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Na chřipku, Jak můžete získat Říkala jsem vám maso, 
prasečí chřipku, něco bezpečného drogy, alkohol, cigarety,  
kvůli kusu masa, z něčeho nemocného? jsou čtyři  
který chceme dávat A nemoc šílených krav nejmocnější průmysly. 
do svých úst, které je  je dokonce nevyléčitelná. A skoro 
špinavé, jedovaté,  Je smrtelná,  jsem proti nim sama, veřejně. 
krvavé, nelidské. vždy končí smrtí! Jiní lidé jsou možná  
Není tedy žádný plán B, Takže, kolik dalších lidí také proti tomu, 
že? (Ne!) chceme, aby zemřelo, ale ve skupině, 
Dobrá. kvůli tomu kusu masa, individuálně  
V poslední době mi nebylo který si dáváme do pusy? v malém měřítku. 
dobře, byla jsem nemocná  Kolik dětí chceme zabít Já jsem proti nim 
s ostatními. Nemám chřipku. kvůli tomu kusu masa, ve velkém měřítku, dlouho. 
Podobné příznaky který si dáváme do pusy, Takže se skutečně stavím do 
stejně, i když nemám  který dokonce můžeme  nepříznivé situace s mnoha. 
chřipku. zaměnit za tofu nebo gluten, Protože,  
Kvůli tomu, čemu říkají nebo něco jiného co je dobré pro lidi, 
„solidární reakce“. a zůstaneme zdraví, to musím propagovat. 
Když někoho milujete, šťastní a dokonce více. Co je pravda, 
někdy také převezmete Rozumíte? to musím hlásat. 
ty příznaky. To je otázka,  V tom neznám kompromis. 
A tolik lidí, které miluji… kterou si musíme položit. A neměli byste ani vy. 
Byla jsem tedy nemocná Žádný plán B. Ne. Nikdy.  Proto jsem vám říkala, 
mnoho měsíců. Teď, když známe pravdu, musíme začít u sebe, ano? 
Samozřejmě, musíme to veřejně hlásat, Musíme praktikovat 
mám lidské tělo. žádný plán B. dobročinnost, soucit, 
I když jsem nemocná Žádný kompromis. dříve, než budeme ostatním 
a unavená jsou lidé, Cokoli říkáme, říkat co mají dělat, ano? Ano. 
kteří jsou na tom hůř než já. pokud se to týká  Říkala jsem vám, že masný  
Lidé jsou v nemocnici života lidí, průmysl je velice mocný, 
mezi životem a smrtí, zdraví dětí, mohou si kupit vládu, 
děti jsou v nemocnici štěstí rodin, ovlivnit parlament, 
mezi životem a smrtí, musíme to dělat  obejít kongres. 
staří lidé jsou v nemocnici z celého srdce. Co si myslíte? 
mezi životem a smrtí, Teď umírají někteří mladí  Proč je všude tolik reklam 
těhotné ženy, lidé! Dokonce mladí lidé, na maso a na mléko? 
mladiství, umírají na chřipku! Ani já jsem nevěděla, 
plni nadějí do budoucna Představte si, že mléko je škodlivé 
jsou v nemocnici jak trpí jejich rodiče. pro lidské zdraví, 
mezi životem a smrtí, Představte si, jak trpí jejich dokud jsme nedávno 
vše kvůli   sestry a bratři. neudělali průzkum. 
tomu kusu masa, Některé těhotné ženy  A když se objevila 
který můžeme zaměnit, umírají, a jsou plné nadějí, nemoc šílených krav, 
který můžeme nahradit, věří, že se dítě dokonce i pak 
kdykoli. narodí do jejich rodiny,  tvrdili: „Och, mléko 
A máme hojnost věcí, přinese štěstí nemá nic společného 
kterými můžeme nahradit jejímu manželovi, s nemocí šílených krav. 
ten kus masa. rodičům, Mléko je bezpečné.“ 
Proč to tedy neudělat? Proč? prarodičům, otci, A lidé tomu věří! 
Proč smlouvat? a jen tak zemře!  Jak?  

