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Chce někdo ještě 
něco říct? 
A máme čistou vodu. 
(Ano?) Velmi čistý vzduch. 
(Ano.) A všechno. 
Ano, protože máte 
lesy a hory – 
protože kněží je 
nepokáceli! 
Díky všem kněžím. 
Ano. Víte, 
měli byste být šťastní. 
Nemyslete příliš 
na peníze, 
protože čistý vzduch je také 
velmi cenný. (Ano!) 
V řeči peněz 
říkáme, že čistý vzduch 
je vzácný, neocenitelný. 
I když máte peníze, 
nemůžete si koupit čistý  
vzduch. Takže díky církvi, 
která vlastní hodně lesů, 
že všechny ty lesy 
jsou snad ještě tady. 
Představte si, 
že by je vlastnil někdo jiný, 
jako soukromá společnost 
nebo tak nějak, 
možná by už našli způsob, 
jak je všechny pokácet, 
aby vydělali peníze 
nebo něco postavili. 
Takže vše co se děje, 
děje se pro největší dobro. 
Proto i když církev 
bude nadále vlastnit les 
a nebude z něj vydělávat 
peníze, je to také velmi 
dobrý příspěvek pro vzduch. 
Ano? (Ano.) 
Protože pokud celá Evropa, 
všichni budou mít svobodu 
kácet lesy, pak zbude 
jenom Slovinsko, 
kde je vlastní církev, 
slovinské lesy zůstaly, 
protože  
je vlastní církev, 
proto se zachovaly. 

Přemýšlejte o tom. (Ano.) 
V případě nějakého 
soukromého obchodníka 
nebo chamtivého člověka 
může být zákon 
proti kácení, ale oni si vždy 
najdou způsob, jak to udělat. 
Říkám vám. 
V mnoha zemích jsou 
také zákony jako ve vaší 
zemi, podobné, 
ale lidé si stejně nacházejí 
způsob, jak je kácet. 
Nacházejí výmluvy 
nebo nějaké mezery, 
něco, a kácí. 
Takže je velmi dobré, 
že má vaše země les 
a čistý vzduch, 
a brzy žádné 
kouření na veřejnosti. 
Dnes jsem cestovala 
přes celou vaši zem 
a myslím, že vaše zem 
má všechno. 
Máte hory, 
máte moře, 
máte řeky, 
máte jezera, ano? 
A dokonce máte veganského 
(Hotely) prezidenta. 
Och, prezidenta! 
Hotel? 
Veganský hotel také, 
samozřejmě, samozřejmě, 
a vegetariánské restaurace 
a veganské restaurace. 
Ale veganského prezidenta, 
kdo ho má? 
Kolik zemí 
má veganského prezidenta? 
Řekněte mi. Alespoň jedna? 
Mají v současnosti 
nějaké jiné země 
veganského prezidenta? 
Před chvílí jsem viděla 
na Supreme Master TV, 
že za Spojené státy 
je tu 
vegetariánský kandidát. 

