
Titul: TV_1485_Striedmosť začína na našom tanieri_III 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 1 / 3 

Když zastavíme 
chov hospodářských zvířat, 
zastavíme vznik 
obrovského množství 
metanu, plynu, 
který na sebe má schopnost 
vázat 72 krát více tepla 
než CO2. 
Nejen, že ušetříme 
ohromné množství 
vzácných zdrojů 
a financí, samozřejmě. 
Zdroje jsou 
velmi, velmi, velmi vzácné, 
vzácnější než finance, 
jmenovitě, například, voda. 
Pěstování potravin 
pro lidskou spotřebu 
vyžaduje mnohem méně 
energie než pěstování 
potravy pro zvířata, 
která jsou později 
zkonzumována jako maso. 
Proto, když se nejdříve 
zaměříme na zastavení 
konzumace masa, 
budeme mít pak čas 
vyvinout udržitelné 
zdroje energie, které mohou 
být dokonce bezpečnější a 
zelenější než jaderná energie. 
Bude trvat dlouho 
vyvinout technologie 
a vyzkoušet jejich účinnost 
a zkontrolovat jestli 
produkují nějaké následky, 
víte? 
My teď nemáme moc 
času. 
Myslím, že bychom měli 
povzbudit lidi k tomu, 
aby se stali vegany 
a uvidíme najednou 
tolik nových vynálezů – 
nových technologií, 
které budou prospěšné a 
bezpečné pro náš svět. 
Právě teď 
je veganství řešením. 
Vše ostatní můžeme 

prodiskutovat později, 
budeme-li ještě naživu. 
Děkuji vám, 
paní Penelope Thompson, 
za váš zájem. 
Proč si myslíte, 
že se lidstvo dostalo 
do tohoto bodu, 
že tak  moc ničí přírodu? 
Sama se na to ptám, 
protože, jak to,  
že jsme to neviděli dříve? 
Protože existují 
nějaké národy, 
domorodí lidé 
v Austrálii 
nebo původní Američané, 
kteří to celou dobu věděli. 
Ano. 
Ani ne před sto lety, 
staří původní Američané 
říkali: „Půjdete-li 
tímto směrem, bude 
to mít následky,“ 
oni to věděli. 
Jak to, že my, 
západní civilizace, 
jsme to nevěděli? 
Proč jsme byli 
tak slepí? 
Protože 
se takzvaná civilizace 
vyvinula příliš rychle, 
cítí se nadřazeně. 
Neposlouchají 
takzvané starší, 
jak jste zmínila. 
Ti kdo vypadají velmi 
jednoduše, žijí jednoduše 
a takzvaní civilizovaní, 
vyvinutí lidé si myslí, 
my jsme mocní 
a domorodí staří lidé 
nic nevědí, 
protože 
žijí tak jednoduše. 
Neposloucháme. 
A nejen, 
že neposloucháme teď, 
neposloucháme Ježíše, 

