Titul: TV_939_Jedenie mäsa ničí životy a poškodzuje planétu_III
Ak si pozriete prednášku
Jedenie mäsa ničí životy
zo Singapuru,
a poškodzuje planétu
už tam som ich varovala,
že musíme zmeniť spôsob,
Keby to záležalo na mne,
akým žijeme náš život,
každému by som zakázala
ináč bude príliš neskoro,
jesť mäso.
to bolo pred 10 – 15 rokmi.
Okamžité zastavenie.
Predtým som vždy
Zastavenie všetkých
hovorila o tom,
znečisťujúcich áut.
ako odlesňujeme planétu.
To…by mohlo pomôcť.
Jedenie mäsa a to všetko
Ale to nič, je to v poriadku,
výrazne prispieva
je to v poriadku.
k ničeniu našej planéty Zem.
Kým žijeme,
Ľudia si to vypočujú,
sme šťastní
odídu domov a robia to isté.
a keď zomrieme,
Čo iné mám ešte robiť?
budeme tiež šťastní.
Ale v poriadku,
Keď zomrieme,
my len pokračujme
budeme ešte šťastnejší.
natoľko, ako môžeme.
Takže pre nás nie je
A ak môžeme
žiadna zlá správa.
zachrániť planétu,
Žiadna zlá správa pre nás.
potom zachráňme planétu.
Len ľútosť
Ak planétu zachrániť
kvôli všetkým ostatným.
nemôžeme,
Je mi ľúto,
tak potom nemôžeme.
pretože boli zvedení
Sú len dve možnosti.
na nesprávnu cestu,
Veľmi jednoduché.
ako som vám povedala.
Vo väčšine
Oni to skutočne nevedia.
priemyselných krajín
Ak ich to nikto nenaučil,
väznia kravy
ako by to vedeli?
a nútia ich prijímať
Jeden slepý
mnoho chemických látok,
vedie ostatných slepých
aby produkovali viac mlieka.
a oni všetci spadnú
Nútia ich,
do jamy
dávajú im nejaké lieky
a ani to nebudú vedieť.
alebo niečo iné, aby ich
Skutočne cítim ľútosť.
prinútili dávať viac mlieka.
My stále pracujeme.
A následkom toho
Jediná vec, ktorá ma stále
sú potom ich kosti zoslabnuté
núti pracovať, je to,
a len sotva môžu
že cítim ľútosť
držať ich telá.
voči každému, pretože
Mnohým kravám
neboli poučení.
vnútornosti a žalúdok
Skutočne boli podvedení.
vyjdú von,
Závažne. Veľmi.
a len ťažko dokážu chodiť.
A keď raz začnú ísť
Pretože ich kosti
tým smerom, je veľmi
ťažké vrátiť sa späť.
sú také slabé.
Okrem toho im nikto
Produkujú toľko mlieka.
nepovie, aby sa obrátili.
Nemyslím si, že by sme mali
My už varujeme dosť dlho.
žiť na úkor utrpenia

niekoho iného,
ani len na úkor
utrpenia kráv.
Nemám rada neľudský
spôsob, akým ľudia
zaobchádzajú s kravami.
Dávajú kravám do tela
príliš chemických látok,
aj preto, aby narástli
väčšie, než by mali.
Je to pre kravu veľmi
ťažké a niekedy spadne,
ochorie
a jej orgány vychádzajú
von z jej tela.
Keď ich chcú
vrátiť späť,
ani im nedávajú anestéziu
alebo niečo podobné.
Nemám rada všetky tieto
nehumánne a necivilizované
spôsoby zaobchádzania
so zvieratami – so zvieratami,
ktoré sú užitočné
pre ľudstvo, ktoré sú
také láskavé a krotké.
Zdá sa, že Boh nechce,
aby sme viac konzumovali
živočíšne produkty.
Majú teraz chorobu šialených
kráv a všetky možné druhy
ochorenia kurčiat, všetky
možné veci, ktoré sa práve
teraz dostávajú na trh.
Je to veľmi hrozné.
Ľudia v súčasnosti
v mnohých krajinách
nejedia kuracinu
ani bravčovinu,
vrátane Európy,
Spojených štátov,
kvôli množstvu toxínov.
Existujú niektoré
nové substancie, ktoré sú
veľmi, veľmi nebezpečné.
Spôsobujú ľuďom rakovinu.
Hormóny sú tiež
veľmi hrozné.
A teraz pridávajú ďalšie
aj do zeleniny.
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Milujte zvieratá.
Pridávajú hormóny
Všetky písma to hovoria.
dokonca do kukurice.
Možno sa môžete
Hormóny sú vo všetkom,
pokúsiť zmeniť to.
aby to bolo tučnejšie,
Možno vás ľudia budú
alebo viac plodín.
počúvať. Možno,
Môže to byť dobré na chvíľu
ak niečo urobíte.
na nasýtenie svetového hladu
Zdá sa, že sa celý svet
ale neviem, či je to
stal miestom bez fajčenia.
z dlhodobého pohľadu
Viac škôl poskytuje
dobré alebo nie, so všetkými
vegetariánsku stravu.
tými neprirodzenými
Viac zdravého jedla
chemikáliami. Dávajú teraz
na obedy a podobne.
chemikálie všade.
