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Majsterka, sme si vedomí, 
že potrebujeme získať 
každého pre vegetariánstvo, 
aby sme zvrátili klimatické 
zmeny rýchlo a okamžite. 
Avšak, 
keďže zmeniť ľudský postoj 
je pomalý proces, 
stačí pre záchranu planéty 
recyklácia 
a menšie používanie áut? 
Dúfam! 
Želám si, aby to tak bolo, 
ale to nestačí, zlatko. 
Do určitej miery to pomôže 
ale nie je to dosť, 
nikdy to nebude dosť. 
Samozrejme! 
Zo všetkých vedeckých 
faktov, zo všetkých správ 
vieme, že autá, 
recyklácia, odpady, 
nie sú hlavnou príčinou 
globálneho otepľovania. 
Nie sú hlavným 
znečisťovateľom planéty. 
Nie sú hlavným zabijakom. 
Takže to vieme. 
Pomôže to do určitej 
veľmi malej miery. 
Ak mi skutočne neveríte, 
sadnite si k tomu 
a vypočítajte to, 
potom to uvidíte. Len malý 
matematický výpočet. 
Všetky náklady 
odlesňovania, 
všetky náklady na dopravu, 
všetku tú spotrebu vody, 
všetky náklady na lieky, 
všetky náklady na choroby, 
všetky náklady 
na výstavbu nemocníc, 
vzdelávanie viac doktorov 
a vyrábanie viac liekov 
a potom to spôsobuje, 
že ľudia nedokážu už ani 
rozmýšľať, pretože sú chorí, 
všetky tie zármutky 
z chorôb a spôsobovanie 

problémov milovaným 
ľuďom, 
a potom všetky problémy 
alebo náklady na vojny 
z dôvodu hladu, 
kvôli potravinovej neistote. 
Všetko toto pripočítajte. 
A všetko zachraňovanie. 
Šéf 
Medzivládneho výboru OSN 
pre klimatické zmeny, 
povedal, že treba zarátať aj 
zmrazovanie toho všetkého. 
A všetky tie choroby, 
ktoré vchádzajú 
do tiel zvierat 
a potom do vás. 
To ešte nehovorím 
o karmickej odplate. 
Hovorím len o vedeckých 
a fyzických dôkazoch. 
Vegetariánstvo je teraz 
jediným riešením. 
Je to najlepšie 
a najrýchlejšie riešenie. 
Prekvapivo to 
všetci akoby prehliadajú 
a nehovoria o tom. 
Len zopár ľudí o tom hovorí. 
Zvyšok sa to pokúša obísť. 
„Dobre, recyklujeme. 
Fajn, menej používame autá, 
jazdíme na bicykli.“ 
Všetci to teraz už vedia, 
ľudia, ktorí majú moc, 
to vedia, 
ktorí majú dostatok 
komunikačných možností. 
V dnešnej dobe 
máme televíziu, rádio, 
noviny, 
mikrofóny, 
každý už vie, 
že vegetariánstvo 
je tým riešením. 
Ale zdá sa, že sa 
vegetariánstvo vytratilo 
z myslí mnohých vodcov 
a mnohých ľudí na svete. 
Takže neviem, 

