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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA COM A SUPREMA MESTRA CHING HAI
SOBRE A DIETA VEGANA ORGÂNICA COMO SOLUÇÃO URGENTE À MUDANÇA CLIMÁTICA

 
Durante uma conferência de imprensa com os membros dos meios de comunicação mexicanos no sábado, 18 de 
dezembro de 2010, a professora espiritual, humanitária, poetisa e artista Suprema Mestra Ching Hai falou sobre a 
produção de gado como a principal causa dos danos ao planeta e por que é necessário que o mundo mude para a 
agricultura orgânica vegana - e rapidamente. Os grupos de mídia presentes na conferência foram: Novedades de 
Quintana Roo, La Verdad Editorial,  De Peso, Por Esto Quintana Roo, Un Nuevo Quintana Roo, Rádio Fórmula, 
Rádio Turquesa, Revista La Voz de los Mayas, Rádio Cancún, El Periodico Quintana Roo e Canal 10.
 
Em seu discurso, a Suprema Mestra Ching Hai informou os jornalistas sobre as evidências atuais de uma realidade de 
extrema  urgência  nas  alterações climáticas,  dizendo que estamos  indo em direção ao "pior  cenário" e  que uma 
abordagem mais rápida se faz necessária.
 
Ela explicou que, de acordo com cientistas dos EUA, a indústria pecuária é responsável por pelo menos 51% de todas 
as emissões de gases  de efeito  estufa,  danificando a  atmosfera  com especial  gravidade  devido às suas  enormes 
emissões de metano e de carbono negro. Ao contrário do dióxido de carbono, o gás estufa mais comumente discutido, 
o metano e o carbono negro são 100 e 4470 vezes mais potentes no aquecimento da atmosfera do que o dióxido de 
carbono, contudo, são de duração muito curta. Reduzir essas fontes – ao parar com a produção de carne – poderia 
trazer os mais rápidos efeitos de arrefecimento do planeta.
 
A Suprema Mestra Ching Hai também citou os resultados de uma mudança para a agricultura orgânica de alimentos 
veganos no mundo todo, que poderia reduzir ainda mais os níveis de dióxido de carbono na atmosfera em até 40%. 
Este é o poder da "solução vegana orgânica", que é apresentada em detalhes através do livro recém-lançado, Da Crise 
à Paz: O Estilo Vegano e Orgânico é a Resposta, uma compilação de dados científicos, e as análises informadas 
e  os  pontos  de  vista  da  Suprema  Mestra  Ching  Hai sobre  as  soluções  da  mudança  climática,  disponível 
gratuitamente  em  inglês,  português  e  outros  idiomas.  Ele  pode  ser  lido  on-line  gratuitamente  em 
www.Crisis2Peace.org/pt.
 
A Suprema Mestra Ching Hai, então, delineou outras cruciais razões ambientais pelas quais precisamos nos tornar 
veganos. "A pecuária", disse ela, "é como a produção de alimentos no sentido inverso. De fato, o ‘produto’ é a fome.  
E os muitos  subprodutos são a escassez de água,  a crise  de alimentos,  a poluição da água,  do ar e do solo,  o 
desmatamento, a desertificação, as zonas mortas nos oceanos e a perda de biodiversidade."
 
A conferência de imprensa prosseguiu com uma sessão de perguntas e respostas com os jornalistas em um ambiente 
confortável  e  sincero.  A  Suprema  Mestra  Ching  Hai  respondeu-lhes  de  forma  completa  e  atenciosa,  trazendo 
conhecimento sobre os impactos das mudanças climáticas no México, bem como os danos das doenças relacionadas à 
carne no povo mexicano, dentre muitas estatísticas convincentes fornecidas.
 
A Suprema Mestra Ching Hai também quis expressar o seu apreço pela mídia e por seu nobre papel na partilha de 
informações sobre essas prioridades para a mudança climática. Os jornalistas foram convidados a experimentar a 
solução vegana orgânica em primeira mão, através de um almoço atrativamente delicioso e livre de crueldade. A 
mudança climática é uma questão de sobrevivência, mas também – como a Suprema Mestra Ching Hai assinalou – 
uma questão de salvar bilhões de vidas de animais por meio da não-violência; preservando, assim, a nossa bondade 
humana. "O mundo precisa não apenas de comida e de dinheiro, mas também de infusão espiritual", afirmou. "Temos 
que moldar o nosso futuro em virtudes e em compaixão."

#  #  #
 
A Suprema Mestra Ching Hai é uma humanitária, ambientalista, autora, artista, designer, música, poetisa e 
professora espiritual mundialmente renomada, cujo amor e carinho pela humanidade ultrapassam todas as 
barreiras  raciais  e  nacionais.  Durante  décadas,  ela  também tem sido  uma  das  pioneiras  ecológicas  mais 
dedicadas  de  nosso  planeta,  promovendo  a  proteção  ambiental,  a  preservação  da  biodiversidade,  o 
reflorestamento, a vida sustentável, e mais importante, a dieta vegana orgânica – a forma mais rápida, mais 
eficaz para resolver a crise climática. Para obter informações detalhadas sobre a Suprema Mestra Ching Hai, 
seus pensamentos sobre a solução para salvar o planeta, e o Método Quan Yin de meditação, por favor, visite 
www.SupremeMasterTV.com ou www.GodsDirectContact.org.
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