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Na vládu, Mistryně i s ostatními  Jste všichni v pořádku? 
to bylo dost rychlé. podělili o dobré zprávy  Ano. (Dobrá.) 
Alespoň rychlejší než  ze Švédska. (Dobře.) Vítejte doma. 
s ostatními vládami. Švédská vláda Všemohoucí Mistryně, 
Bravo. propaguje  nedávno jsem slyšela 
Vy žijete ve Švédsku? (Ano.) volbu životnímu prostředí nějaké nové zprávy. 
Šťastná dívka, šťastná dívka. nezávadného jídla. Turecko a Arménie 
Zřejmě bych se měla  V nedávné době švédský chtějí obnovit vazby, 
přestěhovat do Švédska, Národní úřad pro potraviny poté, co byli odděleni 
protože alespoň poslouchají. a Agentura pro ochranu hranicemi. 
A ten dokument  životního prostředí zveřejnili Ty země  
byl poslán jako návrh, dokument, chtějí ukončit po 15 letech 
sdělili to Evropské unii, je to jako potravní směrnice. válečný stav. 
aby o tom uvědomila také Jmenuje se,  Švýcarsko jim  
ostatní země EU. „Výběr potravin pomohlo navázat  
Ano. příznivý pro prostředí.“ nové vztahy. 
Možná se na to všichni  (Jakého druhu?) Oznámili,  
podívají. (Ano.) Tak snadné, Je to jako potravní směrnice. že v šesti týdnech 
jen přepnout. Například se  bude podepsán  
Jen přepnout. Změnit stravu. v dokumentu píše: mírový protokol a pak  
Včera jsem na sobě měla  „Chcete jíst inteligentně to bude trvat dva měsíce 
červenou, dnes fialovou, pro životní prostředí do otevření hranic. 
co je na tom špatného? i pro své zdraví?“ Přátelství bude  
Proč bychom měli nosit (Inteligentně?) prospěšné pro obě země, 
každý den červenou, Ano. (To se mi líbí.)  například Turecko bude  
obzvlášť červené maso? Doporučují lidem mít lepší podmínky pro  
A mít ji i na rtech, omezit spotřebu masa, vstup do Evropského  
vytékající krev, aby omezili uvolňování parlamentu a Arménie si  
kapající z nich. skleníkových plynů rozšíří své trhy. 
Někdo jí syrové maso, a aby žili zdravěji a také Všichni to přivítali, 
když ho jedí, chránili deštné pralesy. zvláště USA dokonce uvedli, 
krev vytéká. (Dobře.) Ano. že velice vítají sdělení  
Lvi nebo tygři, To je velmi moudrá vláda. o normalizaci vztahů. 
když jsou hladoví, Další potlesk. Já také. 
jdou lovit kořist. Tomu říkám „vláda“. Vítám to. 
Jedí nějaká (Ano.) Vy to vítáte? (Ano.) 
menší zvířata V Au Lac (Vietnamu) Všichni to vítají? 
nebo větší zvířata   říkají: (Ano.) 
v Číně, jim říkáme, „čestná vláda“. Dobrá! Další kolo. 
„divoká zvěř.“ V Číně tomu říkají Tyto dvě země 
Čínsky je to „divoká zvěř“. Zheng Zhi, byly dlouhou dobu téměř 
„Divoká zvěř…“ Zlá. to znamená čestná vláda, úhlavními nepříteli. 
Divoká zvěř. čestné vedení. Je to otázka času, 
Aulačané (Vietnamci) To je to,  kdy si vybudují přátele 
jim říkají: „divoká zvěř“  čemu já říkám čestná a obzvlášť, 
Divoká zvěř… vláda. Ano. když jsou to blízcí sousedé. 
znamená divoká zvířata, „Čestná“, ano, „správná“. Dobrá, bravo! 
hrozný. Špatný chlapec! Velmi dobře, velmi dobře. To jsou velmi dobré zprávy. 
