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také by zemřeli.
Někdy je v tomto světě nuda,
Kdyby byla Země zničena,
když nespíte, nejíte,
nebyly by žádné zdroje,
co jiného se dá dělat?
nebylo by pak co jíst.
To je ten problém.
Pretože poznanie,
Ve skutečnosti
ktoré získame
máme dostatek jídla.
z tohto sveta, nie je úplné,
Nikomu jídlo neberete.
nie je dokonalé.
Jen někteří jedí příliš.
Je v poriadku spočítať,
A konzumace masa
že dve a dve sú štyri,
je nejhorší.
je to tak.
Konzumace masa
Čo sa ale týka každej inej
vyčerpává všechny zdroje –
veci vo vesmíre, musíme sa
vodu, obiloviny
spoliehať na našu múdrosť,
a rostlinné bílkoviny,
aby sme vedeli.
90 % z nich.
Napríklad, ako keď som vám
Odebírá to tedy mnoho
povedala o tom období
světových zdrojů.
štyroch alebo piatich rokov,
A vody 70 %.
ak nebudeme nič robiť,
I kdybychom se nesprchovali,
potom budeme mať
nečistili si zuby,
problémy,
neznamenalo by to nic,
pretože z oceánu
kdybychom
by sa mohol uvoľniť plyn
nepřestali jíst maso.
a my by sme sa mohli otráviť.
Zničili bychom tuto planetu.
Bude vo vzduchu.
Zdroje by se vyčerpaly.
Preto hovorím len o tom.
Už dobíhají.
Pretože ak len stúpne hladina
A mnoho lidí si také dělá
vody, môžete použiť čln,
zásoby jídla, protože se bojí
jachtu, ak ste bohatí
klimatických změn.
alebo postaviť loď ako Noe,
Ale již předtím
odísť vyššie do hôr
byl nedostatek jídla.
atď.,
862 miliónů lidí
Nasadnúť do helikoptéry
ve světě trpí hladem,
a čakať alebo
jen tento rok,
použiť helikoptéru,
kvůli jedení masa.
ktorá dokáže stáť na vode.
Protože všechno jídlo
Existujú lietadlá
je zkrmeno zvířaty.
a helikoptéry,
Zdroje, půda a všechno.
ktoré dokážu pristáť na vode.
Nikdy to nestačí,
Niektorí ľudia si ich
když o tom mluvím.
môžu dovoliť a môžu byť
Je to absurdní,
schopní nejako uniknúť
že někdo jí moc
riziku stúpajúcej vody.
a někdo jí málo.
Ale nie vtedy,
Není to tak,
keď budeme mať jedovatý
že když jedí maso,
plyn vo vzduchu.
jsou všichni zdraví
A to bolo predtým,
a je to pro ně dobré a zdravé
než som vedela
a mohou si to stále užívat.
o objavoch vedcov
Není to tak.
hovoriacich o roku 2012.
Kdyby dále takto jedli,

Teraz máme vedecké
dôkazy a podporu,
takže tak to je.
To poznanie teda
nepochádza z toho,
čo som sa naučila v škole.
Žiadne školy to neučili.
A ja sama nie som vedcom,
aby som tam sedela,
počítala všetky tie
vodné predpovede
alebo vedela o všetkom tom
plyne z poľnohospodárstva
alebo z oceánu.
Nemám ani čas sedieť tam
a počítať pomocou
matematiky, aby som
došla k tomu záveru.
Jednoducho to viem
z vnútorného nahliadnutia.
A neskôr sa ukáže,
že som mala pravdu.
A pretože máme
vedeckú podporu,
môžeme ísť von
a pomôcť rozšíriť
tento druh informácií.
Alebo ísť pomáhať ľuďom.
Takže musím za to
poďakovať vedcom,
pretože bez ich podpory
neviem, či by som vám
vôbec mohla povedať,
aby ste išli rozdávať letáky
o klimatických zmenách
a tom všetkom.
