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Nemusíte se tak každý den  
strojit. 
Oblékejte se dle příležitosti. 
Nebuďte každý den nedbalí. 
Máte ve zvyku 
hezky se oblékat, 
když jdete navštívit  
lidi venku, 
ale před vašim partnerem  
se oblékáte ležérně. 
Někdy si  
po mnoha dnech nevyměníte  
oblečení. 
To je moc. 
Nežádám vás, abyste se  
každý den oblékali perfektně, 
ale taky nebuďte příliš  
nedbalí. Rozumíte? 
Samozřejmě, 
když jsme příliš unavení, 
nemocní nebo vyčerpaní, 
je v pořádku být jednou  
za čas nedbalí. 
Nebuďte tak ale  
každý den. 
Je velice únavné být  
stále perfektní, 
jen nebuďte příliš často 
nedbalí. Rozumíte? 
Jednou za čas je v pořádku 
být nedbalí, 
ale není v pořádku 
být nedbalí stále. 
Jste-li stále neupravení,  
příliš ležérní nebo příliš  
špinaví, 
nikdo se vedle vás  
nebude cítit příjemně. 
Když máte  
nějaký problém, 
prostě ho napravte. 
Je-li vaše kůže suchá, 
používejte hydratační mléko. 
Máte-li suché vlasy, 
používejte kondicionér 
nebo nějakou pěnu. 
Například takto. 
Také bychom si měli  
dobře čistit zuby.  
Používejte ústní vodu 

nebo něco takového. 
Jinak, kdykoli budete  
se svým partnerem mluvit, 
on nebo ona nesnese  
váš dech. 
Před dávnou dobou 
byl jeden vůdce, 
který měl velmi špatný dech. 
Jednou to jedna jeho  
konkubína zmínila 
a ten vůdce jí  
nechal setnout hlavu. 
Nezměnil sebe, 
místo toho  
dal někomu  
useknout nos. 
Ať měla pravdu 
nebo ne, nebylo dobré 
to udělat. Rozumíte? 
Proto bychom  
se měli změnit 
a neměli bychom dávat 
ostatním příležitost zmiňovat 
naši nedbalost a nepořádnost. 
Nejdůležitější věcí, 
jak jsem řekla, 
je naše vnitřní ctnost. 
Bylo by ale jedno, 
jak jsme ctnostní, 
pokud nám bude zapáchat   
z úst, ostatní by  
to nevydrželi. Je to tak? 
Je v pořádku,  
jestli na to někdy  
zapomeneme. 
Tento druh  
nedbalosti a tento zvyk 
není dobrý. 
V naší době je na trhu 
k mání hodně 
kosmetických prostředků. 
Měli bychom si očistit 
naše tělo, řeč a mysl. 
Měli bychom alespoň  
na ostatní  
udělat dobrý dojem. 
Nejdůležitější člověk je  
náš manžel a naše manželka. 
Samozřejmě, 
že na ně chceme  

udělat dobrý dojem. 
Je to tak?  
Dobrá. To je vše. 
Máte nějaké otázky? 
Chcete se na něco  
zeptat? 
Zapomněla jsem na něco? 
Žádné otázky? 
Teď už to víte – 
během pěti minut můžete 
vypadat okouzlující, svěží, 
živé a cítit se pohodlně. 
Máte-li obavy ze svého 
zápachu ráno, 
použijte nějaký dětský pudr – 
je to velice rychlé – 
nebo se postříkejte nějakým  
lehkým parfémem, abyste  
vypadaly čerstvé a ožilé. 
To je vše. 
Nepoužívejte žádné  
příliš silné. 
Používejte parfém, jen když 
jste večer se  
svým manželem. 
Nepoužívejte ho  
během dne. 
Přitahuje mouchy. 
Chcete přivábit svého 
manžela, ne mouchy. 
Dobrá? 
To je vše. 
Dobrá. 
Podívám se. 
Ona je ve skutečnosti dost  
baculatá, když se ale obleče   
takto, neukazuje to. Ano? 
Měli byste si vybírat  
oblečení, které se hodí na  
vaši postavu. Není potřeba 
kopírovat ostatní. 
Některé spodní prádlo 
dovede stáhnout vaše břicho. 
Můžete si takové koupit. 
Musíte trochu trpět, 
abyste byly krásné. 
Tento styl je nejsnazší. 
Nemusíte se oblékat  
jako já. 
Můžete si koupit své vlastní  

