházející do- 
pady globálního oteplování? 
Nemůžeme se moc připravit. 
Můžeme jen čekat a sledovat, 
protože nevíme, 
kdy to 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, 
(odplatu) 
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. 
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 ohledech – 
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. 
Prosím, pomozte s výčtem 
pěti způsobů, jak se 
vypořádat s globálním 
oteplováním, které můžeme 
aplikovat v denním životě. 
Jak jste žádal, 
mohu jistě vyjmenovat 
pět nejvyšších priorit 
pro boj s klimatickou 
změnou. Počínajíc těmi 
nejdůležitějšími to jsou: 
 
Číslo 1 – být vegany 
a zachovávat všechen život, 
včetně životního prostředí. 

To znamená život 
bez zvířecích produktů. 
Vyřazení masa a mléčných 
produktů a konzumace 
pouze rostlinné stravy 
je největší 
a nejvýznamnější změnou, 
kterou může kdokoliv učinit 
v boji proti globálnímu 
oteplování. A funguje to. 
Skutečně to funguje. 
Obzvláště nyní, kdy 
vědci uvádějí, 
že metan a ostatní plyny 
z chovu dobytka 
jsou zodpovědné 
za více než 50 % 
globálního oteplování. 
Takže pokud chceme zastavit 
největšího přispěvatele 
globálního oteplování, 
pak musíme zastavit 
produkci masa. 
Je to velmi prosté, 
logické a vědecké. 
Mimoto také víme 
z vědeckých studií, 
že metan uvězňuje 
v atmosféře přibližně 
72 krát více tepla 
než CO2. 
Ale dobrou zprávou je, 
že metan má krátkou 
životnost, takže pokud jej 
přestaneme produkovat, 
tento plyn z atmosféry 
rychle zmizí, 
na rozdíl od oxidu uhličitého, 
který může přetrvat 
po tisíce let. 
Kromě zastavení 50 % – 
myslím, ještě více než 
tolika, je to jen 
velmi konzervativní 
odhad – 
jsou zde mnohé další 
zásadní výhody. 
Řeší to náš problém 
s nedostatkem vody, 
naši světovou krizi hladu, 
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půdní degradaci 
a problém znečištění. 
Pokud srovnáte 
veganskou a masitou stravu, 
masitá využívá až 
17 krát více půdy, 
14 krát tolik vody, 
a 10 krát tolik energie. 
Dokážete si to představit? 
Produkujeme dostatek 
obilovin, 
abychom bohatě 
nakrmili celou 
lidskou populaci. 
Přesto je 1 miliarda lidí 
hladová a 10,9 milionů 
malých dětí 
každým rokem umírá – 
to je jedno umírající dítě 
každých 5 vteřin – 
zatímco máme dostatek 
potravy, abychom 
nakrmili celou světovou 
populaci a více, dokonce 
více než dvojnásobek. 
Na druhou stranu 
kolem 1 miliardy lidí 
trpí obezitou 
a s ní spojenými nemocemi, 
z nadměrné konzumace, 
či konzumace velkého 
množství masa. 
[Jižní] Korea musí dovážet 
potravu pro prasata, což stojí 
stovky miliard wonů (to jsou 
stovky milionů amerických 
dolarů) každý rok. 
To ani nemluvíme 
o utrpení 10 milionů 
prasat a několika 
milionů krav 
v [Jižní] Koreji 
každý rok. 
Takže je zde mnoho, 
mnoho praktických důvodů 
proč být veganem, vedle 
soucitné přirozenosti, 
jež je zušlechťována 
zachováváním všeho života. 
To je také důležité. 

Ale pokud lidé jen začnou 
s veganskou stravou, 
péče o všechno živé 
se také později přidá. 
 
Číslo 2 – 
buďte ekologičtí. 
To jsou činnosti 
k ochraně prostředí 
jako je sázení stromů, 
vyvíjení 
udržitelné energie, 
ježdění hybridními auty, atd. 
Samozřejmě to zahrnuje 
ekologickou stravu, 
veganskou stravu. 
 
Číslo 3 – 
buďte střídmí, což znamená 
nepoužíváme více, než 
potřebujeme a oceňujeme to, 
co máme. 
Zdroje, která nám 
příroda darovala, jsou 
vzácné a omezené. 
Nemůžeme jich zneužívat, 
protože jedině pokud je 
budeme užívat moudře, 
vydrží. 
 
Číslo 4 – 
čiňte dobré skutky. 
To znamená 
být uvážlivými, 
myslet na druhé 
a dělat pro ně věci, 
z nichž budou mít radost, 
a být laskavý 
k obojím, lidským i zvířecím 
spoluobyvatelům. 
 
