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Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň. 
Ak dosiahneme bod, 
z ktorého niet návratu, 
čo sa bude diať? 
Bude to okamžité alebo to 
bude trvať dlhšie, napríklad 
pár rokov, alebo to budú 
veľké globálne katastrofy. 
Ach, môj drahý Bože, 
moji drahí milovaní priatelia, 
skutočne vám to nechcem 
povedať. 
Ale myslím, že musím. 
Ak dosiahneme bod, 
z ktorého niet návratu, potom 
sa už nemôžeme vrátiť. 
Nebudeme sa môcť vrátiť 
k normálnemu životu, 
aký sme viedli predtým. 
Akokoľvek je život teraz 
čoraz menej pokojný, 
je to stále lepšie než to, čo  
bude, keď dosiahneme bod, 
z ktorého niet návratu. 
Bude to trvať dlho, 
ako ste to načrtli. 
Bude sa to ťahať 
dlho, dlho, dlho, 
bude to dlhodobý proces. 
Dostatočne dlhá agónia, 
aby si niektorí ľudia priali, 
aby sa nikdy neboli narodili 
na tejto planéte. 
Nechcem si to predstaviť. 
Niekedy zatvorím oči, 
a potrasiem hlavou. 
Vyskočím z takej vízie preč, 
kedykoľvek niečo také vidím, 
nechcem to vidieť. 
Nechcem to dokonca ani  
rozoberať s vami. 
Modlím sa, 
aby sa to nestalo. 
Modlím sa, aby sa ľudia 
na svete prebudili včas 
a jednoducho zanechali 
ten kus mäsa, 
potom bude všetko dobré. 
Všetko bude krásne, 

príjemné, pokojné. 
Len proste urobte, 
čo môžete, aby ste ľuďom 
pomohli porozumieť, 
aké je to dôležité. Dobre? 
Dobre. Áno! 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň, zlatko. 
Vo svojom dokumente 
„Nepohodlná pravda“ 
Al Gore zmienil, 
že nikdy nebol lepší čas, 
než teraz, na založenie 
podnikov, ktoré môžu 
prispieť smerom 
k pomoci planéte. 
Moja otázka je: 
Aké práce alebo druhy  
podnikania budú dostupné 
v blízkej budúcnosti, 
aby pomohli ľuďom 
poobzerať sa po zmene 
v ich kariérach, ako napríklad 
pre chovateľov dobytka, 
ktorí visia na svojej práci 
zo strachu, 
kým im nedokážeme ukázať 
nejakú alternatívu? 
Áno. 
Samozrejme. 
Viete, 
môžeme to dokázať, 
môžeme im to ukázať. 
Môžu byť vyškolení 
vládou pre nové, 
zelené technológie, 
udržateľné a bio aktivity 
a môžeme im povedať, 
aby pestovali zeleninu 
a pokryli tak nedostatok  
potravín pre ľudí v súčasnosti 
namiesto kŕmenia 
dobytka alebo iných zvierat 
potravou pre ľudí. 
Oni môžu pomôcť znovu 
obnoviť svetovú rovnováhu 
a stať sa hrdinami  
pre záchranu planéty.  

Toto im treba povedať. 
Vláda môže pomôcť 
dotáciami. 
A takto môžu farmári 
pestovať rastliny pre ľudí 
namiesto využívania pôdy 
na chov zvierat, 
ktorý je príčinou 
obrovských škôd. 
Takže potom budeme mať 
dostatok všetkých 
rastlinných proteínov 
na nasýtenie celého ľudstva 
a dokonca i zvierat, 
ktoré teraz existujú 
na planéte, 
ak ich už viac nebudeme 
chovať. 
Len ich necháme dožiť 
prirodzeným spôsobom. 
Existuje dostatok  
pre každého! 
Boh stvoril túto planétu, 
aby sme mali dosť potravy 
na prežitie. 
Máme dosť všetkého, 
aby sme viedli pohodlný 
a šťastný život. 
Ide len o to, že míňame 
nadmerne svoje zásluhy 
a zdroje. Teraz to ešte 
stále môžeme zastaviť. 
Stále to môžeme zastaviť. 
Stále môžeme zvrátiť 
ten dôsledok. 
Takže ak im vysvetlíme  
toto všetko, 
možno budú rozumieť. 
Som si istá,  
že budú rozumieť, viete? 
Som si istá, 
že porozumejú tomu, 
že môžu byť hrdinom, 
ktorý zachráni planétu 
pestovaním rastlín pre ľudí. 
Práve teraz 
máme nedostatok potravy. 
To bude motiváciou. 
To pre nich bude smer, 
za ktorým môžu ísť. 
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Farmári môže stále  
zostať farmármi, 
ak pestujú zeleninu 
namiesto chovu zvierat. 
Ak budeme mať dosť  
potravy, nebudú viac štrajky. 
A žiadne vojny. 
Ľudia budú šťastní, 
mierumilovní, spokojní, 
milujúci a budú si spolu 
navzájom nažívať, 
i so zvieratami. 
Bude to ako v Nebi. 
Nie je to ťažké; 
je veľmi jednoduché 
to urobiť. Ak bude 
každý spolupracovať, 
je možné vytvoriť Nebo. 
Nie je to také ťažké. 
Len zanechať ten kus mäsa 
a nahradiť ho kúskom tofu 
alebo vegetariánskym 
proteínom. 
Máme toho dnes veľa. 
Vyzerá to krásne, 
chutí to výborne. 
Máme tisíce receptov 
pre každého 
a sú zdarma. 
Dokonca sme ochotní 
pomôcť im a ukázať, 
ako to uvariť. 
Je toľko jedál, ktoré je možné 
jesť. Dobre? Ďakujem vám. 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň. 
Majsterka, sme si vedomí, 
že potrebujeme získať  
každého pre vegetariánstvo, 
aby sme zvrátili klimatické 
zmeny rýchlo a okamžite. 
Avšak, 
keďže zmeniť ľudský postoj 
je pomalý proces, 
stačí pre záchranu planéty 
recyklácia 
a menšie používanie áut? 
Dúfam! 
Želám si, aby to tak bolo, 

