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nemusí byť žiadna elektrina, Veľmi drahé. Sledujete reláciu 
nič pre vás, 1 milión dolárov, 2 milióny, Medzi Majstrom a žiakmi 
čo by ste tam chceli mať. 3 milióny, „Zvráťme zlú karmu 
Pretože oni hovoria, 30 miliónov je normálne. a budeme mať ochranu“ 
že ten tunel bude  15 miliónov –  Medzinárodné stretnutie – 
všetkým zásobený –  tiež normálne... 22. februára 2009 
čokoľvek máte doma, záleží na vybavení. Nie, nie, nie. 
budete mať aj tam. Takže malý tunel... Je Nie „zachráňte planétu“. 
Možno ak váš dom prežije dokonca určený„ na ochranu Nepamätáte si nový slogan? 
a ak prežijú elektrárne pred klimatickou zmenou.“ Áno. 
a elektrická rozvodná sieť. Je to teraz veľmi v móde, „Kopte, buďte ekologickí, 
Chápete, čo myslím? takže ľudia o tom vedia. zachráňte pohoria.“ 
Všetko – nejde len o to, Som si istá, že ľudia, Teraz nevieme, 
že sa tam schováte ktorí také niečo vyrobili, či dokážeme zachrániť 
a potom ste v bezpečí. museli zarobiť celú planétu, 
Nie nevyhnutne. už množstvo peňazí. zachrániť pohoria, 
A potom, ako tam budete žiť, Veľa ľudí, ktorí majú  takže môžeme kopať. 
deň za dňom? peniaze, to chcú. Páčil sa vám 
Ale má to jednu výhodu, Aspoň tam uložia celý program? 
aspoň sa navzájom svoje peniaze –  Áno! 
neinfikujete. do bezpečia, mimo plynu, Veľmi dobre. 
Stále tam budete nosiť takže tie peniaze Som rada, že áno. 
takúto dlhú masku, nebudú otrávené. Dobre, predpokladajme, 
takže nie je žiadna šanca Aký budú mať peniaze že nemáte peniaze 
niekoho pobozkať. potom všetkom význam? – dovidenia, zlatko. 
Ak teda ochorie jeden človek, Nič sa nebude dať kúpiť, Žiadne kopanie! 
druhý je v poriadku, nie? Takže načo? Netreba nič kopať. 
...krá! Predpokladajme, Hovorím vám  
Každá situácia má že tam prežijete, – každý sa musí usilovať 
svoje výhody,  ako to znesiete? zachraňovať pohoria 
to vám hovorím. Musí to byť alebo zachraňovať planétu. 
Musíte hľadať viac organizované. Práve som sa o tom v aute 
to pozitívne, dobre? Nie je to len bunker. rozprávala s pomocníkom. 
Neviem,  Chápete, čo myslím? Povedala som mu: 
či to je dobrý nápad Žijete tam osamote. „Dobre, ľudia hovoria, 
žiť tam dole. A oni poskytnú... že môžu ísť kopať 
A tiež to nie je otázka táto spoločnosť... a žiť v tuneli, v podzemí 
žitia na akomkoľvek mieste. poskytnú jedlo na 10 rokov. a podobne. Možno 
Ale celá planéta bude preč. Oni vypočítali,  je to bezpečné, možno. 
Chcem povedať, že ak aj že nevydržíte dlhšie než to. Ale čo tam budete robiť 
planéta zostane, Ako môžete vydržať celý deň?“ 
nebudú už žiadne stromy, v takom tuneli Vtesnaní do malého tunela 
nezostane vôbec nič –  viac než 10 rokov? 8 krát 27. 
bude to ako na Marse. Aj keď tam dole prežijete, Jeden milión a niečo. 
Čo za život to môže byť? nie je to to isté. Nie, 
Nemyslím si, že za 4 roky Vidíte, nie je to skutočne drahé. 
dokážeme vystavať mestá. budú vám chýbať stromy, Možno také sú náklady na to. 
Ak to natiahnete, vtáky slnko –  Niektoré lode sú tiež 
bolo by to možno skutočné slnko. tak veľmi drahé. 
4,5 rokov ale nebude to Nehovoriac o tom, že tam Volajú to jachta. 
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je už oslabený z ničoho nič. oveľa viac než to, nie? 
jedovatým mäsom, rybami, A niekto tiež uložil jedlo Pokiaľ sa každý nestane 
hydinou, mliečnymi do nejakých jaskýň na severe. vegánom a kým 
výrobkami a podobne. Počula som že na Severnom nenechajú kravy na pokoji. 
