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Důvěra v Boha
Většina lidí nevěděla
jak špatné je jedení masa
a jak dobrá je
vegetariánská strava.
Oni to skutečně nevědí.
Jak by to mohli vědět?
Odmala jim to říkali jinak.
Říkali jim, že musí jíst maso,
aby byli zdraví atd.
Když vyrostli, žijí tak dále.
Když mají děti,
učí je stejné věci.
Když jejich děti mají děti,
žijí stejně.
Proto to tak špatně dopadá.
Není to tak,
že lidé jsou špatní.
Oni to skutečně nevědí.
Protože někdy
psali v novinách,
„Mléko je dobré.
Maso je dobré. Jsou dobré
pro vaše zdraví atd.
Každý den byste měli jíst
určité množství masa
a pít určité množství mléka.“
Že?
Vlády umožňují také
vysílání takových reklam,
protože vláda to také neví.
Vláda je velice
zaneprázdněná.
Někdy lidé sedí,
a obviňují vládu,
že nedělá to či ono,
ale v skutečnosti oni jsou
velice zaneprázdněni.
Musejí vyřídit spoustu věcí.
Každé ministerstvo má
na starosti jiné věci.
Například
prezident nebo premiér
je závislý na
ministerstvu zdravotnictví,
musejí mu dávat zprávy, že?
A ministerstvo
zdravotnictví je závislé na
odboru zdravotnictví.

Například ministerstvo
zahraničních věcí
a ministerstvo pro
vnitřní záležitosti
jsou také závislí na
odboru zdravotnictví,
aby je informoval.
Odbor zdravotnictví
je závislý na
odboru výživy,
aby je informoval.
Odbor výživy je závislý na
prodejcích masa nebo ryb
nebo těchto badatelích,
aby je informovali.
Jelikož jedno oddělení
předává zprávy druhému,
vláda nemá možnost
dozvědět se něco přímo.
Proto to musíme udělat sami,
chceme-li, aby se to stalo.
My musíme říct lidem,
aby spolupracovali,
ne obviňovat stále vládu.
Nečekejme na vládu.
Bylo by skvělé, kdyby to
vláda mohla udělat,
protože jakmile jsou
vládní záležitosti
v pořádku, vše je v pořádku.
Podívejte se na zákaz
kouření. Jakmile to zakázali,
mnoho lidí přestalo kouřit
a ustoupilo mnoho
onemocnění,
zachránilo se mnoho životů,
mnoho dětí nemusí
být vystaveno
pasivnímu kouření.
Všichni jsou tedy zdraví,
země více prosperuje
a je silnější.
Šetří to mnoho peněz!
Desítky miliard dolarů.
Vidíme rozdíl již po
několika měsících.
Mnohé nemoci ustoupily
a nemocnice již
nejsou přeplněné.
Někdy počty pacientů

