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מיטריקס
 )מהו המיטריקס(

 .בבקשה ליאו: חוואי
 .ליאו... פססטט: פרה
 ?ואיך ידעת את שמי? מי אתה: ליאו
האם שמעת על . ואני יודע עליך רבות, אני מופיוס: פרה

 ?המיטריקס
 ?המיטריקס: ליאו

 ?האם תרצה לדעת מהו: מופיוס
 .בסדר: ליאו

זהו הסיפור שאנו מספרים . המיטריקס נמצא מסביבך ליאו: מופיוס
החווה המשפחתית הזו הנה . לעצמנו על מקורם של בשר ומוצרים מהחי

קח את . קח את הגלולה הכחולה ותישאר בחלום. ליאו, דמיונית
 .הגלולה האדומה ואני אראה לך את האמת

 .ברוך הבא לעולם האמיתי: מופיוס
 ?ו המקום הנוראי הזהמה! וואו : ליאו

ממקומות כאלו מגיעים רוב הבשר החלב . ליאו, זהו משק מתועש: מופיוס
 .והביצים

 ?איך זה קרה: ליאו
 .אני אראה לך: מופיוס

 )תאגיד חקלאי(
תאגידי חקלאות תאווי בצע החלו לשנות , באמצע המאה העשרים: מופיוס

כבד לבעלי בכדי להגדיל רווחיותן במחיר , חוות משפחתיות קיימות
  המשק המתועש נולד .חיים ולבני אדם גם יחד

 )הגדלת רווחיות(
רובם לעולם לא רואים את . בעלי החיים נדחקים ככל האפשר:. מופיוס

רבים אינם מסוגלים אף . או נושמים אוויר צח, אור השמש ואת האדמה
 .להסתובב

 )התאכזרות לבעלי חיים(
בות ולמחלות בקרב בעלי תנאים ירודים אלו גורמים למרי: מופיוס

המכונה התאגידית החלה בקטיעת איברים , כדי למנוע זאת. החיים
הם החלו להוסיף , וכן. כגון קטיעת מקורים לתרנגולות. שיטתית

רק בשביל להחזיק את , מנות קבועות של אנטיביוטיקה למזונם
השימוש המופרז באנטיביוטיקה גרם ליצירת . האומללים בחיים

בכל יום אנו קרבים למגיפה שלא ניתן יהיה . על עמידים-חיידקי
 .למגרה

 )חיידקים עמידים בפני אנטיביוטיקה(
 ?מהו הריח הזה: יאול

זה גורם לזיהום האוויר ומי . חמשת אלפים טונות של הפרשות: מופיוס
ולכן קהילות שכנות למשקים מתועשים סובלות לעתים קרובות . התהום

 .מרמות גבוהות של תחלואה
 )זיהום מסיבי(



 ...יש לזה ריח של ח, ובכן: ליאו
רסים קהילות תאגידים של משקים מתועשים הו, ויותר מכך: מופיוס

יותר משני , 1950משנת . ומנצלים את עובדיהן במשך עשרות שנים
לא , אם הם ימשיכו בקצב הזה. מיליון משקים משפחתיים נהרסו
 .יוותרו יותר משקים משפחתיים

 )הרס קהילות(
 )משקים מאושרים(

השקר שאנו מספרים לעצמנו על מקורו . ליאו, זהו המיטריקס: מופיוס
 .ישנה התנגדות, עדיין לא מאוחר מדיאך . של מזוננו

 ?מופיוס, אז איך אנחנו עוצרים בעדם! אני איתכם: ליאו
בעל הכוח שהוא , ןהצרכ, זהו אתהאך , אנחנו נפיץ את הבשורה: מופיוס

יש מגוון רחב של . אל תתמכו במכונת המשקים המתועשים. האמיתי
ימלט ואראה לכם מה תוכלו לעשות בכדי לה, לחצו כאן. תחלופות

 .מהמיטריקס
 )פעולות ברשת, מדריך צרכנים, מידע, לחצו כאן(
  