A potom zhodenie Póle alebo kdesi... Ale zlepšuje sato, 
atómovej bomby, Banka semien v Arktíde. pozdvihuje sa to. 
ktorá zotrvá v ovzduší A potom bude Európsky parlament uznal, 
a bude všade lietať –  menej a menej jedla že mäso škodí 
rádioaktívny spád a preto si to ľudia a dokonca aj NASA má teraz 
z atómovej bomby. nemôžu dovoliť. web stránku, povzbudzujúcu 
Nezostane to len v Hirošime. Mnoho ľudí si to dnes ľudí, aby boli vegánmi, 
Nie je žiaden plot, už nemôže dovoliť, a podobne. 
ktorý tam radiáciu udrží. ešte horšie, Áno, je to skvelé. 
Chápete, čo myslím? kvôli tomu, že jedlo je  Áno, hovoria, aká škodlivá 
Lieta to úplne všade –  hromadené inde, chápete? je mäsitá strava 
každý z toho trochu zdieľa. Nielen v banke semien a aká dobrá je 
Nazýva sa to kolektívna ale jednotlivci, ktorí sú vegetariánska strava. 
zlá karma (odplata). bohatí a môžu si to dovoliť, Dobre, to je iná vec. 
Tomu rozumiete lepšie, kupujú tieto  Ak pôjdete do podzemia, 
však? miliónové veci; nemyslím si, že dokážete 
Akú smutnú vec ale to bola len malá vec. takto piecť. Nie. 
robíme sebe Niektorí ľudia si to môžu  Suroviny nebudú 
a tejto planéte. dovoliť. Môžete ich nakúpiť obsahovať čokoládu 
Bola to prekrásna planéta, mnoho a oni vám ich  ani vegánsky syr, 
mala všetko... prepoja dohromady. čerstvú vegánsku šľahačku, 
dosť pre každého, Dokonca prídu  jahody a všetko ostatné. 
aj pre zvieratá a všetko pre vás vykopú. Jedlo na desať rokov 
a vydrží večne, večne, keby Kúpiť si to možno môže byť len vysušené jedlo, 
sme ju dobre spravovali. nie je problém –  vysušené alebo v konzervách. 
Ale my sme to nerobili, problém je kopanie do zeme. Ako dlho dokážete 
nedokázali sme to. Vidíte, nemôžete len  takto prežiť? 
A potom negatívna sila tak vykopať tunel Možno rýchlo príde 
samozrejme nechcela,  a vložiť to tam... asi. taký trend, kto vie? 
aby sme to vedeli – boli sme Musí to byť zorganizované Keď si ľudia uvedomia, 
pod kontrolou, chápete? – toto môže byť otázka  že ich dni sú spočítané, 
To je ten problém. prežitia napríklad v prípade a nie sú žiadne iné  
To je ten problém, atómovej bomby možnosti, potom sa možno 
keď nie sme čistí v srdci. alebo niečoho podobného. zmenia na vegánov. 
Máme sklon byť pozitívni Ale dokonca aj potom, Môj Bože, 
a myslíme si, že to je láska. radiácia vydrží dlhý čas aké ťažké to môže byť? 
Nie, nie, nie, nie –  vo vzduchu a lieta Len sa vzdať kúsku mäsa 
to je sebectvo. úplne všade – je to hrozné. a dať si čokoľvek iné, 
To je hrozné, To je tiež dôvod, ako toto tu a ešte si tým 
to je väzenie. prečo máme mnoho druhov navzájom pomáhať. 
Je to zamotanie sa, rôznych chorôb, Ináč nikto nedokáže 
pripútanie, čokoľvek, ktoré sme predtým nemali  nikomu pomôcť. 
otroctvo. – nevyliečiteľné choroby Som si istá, že mnoho ľudí 
To nie je láska – je to a to všetko už vykopalo svoj tunel. 
odporné, škaredé, fuj. a prepukávajú aj preto, Preto máme nedostatok jedla, 
Majsterka, stoja okolo že imunitný systém menej než zvyčajne, náhle... 
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Áno, dobre. Takže kopte. oceány sa obnovia 59 000 dolárov... 
Záver je: kopať! zvieratá sa obnovia. Áno. 59 000 dolárov? 
Stále ešte kopať, dobre? Možno sme nejaké stratili, Áno, ale dám zistím 
Nevie. ale ešte nejaké zostali. viac informácií. 