v nemocnicích převyšovaly
kapacity nemocnic,
že se tam akutní pacienti
nemohli dostat,
protože již byly zaplněné
těmito pacienty.
A nyní se počet
pacientů snížil,
takže mají nemocnice
dostatek míst. Je to tak?
Stojí to také hodně
pohonných hmot,
dopravovat pacienty
sem a tam, že?
Stojí to hodně peněz,
daní od lidí.
Odkud si myslíte,
že ty peníze jdou?
Kdyby to nikdo nezaplatil,
museli byste to platit sami.
Některé země používají
daně, aby pokryly
pojištění lidí,
aby to měli zdarma
nebo měli velice levnou
zdravotní péči.
V některých zemích nemají
takový systém pojištění,
pak si to musíme
platit z vlastní kapsy.
To jsou také peníze, že?
Těžce vydělané peníze.
V Americe to stojí
stovky miliard dolarů
každý rok.
Například takto.
Kolik lidí zemřelo?
Kolik lidí onemocnělo?
Kolik peněz utratil stát
kvůli jedení masa,
pití alkoholu, kouření
a drogám?
Stojí to hodně peněz,
těžce vydělaných peněz.
Ty peníze byly dány vládě,
ale vláda je nemůže použít
na jiné, lepší věci.
Nemohou stavět školy
pro děti, domovy
důchodců nebo domovy
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s pečovatelskou službou
pro pohodlí lidí.
Nebo staví tyto budovy
nekvalitně, protože
nemají dostatek peněz.
Postavené budovy
neposkytují
dostatek pohodlí.
Někdy jsou domy
s ošetřovatelskou péčí
jako vězení.
Nejsou to domovy s péčí,
ale věznice.
Lidé tedy hodně trpí.
Když jsou mladí,
tvrdě pracují, aby vydělali
peníze, a platili daně,
ale když jsou staří,
nemají z toho
žádný prospěch.
Je to proto, že peníze byly
použity na kritické nemoci.
Co zbude,
je pak dáno starým.
Kdyby tedy nebyly peníze
utraceny za nemoci,
hodně bychom ušetřili.
Kdyby nebyly války,
ušetřili bychom ještě víc,
a lidé by byli
mnohem šťastnější.
Nebylo by třeba
mluvit o Nebi.
Lidé by byli už dost šťastní.
Kdyby mohli lidé žít
na Zemi, mít dostatek
oblečení a jídla,
kde bydlet a věděli by,
že se o ně někdo postará,
když zestárnou,
bylo by to jako v Nebi.
Není to tak?
Většina lidí nechce moc.
Pokud mohou žít v míru
a mít dostatek
jídla a oblečení,
jsou šťastní.
Nikdo by nechtěl po vládě,
aby pro něho stavěli
velké domy,

aby pro něho kupovali
hodně masa nebo
mu zajišťovali luxusní život,
když zestárne.
Když je starý,
je nestará se o to tolik.
Pokud má střechu
nad hlavou,
teplé místo, dostatek jídla
a někoho, kdo se o něho
postará, když bude nemocen
nebo starý, je spokojen.
Ale vláda nemůže utrácet
peníze na tolika místech.
Přestože je mnoho zemí
velice bohatých,
jsou stále bezdomovci,
kteří nemají za chladného
počasí kde být.
Někdy umírají
před vládními budovami.
Ti lidé nemají kam jít.
Někdy přijde člověk o práci,
pak mu zabaví dům.
Musí platit každý měsíc
hypotéku,
jenže bez práce ji platit
nemůže.
Když banka nedostane
splátky za hypotéku,
zabaví dům.
Když má zabaven dům,
je bez domova.
Když je bez domova,
má menší šanci
najít si práci.
Nikdo ho nechce přijmout,
když je bez domova.
Protože musí vyplnit
svoji adresu atd.
Existuje mnoho pravidel.
Takže se potuluje venku.
Kdyby naše země
ušetřila peníze, bezdomovci
by měli kde bydlet.
I kdyby byli nějakou dobu
nezaměstnaní,
vláda by se o ně mohla
postarat, protože
by měla dost prostředků.

Například v Číně
je tolik lidí,
všichni platí daně.
Kolik peněz by se ušetřilo,
kdyby tam nebyly nemoci
a pohromy. Že?
Když lidé pijí alkohol,
někdy nabourají autem,
zemřou při rvačce s ostatními
nebo zbijí své děti.
Když je člověk opilý,
je zmatený.
Neví kdo je kdo,
a ztrácí způsoby.
Proto se děje tolik katastrof.
Když se stane mnoho
katastrof, vyžaduje to
hodně nákladů na péči.
Vše je to propojené.
Nejsou to
izolované záležitosti.
Pak budou peníze utraceny
na špatném místě.
Jinak by všichni lidé
mohli žít v míru.
Byl by dostatek peněz,
aby všichni žili pohodlný,
ne-li luxusní život.
Měli byste dostatek
využití pro peníze,
které vyděláte
svýma dvěma rukama.
To je pravda.
Nejspíš, kdyby lidé
nebyli nemocní,
nemuseli by platit
tak vysoké daně.
I kdyby museli daně platit,
když budou staří,
dostanou více, ne tak málo.
Je to proto,
že vlády musí použít
ty peníze, aby pomohly
nemocným lidem,
nemluvě
o katastrofách způsobených
špatnou karmou
z jedení masa.
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