Veganský kandidát 
za Spojené státy? (Ano.) 
Ale ještě není prezident. 
(Ještě není.) 
Ve Španělsku, myslím. 
Ve Španělsku? Kdo? 
Princezna? Ne, nejsem si 
jistý. Ale vím že on či ona 
je vegetarián ve Španělsku. 
Někdo řekl princezna, 
je to tak? 
Princezna… (Ano.) 
Ta, která se právě vdala.  
(Myslím si to, ano.) 
Leticia. (Leticia.) 
Viděla jsem to v novinách 
nebo časopise, že je 
vegetariánka. (Ano.) 
Ok, ale stejně to 
není prezident, 
dokonce veganský prezident. 
Jenom jeden, je to tak? 
Jenom jeden 
na celém světě. Ne? 
Jste hrdí. (Ano!) 
Samozřejmě, že jste hrdí. 
Já jsem také hrdá 
i když nejsem Slovinka. Ano. 
On není jenom vegan, 
je osvícený člověk. 
Žije jako Svatý.  
To je dobré pro vaši zemi. 
Pokud budou všichni 
prezidenti takoví, 
pak už nebudu potřebovat 
Supreme Master TV. 
Zrušíme ji, 
všichni půjdeme do Himalájí 
meditovat celý den. 
To by bylo pěkné. 
Ano, jíst dal (jídlo s čočkou) 
a čapaty (placka) každý den. 
Pít Gangskou vodu. Levné. 
Ano, v tom případě 
už nemusíme dál pracovat. 
Zůstaneme spolu, (Ano.) 
na jednom místě, a budeme 
jíst prosté jídlo každý den. 
Ok, možná to můžeme 
s některými udělat. 
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A je tu také 
další kandidát 
na prezidenta, 
pokud Janez Drnovšek 
už nebude chtít, 
a je to také vegetarián, 
ale nejsem si jistá, 
jestli je vegan. 
Ok, ok, vegetarián. 
(On je vegetarián, 
to vím.) 
Vegetariáni jsou už 
velmi dobří. 
To znamená alespoň 
soucit 
se zvířaty, víte? 
Ano, ale co chci říct je, 
že on je osvícený, 
váš prezident, 
a to je dobré 
pro zemi, 
dobré pro svět mít 
osvícené prezidenty. 
Nejenom veganské 
či vegetariánské, protože 
kráva je také vegetarián. 
Nemyslím si, že kráva 
může vládnout vaší zemi! 
Ano, je dobré, 
když je někdo osvícený. 
Vegetariáni, vegani jsou 
velmi dobří, fantastičtí. 
Mám tu všechno, 
zlatíčko. 
Mám dokonce šálek 
bez čaje. 
Pozvěte všechny. 
Všichni mají vodu? 
Protože oni jen 
jedí čokoládu. 
Měli bychom mít vodu. 
Koupili jste pro ně vodu? 
Nebo zapomněli? (Ano.) 
Mají vodu? 
Máme vodu 
v chladničce. 
Máte ji? 
Ale také z kohoutku, 
ta je také dobrá. 
Ano, velmi dobrou vodu 

z kohoutku. 
Ano, opravdu? 
Ano. Všichni pijeme… Ano, 
můžete se napít. (Opravdu?) 
Mluvila jsem s jedním 
člověkem z Mariboru, 
který se vyzná ve vodě 
po celé Evropě, 
a on říkal, 
že jen ve Slovinsku 
se dá pít voda z kohoutku. 
(Proč?) 
Protože je tak čistá. 
Jen přijdete ke kohoutku. 
My ji… 
Nečistíte nebo něco? 
Vy ji nemusíte 
filtrovat? 
Nemusíme, jen… 
Opravdu? (Ano.) 
(Ne všude.) 
Velká města musí, 
ale na venkově  
to neděláme. 
Prostě ji pijeme. 
Pokud půjdete na procházku, 
můžete ji pít. 
Pokud uvidíte malou říčku, 
zůstanete u ní 
a dostanete žízeň, 
prostě se z ní napijete. 
Žádný problém. 
Ok, protože je tu méně 
znečištění? (Ano.) 
Báječné. 
A proto je to podle mě 
pro nás velmi dobré. 
Ano, jsem si jistá. 
Proto vypadáte 
všichni velmi zdravě. 
Ano, vypadáte skvěle. 
Co takhle…  
Nevidím žádné zemědělství, 
jako krávy, 
nebo něco takového. 
Nemáte krávy? 
Máme, ale ne tady 
tak blízko Ljubljany. (Ano?) 
Protože tohle je hlavní město. 
Ale pokud pojedete 

