
Titul: TV_1261_Súcit je vrodený v nás všetkých_IV 
prosím, buďte rychlí!  Minule jsem vám vyprávěla, Ještě jedna dobrá zpráva,  
Prosím, buďte rychlí, když jsem četla zprávy, před několika dny,  
než bude příliš pozdě. že Evropský parlament doporučil šéf německé 
Myslím,  připustil, Agentury pro ochranu 
čím dříve tím lépe. že maso je nejhorší příčinou  životního prostředí, 
Stejně vám děkuji  globálního oteplování aby všichni omezili 
za ty novinky. a že to budou brát v úvahu, spotřebu masa 
Protože i kdyby to  například odstraní  na předválečnou úroveň,  
neovlivňovalo vás, dotace na maso, aby se (Skvělé.) 
ovlivňovalo by to miliony lidi, skákala jsem,  snížily emise  
dalších lidí, plakala a smála se a zachránila planeta. 
každý den. Dokonce sama v mém domě. Nejen omezila, 
například, v Bangladéši  Pracovala jsem prostě vyloučila! 
každých 6 minut,  se zprávami Když to můžete jíst 
zatímco tady sedím  a uviděla jsem to, skákala  4 dny v týdnu, 
a směju se s vámi, jsem, smála se a plakala. proč ne celý týden? 
zmizí jeden dům Děkovala jsem všem, všem. Nicméně, stojí to za tu  
z jejich života, A plakala jsem  oběť, pokud tomu  
dům, o který se starali, a velice hlasitě jsem se smála říkáte oběť. 
na který mají vzpomínky a mí psi se mě ptali: Jediné co uděláte,  
a měly tam vyrůstat  „Co se stalo?“ že vyměníte ten kus masa 
děti a vnoučata.  Všichni plakali se mnou. za vše ostatní 
Není to jen  Kňučeli, čeho si ceníte, 
„dům nikoho“. celá jejich skupina, včetně vašich dětí, 
Je tam něco, seběhli se ke mně vaší planety, vašeho zdraví, 
je tam historie života lidí, a plakali. vzduchu, který dýcháte, 
práce, emocí, Tak jsem jim musela říct: vody, kterou pijete, 
lásky a rodinných svazků. „Ne, ne! Nedělejte si starosti. aut, kterými můžete  
Není to jen číslo, Jsem šťastná, jsem šťastná! dokonce dál  
jako jeden dům a pak  Jsem šťastná, jsem šťastná. chvíli jezdit, 
za hodinu jedenáct domů Žádný problém, ne problém!“ dokud to nezměníme. 
a dál takto počítat. Dobře, že jste mi to tady  Protože, když vyloučíme 
I když se nás to netýká, řekla, kdybych to četla doma, chov hospodářských zvířat, 
jak tady můžeme sedět udělala bych to samé. pak nebudeme mít  
a jíst maso a pak  Možná by si Goody žádný metan,   
zemřou všichni ostatní dělal velké starosti. hlavní příčinu globálního  
kvůli tomu kusu masa, Ano, americká Agentura pro oteplování. 
který jíme? ochranu životního prostředí A pak budeme mít čas  
A dokonce ho ani  také navrhla vyloučit zbývající CO2. 
jíst nemusíme. odstranit  A příroda  
Nezemřete. emise ze zemědělství, bude zdravá 
Jen budete zdravější. emise metanu. a opět to znovu pohltí, 
Zdravější, šťastnější Ano. nemluvě o karmě 
a můžete zachránit  A také požadovali, (odplatě), duchovnu 
celé lidstvo  aby velké prasečáky nebo morální úrovni, ničem. 
a také zvířata. napsali dopisy, napsali  Fyzicky řečeno, 
Každý den je vymazáno o svých emisích, jinak by  je to tak. 
270 druhů. Každý den. platili pokutu 25 000 dolarů. Vědecky: žádné maso, 
Nikoho to nezajímá nebo co? Takže to tam směřuje. žádné oteplování.  
Myslím, že čekáme, Směřuje to tam… Velmi jednoduché. 
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masného průmyslu, musíme musíme mít srdce. až přijde řada na nás, 
dotovat bio veganství,   Jinak nejsme lidmi, a pak řekneme: 
bio zemědělství. jsme jako kameny. „Opravdu je to tak naléhavé!“ 
Je mi líto. I kameny mají srdce, Nebo co? Ne, nesmíme čekat! 
