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Houston. (Houston.) 
Houston je blízko. (Blízko.) 
Neďaleko je Houston. 
(Jeden a pol hodiny.) 
Všetko je blízko, 
všetko je blízko. 
Florida je blízko, 
všetko je blízko. 
Všade je to blízko. 
V súčasnosti 
je všetko blízko, však? 
(Áno, áno.) 
Majsterka, nielen 
praktikujúci vás milujú, 
ľudia sú... 
Videla som starostu 
a on povedal: „Nemôžem 
zabudnúť,“ položil 
si ruku na srdce 
a povedal: „Nemôžem 
zabudnúť na to popoludnie 
v nedeľu. 
Vždy to budem 
uchovávať vo svojom srdci.“ 
Gala večer. (Áno.) 
A ďalší študent 
z univerzity, 
kde sme práve 
začínali kurz, 
sa spýtal: „Kedy príde 
Majsterka?“ Myslela som, 
že myslí šéfkuchára. 
Aký kurz? 
Kurty na univerzite. 
Kurz varenia 
a študent univerzity 
sa spýtal na Majsterku? 
A ja som sa ho spýtala, 
kde vás stretol. 
Videl vás v dedine 
a povedal, 
že to stačilo. (Áno.) 
A dnes sme 
priniesli knihy... 
Ste si istá, či sa pýtal 
na mňa alebo kuchára? 
Na vás, Majsterka, na vás. 
Majsterka kurzu? 
Nie, dobre. 
Nie, pýtal sa na vás, na vás. 

A dnes 
jedna z učiteliek 
sa dotkla vašej knihy – 
rozdávali sme 
mnoho kníh – 
a povedala: „Tieto knihy 
k nám prichádzajú 
akoby boli z Neba.“ 
Skutočne. (Áno.) 
Niektorí ľudia 
majú duchovné schopnosti 
a dokážu niečo vycítiť 
už z knihy. 
A jedna profesorka 
s už prečítala 
celú knihu 
a robí výskum. 
Takže teraz chcú 
zaviesť vegetariánstvo 
na univerzite. 
Dobré správy. 
Majsterka, aj ja mám správy. 
Mám ďalšiu správu, 
Majsterka. 
V Peru majú 
už tri mesiace 
program v rádiu. 
Ďakujem vám. 
V rádiu, propagujeme 
zmenu do novej éry. 
Propagujú zmenu 
do novej éry. 
Názov relácie je: 
„Veda a ekológia, 
podpora zmeny zvyklostí 
pre novú éru“. 
Bravo. 
Áno, už tri mesiace 
máme tento program v rádiu. 
Ach, ďakujem vám. 
(V Lime, 
v hlavnom meste Peru.) 
V hlavnom meste! 
Veľmi, veľmi privilegované. 
Ďakujem. 
Dobrá práca. Dobrá práca. 
Ďakujem, Majsterka... 
Majsterka, chcem povedať, 
že jeden človek povedal, 
že tento tím 

urobil skvelú prácu, 
pretože naše požehnané tašky 
boli po celom Cancúne, 
Tulume 
a v Playa del Carmen. 
Majsterka, nejaký človek 
povedal, že sme odviedli 
skutočne skvelú prácu, lebo 
naše požehnané darčekové 
tašky boli po celom Cancúne. 
A v Tulume, Tulume. 
Povedala aj Tulum. 
A tiež v Tulume. 
Tulum a Playa del Carmen. 
Playa del Carmen. 
Áno, dobre. 
Majsterka, včera 
v Klimatickej dedine 
bolo množstvo ľudí, 
ktorí pomáhali. 
Majsterka, včera 
v Klimatickej dedine 
mnoho ľudí pomáhalo 
a túžili sa zmeniť 
a stať sa 
vegetariánmi a cítili 
množstvo lásky... 
To je dôležité. Áno. 
V Klimatickej dedine 
bolo veľa ľudí, ktorí 
mali dobrý pocit zo zmeny 
na vegetariánstvo. 
Sľúbili... 
Nie, že sa zmenia „z“ 
(Z) 
„na“ vegetariánstvo. 
(Na! Na vegetariánstvo, 
prepáčte.) 
Z mäsitej stravy na... 
Stanú sa vegetariánmi. 
(Áno.) 
A sľúbili, že sa zmenia. 
Áno Majsterka, 
bolo tam cítiť 
vďačnosť za... 
Že Majsterka priniesla 
množstvo svetla, 
a veľa poznania, 
pretože mnoho ľudí 
nevedelo nič o metáne. 
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Skutečně cítíme 
od lidí vděk, 
protože jste se opravdu 
podělila o hodně světla 
a hodně vědomostí 
o metanu. 
O metanu, ano, 
mnoho lidí to nevědělo. 
Ano, všichni novináři, 
kteří se mnou dělali rozhovor 
slíbili, že se hned stanou 
vegetariány. 
Mistryně, ve vesnici 
je jeden učitel 
a ten v sobotu říkal, 
že zkusil vegetariánské 
jídlo ve vesničce, 
stal se veganem, 
přesvědčil své příbuzné 
a žádal o víc informací, 
aby je mohl dát svým 
studentům na konferenci 
nebo na setkání, kam půjde. 
Je tady restaurace 
jménem Gopal. 
Prodávají tam veganské jídlo, 
v Cancúnu, ve městě. 
Musíte zjistit, 
kolik je veganských – 
nebo aspoň vegetariánských, 
vegetariánských, veganských 
restaurací v Cancúnu 
nebo kdekoli v Mexiku, 
vytiskněte to všechno 
a když to budete dávat, 
taky jim poraďte, 
jinak nebudou vědět, 
kde nakupovat. Dobrá. 
Dokonce i policie, 
mnozí z nich říkali, 
že se pokusí stát  
vegetariány, 
i když, když chodí 
po mnoha místech, 
jako armáda, 
dávali jim maso, 
oni sami slíbili, 
že se budou snažit 
být vegetariány. 
Dokonce i policie, Mistryně, 