A teraz sa aj alkohol
Už viac nič nie je
stáva cieľom.
veľmi prírodné.
Alkohol teraz nemôže byť
Niektorí ľudia hovoria,
v školách propagovaný
že keď sa nemôžete vyhnúť
v mnohých krajinách, na
mäsu, potom jedzte
mnohých miestach a je
3 druhy čistého mäsa,
zakázané predávať alkohol
napríklad mäso, o ktorom
v blízkosti škôl. Zvyšuje sa
neviete, že ho zabili,
vek, odkedy je povolené
mäso, ktoré nepočujete
piť alkohol a podobne.
plakať, keď bolo zabité –
Nejde len o jazdenie
môj Bože,
na bio palivo,
kam chodíte, aby ste počuli
nejde len o sadenie stromov.
plač zvierat? –
Ide aj o láskyplnú atmosféru,
a mäso, ktoré nie je
ktorú musíme vytvoriť.
zabité špeciálne pre vás,
Nie je to len o zvieratách,
niečo také.
ktoré trpia.
Samozrejme, že nie sú
Je to o našej láskyplnej
zabité špeciálne pre vás.
podstate, ktorú zabíjame.
Oni nepíšu na kus mäsa:
A nejde o jedenie zvierat,
„Toto je pre pána Nováka
ktoré vidíte trpieť alebo
a toto je pre pani Müllerovú.”
ktoré nevidíte trpieť.
Nie, samozrejme že nie!
Je to tiež ekologická
Zabíjajú ich náhodne
politika pre planétu.
niekde mimo vášho pohľadu.
Čím viac zvierat jeme,
A ak to nebudete jesť,
tým viac ich chovajú
ľudia ich nebudú zabíjať.
a čím viac chovajú,
Je to veľmi jednoduché!
tým je to neekologickejšie.
Nie je potrebné hovoriť,
Tým viac v nebezpečenstve
či je mäso čisté alebo nie.
Doposiaľ, do 21. storočia,
naša planéta je.
koľko majstrov
Rozumiete mi?
prišlo a odišlo,
Takže nejde len o to,
koľko učenia tu bolo
či môžete alebo nemôžete
zanechaného?
jesť taký druh mäsa,
Všetky biblie
nejde o to,
a písma hovoria
či môžete alebo nie.
vegetariánska strava.
Nejde o to,

že to Budha zakázal
alebo dokonca ani o súcit.
Ide o vás samotných!
My musíme zachrániť
planétu odstránením
nepotrebného jedla,
ktoré pre nás nie je dobré.
Každý už vie,
že mäso pre nás nie je dobré.
Prečo to jednoducho
celé nezastavíme a tým
nezachránime všetko ostatné?
Všetci vedia,
že chov zvierat
je najťažším dôvodom,
najhoršou príčinou
znečisťovania našej planéty.
Každý to vie!
Je to všade!
Je to zo správy OSN,
celé medzinárodné
spoločenstvo
sa zišlo, zverejnilo
o tom všetkom správu
a došlo k záveru, že je to tak!
„Ach, zmeníme to
na bio palivo.
Zasadíme viac stromov.
Zachránime tento les.“
Nikto sa ale nepostaví
a nepovie: „Buďme vegáni”
„Buďme vegetariáni!“
Nikto sa nepostaví
a nepovie to“
Jeden z vodcov,
nech je to ktorýkoľvek
z vodcov, čakám,
kým sa postaví a povie:
„Pozrite, buďte vegáni.“
To je najrýchlejší spôsob,
všetko ostatné
nasleduje až za týmto.
Všetko – bio palivo,
etanol, zmena žiaroviek,
úspora vody.
Vody, ktorú spotrebúvate
každý deň,
môže byť dosť,
ale nie je to veľa v porovnaní
s vodou, ktorú spotrebujú
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na chov zvierat.
Nenechajte vodu pustenú,
kým si čistíte zuby.
Samozrejme,
zachráni to pár litrov,
ale oni spotrebujú stovky
litrov pre jedinú kravu,
len za pár dní,
na umývanie, čistenie,
napájanie,
zalievanie trávy
alebo čohokoľvek,
na čom sa pasú,
aby nakoniec aj tak
skončili na tanieri.
Takže hlavná príčina,
nechcem o tom hovoriť.
Každý to len obchádza
a snaží sa tomu vyhnúť.
Oni dokonca ani nehovoria
o vegetariánstve.
Každý vie o tej správe.
Nikoho sa to nedotýka.
Nikto o tom nehovorí.
Nedokážu sa vzdať
jediného kusa mäsa
kvôli zdraviu planéty,
vášmu zdraviu
a zdraviu vašich detí.
Takže čokoľvek sa stane,
je to naše vlastné dielo.
Ani Boh nemôže
nič urobiť,
ak to my nechceme urobiť.
Boh nás sem zoslal,
aby sme veci robili,
a ak si nerobíme svoju prácu,
čo má urobiť On.
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