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aj na iné veci, Hovorím vám. Každý to môže robiť. 
ktoré máte radi. Už aj tak máte Môžete pracovať 
Ale tieto hodiny navyše hrnce a panvice. celý týždeň, 
sú veľmi ziskové pre vaše A máte svoje ruky; cez víkendy to predávajte 
vrecko, a skutočne, doma musíte tak či tak na ulici alebo 
v prvom rade pre záchranu variť pre svoju rodinu pri ceste pri vašom dome 
zvierat, pretože tie trpia a už aj tak máte hrnce. a podobne. 
príliš veľa, príliš veľa. Ak ich použijete len pre Stačí malý stôl, 
A pretože trpia oni, 2 ľudí, je to plytvanie. na ktorý dáte kimbap alebo 
trpíme aj my. Takže to môžete použiť plnené parené buchty, 
Karmické bremeno a zarobiť peniaze navyše. sushi alebo 
tejto planéty je práve teraz Nemusí to byť veľa, ryžové rezance. 
veľmi ťažké. len trochu peňazí navyše. Nerobte toho príliš veľa. 
Preto musíme platiť, A ak si zarobíte Nerobte napríklad  
musíme platiť tak draho, každý deň alebo každý prvý deň 2000 kusov, 
svojimi životmi, utrpením, týždeň trochu navyše, a potom pôjdete domov. 
katastrofami, budete mať dosť peňazí, Urobte 100, 200, 
stratou milovaných, aby ste sem prišli znovu, choďte do obľúbeného parku 
ekonomickými problémami. dobre? Alebo aby ste alebo na obľúbenú pláž, 
A ak to bude takto  pomohli chudobným ľuďom. na čerstvý vzduch, 
pokračovať, možno  Vždy to môžeme urobiť, zmena z domu, 
stratíme celý svet. „zarobiť si zásluhy“, jednoducho relaxujte 
Takže každý z nás: získať zásluhy. a zároveň zarobíte peniaze. 
urobme niečo na pomoc. Aj toto je druh služby. A samozrejme 
Plnené parené buchty Samozrejme si zoberiete propagujete vegetariánstvo. 
je dobrý nápad, vidíte? trochu peňazí, Zachránite planétu, 
Každý to zvládne –  ale potrebujete ich, zachránite zvieratá, 
na vašom nároží, na benzín, zachránite ľudí. 
vo vašom dome. na svoju obživu, Takže odteraz musíme byť 
Ak bývate príliš blízko za svoj čas. bystrí, 
pri sebe, potom sa dohodnite, Skúste to. šetrime si všetok svoj čas 
ona urobí parené buchty, Každý to môže urobiť. len na meditáciu, 
vy urobíte ryžové rezance, Stačí jeden človek, rozdávanie SOS letákov 
a ďalšia urobí polievku. nemusia byť ani dvaja. a zarábanie peňazí. 
Niečo také. Len trochu času navyše Keď predávate, 
A ak sa cítite príliš osamelo, a potom choďte do parku, vždy k tomu môžete  
aby ste predávali sami, pozrieť sa na ľudí. pribaliť letáky –  
tak si zoberte ešte niekoho. Všetci tam chodia, sú to dve práce naraz. 
Dvaja z vás, jedno auto, sedia tam so psom, Je to ľahké alebo nie? 
ona urobí parené buchty nič nerobia. Áno. 
a vy urobíte jarné závitky. Aj vy tam choďte, sadnite si Áno. Skúste to robiť pre  
Potom dáte oboje tam a zarobte peniaze! zábavu. A ak to jedného dňa 
na 2 stoly alebo na 1stôl, Nemusí to byť nebudete chcieť robiť, 
pol napol a uvidíte, každý deň. dobre, prestaňte s tým. 
ktoré sa predáva lepšie. Nemusí to byť Nebudete mať žiadnu 
A ak nemáte čas urobiť každý deň. reštauráciu na zavretie, 
limonádu, Predávajte možno jednu nič, prečo by ste si robili 
potom len vezmite alebo dve hodiny; a je to. starosti, žiadne vybavenie. 
nejakú vodu a podobne Robte toľko, koľko Iba to, čo máte doma. 
a len ju tiež predávajte. môžete, aby ste mali čas Nie je to pekné? (Áno.) 
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netreba ich ani kupovať. a oni to zjedia tam Jednoduché. 
Miestne noviny. alebo si to vezmú domov. Nestojí to veľa, 
Prezrite všetky dnešné, A trochu pitia k tomu. ľudí to bude viac zaujímať.  
majú nejakú miestnu Každý s malým autom Dobre, 
komunitnú službu to zvládne. hovorím vám ako. 
a podobne, alebo ich Nemusí to byť Je mnoho vecí; 
predávajú pred kostolom. drahé auto. môžete kúpiť pár citrónov, 
Pozrite sa do novín, A ak nemáte auto, nestojí to veľa peňazí 
aby ste videli, čo sa deje, môžete to dať do tašky a trochu cukru, 
a potom tam choďte. a ísť na autobus. vytlačiť ich dohromady 
Pripravte sa. Dve veľké plastové tašky: a pridať veľa vody, áno? 
