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způsobujeme utrpení jim,  na této konferenci. Zastavit živočišný průmysl 
způsobujeme utrpení sobě. Když jsem dnes navštívil  by byla nejefektivnější 
V přirozeném světě premiéru vašich dvou knih, cesta k zastavení 
není žádné vykrmování  mám malou otázku globálního oteplování 
ztučněných jater, nejsou  a rád bych slyšel  a obnovení naší planety. 
žádné vykrmované krávy, nějaký Váš názor. Zachránilo by to  
žádná stísněná prasata, Ta zní: podle  naše vzácné lesy, 
žádné násilné oplodňování Darwinovy teorie které rostou desetiletí 
prasat, krav, psů o evoluci druhů, a vzniklo by  
a ptáků – žádného druhu. je to boj o přežití mnoho přírodních lesů, 
Prostě je necháme vyvíjet a přirozená selekce. které potřebujeme, abychom 
podle záměru přírody. Lidské bytosti jsou  snížili globální oteplování. 
Proto jedení zvířat  tohoto největším důkazem. Bez našich plic  
jim naprosto nepomůže Prosím, podělte se  nemůžeme přežít. 
se vyvíjet. s námi o váš názor Proto byl Princ Charles 
Kdybychom řekli že, chceme na Darwinovu teorii. v poslední době tak aktivní 
aby se zvířata vyvíjela, Děkuji Vám. co se týče  
museli bychom je nechat žít, Ano. globálního oteplování 
aby se mohla vyvíjet. Ano, pane Đoàn. a speciálně ochrany 
Když je všechna sníme, Vědecky řečeno, tropických pralesů. 
jakou by měli  vždy bylo dobré, Evropskému parlamentu 
šanci se vyvíjet? když se příroda rozvíjela  řekl: 
Sami už můžeme vidět  přirozeně, ano, přirozeně. „Životy miliard lidí  
to zabíjení, Darwinova teorie je  závisí na  
trýznění zvířat, o přírodní evoluci,  vaší reakci 
jedení zvířat nebylo ne o násilné, umělé, kruté,  a nikomu z nás  
nápomocné pro naši  ničivé, ne když se do toho  neodpustí naše děti 
evoluci z ekologického, vměšují lidé,  a vnoučata, 
ekonomického, tak jak to dělají. pokud zaváháme a selžeme.“ 
vědeckého, z lékařského  Proto Darwinův názor je, Je mi líto,  
hlediska – z žádného. abychom nechali že to musím říct, 
A přineslo nám to do teď  přírodu na pokoji, ale nemohu ani zaručit, 
jen potíže a utrpení, jak je to jen možné, že budou mít naše vnoučata 
jako nemoc  abychom se vměšovali šanci 
šílených krav, co nejméně. se narodit, aby to řekly, 
prasečí chřipku, ptačí  Přirozená evoluce pokud se vůdci  
chřipku, tolik nemocí, je, že ji necháme se vyvíjet. neshodnou 
atd., atd., že teď už s nimi Ale tady a nezastaví masný průmysl. 
nemůžeme ani naložit. se vměšujeme   Mluvme přímo o tématu, 
Dokonce i AIDS/HIV do všeho. ne kolem. 
taky přišlo z  Chováme zvířata, Je to skutečně tak naléhavé. 
požívání divokých zvířat. nutíme je  Modlím se k vůdcům světa, 
Kdybychom tedy žili tísnit se v malých klecích, aby se probudili  
podle toho, jak to zamýšlí  kde se nemohou  do této reality, okamžitě  
příroda, říkal jste, že podle ani otočit, a jednali správně, teď. 
Darwinovy teorie   tak pěstujeme nemoci  Jsem velmi dojatá 
musíme nechat vše  a způsobujeme utrpení vznešenými hodnotami, 
vyvíjet, pak nechme  sobě tím, že jíme   které s láskou předáváte 
přírodu, ať se vyvíjí. tato nemoci-plná jídla,  všem bytostem, 
Tady přírodou manipulujeme  maso těchto zvířat – nejen lidem dnes  

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_1549_Najlepší spôsob obnovenia biodiverzity našej planéty_II 
zvířatům, spoluobyvatelům, Dr. Milton Millsem ve  podle naší vůle, chceme  
tím je slovo „klid“. velmi známém článku  přírodu změnit. 
