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a jak Buddha řekl: „Když rozmanitosti naší planety. je jedení masa, jak to  
se splácí utrpení utrpením, Proč tedy nezkusit  děláme teď. 
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Takže samozřejmě  viděli, jestli se věci zlepší? klimatu, potravinové krize,  
se to lídři světa  Zlepší se. eroze půdy, znečištění atd., 
naučí chybami Jistě to bude lepší. se mohou vyřešit přechodem  
nebo časem, a doufám, Pokud ustoupíme  na bio veganskou stravu. 
že to nebude moc pozdě. od násilí a nenávisti, Máme všechny důkazy, 
A trendem, potkáme mír a láska  které ukazují  
pokud budou takto novinky  navštíví naši oblast. na tuto odpověď. 
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veganskou planetu. Doufám, že jednoho dne Teď konzumujeme   
Mám ten pocit, zažijeme tento ráj maso a zažíváme 
ale netroufám si  na Zemi v našem životě. tolik zhoubných vlivů. 
mít příliš velkou naději. My teď potřebujeme každou Ničí to  
Ale tento pocit  pomoc v tomto naše zdraví, 
mě neopouští. stavu nouze, ničí to naše životní prostředí, 
Tento pozitivní pocit v tomto naléhavém čase, ohrožuje to  
mě neopouští. abychom zachránili planetu. životy našich zvířat, 
Jen nechci doufat přehnaně. Musíme  spoluobyvatel, zabíjí to naše 
Dál pracujte, ano? změnit náš životní styl, vznešené lidské vlastnosti 
Prosím, všichni. (Ano.) ať se nám to líbí nebo ne. a naši fyzickou existenci. 
I vy všichni venku Mělo by se nám to líbit,  Podle zprávy 
a všichni, kdo nejste protože zachraňujeme životy. OSN 
členy asociace, Měli bychom být  „Dlouhý stín  
prosím pokračujte. vznešení a soucitní, hospodářských zvířat“, 
Dělejte svoji práci, jinak si brzo je chov zvířat na maso 
protože úsilí každého ani nebudeme moci  pro ekosystém 
se skutečně počítá. užívat tohoto životního stylu, velmi zhoubný. 
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a o prospěchu  jednodušeji,  část půdy. 
vegetariánské stravy, jíst nejlepší stravu Hospodářská zvířata jsou  
abychom pomohli planetě a ekonomickou, příčinou ztráty 70 %  
se počítá. ekologickou stravu, dříve zalesněné půdy 
I každé slovo se počítá. tím je bio veganská strava. v Amazonu. 
Každá informace se počítá.  A měli bychom taky  Hospodářská zvířata jsou  
Každý pomůže trochu, vést spokojenější život,  zřejmě největším zdrojem 
pak se změní celá planeta, ne orientovaný jen na peníze znečištění vody 
díky kolektivnímu a materiální bohatství, ze všech průmyslů. 
vědomí ale taky na duchovní   Způsobují mrtvé zóny, 
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Všichni chtějí stejnou věc. 
Všichni chtějí  
zachránit planetu, 
všichni chtějí udržet planetu, 
abychom si zachovali tento 
život nebo dokonce lepší. 
Pak je povědomí ohromné, 
energie  
je velmi blahodárná. 
A pokud to prostě udělají – 
všichni jen odloží  
ten kus masa – 
změní životní styl, 
velmi snadné, velmi snadné. 
Není to tak těžké, 
opustit ten kus masa, 
že? Ne. (Ne.) 
Tyto ďábelské praktiky 
zabíjení musejí být  
vykořeněny ze všech úrovní 
porozuměním 
odplatě 
a probuzením  
laskavé přirozenosti 
vrozené v lidských bytostech. 
Když se lidstvo  
probudí 
a milující kvalita  
bude rozvinuta jako  
při narození, podle  
přání Nebe, pak  
budeme moci doufat, 
že přestane katastrofické 
ubližování zvířatům 
pro výhody lidí, 
protože lidé  
nevidí odplatu 
před svýma očima. 
Nevědí, jaká  
hrozná odplata  
na ně čeká. Proto  
tyto věci dělají. 
Často proto, 
že jsou příliš chudí, 
příliš trpí,  
proto to dělají, 
pak si na to zvyknou 
a jejich přirozenost 
není už vlídná, 
jako když se narodili. 

Lidé v dávných dobách  
říkali, že společnost je 
velká barvící pec, proto když 
žijeme v nějaké společnosti, 
taky se tak zbarvíme. 
Zbarveni na černo, bílo, 
záleží na společnosti. 
Proto jsou lidé, kteří   
provádějí tyto akty zabíjení 
nebo ubližování zvířatům. 
Jsou to velcí chudáci,  
protože  
nerozumějí 
zákonu karmy, (odplaty) 
nerozumějí tomu,  
že za jeden zlý čin 
je stihne desetinásobný 
zlý následek. 
Je to pro ně velmi žalostné. 
Jak již víte,  
z vědeckých 
zpráv, 
máme desítky tisíc lidí, 
kteří hladoví, kvůli  
suchu v Amazonu. 
Pitná voda  
je kontaminovaná 
miliony rybami, které 
taky umírají, nejen kvůli 
našim odtokům hnojiv nebo 
odtokům močůvky ze zvířat. 
Takové kruté, 
říkají jim „mega-sucha“ 
se obvykle objevují jen  
jednou za mnoho desetiletí 
nebo století. 
Poslední teď bylo 
jen před několika lety, 
před pěti lety. 
Vědci říkají, že sucha 
jsou spojena s globálním 
oteplováním a velmi se liší 
od normálního sucha. 
Jsou déle trvající, 
krutější 
a neodvratitelná 
a jsou charakterizována 
jako extrémně horké počasí 
nebo i extrémně chladné  
počasí. Odumírají stromy, 

nejen ty nejstarší,  
ale různého věku, 
dokonce i mladé 
a různých velikostí. 
Nejohroženějšími oblastmi 
je jihozápad USA, 
nejjižnější Asie, 
východ Jižní Ameriky, 
západní Austrálie, 
jižní Evropa, 
jižní Afrika 
a severní Afrika. 
A budeme-li dál 
žít tak, jak teď žije 
většina lidí, bude se to 
zhoršovat a zhoršovat. 
Nevím, co dalšího 
se stane. Ano? 
Karma (odplata) 
se mění tak rychle, protože 
stále vytváříme nový vzorec 
karmy (odplaty) 
a ten na oplátku 
ovlivňuje počasí, 
a počasí  
ovlivňuje nás, samozřejmě. 
A všechny ty ztráty 
biologických druhů 
a ztráty lidských životů 
jsou následkem   
způsobu, jakým  
žijeme naše životy. 
Nejsme dostatečně laskaví. 