Dobre, je to ľahké, nie? jedna taška na vodu, Alebo iná vec, 
Áno. jedna na parené buchty môžete kúpiť tie malé 
Dobre. Zvládneme to? alebo ryžové rezance, bazalkové semienka 
Áno. alebo to predávajte alebo niečo také. 
Áno, zvládneme? len pri svojom dome. Namočíte ich do vody, 
Áno! Poviem vám niečo; len trochu,  
To bude slávne, v obchodoch predávajú nie je to veľa peňazí. 
„Áno, zvládneme!“ také tie veci, Kúpite ich v obchode, 
Zmeníme (to heslo) trochu, ktoré vyzerajú ako kufre, v čínskom obchode,  
ináč si prezident Obama s kolieskami,  kdekoľvek. A dáte ich do 
bude myslieť, že sme to pre starých ľudí  3, 4 galónov vody – 
od neho asi skopírovali. na nakupovanie. to je dosť. 
Takže my hovorme len: Ach áno, áno. Nemusí to byť husté, 
„Áno, urobíme to!“ Áno. len trochu zaujímavejšie, 
alebo „Áno, urobíme.“ Môžete do toho dať čokoľvek pridáte cukor 
Áno. „Áno, urobíme.“ a odviezť to spolu, a môžete to ponúkať  
Áno, dobre, takže takto dvoma rukami, áno? zdarma k jedlu. 
nás nemôže zažalovať pre A môžete ísť Máte pripravené nejaké šálky 
porušenie autorských práv. pár sto metrov, ak je to alebo niečo.  
Len žartujem. neďaleko vášho domu, Je veľmi ľahké 
Každý môže použiť ak je tam niekde nejaký park, ponúknuť niečo zdarma. 
čokoľvek. kino Urobte to prosím. 
Oni to už teraz alebo nejaká hudobná oblasť. Aj muži to zvládnu. 
viac nepotrebujú, Alebo aj pred diskotékou, Naučte sa od sestier,  
je to už len zvyšok, však? prečo nie? ako urobiť parené buchty. 
Každý to môže použiť. Keď ľudia pijú priveľa, Už som vás dokonca niečo 
Zdá sa, že svet sa všade tancujú priveľa, učila v TV, 
stáva trochu lepším, však? sú hladní, ako robiť ryžové rezance, 
Áno. možno by radi išli von, dusené, veľmi ľahké, 
Miera kriminality klesá a niečoho si zajedli. Alebo na s trochou sušených húb 
takmer všade, futbalový zápas, do hudobnej alebo tofu, a je to. 
mier oveľa viac narastá oblasti alebo divadla –  Pridáte trochu sójovej  
takmer všade. filmy, kiná, omáčky, trochu ochucovadla 
Vegetariánstvo stúpa, mnohé miesta. a je to hotové. 
vyššia úroveň Skúste sa poobzerať A môže to byť 
takmer všade. v novinách, aby ste zistili teplé i studené, chápete? 
A ľudia sa snažia kam, čo sa dnes deje –  Takže je to tam pripravené 
chrániť lesy, áno. niektoré noviny  a potom všetci prídu. 
Takmer všade –  sú dokonca zadarmo, Len im to dáte do škatule, 
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(všade.) 
všade! Čo ešte? 
Menej poľovania, áno. 
Takmer všade – 
(všade.) 
Dobre. Čo ešte? 
Menej fajčenia 
takmer všade – 
(všade.) 
všade! Kde? 
Menej alkoholu 
takmer všade –  
(všade.) 
všade. Takmer. Áno. 
A potom, čoho je ešte menej? 
Aj hazardu. 
Áno, hazard je akoby 
menej povolený, 
takmer všade – 
(všade.) 
Myslím, 
takmer všade, 
kde je veľký. 
Napríklad ak to bol predtým 
veľký hazard, 
teraz je menší a menší. 
A používa sa menej plastu  
takmer všade –  
(všade.) 
Dobre, týmto nie som si  
istá ale zlepšujú sa. 
(Áno.) 
Napríklad menej plastových 
tašiek a dokonca jedno mesto 
úplne zakázalo plastové  
tašky, úplne ich zakázalo... 
(plastové fľaše.) 
...plastové fľaše. 
Môžete si kúpiť domov 
tie vodné filtre, dať ich 
na vodovodný kohútik 
a je to tak isto dobré. 
A niektorú vodu z vodovodu 
môžete piť priamo. 
Mnohé veci. 
Dokonca aj alkoholu 
je teraz menej, však? 
Áno. 
Takmer... 
všade. 

...všade. Áno, 
no vlastne je to tak. 


