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že ste boli degradovaní návykovejší Sme ľudia, deti Boha. 
a oklamaní tak, a nemá žiadnu náhradu. Dieťa Boha je 
aby ste sami seba Mäso má veľa, veľa, úplne anjelské, milujúce, 
znížili až natoľko, veľa náhrad. láskavé, chrániace 
že ste jedli zvieratá, Všade, vždy. slabých a malých. 
že ste jedli trpiace bytosti. Dokonca to ani netreba. Dieťa Boha nechodí 
Dobre. Ak sme silnejší, dokonca okolo a nezabíja, 
Ešte niečo, dieťa? nepotrebujeme jedlo vôbec, nevraždí ostatné  
To je všetko odo mňa. vidíte, čo myslím? bezbranné tvory, 
Ďakujem vám veľmi pekne, Ak chceme, mohli by sme nechodí okolo 
Majsterka. žiť dokonca bez jedla. a neničí planétu a svet 
Nemáte za čo. Ale dobre, pokračujme, len kvôli kúsku mäsa, 
Dúfam, že som zodpovedala jedzme občas, je to fajn, ktoré sa dá nahradiť. 
všetky vaše otázky. zvyk, je to v poriadku, Vidíte, čo myslím? 
Áno, Majsterka. prečo nie? Chcem povedať, Áno. 
Radi by sme vám povedali že mäso je ľahké nahradiť Som tiež proti  
nejaké dobré správy. v porovnaní s drogami, ostatným veciam,  
Dobré správy! alkoholom a cigaretami. ako je fajčenie, drogy 
Presne to potrebujeme. Takže teraz to  a alkohol, áno? 
Áno, prosím. musíme zmeniť. Ale v porovnaní s týmto, 
Áno. Áno? (Áno.) pre fajčiarov, 
Môžete teda relaxovať. Musíme to zmeniť. pre alkoholikov 
Áno, relaxujem. Ak chceme očakávať, aby alebo pre narkomanov 
A teraz mi povedzte všetci narkomani, alkoholici je ťažšie s tým prestať, 
všetky dobré správy. a fajčiari prestali, pretože nie je nič, 
Áno, áno, povedzte mi. musíme prestať s mäsom. čím by to nahradili. 
Buďte vegetariáni, Dobre, drahá? Nič nie je ekvivalentné 
žite ekologicky, Želám si, aby si ľudia ilegálnym drogám. 
zachráňte planétu! uvedomili, aké ľahké  Nič nie je ekvivalentné 
Povedzte mi, dobré správy! je byť vegetariánom. cigaretám, aby ich to  
Všetci vieme, Áno. Viem, uspokojilo takým spôsobom. 
že v roku 2006 také ľahké, také ľahké. Nehovorím, že je to dobré, 
Spojené národy (OSN) Je to iba zvyk, skutočne. ale nie je pre nich nič 
povedali, že živočíšna výroba Po pár týždňoch  rovnocenné alkoholu, 
spôsobuje 18 % všetkých vegetariánstva čím by to nahradili; 
emisií skleníkových plynov. si ani nespomeniete, ale mäso môžeme nahradiť 
Ale tento rok nás informoval ako mäso chutí alebo vyzerá. zeleninovým proteínom. 
Dr. T. Colin Campbell,  Ani to nechcete vedieť. Vidíte, čo myslím? 
uznávaný vedec, A keď zacítite rybu a mäso, Áno. 
a tiež chce sa vám dokonca vracať. Takže ak chodíme okolo 
Dr. Richard Schwartz,  To je pravda, áno. a obviňujeme narkomanov, 
ďalší vegánsky vedec, Keď sa pozriete na zvieratá, výrobcov drog, 
informovali nás o tom, ako ich zabíjajú, dílerov drog, potom tiež 
že sa zistilo, že emisie z  bude vám to trhať srdce, nie sme príliš fér. 
chovu hospodárskych zvierat budete mať Áno? Ak my nedokážeme 
sú väčšie než 18 % nepokojný spánok zmeniť náš stravovací zvyk, 
a že v skutočnosti  a bude vám tak ľúto,  nemôžeme čakať, že  
sú väčšie než 50 %, tak ľúto týchto zvierat, narkomani, alkoholici, 
ako už Majsterka vie. budete cítiť takú ľútosť fajčiari zmenia svoj zvyk, 
Alebo väčšie, áno. kvôli sebe, ktorý je pre nich ťažší, 
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Som? a programy, Dobrá správa je, že táto 
Boli skutočne ohromení. ktorí píšete scenáre pravda bude čoskoro  
Skutočne mali veľký obdiv pre programy, publikovaná  
k Majsterke ktorí osvetľujete javisko, vo vedeckom žurnále. 
a cítili sa veľmi pokorne, ktorí prepisujete scenáre, Áno. 
že tu môžu byť. čítate scenáre, To sa mi páči. 
Je mi potešením a cťou. so srdcom, so zanietením, Hovorila som vám, 80%! 
Chcela by som spomenúť so skutočnou láskou. Hovorila som vám to dávno.  
najmä dvoch Všetko toto skutočne pomáha Áno! 
z našich účinkujúcich. prinášať výsledky, Hovorila som vám to dávno 
Bob Kulick je jedným z nich. aj tie úplne minimálne, predtým, než to povedali. 
Zložil hudbu na vašu báseň ktoré máme v súčasnej dobe. Áno, hovorili ste to. 