Vždy, keď niečo
predpovedali,
tak sa to neudialo.
Ale poviem vám,
prečo sa to ešte nestalo.
Na svete je viac
osvietených ľudí,
viac vegetariánov,
viac súcitu,
vzájomnej pomoci,
láskyplnej dobroty,
toto je mocné.
Neustále to potláča preč
negatívnu silu,
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tým väčšie úroky.
preč z hranice,
Karma musí byť regulovaná.
preč od bezprávia, škody.
Je mi veľmi ľúto.
A tak, čím viac robíme
Keby sme sa mohli modliť,
náš program práve teraz,
aby sme všetko zastavili,
napríklad to, že na
povedala by som vám to.
Supreme Master Television
Môžeme sa aj modliť,
vysielame
mohlo by sa to zmenšiť.
všetky konštruktívne správy,
Ale možno sa to zmenší
a čím viac
v určitom zmysle
rozdávate letáky,
ale ľudia,
čím viac ľudí
ktorí to musia zažívať,
sa stáva vegetariánmi,
musia tým potom prejsť
samozrejme tým stabilnejšie
nejakým iným spôsobom,
je počasie na planéte
niekde inde neskôr.
a tým bezpečnejšie bude.
A možno ešte intenzívnejšie.
Tak to je.
Musia zažiť ešte
V súčasnosti sú katastrofy
intenzívnejšie dôsledky.
častejšie, než predtým.
Vieme, že to nie je dobré.
Keď to nie je zemetrasenie,
Vidíme všetku tú krutosť
je to búrka, tajfún
a očistnú činnosť,
alebo sucho.
ktorá sa na planéte deje.
Severná Amerika má teraz
Na jednej strane je nám
obavy o vodu.
veľmi ľúto tých ľudí.
To je ešte trvalejšia katastrofa
Na druhej strane
než iba zemetrasenie,
nie je toho veľa, čím im
ktoré netrvá dlho.
môžeme pomôcť.
V každom prípade zlá karma
Okrem toho, že im povieme:
musí byť splatená.
„Môžete si pomôcť sami,
Ak sa ľudia obrátia k
keď sa obrátite späť
vznešenému životnému štýlu,
k svojej pozitívnej sile.
budú vegetariáni,
Keď budete láskaví, bude
aby zachránili planétu,
sa na vás pozerať láskavo.
aby zachránili zvieratá,
Chránením životov
stačí to, aby to zachránilo aj
bude aj váš život chránený.
ich. Ale musia počúvať.
Správajte sa k iným s láskou
Aj keď sa budete modliť,
a aj k vám sa budú
aby sa zemetrasenie neprišlo,
správať tak a ešte
stane sa niečo iné
niekoľko násobne viac.
tým ľuďom,
Môžeme sa modliť
ktorí musia zažívať
za svetový mier,
takéto veci,
môžeme sa modliť
až kým neobrátia hlavu
za planétu ako celok
a nebudú hľadať útočisko
ale ľudia sa musia zmeniť.
vo vlastnej veľkej milujúcej
Pretože predpokladajme,
sile a súcitnej povahe;
že ich teraz zachránime,
to je ich jediné útočisko.
toto zemetrasenie sa nestane
Ak sa modlíte, aby sa to
a ľudské životy
nestalo, nabudúce
budú ušetrené.
sa prihodí iná vec.
Ale ich život bude rovnaký.
A niekedy čím neskôr,

Budú pokračovať rovnakým
starým spôsobom života.
Budú jesť mäso,
piť alkohol alebo zabíjať,
zabíjať zvieratá.
Navzájom proti sebe bojovať,
piť alkohol a škodiť sebe.
Potom keď zomrú,
pôjdu späť na inú planétu
alebo sa vrátia späť sem
a budú trpieť rovnakým
osudom, možno ešte viac.
Čím viac to oddialime,
tým viac musíme platiť.