Jsem velmi emocionální, kdyby ho mohli ukázat. Katastrofy všech ostatních by 
když o těchto věcech mluvím. Je to tedy už na čase,  měly být našimi katastrofami, 
Trochu mě to  aby lidé žili jako lidi. domy ostatních by měly 
rozvášnilo. Pokud si říkáme „lidi“, být jako naše domy. 
Mohu o tom mluvit stále. musíme vést  A když jsou zničené, 
Nemůžete, ale vinit lidi. lidský život, ne? mělo by nás to bolet,  
Prosím, nemyslete si, Dříve než se  jako bychom ho ztratili my.  
že jsou to špatní lidé: rozpadnou naše domy, A také jejich ztráta životů, 
není to tak. musíme brát ohled  jejich životní úspory jsou  
Jen to nevědí. na domy ostatních pryč a pak jdou pryč 
Skutečně, všichni  a zastavit příčinu. a stanou se z nich  
nevědí co je maso zač. Můžeme to udělat, bezdomovci, jako žebráci, 
Už je připravené ne že bychom nemohli. musí se spoléhat na almužny, 
a je toho jen kus, Máme k tomu prostředky, aby přežili. 
jako čokoláda, dokonce pepř, zvláště lidé,  Pak nemají žádnou  
vše je hotové. kteří mají domy důstojnost. 
Vy to dáte jen  a žijí v tak zvané  Jsou to těžce pracující lidé, 
do mikrovlnky a jíte. civilizované společnosti. měli předtím domov. 
Nemáte ani čas přemýšlet. Oni mají peníze. A kvůli masité  
Lidé sou taky zaneprázdnění. Zelenina je dokonce  stravě všichni  
Je to tedy celé v rukou  levnější než maso, přicházejí o domov 
zákonodárců a nás, díky Bohu. v mnoha různých zemích. 
kteří musíme jít ven Ne, není, promiňte,  Čtyřicet národů se potápí 
a informovat lidi, kvůli dotacím na maso. nebo se již potopilo, 
jak jen můžeme. Protože kdyby  malých národů. 
Ale vidíte,  nedotovali masný průmysl, Možná malých,  
kolik lidí hamburger by stál ale jsou to národy ne? 
můžeme informovat pomocí  asi 30 dolarů místo Myslím, jak malý je malý? 
letáků atd., víte? 99 centů, co stojí. Monako, 
Ani se  Všichni to tedy jedí,  5 čtverečních kilometrů. 
Supreme Master Television, protože je to taky levné. Jak malý je Vatikán? 
někteří lidé nemají televizi. Víte, co myslím? Jednu čtvereční míli. Ano. 
V některých odlehlých  Ano. Jak malý může být ostrov? 
oblastech nemají televizi A všichni ostatní, Mnoho ostrovů, 
nebo nemají prostředky, kteří jedí maso větších než to, se již  
aby si pořídili počítač. nebo nejedí maso, potopilo do moře. 
Nebo když mají počítač, musejí ty peníze dotovat. Nikoho to nezajímá, 
je příliš pomalý nebo něco, A pak ho koupí… protože tam nežijeme. 
nemohou ji chytit. myslí si, že je to levné. My nic nevidíme 
Je mnoho různých věcí, Jedí také své peníze. nebo: „Oni mluví čínsky,  
nikdy se nepostarám o vše. Víte, co myslím? já nerozumím“, nebo: 
To vám řeknu. Je to vše klam. „mluví jazykem kiribati“ 
Udělala jsem, co jsem mohla, Je to vše iluze. nebo jakkoli, 
ale stejně někde  Nic není  „nerozumíme“. 
něco chybí. skutečně tak, jak to vypadá. To není možné. 
Nechytnou to, Takže místo dotací do Pokud jsme lidmi, 
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svůj soucit. a jsou upřímní nemohou chytat televizi, 
Zřejmě to nějak nebo mají nějaké trápení, zprávy. 
vědí, ale prostě jsou víc spojeni  Víte, co myslím? 
nemají čas se svým nitrem. Ano. 
o tom přemýšlet. A když mají pohodu, Proto nemůžete vinit lidi. 
Jsou příliš zaneprázdnění. pijí a jedí Oni to nevědí. 