Neviem, či ste aj tam Ináč prídeme o všetko Dobre, možno je to 
v bezpečí. a nikdy nebudeme môcť ísť 59 000 dolárov, 
Lepšie nemusieť kopať, áno? hore pod veľkú oblohu ako  veľkosť garáže, nie? 
Mne nevadí žiť v podzemí, teraz a slobodne si kráčať Áno, hovorilo sa, 
ak sa mám kam vrátiť, v slnečnom svetle. že tam môže žiť 5 – 6 ľudí. 
napríklad ísť dolu meditovať To by bolo hrozné. Takže to je samozrejme 
a chvíľu odpočívať Predstavte si to. veľkosť garáže. 
ale potom môcť ísť hore  Ľudia si stále myslia, Ale pravdepodobne tá 
– znovu sa pozerať na stromy že sa to nestane. Nie? 8 krát 27, 
a užívať si slnko, Ale mohlo by. to je pre bohatých ľudí. 
počúvať vtáky, Ak sa ľudia nezmenia, Ale ani to nie je 
ísť na pláž, neustále len vypúšťame dostatočne veľké. 
kráčať po piesku, viac jedovatého plynu Samozrejme, je to dosť veľké 
kráčať po tráve. do ovzdušia, ale nie dostatočné, 
Vidíte, čo myslím? ako by sa to teda nestalo? nie na dlhé obdobie, 
Ak žijete v podzemí, Chápete, čo myslím. na desať rokov. 
tráva sa stane Do istej miery sa to stane. A keď tam nemáte  
národným pokladom. Existuje príčina a následok, elektrinu... 
Ak nejakú máte, nie? Áno. hovoríte, že tam dole je 
ponecháte si ju. Nie je potrebné veľmi horúco, však? Horúco. 
Nemôžete po nej ani len ani počúvať Budhov Ak idete veľmi hlboko dole. 
kráčať – iba sa na ňu pozerať, alebo Krista, nič –  Áno, áno. 
dať ju do pohára zákony fyziky, Samozrejme to regulujú 
a dobre ju chrániť. bude to tak, ale aj tak... 
Videli ste film Wall-E? pretože práve teraz čo ak elektrina zhasne... 
On má takú malú rastlinku. už CO2 prekračuje nemôžete predpovedať  
Je to milé. normálnu úroveň všetko. Nemôžete ani ísť von 
Mohla by to byť pravda, a my ho neustále vypúšťame a opraviť celú sieť, 
mohla by to byť pravda. do atmosféry. národná sieť bude preč, 
Nevidela som celý film, Je to logické! nielen váš dom. 
iba ukážku na Prečo to jednoducho Dokonca aj keď bude preč 
Supreme Master Television. nezastavíme? váš dom, neviem, či môžete 
Je to milé. Mohol by to byť Stačí len zastaviť chov vyjsť hore a opraviť ho. 
náš osud, skôr než si ďalších zvierat, zastaviť Takže je lepšie,  
dokážeme predstaviť. zlú karmu (odplatu), aby sa každý stal vegánom, 
Nehovorte, zvrátiť zlú karmu (odplatu) myslím si. 
že som vás nevarovala. a potom budeme  Zachráni to celú planétu 
Pripravte si, čokoľvek  mať ochranu. a budeme mať všetko tak, 
môžete. Ja som ešte nič A ak si ešte ponecháme ako to je, áno? 
nevykopala. Možno musím autá a všetko ostatné, Dobre, 
ísť do hôr, áno? bude to v poriadku. je už nejako poškodená 
Neviem –  A potom pomaly budeme ale nebude to horšie, 
riešenie je... mať čas, pomaly môžeme ako teraz, stále môžeme žiť. 
je dobré, ale ako? vynájsť niečo nové Áno, ako teraz, 
Musíme tam dole a zrušiť tieto staré stále dokážeme žiť 
urobiť mesto, a škodlivé veci. a aj stromy sa obnovia, 
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rozumiete? 
Sebestačné vo všetkom 
a voda tam už musí byť, 
musí tam byť pripravená. 
Musíte kopať niekde, 
kde už je voda. 
Ale musíme sa aj uistiť, 
či je tá voda čistá. 
Ak zostanete na povrchu, 
je to iné, mohla by byť 
otrávená. 
Takže sa musíme postarať 
o čistenie, filtrovanie. 
Pre pár ľudí je to v poriadku 
ale pre... 
pozrite sa na toto... 