Buddhu. 
Ti nám to vždy říkali, 
v celé Bibli, 
všude můžete najít, 
nejezte maso, 
nezabíjejte zvířata, 
neničte přírodu, 
respektujte všechna stvoření 
Boha, protože 
všichni pochází od Boha. 
Stejné je to s buddhismem, 
stejné je to s křesťanstvím, 
stejné je to s islámem, 
stejné je to s jainismem, 
stejné je to se sionismem – 
všichni říkají: „chraňte 
přírodu“, „chraňte zvířata“, 
například takto. 
I kdyby si 
původní Američané, 
například, 
když si musí vzít 
něco z přírody, 
váží si toho 
a respektují a snaží se to 
nějak nahradit; 
nezničí to zcela 
v masovém měřítku, 
jako to děláme 
právě teď. 
Jak to vidíte? 
Myslíte si, 
že máme ještě čas, 
že se lidé mohou změnit? 
Dva roky. 
To je vše, co máme. 
Vědomí se musí 
významně během těch 
dvou let změnit. 
Ano, ano, 
musíme se rychle změnit. 
Nemáme čas. 
Já ale mluvím jen 
s vámi. 
Nevím, co lidé 
venku a, 
samozřejmě, moji lidé 
mají televizi 
a vysíláme  
do celého světa. 
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Kdo chce poslouchat, 
může poslouchat kdekoli, 
v každém koutě 
světa, 
protože máme satelity 
a také internetovou televizi. 
To je ale vše, co můžeme 
dělat. Také tiskneme 
letáky, 
abychom oznámili lidem: 
„To se skutečně děje. 
Prosím, starejte se, 
prosím, dělejte něco.“ 
Je to vše v naší moci, 
můžeme to teď udělat. 
Vidíte, je na lidech, 
aby si vybrali, 
aby se rozhodli, a měli 
bychom se rozhodnout žít. 
Měli bychom se rozhodnout, 
že můžeme udělat cokoli, 
co je v naší moci, abychom 
zachránili naše životy na 
planetě, protože se nejedná 
jen o jeden život nebo dva 
životy, nejen o můj život 
nebo váš život, jde 
o životy dětí 
a další generace. 
Máme jen tuto 
nádhernou planetu, 
a my ji ničíme, 
je to velmi, velmi žalostné. 
Musíme se rozhodnout 
jít jinou cestou, 
musíme jít jinou 
cestou, to je vše. 
Musíme se rozhodnout: „Dobrá, 
budeme odvážní. 
Uděláme všechno.“ 
Nechce to ale moc: 
jen být vegany, 
jen, aby každý člověk 
zasadil několik stromů 
a používal 
udržitelnou volnou energii. 
To je vše, 
tři jednoduché kroky. 
Zdržet se zvířat. 
Samozřejmě, myslím taky 

zabíjení ve válkách. 
Ale počty, které zabíjíme  
ve válkách nejsou tak vysoké, 
jako masové zabíjení 
zvířat na jatkách. 
Vy to víte. 
Je to tedy velice jednoduché: 
nezabíjejte se 
mezi sebou, ani zvířata  
ze žádného důvodu, pro jídlo, 
pro výdělek, pro zisk, 
pro cokoli dalšího. 
Vzdejte se zabíjení. 
Produkujte a využívejte 
udržitelné energie, 
sázejte stromy. 
Můžeme mít vše, 
jen to musíme udělat. Ano. 
Ne, že bychom museli 
udělat něco velkého. 
Ne, je to velice jednoduché. 
Slunce je tady pro nás, 
abychom ho užívali stále, 
vítr je zde napořád, 
vlny v oceánech 
můžeme využívat stále. 
Nikdy se nevyčerpají. 
Ve srovnání  
s jinými energiemi, které 
možná dnes máte, 
nebudete je mít zítra 
a dokonce byste možná 
museli válčit, 
abyste si je vzali. 
Pro slunce 
to dělat nemusíte. 
Nikdo nemůže slunce  
vlastnit. 
Nikdo vás nemůže zastavit 
od jeho užívání. 
Je to tedy velice jednoduché: 
vegani, 
udržitelné energie, 
sázet stromy a, samozřejmě, 
budeme se modlit, 
abychom byli silní 
a aby nám Nebe pomohlo 
zvolit správnou cestu. 
To je vše. Čtyři řešení, 
velmi jednoduché. 

