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mohlo by to být pro  ušetříte peníze, Když pobývám  
všechny zdarma. ušetříte energii. v horách, používám jen  
Základní věci v životě, A kupte si, můžete-li, solární energii. 
jako je voda, elektřina, auta na hybridní pohon. Nabíjím telefon 
by měly být zdarma. Nejsou tak drahá, solární energií, 
A bude to brzy zdarma. například, dívám se na televizi díky  
Všechny peníze  Toyota Prius. solární energii, lednice běží  
dávají do válek, Ano, Mistryně.  na solární energii. 
můj Bože, mohli bychom  Něco takového. Je to trochu komplikované, 
vybudovat Ráj na Zemi. A je to velice moderní, ale můžete se to naučit. 
Je to jen otázka času  je v tom všechno. Zachraňovat životy 
a všichni by o tom měli  Mám ho a možná vás to  se musíme naučit. 
vědět. na začátku stojí, ale Zachránit planetu, 
A znáte-li někoho  později vám to hodně ušetří. to za to stojí. 
z vlády, A také vám to ušetří život, Je to složité, 
nějakou důležitou osobu, ušetří to život všem ostatním. ale dá se to udělat. 
připomeňte jim to, napište Nemusí to být Toyota, Je to dost jednoduché, 
jim nebo něco udělejte. může to být také Smart. aby se to dalo udělat. 
Náš svět by byl  Je mnoho dalších aut, Honda Musíte zachytit  
už mnohem lepší, kdyby a tak nebo jiná auta. solární energii 
lidé tohoto světa přijali Můžete se podívat  do nějakých baterií 
mnohé vynálezy  na internet, a pak tu baterii spojíte 
objevené již před  které auto je levnější s tou baterií, abyste ji využili 
sto lety, nejen nyní.  a pro vás vhodnější. pro chod vaší domácnosti. 
Mezi lidmi je ale  A brzy v budoucnu Můžete  
někdy závist, budeme muset jezdit ušetřit alespoň peníze 
dokonce mezi velkými lidmi, na udržitelný pohon, a z dlouhodobého hlediska  
vědci, obchodníky  například odpad. stejně ušetříte peníze. 
nebo podnikateli. Můžeme recyklovat odpad. Můžete ji dokonce  
Vzájemně si závidí A možná to ani  prodat zpět vládě. 
a dělají si potíže. nebudeme muset dělat, Ve Španělsku to tak dělají. 
Někdy zničí všechny  prosadí-li program  Větrnou energii také, 
ty vynálezy. s energií z vln. může to být obtížné, 
Někdy zničí vynálezce. Před nějakou dobou ale můžete si instalovat 
Někdy to ututlají v Norsku začali  malý větrník. 
nebo to někdy překroutí, s programem k využívání  Turbínu. (Větrné kolo.) 
proto má náš svět méně, vln z oceánu k energii. Větrné kolo.  
než bychom mohli mít. To by bylo neomezené. Starý způsob, 
Mají mnoho  Můžete to používat stále, to také funguje. 
skupin ochraňujících  jako slunce. Turbína by vyžadovala  
přírodu, Také jsem poslala  více času 
například Greenpeace, nějakou finanční částku a hodně peněz 
různé země, ale na podporu  a možná proto to ještě není 
lidé se tomu musí učit těchto programů. v módě, nezískáte ji snadno. 
už od dětství, Oni to prosazují. Můžete to ale udělat,  
jakou zodpovědnost máme. Je to dobrá věc. můžete to udělat.  
Oni chodí do školy, Energie je ve skutečnosti  Udělejte, co můžete. 
to se tam ale neučí. všude zdarma. A jezděte společně  
Lidé říkají: „Dobrá, podívej! Neomezená, neomezená. do práce jedním autem, 
Pokácíme stromy, dobrá, Nikoho by to nic nestálo, jedním autem  
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a svým dětem všichni věkem moudříme. my je ale potřebujeme. 
a svým vnoučatům. Velikost může být stejná, Pokácíme stromy...  