Všichni musí pracovat, a neznají nic jiného, Jedno vede k druhému, 
aby vydělali peníze, nejsou opět ve spojení,  byli očkovaní,  
pořídili si větší auto, vidíte? aby jedli maso 
lepší televizi a všechno. Dokonce lidé, a pili mléko, jinak 
„Soused má to, kteří nepraktikují „nebudou mít dostatek 
a my to nemáme.“ Metodu Quan Yin svalového proteinu“ 
Je to, jako by to byl  jsou teď tu a tam  a toho všeho. 
trend v celé společnosti, spojeni s Nebem. Lidé jsou chudáci. 
který nás vedl z kopce. Proto tu a tam Nikdo to neví, protože 
Proto se teď ten trend  mohou udržet svůj život všichni věří tomu, 
musí změnit, to je vše. na této planetě a pak  co říkají odborníci, ne? 
Někde to někdo  tak pokračovat. A odborníci 
musí změnit, Proto lobbují za toto  
musí sebrat odvahu nežijí moc dobře, i vlády říkají toto. 
a vést všechny, ale žijí. A vlády,  
aby to změnili. Víte, co myslím? podívejme se na to, 
Vláda má tu moc. Jako člověk, který je  vlády to také nevědí. 
Jen se to teď  nemocný, ale ne úplně mrtvý, Říkám vám pravdu. 
začínají dozvídat. ještě se může hýbat, Není to tak, že každý člověk, 
Jsem tak šťastná. ale ne moc dobře. který sedí  
Nikdy vládu neobviňuji. Tak to je. Vidíte? ve vládní kanceláři 
Nikdy v mém srdci  Proto člověk, ví vše 
neviním lidi. který se naprosto spojí  o výživě a mléce, 
Jen jsem velmi smutná sám se sebou oni to také nevědí. 
a moc mě bolí, a praktikuje to spojení Pokud tedy masný průmysl 
že to nemůže říct všem. více a více každý den,  lobbuje za některé lidi  
A já ani nejsem v postavení, pak má větší hojnost, ve vládě 
abych ovlivnila lepší zdraví, má větší   a ti lidé řeknou: „Maso 
vládu nebo někoho. jasno v hlavě, větší moudrost, je dobré, dobré, dobré.“ 
Jsem velice smutná, to je vše. více soucitu, Všichni si myslí: 
Nikdy ale nikoho neviním, který je on sám.  „Dobrá, dobré, dobré, dobré.“ 
protože vím,  Soucit není z Nebe. Protein, víte? 
že byli jen podvodně vedeni Soucit není Jíst maso, nejen, že je 
od jejich pravého záměru, z vegetariánské stravy. pro naše zdraví škodlivé, 
pravé znalosti. Soucit je vrozený  je to také důvodem,  
Byli skutečně  v nás všech. proč se nemůžeme spojit 
taženi dolu Vegetariánská strava  s našim pravým Já. 
vší silou tohoto fyzického, to jen dokazuje, Vidíte? 
deprimujícího světa, že máte soucit, Proto většina lidí, 
rounem iluze, že nechcete jíst ostatní. někdy jsou dobří, 
která obsadila jejich mysl, Rozumíte mi? někdy jsou špatní,  
jejich duši Ano. nevědí proč. 
a jejich tělo, aby  Ano, ale někteří lidé Když je někdy  
pracovali dnem i nocí, jen zakrývají  jejich žaludek prázdný 
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byli vyčerpaní a nemohli 
myslet na nic. 
A pak přijde nemoc, 
protože jim předkládají  
maso pod nos, 
nutí je ho jíst  
už od narození 
atd., atd.  
Když pak dorostou, 
jsou už tak vyprázdněni 
od veškeré dobroty, 
veškeré inteligence. 
Kdyby nejedli maso 
po všechny ty generace 
a celou tu dobu, 
měli by více inteligence. 
Dohnali bychom  
všechny ostatní planety 
ve vesmíru. 
Už bychom měli UFO. 
Osobně bychom  
navštěvovali Mars, 
Jupiter, Pluto, například, 
daleko, daleko, vzdálenou… 
Venuši…, to všechno,  
bez strachu z něčeho. 
A bylo by  
více hojnosti  
v životě každého. Dětem 
by se dostalo veškerého 
potřebného vzdělání. 


