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V Holandsku žije jeden  
človek, ktorý je nejakým 
dôležitým manažérom 
vo WWF. 
Fond na ochranu prírody. 
Náhodou ho poznám. (Áno.) 
Je v tej organizácii 
na takej pozícii, 
kde môžu analyzovať 
satelitné údaje, 
dať ich do počítača 
a do určitej miery môžu 
predpovedať budúci vývoj, 
chápete, (Áno.), 
čo sa stane  
s prírodnými zdrojmi. (Áno.) 
Môžu merať emisie uhlíku 
a všetko je to veľmi vedecké. 
Dobre, takže čo ďalej? 
Čo povedal, že nám  
prinesie budúcnosť? 
Mal veľké obavy, 
zhovárali sme sa asi 
2-3 hodiny a na konci 
som sa ho spýtala: 
„Takže aké je riešenie?“ 
A on mi povedal: 
„Neviem!“ 
Nikto to nevie. 
Nikto nechce nič urobiť. 
My máme riešenie, 
ale oni to nerobia. 
Existuje riešenie. 
Len tri kroky, však? 
Vegetariánstvo, 
udržateľná energia, 
pestovanie stromov. 
O čo jednoduchšie 
to môže byť? 
Snažíme sa, ako len môžeme. 
Okrem toho, že pracujeme 
už veľmi tvrdo, 
šírime správy, 
chodíme von rozdávať 
letáky a tak ďalej. 
Inzerujeme v novinách 
na vlastné náklady. 
Vysielame v TV 
na vlastné náklady. 
Hovoríme o tom každému, 

koho poznáme. 
Niektorí sa o to starajú, 
hovoria: „Ach, áno,“ 
zaujíma ich to, chcú o tom 
vedieť, skutočne sa o to 
starajú, ale možno  
o chvíľu na to zabudnú, 
pretože treba sledovať TV, 
ísť do divadla, 
majú manželstvo, deti, 
a zdá sa, že nevedia, 
čo je prioritou. 
Alebo ešte viac, peniaze, 
podnikanie. 
Každý už teraz vie 
zo správy OSN, 
že jedenie mäsa, 
chov zvierat, 
je jedným  
z najhorších faktorov alebo 
dokonca najhorším faktorom 
klimatických zmien, 
globálneho otepľovania. 
A nikto o tom nehovorí. 
Každý hovorí len –  
nová energia, 
hybridné autá, 
autá na stlačený vzduch, 
zariadenie  
na odsávanie uhlíku, 
vykopať jamu  
a uskladniť v nej uhlík. 
Akoby to jedného dňa  
neprasklo. 
A predtým to už  
musíte dýchať, 
akoby sa vás to netýkalo, 
nerozumiem tomu. 
Mám na mysli, že čo je také 
ťažké vzdať sa kúsku mäsa 
a nahradiť ho kúskom tofu? 
Ktoré je presne to isté, 
a ešte výživnejšie. 
Lepšie pre vaše zdravie. 
Oveľa ekonomickejšie. 
Ako to, že každý 
proste neobetuje 
trochu chuti na jazyku? 
Aj keby mäso chutilo 
tak skvele, aj keby ľudia 

mäso tak veľmi mali radi, 
ako to, že ho nedokážu 
obetovať kvôli  
prežitiu všetkých, 
aj ich vlastných detí? 
Ako to, že to nedokážete? 
Proste nahradiť kúsok mäsa 
kúskom tofu, to je všetko. 
Obzvlášť v súčasnosti, 
keď máme všemožné druhy 
vegetariánskeho mäsa, 
ktoré chutí skvele. 
Napríklad zo sóje. 
Vyzerá to rovnako. 
Neviem, či to chutí  
rovnako alebo nie, 
mne to chutí veľmi. 
Chutí to skvele, 
dokonca ešte lepšie. 
Aj tak sa nedokážu vzdať 
toho kúska mäsa. 