tak asi 10 minut ven, 
je to hodně krav  
a všeho. (Ok.) 
Ano, ale přesto je 
drží uvnitř. 
Ale, 
zemědělství někdy 
znečišťuje vodu, 
a to je ten problém, 
pokud je ho příliš. 
Za starých časů 
se tu procházely 
jedna nebo dvě krávy, 
to je něco jiného, 
ale teď jich vychovají 
tak tisíce a používají 
všechnu čistou vodu 
a ničí všechnu půdu, 
zemědělskou půdu. 
To je strašné. 
Ale ve vaší zemi 
toho tolik není.  
Farmy tu jsou 
velmi malé. 
Menší farma, jako 
rodinný druh farmy. 
(Všechno je velmi malé.) 
Země je malá. 
Mají malé farmy 
a mají o něco 
větší dům, 
jako hotel, ale ne 
opravdový hotel, víte? 
A pak mohou všichni 
lidé přijít a jíst zdravě 
a…něco takového. 
Vydělávají z toho peníze 
jako z turistiky, víte? 
Jako turistická farma. 
Ano, rozumím. 
Tak je to dobré. 
Přirozené. 
Já jen doufám, že jednoho 
dne nebudeme potřebovat 
ani farmaření, jen abychom si 
vydělali peníze. Myslím si, 
že sojové mléko může 
nahradit mléko velmi dobře, 
ano? Lepší pro děti 
a všechny. 
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Ale někteří lidé mi řekli, 
že mají intoleranci 
k sojovému mléku. 
Existuje taková věc? 
Alergie. (Alergie?) 
Ale jenom pár lidí, ne? 
Velmi vzácně, že? (Ano.) 
Nyní mohou dělat mléko 
z mnoha jiných věcí, 
mandlí, rýže… 
Ano, to je pravda, 
můžete dělat mléko z rýže 
a mandlí, kokosu… 
Tady ho nemáme, ale 
můžeme ho dovážet. 
Víte, 
před dvěma dny 
jsem byla v obchodě 
a všimla jsem si, 
že v Mercatoru objednali 
hodně jiného mléka, 
jako mandlové, 
quinoové mléko (Rýžové.). 
Rýžové mléko, samozřejmě, 
to mají. 
A ta paní říkala, 
„Ano, podívejte, 
objednali jsme, 
máme nové věci, 
jen se podívejte.“ 
Zdá se, 
jakoby každý den 
objednávali více. 
Ano. Pokud je větší 
poptávka, vezmou více. 
Tady je to snadné. 
Pokud jdete do skladu 
a řeknete, 
„Máte tohle?“ 
Oni řeknou, 
„Můžeme objednat, dobře.“ 
Opravdu? Příjemné! 
Tak milé. 
Ano, pak musíte být 
vytrvalí. 
Protože pokud se neptáte, 
lidé nevědí. 
Takže jděte 
do nevegetariánské 
restaurace a ptejte se 

po vegetariánském jídle. 
Proto má nyní 
každá restaurace 
alespoň nějaké 
vegetariánské menu, 
protože lidé se po něm 
dříve ptali. Takže nyní 
i nevegetariánské 
mají vegetariánskou 
část, víte? 
Říkala jsem vám ten vtip 
o kachně, ne? 
O té kachně, 
která požádala o hrozny, 
ne? (Ne.) 
Ok. Takže jedna kachna 
přijde do hospody 
a ptá se, 
„Máte nějaké hrozny?“  
A barman povídá, 
„Ne, žádné nemáme.“ 
Tak šla kachna pryč 
a pak se zase vrátila, 
„Máte nějaké hrozny?“ 
Barman povídá, 
„Ne, žádné nemáme.“ 
Takže šla pryč 
a zase se vrátila. 
„Máte nějaké hrozny?“ 
Tak barman povídá, 
„Pokud se takhle budeš 
dál ptát, 
tak tě přibiju 
na zeď.“ 
Ok, takže kachna jde pryč 
a zase se vrátí. 
„Máte nějaké hřebíky?“ 
A barman povídá, 
„Ne, nemáme.“ Ok. 
„Máte nějaké hrozny?“ 
Je tak vytrvalá, 
možná jednoho dne, 
nebo možná hrozny má, 
a dá jí je, 
kdo ví. 
Možná má, ale je 
příliš lenošný je dát. 
Víte co jsem 
začala dělat? 
Když chodím, jak říkáme 