ale to nestačí, zlatko. 
Do určitej miery to pomôže 
ale nie je to dosť, 
nikdy to nebude dosť. 
Samozrejme! 
Zo všetkých vedeckých  
faktov, zo všetkých správ 
vieme, že autá, 
recyklácia, odpady, 
nie sú hlavnou príčinou 
globálneho otepľovania. 
Nie sú hlavným  
znečisťovateľom planéty. 
Nie sú hlavným zabijakom. 
Takže to vieme. 
Pomôže to do určitej  
veľmi malej miery. 
Ak mi skutočne neveríte, 
sadnite si k tomu 
a vypočítajte to, 
potom to uvidíte. Len malý 
matematický výpočet. 
Všetky náklady  
odlesňovania, 
všetky náklady na dopravu, 
všetku tú spotrebu vody, 
všetky náklady na lieky, 
všetky náklady na choroby, 
všetky náklady 
na výstavbu nemocníc, 
vzdelávanie viac doktorov 
a vyrábanie viac liekov 
a potom to spôsobuje, 
že ľudia nedokážu už ani  
rozmýšľať, pretože sú chorí, 
všetky tie zármutky 
z chorôb a spôsobovanie 
problémov milovaným  
ľuďom, 
a potom všetky problémy 
alebo náklady na vojny 
z dôvodu hladu, 
kvôli potravinovej neistote. 
Všetko toto pripočítajte. 
A všetko zachraňovanie. 
Ako povedal šéf 
Medzivládneho výboru OSN 
pre klimatické zmeny, 
že treba zarátať aj 
zmrazovanie toho všetkého. 

A všetky tie choroby, 
ktoré vchádzajú  
do tiel zvierat 
a potom do vás. 
To ešte nehovorím  
o karmickej odplate. 
Hovorím len o vedeckých 
a fyzických dôkazoch. 
Vegetariánstvo je teraz 
jediným riešením. 
Je to najlepšie 
a najrýchlejšie riešenie. 
Prekvapivo to 
všetci akoby prehliadajú 
a nehovoria o tom. 
Len zopár ľudí o tom hovorí. 
Zvyšok sa to pokúša obísť. 
„Dobre, recyklujeme. 
Fajn, menej používame autá, 
jazdíme na bicykli. 
Dobre, veď používame 
bio palivo atď.“ 
Všetci to teraz už vedia, 
myslím ľudí, 
ktorí sú teraz pri moci, 
ktorí majú dostatok 
komunikačných možností. 
V dnešnej dobe 
máme televíziu, rádio, 
noviny, 
mikrofóny, 
každý už vie, 
že vegetariánstvo 
je tým riešením. 
Ale zdá sa, že sa 
vegetariánstvo vytratilo 
z myslí mnohých vodcov 
a mnohých ľudí na svete. 
Takže neviem, 
čo ešte povedať. 
Neustále to každému  
hovorím a vy tiež, 
snažíte sa zo všetkých síl 
rozširovať toto posolstvo. 
Niektorí ľudia sa obrátia 
na vegetariánstvo, to je isté. 
Preto som vám povedala, 
že sme získali ďalších  
7 mesiacov do bodu zvratu, 
z ktorého už niet návratu. 
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Že sme získali ďalších 
7 mesiacov na život 
a na záchranu planéty. 
Tak to je, áno. 
Ale nie je to navždy, áno? 
A nie je to dosť rýchlo, 
však? (Nie.) 
Bola by som rada, keby sme  
získali aspoň 700 rokov. 
Aby sme mali čas 
dohnať to technológiou 
a dopriali čas na oddych 
Matke Zemi, 
aby obnovila svoje zdravie 
a znovu doplnila hojnosť 
všetkého, čo v tomto svete 
potrebujeme. 
Skutočne veľmi chcem 
objať vodcov 
i bežných ľudí 
tohto sveta. 
„Zobuď sa, už sa zobuď. 
Zobuď sa, zlatko; 
zobuď sa priateľ môj, 
zachráň sa. 
Zobuď sa a zachráň seba 
a nás všetkých.“ 
Ako veľmi by som im chcela 
dať všetko poznanie, 
ktoré mám, pretože to je 
ten najlepší dar, 
aký môže  
niekto niekomu dať. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Majsterka, ako by mohli 
vlády motivovať 
chovateľov zvierat 
a pestovateľov rastlín 
na kŕmenie zvierat, 
aby sa preorientovali  
na výrobu rastlinnej potravy 
pre ľudskú spotrebu? 
Vlády najskôr musia  
mať vôľu urobiť to. 
Najskôr sa musia  
sami prebudiť. 
Musia prekročiť 
hranice protokolu 
a navyknutej rutinnej práce, 

