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Jak na to máme odpovídat?
Jít vznešeným směrem
Tady na Novém Zélandu
V tomto pořadu se
je také 4,4 miliónů lidí.
probírá možnost žít
Kolik vegetariánů je tady
breathariánsky (ze vzduchu)
zapotřebí,
nebo žít bez jídla,
aby byl Nový Zéland ušetřen
ale není to úplný návod.
budoucích změn na Zemi?
Kvůli vaší bezpečnosti
Děkuji Vám, Mistryně.
prosím nepřestaňte jíst úplně
Někdy, když jdu do
bez odborného vedení.
supermarketu, vidím,
Kvůli vaší bezpečnosti
že tento sýr a tamto máslo
prosím nepřestaňte jíst úplně
vedle oddělení
bez odborného vedení.
s nemléčnými produkty
Zdravím, Mistryně!
je vyrobeno
Zdravím
na Novém Zélandu, že je
všechny nádherné lidi!
z Nového Zélandu.
Všichni nádherní lidé
Ale netušila jsem, že to
z Nového Zélandu,
zachází do takové míry,
zdravím vás.
že musíte mít atest, abyste si
Zdravíme Vás, Mistryně
mohli koupit margarín.
z Nového Zélandu.
Ano, Mistryně.
Jak se máte?
Je to skutečně tak?
Jsme velice šťastní,
Do poloviny 70. let to
velice šťastní, že dnes večer
tak bylo.
můžeme být s Vámi.
Teď už ne, ano?
Děkujeme Vám, Mistryně.
Správně.
Dobrá!
Proč se tedy
Řekněte mi, co jste mi
vracíme do minulosti?
chtěli říct?
Jsou to jen fakta,
Máme na Vás nějaké
Mistryně.
otázky Mistryně.
Nejsem z Nového Zélandu,
Tady je první otázka.
ale věc se má tak,
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.)
že musíme dělat, co můžeme.
Jistě víte,
Moc vám toho neřeknu,
že Nový Zéland je národem
řeknu vám jen,
mlékárenského hospodářství,
abyste rozšířili
vláda dělá vše, aby se ujistila,
tu informaci k lidem,
že lidé na Novém Zélandu
a uvidíte,
kupují mléčné výrobky,
co si o tom budou myslet,
jako je máslo atd.
až budou mít čas.
Ve skutečnosti začátkem
A také byste měli mluvit
sedmdesátých let byl potřeba
s vládou,
na Novém Zélandu na nákup
protože vláda jsou ty,
margarínu lékařský atest,
protože vlády jsou ty,
na náhražku másla.
kdo podporuje masitou
Proto mnoho lidí
stravu, a jsou ty,
hájí produkci masa,
které ji mohou zrušit.
protože říkají, že je to
Jsem si jistá,
potřeba pro zdraví
že to vaše vláda myslí dobře,
a budoucnost země
protože donedávna
a jeho lidí.

nebylo mnoho vlád
opravdu informovaných
o škodlivých vlivech
masité stravy, a co
všechno je spojeno
s masem, které jedí.
Je hrozné, co jedí,
kdyby věděli co to je.
Různé recyklace,
krávy sytí opět krávy.
A používají dokonce psy,
kočky nebo divoká
mrtvá zvířata, aby nakrmili
krávy a podobně.
A když se vrátíme zpět
ke krmení domácích miláčků,
všechno, co dělá masný
průmysl, aby nakrmil lidi,
je naprosto špatné.
To vše způsobuje hodně škod
pro lidské zdraví
a způsobuje to mnoho
nevyléčitelných nemocí,
hodně utrpení těm,
kdo maso konzumují.
Ale jsem si jista,
že vláda o tom všem
nebyla dobře informována.
Například,
vlády čtou jen konec zprávy.
Nemohou chodit ke každé
krávě a kontrolovat ji,
a na každé farmě kontrolovat
každý den, čím jsou krmeny.
Pokud nejsou pravdivě
informovány
o tom, jak byla kráva krmena
nebo chována,
pak vláda nemůže skutečně
rozumět hloubce problému.
Nyní tedy, možná, můžete
například znovu odvysílat
konferenci z LA
s panem Howard Lymanem.
On byl farmářem,
sám choval dobytek
a vyprávěl hroznou pravdu
o chování a krmení dobytka.
Můžete si namnožit
některé důležité podrobnosti
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a kolik by jich
z jeho vyprávění, spojit
mělo být vegetariány,
je s dalšími fakty,
je to stejné jako všude jinde,
které jsme sesbírali na
drahý.
SupremeMasterTV.com,
Jsou to minimálně 2/3.
vytisknout to
Dvě třetiny populace
a můžete to zaslat vládě
by musely být vegetariány.
nebo jim to osobně
Ano. Děkuji Vám, Mistryně.
představit, můžete-li.
Jen bych Vám rád řekl,
Udělejte, co můžete.
že vypadáte krásně.
Udělejte to krátké,
Děkuji Vám, děkuji Vám.
jednoduché, aby se to snadno
A moc Vás miluji.
četlo a bylo to zajímavé.