I kdybyste teď měli hodně  obličej může vypadat stejně, pokácíme jeden strom, 
peněz, nekoupili byste ale moudrost není stejná, vysázíme dva stromy.“ 
si jejich životy zpět, zkušenost není stejná. Nicméně, jak kácí  
kdyby měli později rakovinu Podobně, stromy potřebuji hodně stromů, 
kůže a byli by nemocní nebo čas, aby mohly neutralizovat teď je to vražedné, 
vy byste byli nemocní nebo toxiny ve vzduchu a  to počasí. 
by nás všechny zabilo horko. vytvořit rovnováhu,  V USA teď zemřelo  
Šiřte ven vše, co víte. kterou potřebujeme k přežití. hodně lidí, toto léto,   
Děkuji vám. Děkuji vám.   Je tedy tolik věcí,  kvůli horku  
Víte, co můžete udělat, děti? které lidé dělají,  a oni stále nevěnují pozornost 
Můžete jít do televize  ale bez duchovního úsilí tomuto varování. 
a mluvit o tom, toho moc udělat nemůžeme. Stále kácejí stromy 
co si myslíte. Nemůžeme zastavit všechny a různým způsobem škodí 
Jsou tam pořady pro děti. ty lidi, aby nekáceli stromy  životnímu prostředí. 
Napište producentovi, a shromažďovali bohatství A chemikálie  
„já mám co říci.“ pro sebe na úkor  a to všechno, nemůžete-li to   
Zkuste to. Možná vás  nás všech a našich dětí. všechno přece jen zastavit, 
nepřijmou, možná ano. Oni si myslí, že dělají  ne všechno najednou. 
Vy všichni to můžete zkusit. obchod, že mnoha lidem  Zní to dobře, 
Jděte tam a mluvte  poskytují práci, že pokaždé vysadíte dva  
o duchovních věcech, o  ale současně hodně ničí. stromy, když pokácíte jeden, 
ochraně životního prostředí. A z dlouhodobého hlediska ale ten strom co ho pokácíte 
Lidé budou možná děti  tuto planetu, rostl sto let. 
víc poslouchat. protože produkují odpad, Těm dvěma stromům, které  
V nejprůmyslovějších  kácí enormní  jste vysázeli to potrvá sto 
zemích množství stromů, a více let než budou mít 
spoutají krávu které zachraňují tuto planetu. takovou schopnost vyvážit 
a násilím ji dávají Budeme-li takto dále kácet, dobrý vzduch, čeho byl  
chemické látky, naše planeta bude jako Mars,  ten starý strom schopen. 
aby dávala více mléka. brzy jako Mars. Kdyby vykáceli Amazonský 
Nebo je nutí a dávají jim Tam je jen prach a plyn prales a vysázeli tam nový, 
nějaké léky nebo je a toxiny (znečištěný vzduch) museli bychom čekat  
nějak nutí, aby dávaly  a znečištění, několik set let 
více mléka pak bychom nebyli  než prales vyroste  
a pak následkem toho schopni žít. do takové kapacity, 
jsou jejich kosti řídké Jaký si myslíte, aby produkoval 
a ztěží udrží jejich těla. že byl Mars? kyslík a neutralizoval 
Mnohým kravám Možná to na Marsu  toxiny ve vzduchu,  
vypadávají vnitřnosti, předtím bylo jako u nás, jak to Amazonský  
jejich břicha jim visí dolů  dokud jsme to nezničili. prales dělá. 
a stěží chodí, My budeme dělat  Není to tak,  
protože jsou  co můžeme, a budeme  že můžete pokácet jakýkoli 
jejich kosti tak slabé. doufat, že se svět poučí. strom a vysadit ho, a že to  
Produkují  A šířit informace mezi bude stejné. 
příliš hodně mléka.  všechny, které znáte, Velikost může být  
Myslím, že bychom alespoň fyzicky. stejná, ale kapacita 
neměli přežívat na úkor Nekácejte moc stromy. není stejná. 
utrpení někoho jiného, Ubližujete sami sobě Kromě několika géniů, 
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a potom takisto Nevím, jestli to bude  ani za cenu utrpení krav. 
aj v oceáne, všade. z dlouhodobého hlediska. Nelíbí se mi ten nelidský  
A dokonca sa ani časom dobré nebo ne způsob, jakým lidé s kravami 
nerozkladajú. se všemi těmi nepřirozenými  zacházejí. 