Vieme, že Majsterka a všetci
bratia a sestry v našej
skupine a v iných skupinách
sa pokúšajú hovoriť
o globálnom otepľovaní.
Ale vedci hovoria,
že ich vláda nepočúva.
Takže otázka je,
ak žiadne vlády na svete
nebudú počúvať vedcov
alebo ani Majsterku,
čo by sa prihodilo
bytostiam v budúcnosti?
Čo sa stane?
Uvidíte, čo sa stane.
V tejto chvíli nechcem
hovoriť ani áno ani nie.
Dúfam, že to bude dobre.
Dúfam, že sa zmenia.
A koncentrujem svoju
pozornosť na to.
Je lepšie koncentrovať sa
na to pozitívne.
Áno, ďakujem.
Nielen záplava
ale aj oheň zo sopiek
skrytých v zemi
vypukne tiež a bude ťažké
skryť sa pred oboma.
A tak isto erózia, mnoho vecí.
A nielen to,
choroby, nedostatok vody
a ľudia by mohli zomierať
pomaly a mučivo.
Ja len dúfam,
že ten deň nenastane
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aby sme ich informovali,
alebo aspoň že väčšina ľudí
povedali im pravdu o mäse.
zmení svoj spôsob života.
A tak dúfame, že to čoskoro
Pretože len keď budú kráčať
dokážu pochopiť.
cestou Neba,
Teraz je už príliš neskoro
nájdu bezpečie a ochranu.
zachrániť celú planétu.
Nie je nič iné,
Teraz je príliš neskoro
čo im môže pomôcť
zachrániť každého na planéte.
v tomto čase naliehavosti.
Môžeme zachrániť niekoho,
Preto im stále hovorím,
iba ak sa obrátia.
že musia byť súcitní,
Ak urobia jeden krok,
musia byť vegetariáni,
Nebo im príde naproti
odvrátiť sa od krvi,
99 krokov.
odvrátiť sa od zabíjania,
Je to čas odpustenia, ale
odvrátiť sa od
nie je to predĺžené navždy.
vražedných činov
Môže to byť odsunuté
alebo ich podporovania.
na chvíľu,
Pretože keď ľudia jedia mäso,
na intervenciu dobrých ľudí,
je to žalostné,
duchovných ľudí,
oni len nevedia, čo jedia.
láskyplných ľudí ako ste vy,
Oni to vedia,
vaši bratia a sestry tu,
len o tom skutočne
ktorí sa modlia za
príliš nerozmýšľajú.
odpustenie pre ostatných.
Je to už pripravené,
Áno, mohlo by to byť
nasekané na kúsky
predĺžené na nejaký čas,
a predložené im na stôl.
odsunuté na nejaký čas,
Takže väčšinou
aby mali šancu obrátiť sa.
si neuvedomujú,
Ale nemôže to byť
že tak veľa utrpenia
predĺžené navždy.
sa skrýva za týmto kúskom
Je to veľmi smutné
mäsa a preto to ďalej jedia.
pre ľudí, ktorí o tomto
Ale aj keby sami
nie sú poučení
nezabíjali zvieratá,
a hovorili im opak.
kolektívna karma
Preto cítim ľútosť
dopadne aj na nich.
kvôli iným ľuďom.
Ale kvôli výhovorke,
Oni nevedia, čo robia.
že to nevedia,
Existují nějaké zprávy,
skutočne neboli poučení
které lidi poslouchají.
o škodlivej stránke mäsa,
Globální ochranářská
nielen fyzickej,
organizace WWF,
ale aj duchovnej,
“Světový fond na ochranu
mentálnej, emocionálnej,
přírody, uvádí, že přestože
všetko pre dušu,
běžný Angličan spotřebuje
neboli skutočne poučení
jen 150 litrů vody za den
o tejto téme.
na běžné činnosti
Takže kvôli tomuto
jako pití, mytí a praní,
ospravedlneniu je Nebo stále
nepřímá
zhovievavé a čaká na nich,
nebo skutečná potřeba
kým sa obrátia.
vody spotřebovaná na
A ja dúfam, že sa obrátia.
potraviny a nákup textilu
Preto robíme, čo môžeme,

zvedá průměr
na 4645 litrů na den.
