Titul: TV_619_Záchrana světa pro naše přežití
závěrů z vědeckých
Záchrana světa
výzkumů, proč vegetariánství
pro naše přežití
prospívá, a zahrnují
do toho vše.
Kdyby se všichni lidé v tomto
Kdyby všichni,
světě stali vegetariány,
dokonce ani ne všichni.
v to doufá Mistryně i ostatní,
Kdyby čtvrtina lidí na světě
budeme mít dostatek
jedla vegetariánsky,
vegetariánských potravin,
nikdo by nehladověl,
abychom přežili?
mohli bychom nakrmit
Budeme,
celou populaci,
máme více, můžeme
víte, co myslím?
i vyvážet na jiné planety.
Aniž bychom
Děkuji, Mistryně.
museli moc pracovat.
Víte kolik toho
Teď hodně pracujeme,
spotřebují krávy?
chováme dobytek,
Kolik je potřeba akrů
každý den zabíjíme
k chovu krav?
tisíce, milióny zvířat.
A ta půda nikdy
Někdy, když
nebude opět produktivní,
projíždíte krajinou,
když ji krávy udusají,
kde chovají dobytek,
a spasou z ní trávu.
a když jedete kolem,
Kolik půdy,
vidíte, že celé lány
kolik vody,
jsou černé, poseté kravami.
kolik léků,
A když se vrátíte,
kolik
je tam prázdno, jsou pryč.
kilogramů zrní,
Celé lány,
a proteinů,
mnoho, mnoho akrů půdy,
obilí
tak rozlehlé, plné krav,
z různých rozvojových zemí,
když se vrátíte, jsou všechny
teče do dobytka,
pryč, mrtvé, skončily.
než získáme kus masa
Rozumíte,
na jedno jídlo?
co mám na mysli?
Jíst maso
Je to plýtvání zdroji,
je plýtvání lidskými zdroji.
jíst maso.
Lidé říkají, že kdyby jedli
A to nemluvíme
všichni vegetariánsky,
o soucitu nebo lásce
nikdo by nehladověl.
nebo osvícení,
Máme hodně, hodně,
o morálních hodnotách,
hodně, ještě více,
o ničem takovém. Ještě ne!
můžeme vyvážet na Mars
Dlužíme to lidstvu,
nebo Venuši, najdeme-li
jíst vegetariánsky,
tam lidi.
ne jen zvířatům.
Skutečně, zeptejte
Je to nesmírné plýtvání
se vědců. Brzy zveřejníme
časem, energií
nějaké články o tom, jak je
a zdroji Země,
vegetariánství prospěšné
chovat zvířata.
mnoha způsoby,
Spotřebují více vody,
ne jen vám,
ale prospívá celé planetě.
něž lidé,
Dávají dohromady seznam
aby je umyli, nakrmili,

dali jim pít.
A spotřebují více
vegetariánského proteinu než
jsou vůbec schopni sníst lidé.
A dobytek musíte
chovat mnoho let,
než si dáte
jedno jídlo, rozumíte?
Je toho velmi hodně.
Vydáme v našem
příštím časopise
nějaké články
od odborníků.
Již jsem některé
vybrala,
řekla jsem redaktorovi,
aby je příště vydali.
Můžete tedy počkat a udělat
si průzkum sami. Ano?
Můžete se s nimi spojit,
a zeptat se jich,
jak k tomu došli,
a požádat je
o důkaz.
Ale, až uvidíte čísla,
nebudete ho potřebovat,
budete vědět jak to je,
budete mít
hned důkaz.
Budeme-li dále pálit lesy,
nebude mít co
zadržovat vodu,
aby pomalu odtékala.
Místo toho odteče
najednou.
To způsobí na Zemi
mnoho záplav.
To vše proto,
že jsme zničili
příliš mnoho lesů.
Nejsou-li někde stromy,
nic tam
neudrží vodu.
Když stromy zadržují vodu,
takže může téct pomalu
mohou se vytvořit potůčky,
nebo jezera, to je dobré.
Nicméně, steče-li voda
najednou,
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První otázka je,
řeky se mohou rozvodnit.
Bůh je vždy milosrdný
To je důvod, proč
a soucitný.
jsme v poslední době
Jak vysvětlíte
měli tolik záplav.
zemětřesení,
Přestože se naše krajina,
přílivové vlny?
naše planeta
Existuje mnoho způsobů,
stává více civilizovanou,
jak se na věci můžeme dívat.
pořád se příliš často
Myslíme-li si,
vyskytují katastrofy,
že toto fyzické tělo,
jako záplavy, sucha a požáry.
tento fyzický majetek,
Protože jsme
tento fyzický život
bezstarostně zničili
je jediné, co existuje
příliš mnoho přírody.
v životě a ve vesmíru,
Například,
pak si samozřejmě budeme
v tomto ročním období
myslet, že Bůh je tak
by mělo být chladno.
bezohledný, ničí věci,
Ale tento rok bylo
lidem bere životy.
dlouho velké horko.
Ale vidíme-li věci
Je to jako v létě.
duchovním způsobem,
Zemědělci potřebují déšť.
důvěřujeme-li moudrosti
Nejsou-li tajfuny,
Boha, potom víme,
neprší tady.
že vše je v pořádku,
To je ten problém.
vše je perfektní.
Někdy přijde tajfun
To je další způsob,
s velkým množstvím mraků,
jak se na to podívat.
a pak hodně prší.
Po pravdě řečeno,
Nicméně, také potřebujeme
my jsme také odpovědni
chránit naše lesy.
za všechny katastrofy
Jinak budeme
na této planetě.
mít velké záplavy.
Ne všechny, ale mnohé.
Ochraňovat tedy přírodu,
Kácíme stromy,
znamená chránit sebe.
redukujeme tedy deště,
Teď to víte.
a podporujeme
Víte, když tady
sesuvy půdy,
vykácíme jeden strom,
podporujeme větší sucha,
musíme zasadit dva.
což následně ovlivňuje
V případě že jeden zahyne,
úrodu a způsobuje,
druhý pomalu
že mnoho lidí hladoví.
vyroste,
Testujeme atomové bomby,
a bude zadržovat vodu.
tu a tam,
Jelikož mladé stromky
všude.
jsou menší,
Vměšujeme se
musíme zasadit dva,
do stability této zeměkoule,
abychom nahradili ten větší.
jejích vibrací,
Víte, dříve tady
změn a obratů. Ano.
nebyly žádné stromy.
Všechny jsme je zasadili.
A způsobujeme si
Toto místo se tedy
mnoho nevýslovných
zlepšuje a zlepšuje.
katastrof.
Ale co Bůh vezme,