„Náš čas“. Ale bude toho viac. Áno. 
Áno, to bolo pre mňa Malé kroky, Takže nech im to 
skutočne prekvapenie ale sú to dobré kroky. povedia vedci. 
počuť všetky moje básne Som veľmi, veľmi šťastná A myslím si, že je to vďaka 
zhudobnené. a veľmi vďačná všetkému vášmu úsiliu, 
Bola som trochu vám všetkým modlitbám, záujmu 
v rozpakoch. a všetkým bohom a anjelom a vášmu úsiliu 
Napísala som do vášho z vyššej dimenzie, ktorí neustále ľuďom pripomínať 
organizéra: „Prečo je  nám skutočne pomáhajú. túto otázku, 
v programe 20 básní A za nás, že táto štúdia musela byť 
a mojej poézie ďakujeme vám tak veľmi, schopná vyjsť, zjaviť sa 
je z toho 8?“ že nám ukazujete, a byť publikovaná. 
Pýtala som sa: ako to robiť. Takže ďakujem vám veľmi 
„Nie je to príliš nudné Ďakujeme vám tak veľmi. pekne, Majsterka. 
a neprekáža to?“ Som len To nie ja, chcem povedať, 
Všetci sa z toho skutočne veľmi malou súčasťou, som súčasťou toho. 
tešili. malou časťou. Viem, My všetci sme súčasťou toho. 
Oni mi odpovedali: že pracujete veľmi tvrdo. Nie je to len tým, čo robíme, 
„Neplánovali sme Vždy vás veľmi milujem, je to to vnútorné zanietenie. 
zhudobniť toľko (Aj my milujeme vás.) Áno? Je to to vnútorné  
z vašej poézie, som veľmi vďačná. zanietenie, čo sa skutočne 
ale ten skladateľ to chcel.“ Zdravím, opäť, ľudí dotýka a osvieti zákutia 
Bola som trochu plachá, rada by som sa podelila ich inteligencie. 
viete? s niektorými našimi Potom budú schopní 
Oni boli skutočne nadšení. skúsenosťami študovať toto všetko. 
Pre mňa to bolo s umelcami, A vďaka všetkým bohom, 
úplné prekvapenie. ktorí prišli vystupovať (Áno.) anjelom z Neba, 
Nehovorila som im, na koncert na oslavu výročia. (Áno.) 
aby to urobili. Áno. ktorí sa zjavujú pravidelne, 
Dokonca som ani nevedela, Predovšetkým, z času na čas, 
že všetky tieto básne všetci boli veľmi vďační aby pomohli osvietiť 
boli zhudobnené. Majsterke, a prebudiť ľudstvo. 
Chcem povedať, že o jednej a boli veľmi poctení, Som im večne zaviazaná 
či dvoch som predtým  že tu môžu byť, a tiež vám všetkým, 
vedela, počula som ich. a mnohí z nich boli skutočne vám všetkým, ktorí pomáhate 
Ale tie nové, prekvapení, keď sa  šíriť správy, ktorí pomáhate 
bolo to prvýkrát, čo som ich dozvedeli, aká je Majsterka zhromažďovať správy, 
počula, presne ako vy. mnohostranne talentovaná. robíte výskum pre správy 
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Cítila som sa trochu placho, 
trochu som sa červenala. 
No, Bob Kulick povedal, 
budem citovať: 
„Bol som taký nadšený 
tou piesňou, 
že sme prišli s tým, 
že by sme mali napísať  
ďalšiu alebo celý album. 
Myslím si, že by to mohol 
byť veľký hit. 
Myslím to vážne, 
(Skutočne?) 
celý album by bol skvelý.“ 
Po pravde,  
nikdy som si nemyslela 
veľa o mojich básňach. 
Len som ich napísala 
na základe svojich pocitov, 
skutočných pocitov a 
skutočného zanietenia  
v tom čase. Ale toto vzišlo 
od takéhoto profesionála, 
možno moja poézia 
za niečo stojí. 
Skutočne sa ľudí dotýka. 
Bob Kulick ešte dodal, 
že skutočne oceňuje 
vaše láskavé zaobchádzanie 
so zvieratami. 
Obzvlášť zdôraznil to. 
To je pre nás prirodzená vec. 
A ďalší umelec, 
Al Jardine, 
bol členom skupiny 
Beach Boys. 
Áno. Pamätám sa 
na skupinu Beach Boys. 
Viete, mali sme 
benefičný koncert 
a oni boli jedni 
z našich účinkujúcich, 
skupina Beach Boys. 
On bol vlastne 
veľmi ustarostený 
pred predstavením. 
Skutočne si prial, 
aby sa Majsterke páčila  
pieseň, na ktorú 
zložil hudbu. 

Zaiste, páči sa mi. 
Cítim sa polichotená, 
polichotená a poctená. 
Bola som len trochu 
v rozpakoch, pretože 
tam toho bolo toľko 
v jedinom programe. 
Obecenstvo 
to skutočne ocenilo. 
Skutočne sa to dotklo 
ich sŕdc. 
Je dobré, ak sa im to páčilo. 
Áno. 
Po predstavení sa pýtal, 
či sa to Majsterke páčilo. 
Veľmi. 
Prosím, povedzte mu to. 
Poviem. 
A teším sa, 
že to opäť uvidím na 
Supreme Master Television 
s titulkami, 
aby mohol vidieť celý svet. 


