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Každý deň začínam odznovu. 
Na všetko, čo bolo včera, 
zabudnem. 
Pretože každý deň 
má nové problémy, 
netreba čakať, netreba 
myslieť na včerajšok. 
Dnešok už prináša dostatok 
vlastných problémov! 
To preto dnes popoludní, 
keď sme sa rozprávali, 
3, 4 ľudia hovorili: „Prepáčte, 
čo som urobila včera!“ 
Neviem si už ani spomenúť, 
čo urobila, 
ani kto vlastne ona je; 
vôbec neviem, 
kto čo urobil. 
Už som to zabudla. 
Ďakujem vám, drahá. 
Áno, a mali sme 
taký skvelý čas, 
viete, všetci hovorili 
zo svojho srdca, 
nemali by sme pripomínať 
také veci. 
Nie je to už potrebné. 
Ničí to prostredie, 
viete? 
Ospravedlniť sa je veľmi 
dobré, ale tieto malé veci 
sú už preč 
a ja si ich už ani nepamätám. 
Mali sme práve 
príjemný čas, 
to už je dosť dobré. 
Zrazu som si 
musela spomenúť: 
„Áno? Ona včera 
nezapla svetlo? 
Kto to bol? Kedy?“ 
Viete? A potom 
ďalšie a ďalšie tieto veci, 
je to nepotrebné. 
Prvý človek, dobre. 
Druhý človek, dobre, 
tretí človek. 
A celé zhromaždenie, 
nemusí to počúvať. 
Dobre. Nie je to vždy 

vaša chyba – áno? – 
že ste nemilujúca. 
Je to len tak, že máte 
medzi sebou navzájom 
zlú karmu 
z minulých životov. 
Preto ste sa v tomto živote 
vrátili. A… aj keď to nie je 
rovnaké ale je to podobné, 
a zvyšky z toho sa 
nahrnú do tohto života; 
preto sa tak cítite. 
Pokúste sa odpustiť. Ak nie, 
tak sa len držte mimo. 
Tešte sa zo svojej rodiny. 
Áno, pretože ak sa v tomto 
živote znovu navzájom 
doškriabete, 
možno sa budete musieť 
vrátiť znovu, 
a vy sa nechcete. 
Dobre. 
Mám rovnaký problém. 
Rozumiem. 
V poriadku. Ďalšia otázka. 
Naposledy 
na videokonferencii 
v Južnej Kórei 
ste Majsterka zmienila 
bod kritickej masy, 
hovoriac, 
že by sme ho dosiahli, 
keby sa 900 miliónov ľudí 
stalo vegetariánmi. 
Zaujíma ma, 
čo by sa stalo, 
keby sme dosiahli 
toto kritické množstvo? 
Naposledy 
na videokonferencii 
v (Južnej) Kórei 
Majsterka hovorila 
o bode kritickej masy. 
Keby sa 900 miliónov ľudí 
stalo vegetariánmi, 
dosiahli by sme tento bod. 
Ak dosiahneme 
bod kritickej masy, 
čo sa stane? 
Znamená to, že dokážeme 

planétu zachrániť natrvalo? 
Keď dosiahneme 
bod kritického množstva – 
to už som vám povedala 
na iných konferenciách, 
možno som to už hovorila, 
ale zabudli ste – 
keď dosiahneme 
kritické množstvo, 
to znamená začiatok 
veľkého vplyvu 
vegetariánstva. 
Viete, 
vedci robili výskum. 
Hovoria, 
že ak sa dostatok opíc 
naučí rovnakú vec 
alebo robia rovnakú vec; 
potom mnoho ostatných opíc 
na svete, 
rovnakého druhu, 
tiež urobí rovnakú vec 
bez toho, aby sa to učili. 
Bez toho, aby boli 
v rovnakej oblasti, 
a bez toho, že by to videli 
od opíc, ktoré to vedia, 
budú robiť tú istú vec 
bez toho, že by ich videli, 
bez toho, že by vedeli, 
čo robia, 
to isté budú robiť 
aj na iných miestach, 
v inej džungli 
alebo na ďalších miestach. 
Volajú to opičí efekt, 
efekt 100. opice. 
Dobre. Takže záleží na tom, 
koľko ľudí sa stane 
vegetariánmi a oni 
utvoria masu energie, ktorá 
sa nazýva „kritická masa“. 
Keď to dosiahne 
kritickú masu, 
efekt je silný 
a rozšíri sa to 
do všetkých kútov sveta. 
A ja len dúfam, že sa to 
rozšíri dostatočne rýchlo. 
Z toho dôvodu otvárame 
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mnoho reštaurácií Loving 
Hut, aby sme sa pokúsili 
spustiť efekt 100. opice. 
Aby sa otvorilo 
viac takýchto reštaurácií 
a aby sa viac ľudí 
stalo vegetariánmi. 
Snažíme sa mnohými 
rôznymi spôsobmi, 
aby to bolo rýchlo. 
Robíme aj letáky – 
viete, rozdávame letáky, 
ako to robíte neustále – 
a máme 
Supreme Master Television, 
a dávame reklamu do novín, 
dávame reklamu na 
billboardy, platíme, aby boli 
SOS letáky v autobusoch, 
platíme, aby boli vo vlakoch, 
aby boli na letiskách. 
Viete, všade – 
všade, kde môžeme, 
aby sme rýchlo dosiahli 
túto kritickú masu. 
Keď dosiahneme 
kritickú masu, 
potom sa ten efekt 
bude ďalej rozširovať. 
Len dúfam, že sa bude šíriť 
dostatočne rýchlo. Dobre? 
Potom môžeme samozrejme 
planétu zachrániť natrvalo. 
Áno, pretože 
ako vidíte práve teraz, 
je tak veľa, tak veľa 
katastrof, tak mnoho 
hrozných následkov 
prichádza všade na svet. 
Každý deň o tom čítam 
v novinách, 
vidím to v televízii, 
neustále sú niekde katastrofy. 
Záplava tu, 
zemetrasenie tam – 
ako teraz, 
ďalšie zemetrasenie postihlo 
opäť Sichuan v Číne – 
a záplavy v Indii, 
požiare v Turecku. 

