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všichni tvrdí „maso je dobré“,
Zdravím, Mistryně.
„mléko je dobré“ atd., atd.
Zdravím.
A někteří dokonce ovlivňují
Některé studie ukázaly,
poslance, aby povolili
že maso obsahuje
tuto reklamu,
návykovou látku,
že maso je dobré,
která je srovnatelná
mléko je dobré atd., atd.
a nikotinem v cigaretách.
Lidé tedy nemají čas
Když se děti narodí,
zjišťovat všechna tato fakta
přirozeně nemají rády maso,
o jedovatosti masa.
co způsobuje tento popsaný
A tak důvěřují reklamě,
návyk lidí?
důvěřují agitacím a důvěřují
Je to chemie, nebo je to
schválení poslanců,
zvyk jedení masa,
co se týká této stravy.
co je nejsilnějším faktorem?
Proto říkám,
Je to zvyk jíst ho,
že vlády a média
to má ten největší vliv.
to musí změnit a podpořit
Je to zvyk.
skutečně prospěšnou
A tedy, jako
vegetariánskou stravu.
každý zvyk, dá se změnit.
Zaprvé,
Ale v každém případě,
je to dobré pro zdraví.
návyková stránka masa
A zadruhé,
má také vliv, více či méně.
a to je nejdůležitější,
A také nedostatek informací
zachrání to planetu.
o alternativní
Děkuji Vám.
a lepší volbě stravy,
Zdravím, Mistryně.
způsobuje, že lidé onemocní
Zdravím. (Zdravím.)
z toho, na co jsou zvyklí.
Americký úřad
Oni nevědí,
pro hodnocení zemědělské
že je maso jedovaté.
potravinářské bezpečnosti
Protože tato jedovatá věc
2007 uvedl,
zvaná maso zabíjí pomaleji
že počet lidí trpících
než ostatní, takže si toho
nedostatkem základních
lidé moc nevšímají.
potravin se může zvýšit
Protože to nastává postupně.
na 1,2 miliardy do roku 2017.
A samozřejmě,
Jak tedy můžeme
v některých případech
nejlépe pomoci,
je účinek okamžitý,
aby byly tyto národy
ale většinou to trvá,
soběstačné,
než jed v těle zaúčinkuje.
aby byly lépe
Děti většinou, když se narodí,
připraveny na budoucí
nemají vůbec rády maso,
potravinovou krizi?
ale my jim tuto stravu nutíme
Děkuji Vám.
a ony si na ni později
Můžeme jim pomoci
vybudují zvyk, v rodině
lépe se připravit na budoucí
nemají stejně jinou volbu.
potravinovou krizi,
Ve škole je nutí jíst
ale ne budoucí,
jednotnou masitou stravu.
ona již nastala,
Doma jim rodiče říkají:
ale můžeme ji pomoci
„Maso je pro tebe zdravé.“
minimalizovat nebo omezit,
A ve veřejných reklamách

tím, že rozvojovým státům
pomůžeme porozumět tomu,
že vegetariánská strava
je lékem na nedostatek jídla,
a že bychom se měli
o zdroje a technologie
rozdělit se všemi bratry,
jak si to Nebe přeje.
Znovu a znovu,
jedení masa způsobuje
naší planetě
většinu utrpení.
Bylo by lepší, kdyby
se svět obešel bez jakýchkoli
zvířecích produktů.
To je již naprosto zřejmé
a jednoznačně viditelné.
Lidé musí zjistit,
že odložení kusu masa,
které je jedovaté,
je to jediné, co musejí udělat,
aby nastal na Zemi mír
a aby se omezil hlad po zisku
a samozřejmě, aby se
zachránila planeta.
Děkuji Vám, Mistryně.
Děkuji Vám.
Zdravím, Mistryně.
Zdravím.
Mistryně,
je infikace masa
způsob, jakým zvířata
varují lidi o špatném vlivu
konzumace masa?
Je to něco,
co bude více varovat
lidi v této oblasti,
prostřednictvím dalších
případů této kontaminace,
aby mohli lidé konečně
pochopit spojení
mezi konzumací zvířat
a její škodlivostí?
Jistým způsobem
některá zvířata varují lidi tím,
že obětují své životy
nebo své blaho,
protože vědí více
než mnozí lidé,
pravdu za věcmi,
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jsou naší volbou,
protože jsou více spojeni
že nemají být
s Nebeskou Přirozeností
diktovány vládou?
než většina lidí.
Nesmysl.
Je to také otázka
Vlády jsou voleny lidmi,
příčiny a následku.
dávají jim důvěru,
Zabít jakoukoli bytost
aby činily moudrá rozhodnutí
k snědku je špatné, špatné.
pro své masy.
