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může absorbovat
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stane otvorenejšie, ako trend.
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co bychom měli,
viac skutočné,
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bude to akoby
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potom budete mať
vegetariánskou stravu.
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Ďakujem vám.
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že všechny druhy vynálezů,
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pozitívnu silu,
které jsme si nikdy
Je globálne otepľovanie
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Pozitívna sila je vždy
i kdyby o to nežádali,
zo všetkého dobrého,
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nastane to.
pretože zachraňujete životy.
Je to len tak,
Děkuji Vám.
Rešpektujete životy.
že ju ľudia vo svete
Ste milujúci a láskaví.
nepoužívajú.
Keby boli vegetariánmi
Potom vstúpite
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potom by používali
Keď raz vstúpite
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do pozitívneho cyklu,
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