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V Evropě mnoho lidí 
protestovalo, a oni pak 
skutečně výrobky v některých 
supermarketech označovali, 
u některých velkých 
společností, řetězců. 
Já vím. 
Mnohé velké společnosti 
neprodávají to a to. 
Nenakupují 
takové a takové potraviny, 
upravené potraviny. 
Mnoho protestů, 
a pak toho skutečně 
mnozí nechali. 
Mnoha experimentů 
s geneticky upravovanými 
potravinami zanechali, 
protože lidé 
projevili svůj názor. 
Vy si zvolte sami. 
Měly geneticky upravené 
potraviny 
dosud nějaký špatný vliv? 
Špatný vliv, vedlejší účinek? 
Četla jsem o tom. Občas 
se bojí, že lidé mohou 
mít více alergií. 
Alergie, ano, ano, ano. 
Je to příliš pozměněné a 
tělo neví, 
jak to strávit. 
Nevím, jaké 
to má vedlejší účinky. 
Ale předpokládá se, 
že 68 procent našeho jídla 
bylo pěstováno tímto 
způsobem nejméně 2 roky. 
Pouze 2 roky, 
je možné, 
že se to ještě neprojevilo. 
Občas to trvá déle, 
než se ukáže 
nějaký účinek, že? 
Jen doufejme, 
že cokoli to je, 
když už se to stalo, 
doufejme, že lidé 
nebudou mít zlé následky. 
Přinejmenším, když to 

nepomáhá, ať to neubližuje. 
Teď jsme začali 
vegetariánsky 
(vegansky) jíst, 
zvolili jsme vegetariánský 
způsob 
života a 
mnoho lidí se obrátilo 
k vegetariánství. 
(veganství). 
A potom, 
Mája musí vynalézt 
jakkoli modifikované 
DNA jídlo. 
Jsme šťastní, 
že mnoho, mnoho lidí 
přešlo na vegetariánství. 
Jen v Americe to je 
více než 20 procent každý 
rok, jak jsem slyšela. 
A proto jsem šťastná. 
A mnoho farem pro pěstování 
dobytka se změnilo 
na odlišné farmy. 
V Rakousku 
máme jednoho zasvěceného, 
který pěstuje 
BIO zeleninu. 
Má malou farmu. 
Je to asi pro 
20 rodin, 
myslím. 
To je úžasné! 
Je to fajn, 
protože v létě 
můžeme mít téměř 
všechno od něho. 
To je dobré. 
A chutná to 
mnohem lépe. 
To je skvělé! 
Když nemusíte dělat 
nic jiného, 
kupte malé pole a pěstujte 
pro nás 
zeleninu. 
Jako v Rakousku, 
jak o tom 
hovořila, 
v Rakousku, v její zemi. 

V Rakousku, kde sněží 
a je zima asi půl roku. 
Takže 
můžete pěstovat zeleninu 
pouze v létě a na jaře 
a v létě. 
Asi šest měsíců 
můžete pěstovat cokoli, že? 
A jiné věci mohou 
být také trochu pěstovány, 
ale odlišně. 
V létě máte 
hlavně zeleninu. 
A to je 
velice chladná země. 
Občas tam sněží. 
A občas je velice chladno, 
něco jako minus 
10 stupňů. To může být. 
A ještě tam mohou 
pěstovat zeleninu. 
A pouze jedna osoba 
nasytí 20 rodin. 
Farmářství není 
lehká práce, 
ale velice záslužná. 
Slyšela jsem o 
statistickém výzkumu, 
že nejšťastnější 
manželství je 
farmářské. 
A potom 
další je doktorů 
a třetí učitelů. 
Takže pokud je 
vaše manželství v ruinách, 
jděte a zorejte půdu 
a učiňte ji úrodnou 
a pěstujte zeleninu. 
Možná to je nejlepší 
zaměstnání pro každého. 
Nevím. 
Nicméně, 
jak je možné, že farmáři 
mají šťastné manželství? 
Musí to být díky produktům, 
které vyrábějí a díky slunci, 
čerstvému vzduchu 
a pracují dohromady 
a vidí 
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věci růst a cítí se 
naplnění a šťastní. 
A všichni lidé, kteří 
jedí jejich jídlo jsou 
šťastní a dobří. 
Přispívají 
ke štěstí pro každého, 
kdo jí jejich jídlo. 
Mohu to potvrdit. Bratr, 
který je farmář, je 
velice šťastný. 
A každý jezdí rád 
k němu 
na prázdniny. 
A konečně, 
většina lidí 
vždy nachází něco 
jako farmářský prodej 
Prodává 
na trhu. 
Chodí tam 
na 4 hodiny denně a 
možná o víkendech. 
Víkendy, 
nebo něco takového. 
Obvykle tam můžete najít 
BIO farmáře. 
A zkuste si koupit 
co nejvíce jídla 
od něho, navíc když 
je certifikované. 
Ale díky modifikovanému 
jídlu, co myslíte, 
bude svět méně hladovět 
nebo ne? 
Řekněme, 
že pěstujete jablka. 
Pravděpodobně BIO. 
Pravděpodobně 
sklidíte 100 jablek denně. 
Pokud sklízíte 
modifikovaná, 
tisíc. 
Pravděpodobně 1000, 
Takže jsou 
mnohem levnější 
a je jich více. 
Jste si jisti, že budou 
všude levnější? 
No, 