Bez ohľadu na to, 
či zajtra zomrú, alebo či 
ich deti budú trpieť alebo nie. 
Nie je to len o zomieraní, 
je to utrpenie – 
duševné, fyzické, 
psychické, emocionálne –  
pred umretím. 
Kvôli všetkému tomu plynu. 
Už je vo vzduchu. 
Veľmi ľudí ovplyvňuje. 
Oni si to ale nepripúšťajú, 
ani sa na to nesťažujú. 
Predpokladajme, 
že nikto nič neurobí 
a planéta bude zničená. 
Čo urobíte? 
Nejaký nápad? 
Vidíte, koľko bolo 
„času konať“ predtým? 
Predtým to nemali. 
Keď sa teraz  
pozriete kamkoľvek, 
niečo už robia 
pre životné prostredie. 
Dúfam, že to urobia všetci 
a dostatočne rýchlo. 
Dúfam, že vláda 
na to skutočne dá dôraz. 
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To je všetko, v čo dúfam, 
a aj médiá – každý deň. 
Jednoducho zakázať toto, 
zakázať tamto, 
proste už viac žiadne mäso 
a potom sme zachránení. 
Skutočne! Veľmi prosté. 
Stačí bezmäsitá strava. 
Bez živočíšnych produktov. 
Udržateľná energia, 
nekonečná slnečná energia 
alebo energia z vĺn. 
A pestovať stromy. 
Každý nech zasadí 
len pár stromov. 
Nie veľa. 
A vláda nech namiesto 
dávania peňazí do vojny 
tie peniaze použije  
na zaplatenie ľuďom, 
aby sadili stromy tam, 
kde je púšť, 
kde je suchá klíma, 
kde je už poškodená, 
na obnovenie atmosféry. 
Veľmi jednoduché. 
Boli by sme šťastní, aj keby  
sme sadili stromy zadarmo, 
kedykoľvek môžeme, 
keby vláda skutočne stála 
za každou časťou 
tohto programu. 
S radosťou by sme išli von 
a varili vegetariánsky, 
a každému to ukázali. 
Vo všetkých našich domoch, 
pozývame ľudí na návštevu 
a ukazujeme im,  
ako variť vegetariánsky. 
Po pár týždňoch to už vedia. 
Môžete to urobiť ako prvé. 
Čo ale mám na mysli, je, 
keby za tým skutočne 
bola vláda a médiá, 
musia sa len vzdať  
kúska mäsa, 
aj keby to bola nejaká obeť, 
skutočne to stojí za to. 
Je to vskutku najvznešenejšia 
vec, ktorú môžu urobiť 

v celom svojom živote. 
Len sa vzdať kúska mäsa 
a nahradiť ho  
vegetariánsky mäsom. 
Máme toľko jedla na jedenie, 
nie je to tak, 
že nemáme na výber. 
Prečo to proste nevyskúšajú? 
Od teraz 
by každý z vás mal byť  
učiteľom. 
Kamkoľvek pôjdete, 
každému koho stretnete, 
o tom povedzte. 
Pozvite ich do svojho domu, 
ukážte im 
vegetariánske varenie. 
Ukážte im to naživo, 
ináč ak to vidia len v TV, 
môže to byť iné. 
Použite svoju osobnú 
energiu, lásku, 
aby ste im to ukázali. 
Len to šírme ďalej, 
robme, čo môžeme. 
Použite svoj čas 
na záchranu planéty. 
Ukážte im, ako variť 
vegetariánske jedlo. Dobre? 
Chcem, aby sa každý dom 
zmenil na reštauráciu, 
vegetariánsku reštauráciu. 
Ukážte im, čo jete. 
Ak nevedia,  
čo je to vegetariánstvo, 
ak nevedia, ako to zvládnuť. 
Oni skutočne nevedia. 
Aj keď niektorí ľudia  
vedia ako, vedia, 
že vegetariánstvo je dobré, 
nevedia ako. 
Pýtajú sa na to dokonca  
na internete. 