čo ešte povedať. 
Neustále to každému 
hovorím a vy tiež, 
snažíte sa zo všetkých síl 
rozširovať toto posolstvo. 
Niektorí ľudia sa obrátia 
na vegetariánstvo, to je isté. 
Majsterka, môžeme sa s vami 
podeliť o niektoré 
pozitívne správy? 
Áno. 
Skvelé. 
Budem rada. 
Dostala som spätnú väzbu 
od jedného z členov 
našej asociácie 
v Londýne, ktorý vlastní 
vegánsku reštauráciu. 
Nedávno zaznamenali 
rapídny nárast 
počtu ne–vegetariánov 
hľadajúcich 
alternatívnu stravu. 
Po tom, čo vyskúšali 
chutnú a výživnú stravu, 
mnohých z nich to 
presvedčilo 
o životnom štýle 
a prospechu nemäsitej stravy 
pre životné prostredie. 
Áno, som šťastná. 
Veľmi dobre, veľmi dobre. 
Som šťastná! 
V súčasnosti sú veľmi 
zaneprázdnení. Je to skvelé. 
Skvelé. 
Gratulujem. 
A mám pre vás ešte 
ďalšiu správu. 
Autor londýnskeho 
vegetariánskeho sprievodcu, 
ktorý navštívil 
túto reštauráciu, 
tú istú reštauráciu, 
oznámil, že v Londýne 
bolo otvorených štyridsať 
vegetariánskych reštaurácií 
od poslednej edície, 
od posledného vydania 
tohto sprievodcu. 
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Takže v Londýne teraz máme 
viac možností? 
Áno, máme. 
Gratulujem! 
To je dobré pre vás. 
Ďakujem. 
Som taká šťastná. 
Mohlo by to byť 
aj vďaka faktu, 
že meditujete 
a chodíte von 
rozdávať letáčiky a podobne, 
a tak si ľudia 
viac zvykli na tú myšlienku, 
vidíte. 
Takže vám veľmi ďakujem 
za to, čo ste urobili, 
čo robíte 
a čo ešte urobíte. 
Ďakujeme vám. 
Ctihodná Mistryně, 
co můžeme udělat, abychom 
ovlivnili mladší generaci, 
pomohli v budoucnu 
pozvednout jejich uvědomění 
o globálním oteplování? 
Musíte je učit 
a mluvit s nimi o tom, 
co víte, 
o všem co souvisí s otázkou 
globálního oteplování. 
A musíte jim vysvětlit, 
co víte, 
jak omezit oteplování, 
jak ochránit Zemi, 
jak zastavit nárůst 
globálního oteplování, 
aby zachránili Zemi 
a zachránili sebe, ostatní 
a všechny zvířata na světe. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Uznávaná Mistryně, 
jakou roli hrají 
zasvěcení po celém světě 
v probouzení 
a přecházení lidstva 
na vegetariánství? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
My musíme oznamovat 
zprávy 

o globálním oteplování, 
aby o tom všichni věděli. 
Čím více lidí o tom 
bude vědět, tím lépe. 
Vysvětlete jim, 
jak zachránit 
celou planetu, to je vše, 
ať jsou vegetariány, 
jsou dobří 
a chrání životní prostředí, 
ale musí se také modlit 
k Nebi o ochranu. 
Děkuji vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně. 
Ahoj. 
Přemýšlela jsem,  
co se stane s planetou Zemí 
koncem roku 2009? 
Protože jsem při některých 
příležitostech slyšela, 
že říkáte, 
že máme maximálně 2 roky. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Říkala jsem vám, 
že jsme teď získali více času, 
jak se lidé připojují 
do kruhu vegetariánů 
a v poslední době zmenšili 
hodně zlé karmy (odplaty). 
A také lidé se snaží 
být ekologičtější. 
Ano. 
Recyklují, sází stromy, 
jsou hospodární atd., atd. 
Navzájem si více pomáhají 
a jsou k sobě tolerantnější, 
více se mluví o míru. 
A více lidí se připojuje 
k vegetariánské stravě – 
– to je důležitější – 
čím méně zlé karmy 
(odplaty) budeme mít, 
tím více času získáme. 
Buďte tedy pozitivní. 
Dokonce vláda a mnohé 
skupiny jsou ekologické 
a stávají se vegetariány. 
Možná budeme mít více času. 
A teď chci, abyste se více 
zaměřili na to, jaký chcete, 