Takové množství tohoto
skrytého množství pochází
z konzumace masa.“
Teď to přiznávají.
Skvělé, skvělé!
Myslím někteří.
Přála bych si, aby celý svět
vyslovil slovo „vegan“.
Ať vysloví jedno slovo,
které se nám tolik líbí,
magické slovo „vegan“.
Pokaždé, když
fotíte, řekněte „vegan“!
„Prosím, vegan!“
Takové velké množství
pochází z konzumace masa,
říkala jsem vám to, ano?
S masem a spotřebou
mléčných produktů
nějakých 5000 litrů
skutečné spotřeby vody
denně oproti
vegetariánské stravě, která
spotřebovává asi 2000 litrů.
Myslím, že je to méně.
Méně vegetariánská
a více pro maso,
ale oni to počítají jen
přibližně.
„Tato zjištění jsou
podporována,“ všimněte si,
„další správou,
kterou objednal“
všimněte si znovu,
„Ministerský předseda Velké
Britanie, Gordon Brown…
…který doporučuje
omezit konzumaci
masa a mléčných výrobků
kvůli zdraví osob a
životního prostředí.“
Páni! Říkala jsem vám to!
Ne, ne, skutečně,
když jsem to četla, byla
jsem tak šťastná, šťastná.
Konečně
někdo něco udělal.
Myslím, že je to tak odvážný
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Dobrá, vypadá to,
ministerský předseda.
že máme naději.
Podpoříme ho!
Zahájil trend
Hurá, hurá!
celosvětového
Chci mu napsat
vegetariánství.
děkovný dopis.
Když řekl princ Charles
Vy všichni, Angličané,
některým lidem
napište mu,
na politické scéně,
děkuji vám!
že musíme udělat něco pro
On je tak odvážný!
globální oteplování,
Miluji toho hocha.
například ochraňovat lesy,
Och, takový dobrý chlapec!
organické zemědělství,
Kdo by tomu uvěřil?
vyjádřil svůj názor jasně.
On dokonce doporučil
A někteří říkají,
omezit konzumaci masa
že se vměšuje do politiky,
a dokonce mléčných výrobků
myslím, že to k němu
kvůli zdraví lidí
není fér.
i životního prostředí!
On je princ
On je pravděpodobně
a možná je to
první ministerský předseda,
budoucí král Anglie,
který to řekl otevřeně?
jedné z nejmocnějších
Je to skvělý hoch, co?
zemích na světě.
Tak skvělý.
Má právo říkat,
Takové dobré zprávy,
co si myslí.
skvělé!
To je správné.
Tato zpráva,
To je zaprvé.
objednaná britským
Zadruhé, globální oteplování
ministerským předsedou
není politika, je? Ne!
Gordonem Brownem.
Je to otázka života a smrti,
Můj Bože! To je nejlepší věc,
týká se všech, všech.
kterou kdy udělal
Včetně jeho
pro svou duši a svou zemi
a dokonce jeho dětí!
a pro svět!
Takže dokonce
Bravo! Potlesk!
i jako soukromý občan
Tuto zprávu si dokonce
má lidské právo.
objednal on,
Má stoprocentní právo
jeho Excelence
říci co si myslí o tom,
ministerský předseda,
jak by měli lidé začít,
dokonce upozornil
nebo že již dávno měli
na známá zdravotní rizika
začít ochraňovat
spojená s konzumací masa
životní prostředí
a mléčných produktů, což
nebo se dokonce stát
zahrnuje kardiovaskulární
vegetariány. Ochrana
nemoci, rakovinu,
životního prostředí,
nemoci a dokonce smrtelné
vegetariánská strava
případy z kontaminovaných
není politika.
masných produktů.