výnosnost půdy začala růst, 
jakmile začali 
používat 
pesticidy a 
podobné věci. 
Výnosnost 
neustále stoupala. 
Ale nyní 
dosáhli bodu, 
kdy produkce 
začala 
klesat. 
A proto se 
začalo s geneticky 
modifikovaným jídlem. 
Ale v průzkumu 
Rutgerské Univerzity 
šli do supermarketu 
a koupili 
spoustu 
zeleniny. 
A potom šli 
do BIO obchodu 
a koupili zeleninu tam. 
A Bio jídlo 
mělo o 50 až 80 
procent více živin. 
Takže možná máme 
více jablek, ale 
hodnota, minerály a 
vitamíny, které dostanete 
z Bio jablek více než 
převýší jejich cenu. 
Pro a proti. 
Přesně. 
Takže se zdá, 
že i když 
je koupíte levněji, 
platíte za méně, 
za prázdnější jablka. 
Platíte méně, 
ale také dostanete méně. 
Možná dokonce méně, 
než jaká je hodnota, 
za kterou jste zaplatili. 
Takže v závěru ztrácíme. 
Prohráváme s přírodou. 
Bravo! 
Bože, Ty jsi nejlepší, 
děláš všechno 

správně. 
V čemkoli se tě snažíme 
předstihnout, není tak dobré. 
Takže všechna ta 
DNA jídla nejsou 
dobrá. Prázdná! 
Mají jenom větší 
rozměr, 
ale nic uvnitř. 
Jako rajčata, která jsou 
pěstována, aby měla 
stejnou velikost, barvu 
a dlouhou trvanlivost. 
Jak nudné! 
Ale ne pro 
nutriční hodnotu. 
Udělali výzkum a nenašli 
nutriční hodnotu. 
Pěstují je, prodlužují 
jejich trvanlivost 
a je to na úkor 
nutriční 
hodnoty. 
Ano, ano. 
A mrkev je 
obecně modifikovaná, 
takže vám nebude 
vyčuhovat s tašky 
její nať. 
Četla jsem knihu 
o lidech, kteří 
pěstují velice dobrou a 
velkou zeleninu, kterou 
tvarují pomocí kamenů 
kolem ní. 
Má to název ve francouzštině, 
něco jako tvarování. 
Tvarují ji 
velkou jako… 
Ano, zkouší různé 
formy. 
Všimli si, že hmyz 
nenapadá rostliny, které 
mají správnou formu. 
A potom zelenina 
vyroste opravdu velká. 
Velmi velká, 
velmi zdravá. 
Jak to dělají? 
Pomocí kamenů 
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kolem rostlin? 
Ano, jedna žena 
měla inspiraci. 
Nakonec, až 
budou velice dobří, 
chtějí tu dobrou zprávu 
říci všem 
lidem. 
Vím. 
Dobré zprávy! 
Když milujete svou 
zeleninu, roste. 
Musíte ji 
opravdu milovat. 
To je dobré, zkusme to. 
Dejte všechny kameny 
kolem vašeho zelí a donuťte 
ho, aby vyrostlo velké. 
Jeden 
pravdivý příběh. 
Ve Skotsku to 
teď tak dělají. 
Brzy o tom budu 
vědět více. 
Prosím ano, 
Můžeme to vytisknout 
v našem časopise. 
A když nějaký farmář 
bude chtít udělat něco 
pro svět, udělá to tak. 
Víte, když pěstujeme 
s láskou, ve Skotsku 
to všichni víte, 
žil tam farmář, 
který miloval své brambory 
tak moc, že jeho brambory 
byly obrovské. 
Bylo to v novinách. 
Co se s ním 
stalo? 
Stále pokračuje? 
Myslím, že ano. 
A teď zkoušejí 
používat věci. 
Jak jsem říkal, 
vlny s kamením. 
Chystají se na to. 
Ano. 
Zjistěte to pro nás 
více, je to vzrušující. 