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 1 / 3 



Titul: TV_1086_Musíme zachránit planetu za každou cenu_IV 
řeknou několik slov: váš jazyk 7 krát. Je to tak jednoduché, 
„Tato osoba zemřela  Srolovat ho. Proč? tak snadné. 
následkem drog.“ Abyste neříkali nesmysly! Nemůžeme očekávat, že se  
Někdy dokonce ani to. Abyste nemluvili příliš brzy, lidé vzdají drog, to je 
Víte proč? než získáte informace. 1000 krát těžší. 
Lobby. Peníze.  My všichni to děláme. Nemůžeme očekávat, 
Někdo jiný  Někdy si myslíme: že se lidé vzdají cigaret, 
řekne novinářům: „tohle známe, nemůžeme očekávat, že se  
„Nepište o tom. tamto známe“, lidé vzdají alkoholu, 
Je slavný, vždy ale neznáme celou věc. když se nemůžeme vzdát 
zachovejte o něm v očích Já tedy jen doporučuji, toho malého kusu masa, 
veřejnosti dobrý dojem, aby se vůdci  který je nahraditelný, 
když zemřel“ atd., atd. více informovali. který není tak návykový. 
Pak neotisknou nic. A ta věc se má tak, Takže by to  
Záleží na tom, že informovaní nejsou. měli všichni vůdci,  
kolik zaplatíte, Vidíte, kolik médií všechny země, vlády, 
pak ta zpráva vyjde  informovalo ve velkém lidi média zjistit. 
nebo nevyjde. o škodlivosti masa? Ano? Chceme-li naši společnost 
Já dělám, co dělám. A také tu a tam říkají:  očistit, musíme  
Nekupuji si lidi. „Dobrá, cigarety  očistit nejdříve sami sebe. 
Nekupuji si slávu, nejsou dobré, Velice snadné. 
nekupuji si potlesk, drogy nejsou dobré A jakoukoli informaci 
nekupuji si ocenění. alkohol není dobrý“ mohou dostat, 
Stále dělám, co dělám, Každý den opilí řidiči  musí ji dostat. 
čekám na ně, až se  zabíjejí lidi, děti Abyste byli prezidentem 
probudí, až se obrátí. a zvířata na silnici. nebo vůdcem země, 
Nechávám je,  Ale stále to není  nemůžete být zmateni, 
ať dělají, co chtějí. „žádný problém“, je stále  nemůžete být pomýleni. 
Je rozdíl, obchody a obchody. legální prodávat alkohol. Měli byste být vůdcem! 
Jsou obchody,  Slyšíte mě? Neměli byste být pomýlení! 
které prospívají lidem, Každý den umírají lidé Pro to by ve skutečnosti  
podporují pravdu a ctnost. kvůli cigaretám: neměla být žádná omluva. 
A jsou obchody, nikdo o tom nepíše. Nějaká omluva ale být může. 
které degradují lidi Umírají lidé na drogy: Ale stejně bychom se  
a v první řade sebe. nikdo se neobtěžuje o tom v dnešní době měli  
Ti, kteří provozují   napsat, je toho někdy příliš.  v postavení vůdce  
takový obchod A lidé někdy dokonce informovat, abychom věděli, 
degradují nejvíc sami sebe, páchají kriminální činy, co je třeba vědět 
před ostatními, rozbíjejí rodiny, o tom, co je dobré 
protože pravda  doma vytvářejí  pro naše občany, 
vždy vyjde najevo. bolestivé situace: co je špatné pro naše občany, 
To je velmi citlivá  nikdo o tom nepíše. před tím, než promluvíme. 
otázka, kterou jste  Jen tu a tam  Protože staré rčení  
mi položil, ano? je možná nadpis: říká: „Vyřčená slova  
Stejně vám ale říkám  „Někdo zemřel  jsou jako šíp.  
čistou pravdu. Ano? kvůli drogám.“ Nemůžeme ho vystřelit 
(Ano.) To je ale vše! kdykoli náhodně.“ 
A doufám, že to předáte  Jen když je ta osoba  Číňané říkají, že předtím, 
vašemu prezidentovi. velmi známá, než něco řeknete, 
Povím vám vtip, ano? pak možná máte si srolovat 
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(Dobrá.) 
Zástupce společnosti 
na nealkoholické nápoje, 
“Oh La La”. 
“Oh La La”, společnost s  
nealkoholickými nápoji 
se dostala do kanceláře  
Papeže a nabídli mu milion 
dolarů, když v Bibli změní 
slavnou větu na, 
„Dej nám denně  
náš nealko nápoj Oh La La” 
místo věty „Chléb náš 
vezdejší dej nám dnes.“ 
Papež řekl: 
„Ne, nemohu.“ 
A pak se vrátili domů 
a diskutovali a  
vrátili se příštího dne, 
„2 miliony dolarů stačí,  
Papeži?“ 
Papež řekl: „Ne! 
Co je v Bibli 
je posvátné a svaté.  
Není na mně, abych to měnil. 
Nemohu to udělat. 
Je mi líto, můj synu, je mi  
líto. 2 miliony mohou zůstat, 
ale vy odejděte!“ 
Přijeli domů 
a opět diskutovali 
s vyšším šéfem 
a vrátili se následujícího dne: 
„tři miliony dolarů.“ 
Papež stejně řekl: 
„Ne, a ne a ne.“ 
On říká: 
„Ne, za žádnou cenu  
to nemohu změnit.“ 
Zástupci firmy Oh La La  
na nealkoholické nápoje 
vyšli ven 
a navzájem si stěžovali: 
„Och,  
jsem zvědav, kolik mu 
nabídly pekárny?“ 
Dobrá. 
Teď půjdeme meditovat 
a budete-li chtít, 
mohu vám pomoci s něčím 

s naší duchovní praxí. 
Už je dost mluvení o světě. 