Každý to může udělat, 
nemyslíte? 
Jistě. Ano. 
Ano. 
Myslím si, že i kdyby 
to nebylo pro planetu, 
abychom zachránili planetu, 
měli bychom být 
soucitnější, ne? 
Zvířata jsou 
tak bezmocná a malá. 
My jsme velcí a silní 
a můžeme využít 
jiné produkty k jídlu 
a abychom zůstali naživu. 
My nemusíme zabíjet 
slabé a bezmocné, 
abychom přežili, 
a teď na tom dokonce závisí 
naše planeta – 
podle zpráv OSN – 
proto o to nutněji to 
musíme udělat. Nastal čas. 
Podívejte se kamkoli chcete, 
nemoc šílených krav, 
masové ničení 
hovězího masa 
v USA, 
ptačí chřipka, 
nemoc modrého jazyka, 
salmonelóza, zvyšování 
kontaminace ryb rtutí – 
je to všude! 
Zvířata pro nás nejsou 
dobrá, dokonce 
zdravě-moudře řečeno. 
Všude jsou  
varovná znamení 
a starší lidé to 
už dávno 
říkali. 
Proč vám říkají, abyste 
chránili životní prostředí? 
Proč vám říkají: 
„Nekácejte stromy, 
neničte to“? 
Protože chtějí chránit 
životní prostředí, 
ne proto, že je 
nechtějí kácet 
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nebo něco takového, 
ne proto, že by vám 
chtěli něco přikazovat, 
ne proto, že by 
nic nevěděli. 
Vědí hodně věcí. 
Starší lidé, 
například americké kmeny, 
znají mnoho věcí. 
Mnoho lidí neposlouchá, 
tím to je. 
Ano, lidé si myslí, 
že jsou civilizovaní 
a myslí si, že lidé, 
kteří žijí jednoduše ve stanu 
a nestavějí si domy 
a to všechno, že to znamená, 
že nejsou civilizovaní. 
Ne, ne, jsou civilizovaní. 
Proto jsou 
skromní. 
Žijí jednoduše, 
neničí přírodu, 
aby měli víc 
přírody na dlouhou dobu 
v budoucnu; 
nejen to rychle pokácet, 
kácet stromy, vše vystavět 
a vše si vzít 
a pak jsme vyřízení, 
vidíte? 
Oni žijí jednoduše, 
protože jsou moudří. 
Žijí ve stanech, 
protože 
jsou hodně vznešení v nitru 
a nechtějí ničit víc, 
než co potřebují. 
Ve všech starých svatých 
písmech stojí, 
vemte si, co potřebujete, 
ale ne víc. 
To je to, co staří… 
To je klíč. 
Oni to dělají. 
Proto žijí jednoduše. 
Mnozí moudří lidé 
žijí jednoduše. 
Můžeme mít vše, 
jen někteří lidé jsou příliš 

chtiví, tak jsme se dostali 
tam, kde dnes jsme. 
Situace je tedy teď 
taková, jako když utrácíme 
mnohem, mnohem, mnohem, 
mnohem víc, než vyděláme. 
Jako kdybyste 
měli práci, vydělávali byste 
jen 1 000 dolarů, 
a utráceli byste asi 
10 000 dolarů, 
20 000 dolarů nebo 
dokonce 100 000 dolarů. 
V takové situaci 
se právě teď nacházíme. 
Vy se mě tedy ptáte, zda 
Země přežije, 
já říkám: „Ano, možná.“ 
Země možná přežije, 
nějaká její část, 
ale ne lidé na ní.   
Mnoho z nich, většina 
živých bytostí 
na planetě zemře  
během několika let. 
Dvě třetiny  populace 
planety zemřou  
během několika let, 
když půjdeme stejnou cestou.  
Mnohokrát jsme opakovali, 
že hlavní příčinou našich 
současných nesnází 
je životní styl založený 
na živočišných produktech. 
Konzumujeme 
příliš hodně živočišných 
produktů, jíme příliš masa, 
zabíjíme hodně 
nevinných bytostí. 
Jsme na této stravě, 
masité stravě, závislí 
a to je hlavní příčina 
našeho problému. 
Hlavní příčina 
nebezpečí pro naše přežití 
právě teď je 
způsobena masitou stravou. 
Čím víc se držíme masité 
stravy, tím víc nafty 
a dalších paliv potřebujeme, 

což způsobuje dokonce větší 
nedostatek všech základních 
životních potřeb. Jak jste 
zmínila, dokonce solární 
(energetický) systém teď 
spotřebovává hodně 
elektřiny, aby produkoval 
a kapacita nedosáhla úrovně, 
kterou bychom chtěli. 
Utrácíme taky hodně energie, 
abychom vyrobili tento 
solární (energetický) systém 
a stále nás to neuspokojuje, 
jak bychom chtěli. 
Já tedy navrhuji jen jednu 
věc: jen buďme vegany. 
Buďme vegany. 
Zvolme si veganskou stravu, 
pak se vše ochladí, 
všechny 
katastrofy zmizí. 
Uvidíme, jak může být 
život jednoduchý a jak 
čistě budeme přemýšlet, 
naše srdce bude 
otevřenější, 
mnohem spokojenější. 
Budeme moci 
rozumět mnohem 
více věcem, 
než teď, 
skutečně budeme 
moct žít mnohem skromněji, 
než jsme si mysleli, 
že je možné, a přesto budeme 
šťastní, zůstaneme na živu, 
spokojení a zdraví. 
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