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1593_Stretnutie krásy_VI 

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 2 / 4 

oblečení a samy udělat  
nějaké změny. 
Vemte si pásek a pak  
to bude vypadat krásně. 
Důvodem, proč jsem navrhla 
Nebeské oblečení, není jen, 
abyste si ho kupovali.  
Prodávám ho, protože 
jste ho chtěly. 
Navrhla jsem ho také  
proto, abych vám ukázala, 
jak se oblékat 
a jak ladit barvy, 
rozumíte? 
Rozdílné typy těl 
potřebují různé styly. 
Abyste si udělaly představu. 
Jinak, kdybyste si stále  
kupovaly Nebeské oblečení, 
kdy byste si jich  
mohly nakoupit dostatek? 
Navíc,  
většinu Nebeského oblečení 
vyrábíme jen  
po třech nebo čtyřech kusech, 
protože většinou  
nekoupíme  
mnoho materiálu. 
Dobré materiály jsou  
dost drahé, proto jich 
nemůžeme moc nakoupit. 
Proto vyrobíme jen  
tři nebo čtyři kusy  
od každého designu. 
Neměli jsme v úmyslu 
prodávat, abychom 
vydělali hodně peněz. 
Naše cena je  
velice rozumná. 
Tyto oděvní značky, 
když vyrobí jen tři 
nebo čtyři kusy každého  
stylu, jsou velice drahé, 
rozumíte? 
Proto vás chci informovat. 
Není to tak, že když si 
pořídíte takové oblečení, že si 
ho ostatní mohou koupit také. 
V celé zemi jsou jen  
tři kusy, 

možná, že v celém světě. 
Například tak. 
Proto, pro tak vzácné  
oblečení je jejich cena 
velmi slušná. 
Proto nevyděláváme  
moc peněz. 
Neměla jsem v úmyslu 
vydělávat peníze. 
Vyděláváme nějaké, 
ale používáme peníze 
na záchranné práce nebo 
k tištění duchovních knih. 
Rozdáváme ty knihy  
stejně zdarma. 
Neutratila jsem ty peníze 
na osobní potěšení. 
Například tak. 
Takže jsem nenavrhla  
ty oděvy, abych je prodávala, 
ale abych vám ukázala, 
jak se hezky oblékat 
a jak  
se zkrášlit. 
Když je jednou uvidíte, 
budete mít vlastní nápady 
a můžete si také nějaké  
šaty vyrobit. 
Nemůžete si koupit 
každé šaty. 
Každý člověk si může koupit 
asi jen jedny nebo dvoje šaty, 
pak budete mít nějaký nápad 
a vyrobíte si sami oblečení 
více, rozumíte? 
Měly byste se tedy  
oblékat podle  
typu vašeho těla. 
Nemusíte kopírovat mne, 
ani nikoho jiného. 
Rozumíte? 
Můžete nosit i  
takové oblečení. 
Nemusíte mít dobrou figuru, 
abyste je mohly nosit. 
Jsou velmi volné, ano? 
Je tam jen šerpa, 
ale můžete ji nechat volně, 
když budete chtít.  
Pokud to nemáte ráda moc  

těsné, můžete použít něco  
elastického. Ušijte je volnější 
a když si je oblečete, 
ještě tam zbude místo. 
Je to velmi jednoduché. 
Vidíte,  
ty, co má na sobě, 
nevyžadují  
perfektní figuru. 
Rozumíte tomu, co myslím? 
Jako tyto hinduistické šaty… 
Prosím, postavte se 
a ukažte je všem. 
Kde je její postava? 
Je taková, že? 
A tyto také nepotřebují 
dobrou postavu, 
aby je někdo nosil. 
Jsou stejně elegantní, že? 
Například takto. 
Účes té sestry  
bylo také velmi  
snadné vytvořit. 
Já to taky tak dělám. 
Ukážu vám  
další účes, 
který můžete snadno vytvořit. 
Je hodně účesů,  
které můžete po ránu  
velice rychle vytvořit. 
Kdybyste ráno  
byly rozcuchané, 
vypadaly byste hrozně 
a ovlivnilo by to  
vaši práci.  
Samozřejmě, že večer  
si nechte vlasy rozpuštěné, 
abyste byly romantické, 
ale během dne je lepší  
je stáhnout. 
Alespoň nebudete tak  
ráno vypadat. 
Když budete vařit, 
padaly by vám  
vlasy takto dolů, 
rozumíte? 
A kdyby vám takto  
visely vlasy, mohly by 
chytnout od plamene. Ano! 
Je to velice nebezpečné! 
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Ráno je tedy  
pohodlné takto si  
je svázat. 
Máte-li krátké vlasy, 
udělejte to tak.  
Všechny to víte. 
Pro případ, že byste  
nevěděly, řeknu vám. 
Nestojí to moc 
udělat něco z toho. 
Jen to tady sepnout. 
Je hotovo.  
Je to dobré? (Ano.) 
Například takto. 
Jak to vypadá ze zadu? 
Vypadá to hezky? (Ano.) 
Opravdu? 
Nepotřebujete ani zrcadlo, 
je to velice snadné. 
Vidíte? (Ano.) 
Takto. 
Jen jsem zmínila  
další jednoduchou metodu. 
Je to tak. 
S takovým účesem  
můžete jít i ven. 
Je to nejjednodušší. 
Potřebujete jen  
několik sponek. 
Dejte si klobouk  
a je to. 
Je to velmi rychlé. 
Netrvá to moc dlouho. 
Ne? Dobrá.  
(Moc hezké.) 
Je to taky velice rychlé.(Ano) 
Vidíte? Samozřejmě, když to 
budete dělat, udělejte to lépe. 
Já jsem se nečesala 
ani tím netrávila moc času. 
Pak to postříkejte nějakým  
gelem, aby vám to drželo.  
Kdybyste chtěly  
vypadat ještě krásnější, 
samozřejmě, můžete použít 
něco, k sepnutí.  
Toto nebo toto. 
Například takto. 
Nebo toto. 
Toto, ne to. 