A niekedy ryby chemikáliemi. A dávají do těl krav  
alebo iné morské živočíchy Chemikálie jsou teď všude. příliš mnoho chemikálií 
prehltnú tie fľaše Teď už není nic přirozené. také proto, aby narostly 
a spôsobuje im to V mnoha duchovních  větší než je běžné. 
mnoho bolesti a chorôb. komunitách si pěstují A to je pro krávy velice  
Niekedy sa vtáky své vlastní potraviny, těžké a někdy upadnou 
do nich chytia organické nebo  a onemocní 
alebo ich zjedia makrobiotické, a orgány jim vypadnou z těla. 
a tiež sú choré. organicky pěstované. Když jim je všívají zpátky, 
Takže prosím, Cokoli chcete  nedávají jim ani  
keď idete niekam  dělat je v pořádku. anestetika, nic.  
von na piknik, Nic není v naší skupině A nemám ráda všechny  
pozbierajte fľaše absolutní. ty nelidské a nekulturní 
a plechovky, Jen byste měli, způsoby zacházení  
ktoré so sebou máte. chcete-li následovat se zvířaty, zvířaty, 
Pretože niekedy sa tuto cestu,  která jsou lidstvu užitečná, 
plechovky z nealka co můžete změnit, která jsou  
môžu zohriať na slnku. změňte to. tak vlídná a tak vznešená. 
A ak je okolo nejaká Například, masitou stravu,  Zdá se ale, že Bůh nechce 
suchá jemná tráva, můžete ji změnit,  abychom již používali  
mohlo by to dokonca pak ji změňte, například. jakékoli živočišné produkty. 
spôsobiť požiar. A také můžete přestat kouřit. Mají v dnešní době nemoc 
Alebo aj sklenená fľaša, Vše co ve svém životě  šílených krav a různé  
keď sa rozohreje od slnka můžete změnit k lepšímu, záležitosti kuřat, různé  
príliš veľa, změňte. věci se teď na trhu dějí, 
potom môže tiež Jestli můžete meditovat, které jsou hrozné. 
spôsobiť lesný požiar, meditujte dvě a půl hodiny Například dnes dokonce  
takisto špak z cigarety   denně, nejedí ani kuřata  
a všetko to, čo je škodlivé to je pro vás dobré. nebo vepřové nebo cokoli,  
pre životné prostredie. Cokoli můžete změnit, v mnoha zemích, 
Dbajte na to prosím. změňte to. včetně Evropy a 
Nenechávajte po sebe odpad, Toto je filtrovaná voda. Spojených Států, kvůli   
vyčistite to. Filter kúpite velkému množství toxinů. 
Prineste to domov v supermarkete, nainštalujete Jsou tam nějaké nové 
a zbavte sa ho primerane. ho na vodovodný kohútik látky. Ty jsou velice, velice 
Dajte ho do a máte filtrovanú vodu nebezpečné. 
recyklačných košov na pitie. Způsobují u lidí rakovinu. 
a bio rozložiteľný odpad Môžete ju rovno takú piť. (Růstové hormony.) 
dajte do iného koša, Takže nepotrebujete mať Hormony jsou taky hrozné. 
napríklad. príliš veľa vody vo fľašiach. Oni teď dávají také  
Starajte sa prosím A také můžete přestat kouřit. nějaké do zeleniny. 
o životné prostredie, Plastové fľaše  Dávají teď hormony  
aby sme mohli žiť sú príčinou utrpení i do obilí. 
na peknom mieste. mnohého morského života, Hormony jsou všude, 
Nielen kvôli zvieratám protože plávajú všade, aby byli tlustší nebo  
ale aj kvôli nám. v rieke, v jazere, aby bylo více obilí. 
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Spôsob, akým konáme, 
hovorí nahlas o tom, kto sme. 
Takže ukážte svoju 
najlepšiu povahu v akcii. 
Ďakujem. 