Děkuji Vám.
Protože vládní úředníci
Také Vás miluji, drahý.
toho mají hodně ke čtení,
Děkuji, že se tolik zajímáte.
každý den mnoho informací,
Cítím vaši lásku
různé zprávy.
k vašim lidem
Bude-li vaše zpráva
a jsem velice pohnuta
dostatečně poutavá,
a doufám, že to zvládneme.
budou ji číst.
Nejen kvůli Novému Zélandu
Nicméně, snažte se jak
ale kvůli všem zemím.
můžete a informujte své lidi.
Zdravím, Mistryně.
To je vše co můžeme dělat.
Děkuji Vám.
Protože oni byli již příliš
Zdravím.
dlouho očkováni,
Drahá Mistryně,
není to jejich chyba.
zdá se, že se mění
Ničí chyba.
vzorec počasí, také
Jen jim někdy průmysl
je mnohem obtížnější
dával špatné informace
produkovat maso.
a můžeme je jen litovat,
Bude to trend,
ne obviňovat.
který bude tlačit farmáře
Neobviňujme vládu.
pryč z různých forem
Neobviňujme lidi.
chovu dobytka, chovu zvířat?
Informace se nyní pomalu,
Děkuji Vám, Mistryně.
postupně šíří různými směry,
Doufám.
také ve vládních úřadech,
Samozřejmě, změna
ale trvá to také nějakou dobu,
vzorce počasí
než to zaregistrují.
ovlivní také vše ostatní.
Když byli tak dlouho
Myslím si ale, že to ovlivní
informováni o opaku,
více hospodářství,
když jsou už teď
způsob života založený
informováni pravdivě,
na chovu zvířat.
také jim to trvá nějakou
Protože chov zvířat
dobu, než to stráví.
spotřebuje hodně vody,
Jen to dále dělejte.
dokonce více než
Velice mě mrzí,
pěstování zeleniny,
že je to pro vás těžká práce,
máme-li tedy nedostatek
ale je to těžká práce
vody, pak samozřejmě
pro všechny, všude.
bude chovný průmysl
A co se týče 4,4 miliónů
automaticky minimalizován.
lidí ve vašem národě,

A já doufám,
že to bude brzy nula.
Protože čím více zvířat
chovají,
tím víc vody potřebují.
A čím více vody potřebují,
tím méně vody máme
pro pěstování
vegetariánských potravin,
jako pěstování plodin
a to všechno.
Já tedy doufám,
že to všichni zjistí.
Děkuji Vám, Mistryně.
Zdravím, Mistryně.
Zdravím!
Děkuji za tuto konferenci.
Drahá Mistryně,
díky politickému
a ekonomickému tlaku,
mnoho lidí nepojmenovává
problém jedení masa přímo.
Jak je můžeme povzbudit
k tomu, aby vstali a
rozšířili tuto zprávu mezi lidi,
aby se stali vegetariány?
Děkuji Vám, Mistryně.
Myslím,
že časem budou muset.
A doufám, že to udělají brzy
abychom měli šanci
zachránit milióny,
miliardy lidí
nebo celou planetu.
K čemu bude dobré
mít ekonomickou nebo
politickou sílu,
když budou všichni mrtví?
I kdyby byl vůdce
ještě naživu, komu
by on nebo ona vládl,
kdyby nezbyli žádní občané?
Dělám si starosti o vaši zemi,
je to malý ostrov
obklopen vodou.
Kdyby se zvedla hladina
vody… nechci o tom mluvit.
Ale jsem si jista, že vůdci
to dříve nebo později zjistí,
že přežití je číslo jedna.
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zachraňte planetu.“
Politické postavení,
ekonomická síla
je číslo deset, velice nízko,
nízko, nízko tam dole.
Nejdříve musíme přežít.
Jsem si jistá, že vaši vůdci
nejsou neinteligentní.
Dříve nebo později
se rozhodnou
a to bude pro obyvatele
Nového Zélandu dobré.
A vaše síla také pracuje.
Napište vládě.
Získejte od všech podpisy
a předejte to vládě.
Dělejte rozruch, něco dělejte.
Probuďte je.
Ať poznají vaši volbu.
Protože vlády by měly
pracovat pro lidi,
tedy, když jim to řeknete,
jsem si jistá,
že tomu porozumí.
Ano, Mistryně.
Ano. Není ani v mé
moci ovlivnit mysl lidí.
To dělat nemůžeme.
Každý se musí probudit sám.
Samozřejmě, můžeme použít
duchovní zásluhy a milost
Nebe k pozvednutí
vědomí lidstva
do určité míry.
Ale nemůžeme to přehnat.
Síla tedy musí přijít od lidí.
Lidé se musí vzbudit sami
a rozhodnout se pro
soucitný směr.
Takto jim
to nesmírně pomůže
pozvednout jejich
duchovní vědomí.
A dostanou se do Nebe
po tomto životě nebo
dokonce v tomto životě.
Děkuji Vám.
Děkuji Vám, Mistryně.
Něco udělejte. Řekněte jim,
„Buďte vegetariány,
žijte ekologicky,
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