Ako to robíte? 
Vidíte? 
Niektorí ľudia o som 
skutočne predtým nepočuli. 
Nikdy o tom nepremýšľali. 
Takže to robíme my. 
Vy všetci vo svete, 

učte ich každý deň,  
vždy keď môžete. 
Pozývajte ich náhodne, 
ukážte im ako. 
Pozvite ich ako hosťa, 
bez podmienok. 
Ukážte im, ako. 
Každý, kto sa na vás usmeje, 
porozprávajte sa s ním. 
A pozvite ich na kávu 
a potom k sebe domov. 
„Bývam neďaleko! 
Nevedel som, že mám 
takého milého suseda. 
Aká česť! 
Poďme ku mne domov, 
dáme si šálku kávy.“ 
A tak ďalej. 
Začnite s tým. 
Nežartujem. 
Urobte niečo. 
Pretože vy ste tam vonku. 
Ja tú prácu robím na 
Supreme Master Television 
a varím pre svojich psov. 
Tiež o tom hovorím  
každému, komu môžem. 
Naučte sa dobre variť 
a ukázať to. 
Vďaka vášmu úsmevu 
sa roztopí aj kameň. 
A s vaším jedlom 
sa roztopí srdce. 
Nič nestratíte. 
Vegetariánstvo je veľmi  
lacné, vždy si môžete  
dovoliť niekoho pozvať. 
A je to dobrá investícia. 
Zachraňuje to planétu. 
Stojí to za to. 
Snažte sa, ako môžete 
prostredníctvom 
Supreme Master Television, 
prostredníctvom letákov, 
kníh, internetu. 
Má to veľký, veľký vplyv. 
Ale aj tak,  
zvyk zomiera ťažko. 
Len im povedzte, aby 
zmenili zvyk, to je všetko. 
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Pozvite každého,  
koho môžete, ukážte im  
vegetariánsku stravu. 
Je to ako všetko ostatné. 
Použite sviečky a to všetko. 
Koľko to stojí? 
Nie tak veľa. 
Nemusí to byť veľa. 
Urobte to slávnostné, 
príjemné a útulné. 
Urobte jedlo chutné 
a oni sa potom vrátia znovu 
a potom im ukážte, 
ako sa to varí. 
Pretože skutočne, 
oni to nevedia. 
Hovorím vám pravdu. 
Nie veľa ľudí vie, 
ako variť vegetariánsky. 
Keď si pomyslia na 
vegetariánstvo, napadne ich 
len jedenie fazule, 
zelenej fazuľky, 
a potom sa obávajú, 
že budú ako fazuľový struk. 
Zaiste by vám mnohí  
povedali: 
„Ach, vegetarián! 
Na tom dokážeš prežiť? 
Je to dosť výživné?“ 
Pýtajú sa vás to preto, 
že to skutočne nevedia. 
Pretože o tom  
nezisťovali informácie, 
ne sú na to zvyknutí. 
Dúfam, že sa dožijem dňa, 
kedy vláda skutočne 
zakáže mäso, 
pretože je pre ľudí jedovaté. 
Nehovoriac o metáne, 
alebo o plyne z odpadu, 
vyčerpávaní energie, 
vody, liekov. 
Áno, je jedovaté. 
Z mäsa každý ochorie. 
Mäso je jedovaté. 
Každý to vie. 
Vodca ľudí by mal byť 
vodcom, 
mal by pomáhať 

ľudí chrániť. 
Povedzme, že viete, 
že je niečo jedovaté 
pre vaše deti. 
Dáte im to dobrovoľne? 
Aby ste im uškodili? 
Nie! Nie, však? 
Takže teraz, všetky dôkazy 
poukazujú na to, 
že mäso je tiež jedovaté, 
že alkohol je zlý. 
Len ich úplne zakázať. 
Už o tom nie je 
žiadna diskusia. 
Jedovaté veci 
nedávajte svojim ľuďom. 