A lidem by to mělo
Je-li kouření škodlivé
být připomenuto,
pro jejich občany,
aby zastavili tuto krutost,
mají právo to zakázat.
nelidské praktiky.
Stejné je to s drogami,
Děkuji Vám.
alkoholem, cigaretami
Děkuji Vám, Mistryně.
a podobnými látkami.
Zdravím, Mistryně.
Já tedy nevidím, že je to
Zdravím.
otázka osobního zvyku,
Děkuji, že nasloucháte
bez cigaret, drog
mé otázce.
nebo alkoholu,
Dr. Michal Nobel,
lidé nezemřou.
praprasynovec
Žijí dokonce lépe,
zakladatele Nobelovy ceny,
zdravěji, šetří své peníze
založil společnost,
a peníze
která podporuje vůdce
daňových poplatníků,
a technologie k řešení
za nemoci
globálního oteplování.
a šetří všude.
Na Supreme Master TV
Mohou tedy změnit
v rozhovoru Dr. Nobel
svůj zvyk.
řekl, že je to otázka času
Bez masa lidé nezemřou.
a trvalého úsilí,
Budou jen žít zdravěji,
že s masem to bude stejné
lépe, bohatší život,
jako s kouřením
mnohem krásnější, budou žít
a používáním pásů v autě.
lépe. Vše bude dobré pro lidi,
Stane se to nejdříve
když již nebudou jíst maso.
nezpochybnitelnou normou
Musejí toho tedy nechat
a pak veřejným rizikem
kvůli lepšímu životu,
vyžadujícím přísné
lepšímu zdraví,
vládní regulace.
lepšímu životnímu prostředí
Mistryně, navzdory
a kvůli záchraně Země,
povzbudivému předchozímu
aby se z ní všichni těšili,
případu se zákazem kouření,
obzvlášť pro příští generace.
maso na druhé straně
Neuděláme-li to teď,
se používá déle,
Země bude zničena!
asi se zakořenilo
Kdo je tady, aby jedl maso?
v naší kultuře.
Vláda se na to musí
Myslíte si,
zeptat lidí.
že kroky k jeho odmítnutí
Vláda musí lidem
budou stejné jako u kouření?
vysvětlit,
A co byste
že to teď velice škodí
odpověděla vůdcům,
a že je naléhavé,
kteří mají pocit,
aby lidé přestali jíst maso.
že naše stravovací zvyky

Již to není otázka
osobní volby.
Je to otázka života
a smrti planety.
Je to dokonce mnohem
důležitější než cigarety.
Z kouření cigaret
lidé onemocní,
ale stále je můžeme vyléčit.
Nebo pokud je vyléčit
nemůžeme, možná jeden
nebo dva lidé zemřou
nebo velká skupina lidí
zemře. Ale nebude-li
zakázaná konzumace masa
nebo nebude omezena,
pak zemře celá planeta.
Je to otázka života
a smrti pro všechny.
Není to osobní volba.
Když jíme maso
sníme celou planetu,
sníme 90 % zásob potravin
a necháme
ostatní lidi hladovět.
Není to vůbec nutná volba.
Kdyby nenastala naléhavost
zachránit planetu,
lidé, kteří jedí maso
by snědli celou planetu,
snědli by hodně jídla
a výsledkem by byl hlad
a války, a v první řadě
nikdy to vlastně
nebyla správná volba.
Děkuji Vám, Mistryně.
Děkuji Vám.
Musím říkat pravdu.
I když ji někteří lidé
neradi slyší,
Musím jim to říci.
A ať se jim to líbí nebo ne,
to je jejich volba.
Ale já vám musím říci,
co vím
a co je pro ně dobré,
jako dobrý přítel
bych to udělala.
Dobrý přítel vám neříká vždy
příjemná slova
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otočíme, je to tak?
nebo příjemné věci
Otočíte se na druhou stranu
nebo lichotky,
nebo až budete moci.
které rádi slyšíte,
Stejná situace je teď
ale dobrý přítel
s naší planetou.
vám vždy řekne,
My víme, že jedení masa,
co je pro vás nejlepší.
vědecky,
A vy se potom můžete
fyzicky řečeno je hlavním
rozhodnout, zda se vám
zdrojem destruktivního
to líbí nebo ne, zda to budete
směru naší planety.
následovat nebo ne.
Pak se musíme obrátit
Ale dobrý přítel
a jít opačným směrem.
vám řekne vždy pravdu.
Opakem masité stravy
A na to dobrý přítel je.
je vegetariánská,
A já jsem dobrý přítel všech.
soucitná strava.
Zdravím, Mistryně.
Všechny zvířecí produkty,
Zdravím.
všechno zabíjení
Zdá se, že tato situace
lidí nebo zvířat
byla již oznámena
musí být zastaveno,
v mnoha svatých písmech
chceme-li zastavit
jako je Evangelium
klimatické změny.