na kávu, 
vždy se ptám, jestli nemají… 
Veganský dort. 
Ne dort, 
Nemyslím, 
že by měli, 
ale jestli mohu dostat 
kakao vyrobené… (Hrozny?) 
Ne. Kakao vyrobené 
ze sojového mléka. 
A stále to dělám, takže 
doufám, že jednou budou mít 
(Ano, budou ho mít.) 
Lidé se mi smějí, 
ale já si myslím, 
že ho jednou koupí 
a nabídnou. 
Takže vy jste taky kachna. 
Vytrvalá, ano. 
Je to velmi dobrý vtip. 
I když to vypadá 
bezvýznamně, 
ale je to dobrý vtip – 
vytrvalost. 
Někdo další mi 
ještě chce něco říct? 
Začíná být horko. 
Páni, hodně světla. 
Ale tohle jsou jen 
chladná světla. 
Proč je tu takové horko? 
Lidé, Mistryně. 
Jsem ráda, že máte tak pěkné 
a útulné centrum. 
Dokonce i velké promítací 
plátno. Jste velmi dobře 
vybaveni, a pěkná podlaha, 
chladivá. To je dobré. 
Je snadné pronajmout si 
takové místo? Nevadí jim to? 
(Měli jsme trochu štěstí, 
Mistryně.) 
(Měli jsme také nějaké 
štěstí.) Nevadí jim to 
když tolik lidí přijde, 
jako teď, 
nevadí jim to? 
Byla to  
ta paní támhle, která to 
měla předtím v nájmu. 
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(Dívka.) Ok. Tahle. 
A pak to pronajala… 
Ano, pronajala to 
naší skupině. 
A kam šla? 
Bezdomovkyně? 
Kam chodíte? 
Máte teď bydlení? 
Ano. Měla tu svoji kancelář. 
(Ok.) 
Takže šla 
někam jinam. 
No, děkuji vám, za ně. 
Jak už jsem řekla, 
není třeba mít 
pro jednu osobu mnoho 
místností. Sdílíme je, 
je to levnější, snazší, 
a šetří to peníze, 
takže můžete do důchodu 
odejít dříve a věnovat se 
jiným činnostem, které máte 
rádi, ano? Ne odejít 
do důchodu a nic nedělat, 
ale dělat nějakou lepší práci 
nebo koníček či něco, 
nebo sloužit světu 
lepším způsobem. 
I já sdílím svůj pokoj 
se svými psy. 
Chorvátom 
rozumejú 
Chorváti, Srbi, 
Černohorci a  
Bosno-Hercegovinci. 
Dobre. 
Prečo potom nepoužívate 
namiesto toho chorvátštinu? 
Pretože máme 
slovinský jazyk. 
Sme Slovinci. 
Rozumiem, 
pretože som sa to učila 
v škole pred rokmi 
a keď idem do Chorvátska 
môžem hovoriť (Aha.) 
a oni mi rozumejú, keď 
hovorím mojim jazykom, 
ale neviem prekladať 
do chorvátštiny. 

Chápem. 
Ale rozumiete tomu. 
(Áno.) 
Keď niekto prekladá, 
rozumiete. (Áno.) 
To je fajn. To je fajn 
a podľa toho to robíte. 
Ak to chcete prekladať 
do slovinčiny, (Áno.) 
je to v poriadku. 
Čo tým myslím je, 
že sa vždy snažíme… 
nie že uprednostňujeme 
jeden jazyk nad druhým, 
ale nemôžeme prekladať 
všetkých tisíc jazykov, 
takže vždy musíme 
použiť jazyk, 
ktorý je najrozšírenejší 
v určitých regiónoch, 
aby mnoho ľudí 
mohlo rozumieť. 
Okrem angličtiny, 
ktorá je najpopulárnejšia, 
ale inak 
nemôžem veľa urobiť. 
Keď prekladáme, 
dokonca v jednej krajine, 
v niektorých je 
mnoho dialektov. 
Napríklad v Číne alebo Indii, 
mnoho, mnoho dialektov. 
To nie je len jeden jazyk. 
Ano, tento svět 
je komplikovaný. 
Ztěžuje mi moji práci. 
Pokud by všichni 
mluvili jedním jazykem, 
pak by to bylo lepší. 
Ne tak, že bych si přála, 
aby všichni zapomněli 
svůj jazyk, 
ale kdybychom měli 
na začátku 
jen jeden jazyk, 
pak bychom spolu asi 
nikdy neválčili. 
(Ano.) 
Já bych sem 
asi nemusela chodit 

a Supreme Master TV 
by nebyla třeba. 
Ale protože 
tolik lidí 
mluvilo tolika 
různými jazyky, 
to je důvod 
proč máme problémy 
a oddělujeme se jeden 
od druhého, víte. Říkáme, 
„Já jsem Slovinec.“ 
„On je Ital.“ 
„Ten pán je Francouz,“ 
rozumíte? „On nepatří 
k nám.“ To je ten problém – 
a už kvůli jazyku 
oddělujeme jeden druhého 
a pak 
také všude 
stavíme barikády. 
To je další problém. 
Ale co dělat? 
Děláme to nejlepší, nejlepší 
co dokážeme. A i když 
nemluvíme stejným jazykem, 
pokud říkáme pozitivní věci, 
pak i lidé, 
kteří nerozumějí našemu 
jazyku, jejich mysl 
to bude také vnímat, 
jejich duše to také zachytí 
a čím více pozitivní energie, 
tím lépe pro svět. 
Dobrá, domluvili jsme? 
Půjdu tedy? Ne? (Ne.) 
Co mám dělat? 
Společně meditovat? (Ano.) 
Dobrá, dobře. Dobře. 
Pak meditujme. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