aby svět byl. 
Například vegetariánský, 
ekologický, dobrý. 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám mnohokrát. 
Rádo se stalo. 
Ale dále dělejte svoji práci, 
distribuujte letáky, 
meditujte, modlete se, 
pomáhejte si navzájem, 
pomáhejte ostatním. 
Zatímco budete mít 
velice pozitivní očekávání 
a postoj. 
Věci se mohou 
přes noc změnit, víte? 
Ano, stále se to může stát. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Drahá, milovaná Mistryně, 
mám 2 otázky. 
Vím, že budoucnost záleží 
na změně lidí na této planetě. 
Oni se už mění, 
ale dělají to příliš pomalu. 
Mám určitou odezvu 
od mých příbuzných, přátel 
a lidí se kterými jsem 
mluvila, kterým jsem dala 
DVD a  SOS letáky, 
že změnili svoji stravu tak, 
že snížili konzumaci masa. 
Ano. Ale stačí to, 
když nejsou 
100% vegetariáni? 
Je to lepší než nic, 
alespoň je to lepší pro 
jejich život a zdraví, 
je to lepší pro mnoho zvířat 
a lepší pro naši planetu. 
Pokud nemohou zachránit 
náš svět, alespoň zachrání 
své duše 
a to je pro ně velice důležité. 
Ano, Mistryně. 
A snažte se je nějak 
přesvědčit, aby byli 
úplnými vegetariány, 
to by pro ně bylo ještě lepší. 
Je to dobré, vidíte? 
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Je efektivní, 
že chodíte ven a dáváte 
jim letáky, 
někteří lidé se zamyslí 
a pak porozumí 
důležitosti toho, 
a pak se změní. 
To je velmi dobré. 
Dobrá práce. 
Bravo a děkuji vám. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Moje otázka je: 
Nedávno jsem vyslechla 
rozhovor žáků 
základní školy, 
kteří mluvili o tom, 
čím by chtěli být, až vyrostou 
a jeden odpověděl: 
„To už nebudeme žít 
díky globálnímu oteplování, 
proč bych tedy odpovídal?“ 
Jen jsem přemýšlela  
jakou inspiraci můžete 
dát dětem, které cítí 
beznaděj ohledně 
globálního oteplování. 
Řekněte jim, 
aby byli pozitivní. 
Řekněte jim, aby měli 
naději a stali se vegetariány. 
A prosím ať jsou ekologičtí 
a dobří, pak je Nebe ochrání 
a budeme mít budoucnost. 
Řekněte jim, že se vše 
dá vždy změnit. 
Záleží to tedy 
na jejich postoji, 
záleží to na postoji všech 
a na jejich přispění. 
Kdyby se všichni stali 
vegetariány a povzbudili 
ostatní, pak by věci 
byly skvělé. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Ano, Mistryně. 
Tato otázka je 
od mého milého dítěte. 
Thanh Linh je teď 11 let. 
Její otázka je: 

Jak můžeme ledovec obnovit, 
aby opět fungoval tak jak má, 
jsme-li schopni zastavit 
globální oteplování, 
a jak dlouho to bude trvat, 
je-li to možné? Děkuji Vám. 
Kdyby všichni lidé 
byli vegetariány, 
pak by se karmická odplata 
změnila a příroda by získala 
zpět svou rovnováhu, 
automaticky. 
Stalo by se to pomalu nebo 
rychle, to je na nás. 
Předpokládejme, 
že to lidem bude trvat, 
aby se stali vegetariány 
a my budeme jednat pomalu, 
pak možná 2 roky, 
to je 100 týdnů. 
A s těmi rychlejšími 
by to byly 2 měsíce, 
to znamená 8 týdnů. 
Uvidíme změnu téměř 
okamžitě. 
Dobrá, děkuji Vám. 
Navrhovala jste, 
abychom navíc 
k propagování vegetariánství, 
otevřeli 
vegetariánskou restauraci, 
byli šetrní a sázeli stromy. 
Mimo to, 
můžete nám dát seznam 
možná 7 až 10ti 
nejdůležitějších věcí, 
které můžeme dělat 
abychom pomohli planetě? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Meditujte. Pozitivní vize. 
Šiřte SOS letáky. 
Propagujte vegetariánství. 
Buďte šetrní. Sázejte stromy. 
Používejte hybridní auta 
nebo přepravu s menší 
spotřebou paliv, 
jako carpool, autobus, choďte 
pěšky, jezděte na kolech. 
To vše je opravdu důležité. 
Je toho mnohem více. 

A snažte se být organičtí. 
Kupujte organické potraviny, 
podpořte organické farmáře 
atd. 
Dělejte, co můžete, 
abyste podpořili organické 
vegetariánské zemědělství. 
Děkuji vám. 
Děkuji Vám. 
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