Míru od Essenů,
Zastavme zabíjení
Korán, Bible
a globální oteplování
a mnoho dalších zmiňuje
se zastaví, okamžitě,
toto kritické období.
protože se obrátíme
Při podobných případech
jiným směrem.
v našem vesmíru,
Jedete-li na sever
co rozhodlo o těch,
a zjistíte, že jedete špatně,
kteří uspěli?
pak okamžik,
Na jakékoli planetě,
kdy se otočíte opět k jihu,
jsou-li lidé
je okamžikem, kdy přestanete
včas informováni,
ujíždět na sever, není to tak?
vždy mohou učinit opatření
Ano, Mistryně.
proti podobné kalamitě, tím
Dobrá, stejné je to
že budou věnovat pozornost
s nebezpečím planety
moudrým rádcům a jednat
právě teď.
v souladu se správnou radou.
Ohrožujeme ji,
Všichni obyvatelé těchto
protože žijeme jinak,
planet mohli ještě
než bychom měli,
odvrátit situaci
opačným životním stylem,
a navrátit do života
který pro nás není dobrý.
příznivé výsledky,
Chceme-li tedy, aby se
jakých chtěli dosáhnout.
děly dobré věci na naší
Věci se mohou vždy
planetě a v našem životě,
přes noc změnit,
musíme se otočit
obrátí-li se lidé a půjdou
opačným směrem.
správným směrem.
Je to velice jednoduché.
Víme-li, že jdeme špatným
Děkuji Vám, Mistryně.
směrem, a že
Děkuji Vám.
opačný směr je správný,
Ahoj, Mistryně, jak se máte?
prostě se co nejdříve

Ahoj, mám se dobře.
Jak se máte vy?
Dobře, díky Vám.
Nějaká skvělá data byla
poslána zpět kosmickou
lodí NASA,
která nedávno kroužila
okolo Marsu,
průzkumný satelit.
Obrázky odhalily,
že na Marsu byly různé
druhy vodstev,
jako jezera a řeky,
mokré životní prostředí
možná umožňovalo život
tisíce nebo
možná milióny let.
Geologové identifikovali
podobnost půdních forem
mezi Marsem a Aljaškou,
například důkazy o ledových
lavinách,
které se teď více vyskytují
na Aljašce,
pravděpodobně díky
globálnímu oteplování.
Ještě další analýzy ukazují,
že severní oblasti Marsu
byla ovlivněna
velkým kráterem
před miliardou let.
Mistryně, při několika
příležitostech jste mluvila
o podobnostech
mezi historií
Marsu a Země.
Je pravda, že Mars prošel
klimatickými změnami,
které měli v rukou jeho
obyvatelé, jako naše planeta?
Měli Marťané šanci
zachránit jejich planetu?
Měli, srdíčko, měli.
Varování jim přišlo asi
20 let času Země
a poslední urgentní znamení
přišlo asi 5 let
před zničením.
Měli 5 let náskok,
ale nezměnili se
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Tedy lidé,
dostatečně rychle.
kteří nás vyslyší, přežijí.
Nezměnili se,
Tedy alespoň, nebudeme-li
neměli tedy šanci
moci zachránit celou planetu,
zachránit planetu.
zachráníme tyto lidi.
Měli šanci, ale nevyužili jí.
A nebudou-li tito lidé
Proč je to tak, Mistryně?
moci pomoci zachránit
Důvodem, proč se dost
planetu, alespoň
rychle nezměnili je ten,
zachrání sebe.
že nevěděli
Stejně je to užitečné.
o vegetariánské stravě,
Tak získáme čas.
která to může změnit.
Děkuji, Mistryně.
V té době nebylo dost lidí,
kteří by se postavili
a komunikovali
o naléhavosti stavu planety
a také o řešení,
například vegetariánské
stravě, jak to děláme teď.
Mistryně,
a co naše planeta,
vědí lidé o tom riziku?
Někteří lidé nevědí,
co mají dělat.
A samozřejmě, někteří lidé
vědí, co dělat,
protože jsme je informovali
nebo je informovala OSN
nebo je informovali vědci,
ale oni stále nezměnili
své zvyky.
Budeme-li tedy pokračovat,
a nezměníme naše zvyky,
pak bude planeta zničena,
tak jako byl zničen Mars.
Děkuji Vám, Mistryně.
My teď děláme spoustu věcí,
informujeme lidi
a distribuujeme letáky atd.,
ale budeme muset spoléhat
na milosrdenství Nebe,
zda přežijeme,
protože mnoho lidí
stále neposlouchá.
I když to vědí, neposlouchají.
Stejně jako lidé,
kteří vědí,
že kouření jim velice škodí,
dokud to mohou bafat,
bafají to.
To je ten problém.
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