nahradí něčím jiným.
Protože On je Stvořitel,
může tvořit,
a může ničit.
Nevíme s jakým záměrem,
dokud se nenaučíme
být jedno s Bohem,
nevystoupáme
do vyšších úrovní,
kde je inteligence
neomezená,
kde je vize neomezená.
Pak můžeme vidět řád
práce vesmíru.
Pak budeme rozumět,
proč se něco stalo.
Budeme vědět, že vše je
v nejlepším pořádku.
Pak už nebudeme
Boha obviňovat.
Žádám vás jen o jedinou věc.
Změňte svou stravu
na vegetariánskou. To je vše!
Nemusím
se v tomto případě měnit,
protože já nejím maso,
takže…
Vy jste už vegetarián?
Ano!
Tak to je potom snadné!
Rozumím vašemu
poselství.
Já vím, že rozumíte.
Takže, proč ne?
Pracujte na tom.
A budete nejvlivnější
ředitel
z celé Waldorfské školy.
Chtěl byste to?
Chtěl byste
být dost silný
být první, kdo vůbec kdy
změnil celý systém
k záchraně planety?
Dokonce, i když sám
nemůžete zachránit planetu,
kdo ví?
Možná to začnete
a někdo bude pokračovat.
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Je to něco
Ano, prostě následovat…
pro…
Jestliže
pro službu lidstvu.
nemáte dost, nemůžete si
Takže, když řeknete každému
vzpomenout na všechny
staň se vegetariánem,
detaily informací
abys zachránil zvířata,
o změnách klimatu,
abys zachránil planetu,
jak to poškozuje naše životní
dokonce, i když vás kritizují,
prostředí,
ujměte se toho. Je to pro
důkazy jsou vždycky tady.
vznešený důvod, ale jednoho
Vy víte, mnoho míst
dne vás budou uctívat.
je navždy zničeno.
Ano, dívejte se, jak vás
Můžete sledovat
následují. V počátku
Supreme Master Television
následují vaši myšlenku,
a sledovat pořady
protože
o klimatických změnách.
jste ji změnil na volbu. To je
Budete mít všechny důkazy,
první krok,
které potřebujete
a teď uděláme plán B.
k rozhovoru s vašimi lidmi,
Právě jako vy
v případě, že zapomenete.
jste začali s vegetariánstvím
Čtěte noviny
výběrem ve škole,
tu i tam,
lidé vás hodně kritizují,
ale noviny nepodávají
ale vy jste se nestarali.
zprávu vždycky každý den,
Jen jeden výběr
když jste zapomněli.
v tomto světě je jedna věc,
A všichni
jedna volba,
čtou jednou
správná volba.
titulek a to je vše.
Waldorfská škola
A zítra se vrací
je velice prestižní škola
udělat tu samou věc.
a jestliže jste to udělal,
Jestliže jste vegetarián, tak
všichni vás budou následovat
musíte udělat více. Dokonce
Doufám, že vás budou
pro vaši vlastní víru.
následovat včas, tak
Myslím, o co déle
máme dost času.
stejně budeme žít?
Nebudou čekat,
I když zemřete, děláte to.
až za patnáct let
To je pravda.
nebo padesát let později
Vy jste také návrhářka,
a přemýšlet,
četla jsem to na internetu.
že mají stále čas.
Musím vydělávat peníze
Vy víte, my ne.
jako každý jiný.
Možná, že svět
Mé vyučování je zdarma,
neskončí ihned
ale potřebuji platit
za 4 roky
za letadlo, platit účty.
ale utrpení se bude stupňovat
Já to nemohu brát
a smrt v utrpení,
od mých žáků, vydělávám
rozumíte mi?
si na vlastní poctivé živobytí
S nemocemi, nákazami,
jako každý jiný,
s katastrofami, všude
jako vy, jako on.
před tím, než skončí.
Vyučování něco,
jiného.
A my nechceme toto

pro naše bližní
lidské bytosti, nebo zvířata.
Musíte je zachránit,
ve vašem světě.
Musíte zachránit
svět,
vy zachráníte váš svět,
a každý jeden zachrání
jeho vlastní malý svět,
potom možná můžeme
zachránit celý svět.
Co ještě můžeme udělat?
Takže musíme konat
dle našich schopností, ano?
Napřed přesvědčíte lidi,
samozřejmě.
Řeknete jim
o této beznaději.
Něco udělejte.
Vy také, oba dva.
Svět a jeho přežití
je dokonce
více důležité,
vice naléhavé.
Ano, po té, co svět přežije
my stále můžeme
pomáhat jeden druhému.
Ale jestliže nepomůžeme
světu, potom stejně nemohu
pomoci kdykoli příště.
Děkuji mnohokrát.
Není zač.
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