To nebo toto. Ano? 
Připevněte si to takto. 
Dejte si to doprostřed 
nebo na stranu. 
Je to na vás. 
Jak to vypadá  
ze zadu? 
Vypadá to dobře? 
Podívejte se. 
Ano. Takto. 
Vypadá to dobře? (Ano.) 
Ano, není to špatné. 
Nemám oči vzadu, 
ale stejně to vidím. 
Dobrá, další způsob. 
Můžete si taky vzít klobouk. 
Dejte mi klobouk. 
Máte-li strach, že vám vlasy 
ze strany vylezou, 
použijte nějaké hezké klipsy,  
jiné. 
Je hodně  
hezkých sponek do vlasů. 
Můžete použít taky 
ploché. 
Takto to sepněte. Ano? 
Je jich hodně hezkých. 
Tyto nejsou vůbec drahé. 
Vidíte? 
Není to hezké? (Ano.) 
Že je to rozdíl? 
Ano. 
Například takto. 
Vypadá to nóbl. 
Že? (Ano.) 
Je to velký rozdíl. 
Ano, opravdu. 
Je to jiné?  
(Ano.) 
Vidíte to všichni? (Ano.) 
Dobrá. 
Například tak. 
Jen si ještě nasadíte klobouk 
a můžete jít. 
Takto, vidíte? 
Někdy můžeme  
klobouku upravit tvar.  
Například,  
můžete ho nosit tak 
nebo si na klobouk něco 

připnout, například, nebo 
sepnout obě strany nahoru. 
Například, někdy 
to můžete udělat tak, ano? 
Můžete to něčím  
sepnout nebo to přitáhnout 
nahoru nebo připevnit  
knoflíkem nebo to připevnit 
klipsou s květinou. 
Například takto. 
Vypadá to jinak, že? 
Někdy to můžete uprostřed  
stáhnout, ano? Vidíte? 
Nemusíte klobouk nosit  
stále stejně. 
Klobouk může být vyroben  
v pěti nebo šesti stylech.  
Někdy si můžete na to  
uvázat šátek nebo něco 
a pak to bude jiný klobouk,  
rozumíte? 
Kolik byste jinak  
za to museli 
utratit peněz? 
Rozumíte? 
Dobrá? Dobrá. 
Ani elegantní účes, 
jako je tento, 
nezabere moc času, 
rozumíte? 
Často mě vidíte 
v různých účesech 
a mohli byste si myslet,  
že mými účesy trávím  
hodně času. 
Ne. Teď to vidíte? 
Nezabere mi to moc času. 
Trvá mi to jen minutu. 
Během několika minut   
jsou mé vlasy upravené. 
Může to být i rychlejší. 
Dnes nemáme  
správnou barvu, ale tato je 
v pořádku. Dívejte se. 
Tento je  
velice levný 
a dělají je   
v různých barvách. 
Jsou dokonce levnější,  
když je koupíte 
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na Formóze (Taiwanu). 
Tento má síť, 
je to se sítí. 
To už víte. 
Takto to stáhnete. 
Tento má taky síť. 
Ten je taky hezký. 
Tato barva je   
dokonce hezčí 
a víc ji vidíte. 
Vidíte to dobře, že? 
Znáte tento druh? 
Vidíte?  
Takto to utáhněte, 
pak tam takto smotejte 
vlasy. 
Musíte je tam smotat, 
jinak by se tam nevešly. 
Kdyby byly rozcuchané, 
nevešly by se tam. 
Prostě je nacpěte dovnitř 
a bude to hotové. 
Znaly jste  
tento doplněk? 
Ano? Dobrá. 
Viděli jste? 
Že je to velmi snadné? (Ano.) 
Nevypadá to docela dobře? 
Vypadám jako nóbl dáma, 
že? (Ano.) 
To je pravda. Není to špatné. 
Je to tak hezké!  
Vidíte! 
Nemůžete mi teď říkat, 
že musíte utratit hodně 
času a peněz, 
abyste vypadaly hezky. 
Tento klobouk  
taky není drahý. 
Je ale jedno,   
když ho nemáte. 
Nemusíte nosit  
klobouk. 
Můžete jít ven, 
když máte takto vlasy, budete 
vypadat velmi stylově. 
Nepotřebujete klobouk. 
Někdy, když je   
v zimě zima 
můžeme nosit klobouky. 

A v létě můžete nosit  
klobouk proti slunci, 
nebo, když budete chtít  
vypadat trochu vkusně. 
Když klobouk „páchne“, 
to je problém. 
Takto. 
Můžete nosit klobouk. 
Jinak je také hezké, 
když máte účes,  
který jsem právě vyrobila. 
Pokud si můžete  
věnovat trochu času, 
zkrášlete se 
a takto si upravte vlasy, 
budete vypadat 
jako nóbl dáma, 
nóbl dáma, která vaří 
pro svého malého manžela. 
Pochopily jste to? 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