Číslo 5 – 
vroucně se modlit. 
To je také velmi důležité. 
Modlete se k Nebi, 
všem Buddhům, 
Bohům, ke všem andělům 
kteří nám pomáhají 
probudit se. 
Modlete se ke všem 

zvířatům, jimž jsme ublížili 
a které jsme mučili 
přímo či nepřímo 
konzumací masa – 
modlete se za jejich 
odpuštění. Modlete se 
za ochranu Nebe 
a také za odpuštění. 
Modlete se, aby nás všichni 
Bohové stihli včas probudit, 
abychom zachránili svůj 
domov. Musíme se modlit 
upřímně a jednat pohotově. 
Toto skutečně nemůžeme 
zvládnout jen sami. 
Musíme se kát 
za všechnu škodu 
učiněnou Zemi 
a jejím obyvatelům 
a žádat znovu a znovu 
o odpuštění. 
A musíme zvrátit 
naše konání. 
A nejlepším způsobem 
projevení lítosti je vydat 
úsilí ke změně. 
Obrátit se, 
konat, co je dobré. 
Zdržet se všeho, 
co je špatné. 
Je tak snadné 
dělat tyto věci! 
Vskutku jsou snadné, 
i děti je zvládnou. 
A je zaručené, že 
vytvoří změnu. 
Zaprvé, lidé ve světě 
se stanou vegetariány 
a zachrání se. 
Zadruhé, nepřejdou 
na soucitnou cestu, 
nevyhnou se pohromám, 
pak vyvolají pohromy. 
Možná přežijeme, 
možná ne. 
Jak jsem vám již řekla, 
buďte připraveni na obojí. 
Pokud se svět změní, 
bude to dobré. 
Protože existují dvě cesty, 
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kterými můžeme jít: 
Jedna vede dolů 
a setkáme se s pohromami 
a jedna vede nahoru, 
pryč od nich. 
Vegetariánská 
nebo veganská strava 
je právě k odvrácení se 
od cesty ke katastrofám, 
která vede k pohromám. 
Proto to tedy lidem říkám, 
pokud ale neposlechnou, 
nemůžeme je nutit. 
Začátkem tohoto roku 
[2008] jsem vám říkala, 
že máme asi čtyři roky 
nebo tak nějak… 
čtyři nebo pět let. Může 
to být trochu déle, 
ale může to být i méně. 
Záleží to na tom, 
jak lidé zareagují. 
„Jak zasejete, 
tak sklidíte“, 
víte? 
A naše skupina 
bude možná schopná 
všem pomoci, 
ale možná ne. 
Můžeme jim 
asi pomoci s „duchem“ – 
ale ne vždy fyzicky. 
Pokud se lidé rozhodnou 
pokračovat 
na své destruktivní cestě, 
pak zplodí zkázu. 
Já jen doufám, 
že se to změní. 
Tak či tak, buďte připraveni. 
Jsou jen dvě situace, 
které mohou nastat: 
Lidé se změní – 
dobrá, budou v pořádku. 
Lidé se nezmění, 
pak to nebude v pořádku. 
Půjdou-li dále na sever, 
dorazí na sever. 
Půjdou-li na jih, 
změní směr, 
pak půjdou na jih. 

Je to velmi snadné a logické. 
Ničení plodí ničení. 
Když je 
negativní energie příliš, 
nikdo nepomůže. 
Možná budete ušetřeni. 
Jako posledně 
při nějaké katastrofě v Číně, 
všichni žáci jsou v pořádku 
ve stejné oblasti… 
zemětřesení. 
A šli dokonce ven 
pomáhat ostatním. 
Kdyby byl ale svět 
z většiny zničen, také by 
pro nás bylo těžké žít… 
všechny ty šoky 
a taková zkáza. 
Také by možná 
bylo ve vzduchu příliš jedů, 
plynů a toho všeho. 
Zatím si tedy 
sázejte zeleninu. 
To jsem vám již říkala. 
Jednoduchou – 
nenáročnou na vodu – 
a sázejte organicky. 
Velmi jednoduše. 
Podívejte se na 
Supreme Master Television, 
uvidíte, jak je snadné 
sázet zeleninu, 
máte-li ji. 
Můžete ji sázet na balkoně, 
kdekoli můžete. 
Nemůžete-li, jděte sázet 
se sousedy… 
s vaší sestrou a bratrem 
nebo sousedem. 
Řeknete: „Och, 
vy máte pozemek, 
neobděláváte ho. 
Chcete, abych tam 
vysadila zeleninu, a pak 
se rozdělíme napůl?“ 
Nějak tak. 
Sázejte věci, které rostou 
snadno a rychle, 
můžete si je uchovat 
a jsou nenáročné na vodu. 

Za několik let, 
bude-li svět pokračovat, 
budeme volní. 
Nebudeme už muset 
tolik pracovat. 
Pokud už svět nebude, 
bude ještě méně práce. 
Já jen doufám, 
že se lidé rychle 
přidají k vegetariánství, 
aby získali dostatek zásluh, 
pozitivní energie, 
aby přemohla tu negativní. 
To je duchovně řečeno. 
Fyzicky řečeno, 
bude-li více vegetariánů, 
bude méně zničených lesů, 
méně metanu, 
méně nákladů na léčení 
nemocí a toho všeho… 
méně všeho 
a pak budeme rozhodně 
zachráněni. 
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