Také můžete zjistit, 
jaké druhy rostlin 
rády vyrůstají spolu. 
Protože občas 
nějaké druhy 
proti sobě bojují. 
A občas milují 
své sousedy, 
takže se vzájemně 
podporují. 
To je velice dobré. 
Pokud opravdu do toho 
vložíte své srdce 
a skutečně to milujete, 
vaše rostliny vyrostou 
opravdu velké. 
Podobně to bylo v Miaoli, 
kde jsme farmařili. 
Dala jsem každému 
kousek země, aby na něm 
něco pěstoval. 
Tomu, kdo miloval 
zeleninu a rostliny, 
všechno tak krásně rostlo. 
Lidé, kteří pěstují 
s láskou, 
vidím, jak jejich rostliny 
rostou tak rychle a hojně. 
To je pravda. 
Povím vám o své zkušenosti. 
Když jsem byla v Americe, 
neměla jsem peníze. 
Žila jsem v chrámu. 
Když jsem tam poprvé 
přišla, byla tam asi 
takhle malá rostlinka. 
Této velikosti. 
A řekli mi, že je 
tam pět let. 
Nemohla jsem tomu uvěřit. 
Pět let a tak malá. 
A žlutá tady 
a hnědá tam. 
A tak malá, stonek 
tak malý jako toto, 
květinový stonek. 
A potom jsem si řekla, 
ach pět let, to musí 
být zábavná rostlinka. 
Nestarali se o ni, 

tak jsem ji pouze zalévala. 
Občas 
nějakým zbytkem čaje, 
víte, 
dávala jsem jí pít. 
Občas jsem pila čaj 
a dala jsem polovinu jí, 
to, co zbylo. 
A ona rostla a rostla 
a rostla. 
A můj Bože, stala se tak 
velkou a stonek byl 
velký jako toto 
a tolik vyrostla. 
Byla asi takhle 
velká. 
A květináč vypadal tak 
malý a žlutý, napůl 
žlutý, napůl hnědý. 
A rostla tak rychle, že 
jsem jí musela kus uříznout 
a dát do jiného květináče, 
který jsem našla venku 
nebo do nějakého hrnku 
nebo lahve. 
Rozřízla jsem ji v půlce 
a ona zase rostla. 
A později 
jsem ji musela uříznout zase 
a potom jsem už neměla 
žádné květináče. 
Přesadila jsem 
ji ven 
před chrám. 
Každý, kdo šel kolem si 
ji bral domů, protože 
jsem už pro ni neměla místo. 
Rostla pouze 
z čaje a vody 
a tak to je. 
A opat toho chrámu 
se mě zeptal, 
jaké jsem koupila 
hnojivo. 
Zeptala jsem se: Co tím 
myslíte? Jaké hnojivo? 
Neměla jsem peníze. 
Neměla jsem žádné kapesné 
v té době; 
pracovala jsem zadarmo. 
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On to věděl. 
A později, 
když o tom mluvil, 
mluvil o tom se svými žáky. 
A jeho žáci 
mi to přišli říci. 
Jinak, 
jak by to věděli? 
Nebylo to 
v New Yorku. 
A říkali, 
že když Mistr o mě mluvil, 
říkal, že mám tolik lásky 
a tak rostliny 
vyrostou 
tak velké. 
Když máte lásku 
všechno roste. 
Možná to je 
lepší alternativa než 
geneticky modifikované 
metody. 
Nicméně, 
my nekritizujeme. 
Oni to zkouší a jsou 
nadšení z nových 
možností ukončit 
světový hladomor 
nebo 
více vydělávat. 
Možná to v začátku 
bylo myšleno dobře. 
A později to 
obchodníci zmanipulovali, 
zmonopolizovali 
a udělali to 
něčím jiným. 
Od té doby 
pokročili dále, zahrnuli 
do toho zvířata 
jen pro experiment 
k získání většího profitu 
a tak. 
Takže to dopadlo tak, že to 
postrádá jakoukoli 
lásku. 
A proto 
lidé proti tomu protestují. 
Protože 
když to jedí, 

necítí se dobře, 
necítí lásku, 
necítí se spokojení. 
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