Je to toľko vecí. 
Musím tiež čítať správy, 
každý deň. 
Nastali už predtým, 
dva, tri krát 
a teraz, 
práve včera znovu. 
Boli záplavy. 
Hurikány 
na Kube, Floride 
a pokračuje to 
na rôzne miesta, 
Jamajka, Louisiana… 
Jednoducho to nemá konca. 
Z Dominikánskej republiky, 
Kuby a Haiti 
teraz pokračujú 
do Spojených štátov, 
do rôznych štátov. 
Takže vidíte, 
že karmický vzorec 
je teraz veľmi silný. 
Musíme pracovať rýchlejšie 
než karma (odplata). 
Preto, 
robíme veľa práce všade 
a som veľmi vďačná 
členom asociácie, 
ktorí pracujú všade, 
a robia všetko, čo môžu. 
Je mi ľúto, že to vyzerá, 
akoby som vás tlačila, 
ale nepracujeme 
dostatočne rýchlo. 
Želám si, keby sme predtým 
mali oveľa viac peňazí, 
aby sme mohli spustiť 
Supreme Master Television 
skôr. 
Ale je to dobré aj takto. 
Je to dobré. 
Pretože aj keby som predtým 
mala peniaze, 
keby to začalo skôr, 
nebolo to dostatočne 
naliehavé, nebolo 
naliehavých znamení 
a ľudia by si mohli myslieť, 
že robíme falošný poplach 
a ktovie čo ešte, že? 

Pôvodne na seminári 
v Paríži, keď som povedala, 
že ak svet neurobí nič, 
za 4 alebo 5 rokov 
bude koniec – viete, 
koniec, kaput – 
a pôvodne 
som to povedala len vám. 
Chcela som, aby ste to vedeli 
len vy, pretože som nevedela, 
či to máme povedať všetkým, 
či nám uveria, 
viete? 
Pretože to, čo som videla, 
bolo len vnútri. 
V tom čase som nevedela, 
že aj vedci majú dôkazy, 
až neskôr, keď som videla, 
že aj vedci otvorene 
vyhlasujú podobné veci, 
tak som povedala: „Dobre. 
Môžeme to otvorene 
vyhlásiť na 
Supreme Master Television 
a všade.“ 
Takže čas je správny. 
Teraz len dúfam, 
že so všetkým našim úsilím 
skutočne dokážeme 
prebudiť ľudí. 
Niektorí ľudia sa prebudili. 
Asi pred mesiacom 
som si myslela, že už máme 
jednu pätinu ľudí, 
ktorí sú vegetariáni, 
ale oni s tým začali 
iba na chvíľu 
a potom spadli späť 
do normálu, znovu 
sa vrátili k jedeniu mäsa. 
Ale nevadí, 
začneme znovu. 
Tak ako keď niektorí ľudia 
šplhajú na kopec, viete? 
Niekedy spadnú dole, 
pretože majú príliš 
veľkú batožinu, 
ale pokúsia sa 
vyšplhať hore znovu. 
Možno nájdu lepšiu cestu. 
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Len pomaly. 
Oneskorene. 
A ja skutočne dúfam, 
že máme dosť času. 
Dobre? Šťastní 
Dobre. 
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