Kde mají zvířata klid,  zvaném, „Srovnávací Proto máme  
tam taky mohou  anatomie jedení“ tolik nepřirozených  
vést dobrý život. a potvrzené dalšími důsledků, nemocí, 
Nejlepší je, když můžeme  takto známými  kalamit – 
ochraňovat jejich obydlí, evolučními odborníky zemětřesení, tajfunů – 
nedotýkat se jich  Dr. Richardem Leakeym každý den víc a víc. 
a neubližovat jim,  a šéfredaktorem A teď naše planeta  
jak je to možné. amerického časopisu umírá, kvůli našemu  
Zvířata v přírodě  o kardiologii,  vměšování se do přírody, 
od nás nepotřebují moc  Dr. Williamem Robertsem. protože nežijeme  
pomoci, pokud jim zajistíme Takže odpověď na to, v souladu s přírodou. 
jejich svobodu kam lidé patří podle druhu   Pokud tady chceme 
a jejich svrchovanost. v evoluci, je jasná. žít v souladu s přírodou 
Když zvířata vědí,  My nejsme jejich predátoři. a nechat věci, aby se  
že je jejich atmosféra  My jsme jejich ochránci vyvíjely, pak bychom měli 
bezpečná, a že jim nebude  a přátelé. respektovat celou přírodu. 
ubližováno – to poznají velmi  Musíme ochraňovat Teď do přírody příliš  
dobře, velmi dobře – všechny druhy, abychom  zasahujeme a dokonce 
pak jsou daleko víc   mohli zachovat naši  nepřirozeně zvířata  
v pohodě a uvolněná. biodiverzitu a přirozenou  množíme, jako nejméně  
Můžeme tedy udělat jednu  evoluci všem bytostem, 55 miliard hospodářských  
věc, a to,  včetně lidí. zvířat za rok, 
podnítit vlády a jedince Zdravím, Mistryně. a další miliardy ryb atd. 
k ochraně jejich přirozených  Sledoval jsem vaše DVD  Tato zvířata  
prostředí, aby se zajistilo, a viděla jsem velkolepé nevznikla přirozeně. 
že nebudou dále  jezero Amoura. Dokonce rozmnožujeme 
ztráceny z dalších důvodů, Podle mých znalostí, ryby v uzavřených oblastech.  
jako je odlesňování,  neuchovalo se dnes  A tyto počty ještě  
lov a rybolov. mnoho míst, narostly 
Jen abych uvedla příklad, která jsou mírumilovná a stále narůstají. 
deštné pralesy k přátelům, zvířatům  Můžeme tomu vůbec  
nejjižnější Asie v přírodě, jako je okolí říkat ekologické nebo  
zaznamenaly nejvyšší  jezera Amoura. přirozené? 
stupeň odlesňování Co můžeme udělat, abychom  Jak se mohou nějaké druhy 
ve světě. pomohli zvířatům v přírodě vyvíjet, když  
To znamená,  vést klidný je takto nutíme,  
že zvířata soustavně ztrácí  a dobrý život, jako vedou  mučíme  
své příbytky, zvířata v oblasti  a zabíjíme? 
včetně těch, která jsou   jezera Amoura? Navíc, jdeme  
ohrožena nebo jim Děkuji Vám. taky proti naší  
dokonce hrozí vyhynutí. Paní ředitelko, Nguyễn vlastní lidské evoluci, 
Další na stejné linii, Thị Nhiệm, protože jsme byli biologicky 
dalším krokem, který  děkuji vám, za vaši péči stvořeni k trávení 
můžeme udělat, abychom  a pozornou otázku. jen rostlinné stravy. 
zvýšili zvířatům pocit klidu Jedno z vašich slov, Lidé jsou  
je nejíst je. která jste zmínila, je skutečně   přirozeně býložravci 
Jedna věc je  klíčem k poskytování   ne masožravci. 
pokusit se, představit si,   dobrého života našim Podrobně je to vysvětleno 
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jak se musí cítit,  
když jsou jejich příbytky 
napadány, stromy kolem nich   
padají dolů 
nebo na ně a všechna jejich 
potrava a úkryt jsou pryč, 
a ještě pak mají strach,  
že budou také snědena – 
nemůže být nic  
děsivějšího! 
Takže paní Nguyễn,   
abychom zajistili klid 
a pohodlí všem našim  
zvířatům, spoluobyvatelům, 
jako na jezeře Amoura, 
skutečně je musíme  
nejdříve přestat jíst, 
naprosto všechna zvířata. 
To vyšle  
poselství míru, 
které poputuje kolem  
celé planety 
a nesmírně pomůže  
k jejich pocitu pohody. 
Pak budou divočiny, 
přirozené prostředí  
i přirozený život zvířat 
obnoveny. 
To je nejlepší způsob, 
jak je ochránit, ukázat jim 
naši lásku. 
Musíme si pospíšit 
a vytvořit Nebe, aby se  
vše vyvíjelo dobře, 
nejen fyzicky, emocionálně, 
po zdravotní stránce 
ale i po stránce technologií. 
Vyvineme  
nepředstavitelné vynálezy, 
technologie.  
A pak si budeme schopni 
rozumět jako bytosti  
v Nebi, aniž bychom 
mluvili, pokud nebudeme  
chtít mluvit. 