A co jsme my? To bylo rychlé. To se mi líbí. Nejlaskavější Mistryně, 
Co jsme,  Ne dost rychlé. rádi bychom se s Vámi  
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Na selata, pro lidi, kteří jedí maso. když taky jdeme ven, 
znamená k těm,  Možná by měli  chytíme kuře 
kdo dává vepřové maso, stát v řadě za tygry a lvy. a sek, sek… sníme ho? 
aby změnili postavení. Jak je nazveme?  Lvi a tygři  
Ale několik posledních let, Jak si budeme říkat? nemají volbu. 
jsem slyšela, že jich  Domácí bestie. Nemohou si pěstovat  
hodně procent Domácí bestie? zeleninu, že? Ne. 
stejně muselo změnit  Ale bestie je bestie, že? My máme volbu. 
pozici, protože  „Domácí“ Lvi a tygři nemají  
vepřové podnikání „směřuje zní mírumilovně. moc volbu. 
k vepřovému masu.“ V Americe říkají: Ale my máme volbu, 
Víte co myslím, že? „house-broken.” máme tofu, 
Jen jsem přemýšlela, Když vycvičíte psa… máme ovoce, 
zatímco jsme mluvili, štěně… máme ořechy, luštěniny, 
že je to možná důvod,  když ho přinesete domů máme v rostlinné říši  
proč máme takovou  a vycvičíte ho, aby chodil  různé, velmi dobré,  
destrukci naší planety  tam a tam výživné potraviny. 
právě teď. udělat svoji potřebu, My tedy nazýváme 
A té destrukce bude  říkáte mu  tygry a lvy 
ještě víc. „house-broken.“ „divokými zvířaty“, 
Myslím, že když se   Nevím proč  …divokými. 
na nás Nebe dívá „house-broken.” Znamená to, „divokými“.  
a vidí, že se chováme  Přivedete ho domů  Dokonce divokými bestiemi. 
jako bestie, a „převrátí“ váš dům. „Bestiemi“, ne „zvířaty“, 
jako lvi a tygři, To je legrační. dokonce! Já jsem příliš  
Nebe si myslí: Používají tento termín. zvyklá být zdvořilá a mírná; 
„Och, oni tedy nepotřebují  Domácí. Musím být pozitivní.  
domy. Nepotřebují  Domácí bestie Angličané jim říkají „divoké 
čistou vodu. v nepřirozeném domově. bestie“ nebo „zlé bestie“, 
Měli by jít do džungle Je to tak? že? Ano. A jak můžeme 
a najít si vodu Protože „bestie“ nazvat sebe? 
v malé kaluži nebo jezírku by měli jít  Rozumíte? 
nebo v nějaké štěrbině.“ do džungle, žít do jeskyně, Děláme to samé, horší! 
Co děláme, žít na dalších bestiích Chováme se hůře, ne stejně! 
povede k dalším následkům a dalších zvířatech, Vynalezli jsme různé  
nebo reakcím. která najdou přístroje, 
Pokud tedy nechceme  a pít vodu z potoka, různé nástroje 
žít jako tygři a lvi, žít v jeskyni. k zabíjení milionů  
pak se nesmíme chovat Měli bychom tedy zvážit zvířat najednou, 
jako tygři a lvi.  naše postavení na planetě. stovek tisíc najednou, 
Myslím, že to je také ten  Možná proto  taháme je nahoru a dolů,  
důvod, „jak zaseješ se počasí otepluje. zevnitř ven, 
tak sklidíš“. Viděla jsem to na  vraždíme je zaživa… 
A Ježíš říkal, Supreme Master Television, och Bože. 
že se nemusíte ani  že kanadská vláda Když to vidím v televizi, 
modlit, protože  dává vyhradila asi nemohu to vydržet. 
váš Otec v Nebi ví, co chcete, 70 milionů dolarů, Chceme-li tedy 
dokonce dříve, než požádáte. aby dotovala dál jíst maso, 
Není to tak, v Bibli? prasečí farmy, měli bychom vymyslet  
Když se Otec nebo farmy na vepřové maso. nový pojem  
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nebo manažer Nebe  
podívá dolů 
a řekne: „Líbí se jim  
být jako tygři a lvi, 
líbí se jim takový život, 
chovají se tak, 
tak předělejme Zemi!“ 
„Udělejme z toho  
zase divočinu, 
pak budou moct žít 
život tygra  
a lva, tak, jak  
jejich srdce touží, 
protože to vypadá, 
podle jejich činů, že je to 
to, co opravdu chtějí.“ 
Víte, co myslím? 
Jen hádám. 
Odpusťte mi, 
jestli někoho urazím. 
Odpusťte mi, 
dohaduji se, hádám. 
Ano, je to možné. 
Tak to je  
podle vesmírného zákona, 
podle mé 
skromné znalosti, 
že cokoli chceme, 
časem to získáme. 
Proto existuje rčení: 
„Dávejte pozor, 
co si přejete.“ 
Ano, opatrně na svá přání. 
Protože, cokoli  
si přejete, se nakonec  
stane skutečností, dříve  
nebo později. 