Nedovoľte, aby boli 
v blízkosti vašich ľudí. 
Dokonca aj deti 
majú prístup k alkoholu, 
nehovoriac o mäse. 
Dobre, to je všetko. 
Musíme zakázať mäso. 
Zakazujeme to teraz tým, 
že ľuďom ukazujeme, ako 
jesť a variť vegetariánsky. 
My všetci. 
Toto je skutočne pre prežitie. 
Urobte z toho svoje poslanie 
informovať ľudí 
o nebezpečenstve 
jedenia mäsa 
a ukážte im riešenie. 
Mäso skutočne  
nie je dobré pre našu planétu. 
Mäso je zlé. 
Pretože mäso je tou príčinou, 
nie sú to ľudia! 
Nie sú to ľudia, však? 
Oni to nevedia! 
Skutočne to nevedia. 
Ovplyvňujú sa navzájom 
a skutočne sú len úbohými 
obeťami situácie. 
Naozaj, je to tak. 
Musíte to robiť s láskou. 
Musíte mať veľký súcit, 
aby ste obetovali svoj čas 
a energiu. 
Existuje organizácia  

s názvom Pomoc zvieratám – 
dostala som od nich 
nedávno email. 
Majú systém, 
v ktorom vás vytrénujú, 
alebo sa môžete vytrénovať, 
aby ste mohli chodiť do škôl 
pridelia vám školy 
a môžete si vybrať vekovú 
skupinu ľudí, s ktorými 
sa budete rozprávať. 
A Tim premýšľa, 
že to bude robiť 
pre malé deti. 
Áno, môžeme to robiť. 
Môžete hovoriť 
o vegetariánstve alebo 
o klimatických zmenách 
a podobne. 
Áno, môžete pracovať ako 
dobrovoľníci v školách, 
navariť v ten deň jedlo 
zdarma alebo ukážku. 
Alebo sa spýtať, kto sa chce  
ísť naučiť s vami niečo  
o vegetariánskej strave. 
Každý prinesie pár mrkiev. 
Pretože deti milujú zvieratá 
a potom začnú rodičom 
hovoriť: 
„To nemôžeme jesť, 
to sú krásne bytosti.“ 
Áno, deti sú skvelé. 
Áno, ak môžeme. 
Mistryně, vím z rozhovorů, 
že lidé jsou seznámeni 
s problémem  
globálního oteplování, 
protože všichni k tomu 
mají co říci. (Ano.) 
Přesto, jak spolu vše souvisí, 
Přesto to, jak spolu vše  
souvisí, příčina a následek, 
zdá se, není tak zřejmé. 
Otázka: je to opravdu 
nedostatek informací, 
které lidi mají, nebo musíme 
brát v úvahu další faktory? 
Je to mnoho věcí.   
Nedostatek informací 
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je jedna z nich. 
Další věc je,  
že lidské zvyky  
je těžké vymazat.  
Další věc je, že oni 
nevědí nic o špatné odplatě 
za zabíjení zvířat. 
Oni nevědí o prospěchu, 
když chrání životy 
a jsou soucitní  
k ostatním bytostem, 
jiným, ne jen k lidem. 
To je ten problém. 
Oni ani nevědí,  
že jedení masa, 
strava založená na zvířatech 
má nějakou souvislost  
s globálním oteplováním. 
To je důvod, proč jsme tady. 
To je důvod,  
proč děláme, co můžeme, 
abychom zprávy rozšířili. 
To je důvod, proč  
Supreme Master Television 
každý den lidi informuje. 
A i kdyby se na to nedívali, 
ta informace je ve vzduchu. 
Rozšíří se 
do všech koutů světa. 
Kolik lidí ji může přijmout 
záleží na tom, 
jak jsme schopni zdolat 
negativní vlny 
destruktivních médií, 
a destruktivní energii světa. 
My budeme dělat to nejlepší. 
Je to lepší než nic, ano? 
Děkuji Vám. 
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