říkali, že se budou snažit 
být vegetariány, 
i když 
jsou ve službě, 
musí se přemisťovat, 
a krmí je jen masem, 
ale říkali, že se pokusí 
být vegetariány. 
Od teď. 
(Od teď.) 
Velmi dobře, velmi dobře. 
Děláte dobrou práci. 
Lidé taky konstatovali, 
že je jídlo 
velmi, velmi chutné 
a dokonce voda, 
že jim chutná jinak. 
Ptali se, 
co dáváme do vody, 
protože má velmi 
čerstvou, velmi dobrou chuť. 
Protože 
má něco speciálního. 
A sestra říkala: 
„Nic, jen voda. 
Jen voda.“ 
Dokonce i voda, 
kterou jim dáváte je dobrá. 
Ano, ona to říká. 
Ano, vím, že je to pravda. 
Ona to říkala. 
Ptali se: „co dáváte 
do té vody“, ano? 
Ona řekla, že je to jen voda. 
Říkali, že všechno 
jídlo chutná 
jinak (Ano.) 
a je vynikající a ptali se: 
„co jste dali 
do té vody?“ 
A ona řekla, že je to jen voda. 
On řekl: 
„Když je to jen voda, 
jak to, že se cítím 
tak dobře a cítím,  
jako by v ní byla láska?“ 
Ano, ano, ano. 
A sladká, sladká chuť, 
ne sladká jako cukr, ale 
velmi… (Speciální.) 

Kolik 
je taky ještě 
Aulačanů (Vietnamců)? 
Nechcete jet domů? 
Jste z Ameriky, ano? 
Amerika, Amerika. 
Odkud, odkud? 
(Kalifornie.) Kalifornie. 
(Texas.) Texas, 
New York, Los Angeles 
(Kalifornie.) Kalifornie. 
(Georgie.) Georgie. 
San Jose. 
San Jose. Fresno. 
(Texas.) Texas. 
(Seattle.) (Florida.) 
Seattle, Florida. 
Celé Spojené státy americké 
sem přijely. 
Mistryně je tady, 
tak jsme přijeli. 
Přijíždíte stále? 
Ano, stále. 
Já vím. 
Nemusíte to říkat, 
já už to vím. 
Dobrá. Nevadí, 
jste vítáni. 
Když vás vláda pustí, 
prostě přijedete. 
Nemyslím si, 
že máte nějaký problém 
sem přijet, ne? 
Ano. Jedete, jdete, 
plavete, letíte. 
Učím lidi, 
jak využívat PET, což 
jsou recyklovatelné lahve 
a vyrábět kazety 
na mobilní telefony 
s novinami, vyrábět tašky, 
odpadkové koše, košíky… 
Teď učím na škole, 
kde teď jsem a taky 
tam mluvím  
o vegetariánství 
a jak vylepšit jejich 
vegetariánský životní styl. 
Učím 
jak využívat, 
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jak recyklovat PET, 
lahve – 
PET, plastové lahve – 
a učím je, 
jak vyrábět, například, 
mobilní telefony, kazety 
a tašky a všechno. 
Z platových tašek? 
Ne, z plastových lahví. 
Z toho mohou 
vyrobit mobilní telefon? 
Obal mobilního telefonu. 
Obal, ano, ano, velmi dobré. 
Dobrý nápad, dobrý nápad. 
A taky je učí 
o vegetariánství. 
Ano, ano. 
Doma používáme jen 
filtrovanou vodu, to víte? 
Když ale cestujeme, 
je to obtížné, 
proto používáme 
plastové lahve, 
ale necháváme je recyklovat, 
jak je to jen možné. 
Děkuji vám. 
Protože v hotelu nebo 
v letadle vám dají jen 
plastové lahve. 
Já ale stejně piju 
velmi málo. 
Dobrá, ale lidé, 
kteří využívají všechny PET, 
můžete z nich vyrobit hodně 
věcí, dokonce nafukovací 
křesla, kazety na telefony, 
tašky, květiny, mnoho věcí. 
Můžeme vyrobit 
spoustu věcí, 
například květiny, 
polštáře a křesla 
(Ano, to je pravda.) 
a kazety na mobily, 
mnoho věcí. 
Jeden muž byl velmi 
slavný, sbíral dříve 
všechny plastové lahve, 
v Cancúnu a vyrobil 
něco jako plošinu… 
Bydlel na vodě, 

vyrobil si pro sebe 
malý ostrov. 
Viděla jsem to před mnoha 
lety. Před šesti, sedmi lety 
a on bydlel 
na tom malém ostrově 
z plastových lahví. 
Je to plovoucí ostrov. 
Vše z plastových lahví. 
Ano, já vím, kdo to je. 
Ano. Vy ho znáte, ano? 
Je slavný, ano. 
Je to, samozřejmě, velmi 
malý ostrov. 
Jen pro něho samotného, ano. 
On tam ale bydlel, 
měl na něm malou chatu. 
Malý dům. 
Plave na vodě 
někde v Cancúnu. 
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