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Některé vlády mají 

tyto techniky. 

Někteří lidé  

by mohli přežít. 

Problém je ale v tom, 

že potřebujeme hodně věcí, 

abychom přežili, 

potřebujeme jídlo, 

zemědělství, vodu… 

Vodu možná najdete  

pod zemí, 

vždy je tam  

nějaká podzemní voda. 

Záleží na tom,  

kam půjdete.  

Je tam nějaká tekutina 

v každém případě. 

Říkají,  

že je uvnitř Země  

žhavá tekutina, 

takže tekutina tam je. 

Možná je tam nějaká  

voda. 

Protože když  

kopete hluboko do země, 

získáte vodu, víte? 

Proto,  

když budete kopat,  

můžete někde narazit  

na zdroj vody. 

Potřebujete ale hodně půdy,  

abyste ji kultivovali, 

nebo alespoň nějaké nástroje 

k pěstování hydroponií 

nebo aeroponií. 

Ano, vzduch potřebujeme  

také. A pak musíme  

přeměnit vodu 

na kyslík atd., atd. 

Dost pro lidi,  

aby měli co recyklovat, 

dýchat,  

a pro celou populaci. 

Myslím, že vím 

jak to mohou udělat. 

Mají stroje, 

které používají 

na vykopání dálnic 

přes hory, 

jako když jedete 

Rakouskem, (Ano.) 

prokopávají je. 

Mají velké vrtáky. 

Prokopávají tunely? 

Ano. 

S tím se provrtají  

dovnitř. 

A k výrobě kyslíku, 

mohou ho rozštěpit z vody 

použitím elektřiny. 

Uvolní z ní vodík. 

Vy už to znáte? 

Ano, vím, jak to udělat. 

Víte jak? 

Přeměníte vodu  

v kyslík? 

Ano, vodík a kyslík 

se uvolní z vody.  

Dobrá, dobrá. 

Dají koncovku s kladným 

elektrickým nábojem 

na jeden konec  

a zápornou   

na druhý  

a pak se na jedné straně 

uvolní vodík a kyslík  

na druhé straně. 

Myslím, že je to podobné 

tomu, co děláme my. 

Víte, kde se takový  

přístroj dá koupit? 

Snadno ho vyrobíte  

z baterie. 

Mistryně, 

Supreme Master Television 

byla první, která  

vysílala vzkaz  

z Marsu. 

Přemýšlel jsem,  

jestli jsou lidé z Marsu  
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ochotni pomoct vysílat 

zprávy do éteru,  

aby mohl Hubbleův 

vesmírný dalekohled 

zachytit ty zprávy? 

Protože někteří vědci 

jsou stále velmi skeptičtí 

a lidé neuvěří,  

dokud to neuvidí. 

Uvidí to na Hubblu? 

Och, Bože. 

Vidí to na své kabelové  

televizi a stejně tomu nevěří. 

Kde by to ještě měli vidět?  

Když něco lidé chtějí vidět, 

vidí to. 

Když nechtějí, 

nevidí to. 

Proč byste chtěl žádat 

Marťany o pomoc? 

Oni nepomohli ani sobě. 

Bojí se nás. 

Nejsou tam pro naši  

zvědavost,  

všetečnost, lpění  

a naši potřebu. 

Řekli nám jen základ 

toho, co potřebujeme vědět. 

To je vše. To je typické –  

stále chceme Marťany 

a to a tamto všechno. 

Lidé tady  

si musí pomoci sami. 

Vlády musí něco dělat, 

ty mají moc. 

Je to tak, že pokud bude příliš 

horko, možná se schováme.  

Když ale bude vzduch  

otrávený, může to být těžké. 

Nemůžete nechat vniknout 

vzduch dovnitř. 

Nemůžete dole  

obdělávat (půdu). 

I kdybyste ji obdělávali, 

byla by taky nasáklá 

jedem 

a stejně byste měli potíže. 

Ano? Dobrá. 

Postarejte se o sebe, 

například, pročisťujte  

vzduch filtrem nebo něco. 

Kdo ví? 

Možná se všichni změní. 

Ano? Možná. 

Jen možná. Jen možná. 

Ještě máme  

něco přes 1000 dnů, 

1436 dnů. 

Méně než čtyři roky, ano? 

Tři roky a devět měsíců. 

Jste precizní. 

Počítáte si již datum. 

Čekáte? Dobrá. 

Dobrá, já jen doufám, 

že se všichni stanou vegany, 

protože kdyby to byla jen  

malá skupina lidí, pak by to 

datum moc nezměnilo. 

My se snažíme, jak můžeme. 

Dokonce moje vegetariánská 

šou způsobila, že se miliony 

lidí staly vegetariány. 

Proto to dělám. 

Protože začátečníci 

nebo děti, studenti, 

nevědí jak. 

Nemají čas a vypadá to, 

že je to snadné a jednoduché. 

Zkusí to, 

chutná to dobře, 

pak se jim to líbí, 

je to výživné, jednoduché  

a chutné. 

To je vše co potřebujeme. 

A levné, ano? 

Není to drahé 

a dodá to dostatek energie 

na celý den. 

Ano. Dobrá? 

Něco dalšího o hloubení? 
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Nějaké další nápady? 

Existuje jeden systém 

pro potápěče. 

říkají tomu „rebreather”, 

Dýchací přístroj, ano.  

Používají 

oxid uhličitý (Ano.) 

a filtrují ho a mění ho 

pomocí chemikálií 

a přeměňují 

opět na kyslík. 