Kde by se tam vzala politika?
Zpráva také upozorňuje na to,
Já tedy doufám,
že hospodářská zvířata
že Jeho Královská Výsost
významně přispívají
bude mluvit mnohem více.
globálnímu oteplování.

Anglie je velice
demokratická, že?
Musíme ale demokracii
používat
správným způsobem!
Jsem skutečně velice smutná
za ty lidi, kteří
nemají sebeúctu
a nerespektují ostatní.
To není civilizované
a džentlmenské chování.
Není to Anglické
chování, ne?
Musíme se vzájemně
respektovat, nemluvě o tom,
že on je princ,
je hlava státu.
On reprezentuje Anglii.
Královna je Anglie,
princ Charles je Anglie.
Jako princ musí někdy dělat
věci způsobem,
kterým nechce.
On ale poslouchá své srdce,
jak je to jen možné.
A vy nemůžete obviňovat
někoho, kdo je věrný
svému srdci, ne?
Měli byste být pyšní
na to, že princ
má vše co chce,
a je tak věrný svému srdci!
Pro záchranu světa
a vše ostatní.
On je na prince pravdivý,
jak jen může.
Vždy se snažili
konat dobro, být dobří,
chovat se tak,
jak se královská rodina
má chovat.
Pokud se stalo
něco jiného, nebylo to vždy
v našich rukách.
Je to také v osudu
a také v osudu národa.
Vše, co se stane
v tom národě
jednomu jedinci
nebo hlavě státu,
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To je ta jediná logická věc,
je také odrazem
kterou máme dělat.
celé společnosti toho národa.
Och, jsem tak šťastná,
Zmínili jsme ministerského
mám z toho takovou radost.
předsedu Gorgona Browna,
Doufám, že předseda vlády
že je tak odvážný
Anglie nebude jediný.
a objednal si takovou
Stane se to trendem.
zprávu, aby ji zveřejnil,
Kritické množství funguje.
protože chtěl informovat
Ještě jsme ho nedosáhli,
Brity o tom, co je pravda.
ale už to funguje.
Protože ho zajímá život
To miluji.
a zdraví lidí jeho země.
I kdybych musela pracovat
Jako hlava státu vstal
dnem i nocí, nejíst a nespat,
a veřejně prohlásil
nevadilo by mi to,
tuto pravdu,
dokud nedosáhneme cíle
jako jeden z prvních,
a pak to bude pracovat samo.
zadal takovou věc
Téměř jsme dosáhli
a veřejně přiznal,
kritického množství.
že maso není pro lidi dobré,
Kdyby se lidé káli
dokonce, že mléčné výrobky
ve svých srdcích
pro vás nejsou dobré.
a reagovali dostatečně rychle,
Je to neuvěřitelné.
přešli na vegetariánskou
Skutečně to miluji.
stravu s milostí Nebe,
Mléko a mléčné produkty
s přispěním pozitivní síly,
vám také způsobují
mohli bychom zachránit
mnoho nemocí.
80 % populace planety.
V každém případě,
Jinak by minimálně
lidé většinou jen říkají,
80 % populace zemřelo.
že maso není dobré.
Místo toho bude
Ale ta zpráva uvádí, že
80 % zachráněno.
nejsou dobré ani mléčné.
výrobky. Hoch, který je takto
odvážný si zaslouží
vést zemi, že?
Když je dokonce
ministerským předsedou,
zaslouží si hlasy všech Britů.
Kdo říká pravdu,
je můj přítel.
Kdo se snaží ochraňovat
životy jeho spoluobyvatel
a zvířecích spoluobyvatel,
je můj přítel.
A můj přítel si zaslouží
to nejlepší.
Tak jako vám
dávám to nejlepší,
dám každému z mých
přátel to nejlepší.
To je ta jediná věc,
kterou máme dělat.
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 5 / 5