Ale ta věc je  

velká jako  

meditační pytel 

a potřebuje se  

nabíjet asi 16 hodin. 

Šestnáct! 

Šestnáct hodin. 

To není tak špatné! 

Kdybychom měli elektřinu, 

můžeme. 

Doma, jestli můžete 

používejte sluneční energii, 

začněte s tím, ano? 

Začněte. 

Věternou energii, sluneční 

energii, vodní, jakoukoli  

ve vašem městě, nebo 

si ji můžete pořídit sami.  

Je to trochu komplikované, 

ale můžete se to naučit. 

Budete mít nějaké 

solární panely a hodně 

baterií, aby tu elektřinu 

uchovávaly, aby jste ji 

mohli užít, když přijde  

oblačný nebo deštivý den. 

Čím víc baterií máte, 

samozřejmě,  

tím více energie  

máte nastřádáno. 

Dobrá. 

To je dobrý nápad. 

Kde jste to koupil? 

(Viděli jsme to v potápěčské  

škole.) V potápěčské škole.  

(Ano.) Dobrá. 

Podívejte se, už máme 

něco. (Ano.) 

Jeden člověk kope 

a druhý 

vyrábí kyslík. 

Jsme velmi uvědomělí. 

Skvělé! 

Proč se neodstěhujeme 

někam na vesnici 

a nezačneme tam hloubit 

a nenakoupíme si nebo  

nevyrobíme si tyto přístroje? 

To je dobré, to je dobré. 

Vy jste tedy jediná,  

kdo v Německu prodává 

velkoobchodně nebo 

je tady ještě někdo další? 

Momentálně jsem jen já. 

Dobrá. 

Prodávám 

do mnichovského centra 

a někdy vídeňského centra 

a centra v Hamburku. 

Prodáváte jen do center, 

to je vše? 

Momentálně. 

A do nějakých restaurací a…  

Dobrá. Hodně štěstí. 

(Děkuji Vám.) Dobrá. 

Někdo ještě zná  

nějaký další přístroj? 

Já znám lahve,  

které přemění jakoukoli vodu 

v pitnou vodu. 

To je ale velmi  

malé množství. 

To by nestačilo pro vás  

všechny, abyste sem mohli 

takto napít. 

Víte, v Miaoli 

nemáme moc vody. 

Musela jsem vykopat hodně  

studní. Když jsem poprvé  
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přijela, nebyla tam voda. 

Proto tam sázeli jen trávu, 

trávu, která vyroste  

na suché půdě, všude 

a kasavu (maniok jedlý), 

která nepotřebuje vodu. 

Půda tam není  

ani moc písčitá. 

Je velice těžká 

a lepivě jílovitá. 

A přesto tam  

kasava roste. 

Proto je kasavu  

velice snadné  

kamkoli vysázet. 

Je to úžasná rostlina 

a můžete ji jíst 

a přežít. Ne samotnou. 

Možná byste byli jako 

kasava, 

tak dlouzí a malí. 

Když jsme tam přijeli, 

nebylo tam nic, 

museli jsme  

kopat studně 

a pak jsme ji uchovávali 

ve velkém kontejneru  

v horách. 

Aby tekla voda  

pro potřeby všech. 

Jestli jich ale přijde 

řekněme desítky tisíc… 

někdy je to obtížné. 

Och, můj Bože. 

Oni to nevědí. 

Myslí si,  

že voda poteče stále, 

protože to vypadá 

jako potůček, který teče dolů, 

ale byl to můj nápad, 

recyklovat vodu, 

aby tekla nahoru  

a znovu dolů. 

Tímto způsobem 

v ní máte také kyslík, 

když teče. 

Dobrá. Něco dalšího? 

Tolik lidí. 

Nemyslela jsme si,  

že jich bude tolik. 

Nakonec je tady 

tolik lidí. 

Vítejte. 

Vítejte doma.  

Dobrá,  

najedli jste se dost? 

Ano. 

Jaká je situace? Dobrá? 

Dobrá. 

Jeden člověk šel do Nebe. 

Bůh se ho u brány zeptal: 

„Udělal jsi tam dole 

něco dobrého?“ 

On řekl: 

„Nebylo toho asi moc, 

ale udělal. Udělal. Udělal. 

Jednou bylo čtyřikrát  

zamítnuto vízum pro 

praktikujícího metodou  

Quan Yin a stalo se, 

že jsem měl službu jako 

úředník, udělující víza. 

Šel jsem dopředu  

a orazítkoval jsem mu ho. 

Zdál se mi tak ubohý, 

nevěděl jsem, co je to  

Metoda Quan Yin 

nebo proč chtěl vidět  

nejvyšší Mistryni  

Ching Hai, ale viděl jsem,  

že je tak upřímný a ubohý, 

jen si přál jednou 

za svůj život tam jet  

a nemohl dostat vízum 

na čtyři pokusy. 

Tak jsem mu to orazítkoval. 

Je to dost dobré?“ 

Bůh u brány řekl: 

„Skvělé! Skvělé! 

Skvělé! 
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Nechám tě jít dovnitř!“ 

Je to v pořádku? 

Jen jsem si to vymyslela. 

Viděla jsem, že jste tak  

dojatí, že jsem vám chtěla 

říct příběh, abyste se zasmáli. 

Když jsem řekla první větu, 

přemýšlela jsem 

o tom, co dělat. 

Nakonec to bylo v pořádku. 

Skvělé. 
 