pretože toto je 
mimoriadna situácia. 
A vyžaduje si 
mimoriadne opatrenia, 
dokonca zúfalo potrebné 
opatrenia. 
Takže mohli by povzbudiť 
farmárov, aby pestovali 
rastliny a dať im dotácie 
na pestovanie zeleniny 
a tak nahradili stratu z mäsa. 
Proste im len dať dotácie 
na pestovanie zeleniny. 
Čím viac vypestujú, 
tým viac dotácií získajú. 
A aj farmárom je potrebné 
vysvetliť, 
že tým urobia pre svet 
veľkú službu. 
Budú veľkými hrdinami, 
záchrancami sveta, 
ak budú pestovať zeleninu 
pre výživu ľudstva, 
namiesto chovu zvierat 
a ak nechajú zvieratá tak. 
Musíte im to povedať. 
Vláda im musí povedať, 
že sa k zvieratám 
musia správať so všetkou 
láskavosťou, k tým, 
ktoré už existujú, až kým 
neodídu späť do Neba 
prirodzeným spôsobom. 
Už ich viac nechovať. 
A už ani nehovoriac 
o ich zabíjaní. 
Musíme to všetko zastaviť. 
Aby sme zachránili planétu, 
môžu do dokázať, 
ak zastavia chov dobytka, 
chov zvierat 
a zastavia ich zabíjanie 
kvôli jedlu. 
Oni to pochopia, ak budú 
zainteresovaní všetci, 
ak vláda skutočne 
použije svoju moc na to, 
aby im to vysvetlila 
a poskytla im nejaké 
iné alternatívy, 

ako si zarobiť na živobytie. 
Ak im dajú vysvetlenie, 
poskytnú dotácie, 
alternatívne práce 
alebo alternatívnu možnosť. 
Máme možnosti, 
máme takéto práce, môžeme 
vyrábať zelenú energiu, 
Po udržateľnej energii 
a dokonca po pestovaní 
zeleniny je dnes dopyt. 
Máme nedostatok potravy, 
všade je nedostatok potravy. 
Všade rastú ceny potravín 
tak vysoko, že dokonca 
ľudia strednej triedy 
majú ťažkosti 
naplniť svoje potreby. 
Takže pestovanie zeleniny 
by teraz malo byť ziskové, 
už by to malo byť  
veľmi dobre motivujúce. 
Ak vláda povzbudí  
pestovateľov 
a vysvetlí im to, 
budú to vedieť. 
A najlepšie by bolo, keby to 
vláda dokázala urobiť. 
Ale aj vy, 
jednotliví občania sveta, 
to môžete urobiť. 
Skúste obísť farmárov 
jedného po druhom. 
Kedykoľvek si dokážete 
na to nájsť čas. 
Hoci aj nie sme 
v pozícii moci ako vláda. 
Ale môžeme to skúsiť, 
presvedčiť farmárov, 
jedného po druhom, 
aby zmenili svoje životy 
a pestovali zeleninu 
pre výživu ľudí 
namiesto chovu zvierat. 
Vysvetlite im celý obraz. 
Vysvetlite im situáciu. 
Hovorte im o tom znovu 
a znovu, kým to nepochopia. 
Napíšte im. Rozprávajte sa 
s nimi. Môžeme robiť len to, 
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čo je v našich silách. 
Pretože zvyšok závisí 
na karme sveta, 
na ľuďoch, 
aby to pochopili 
a zmenili svoj život 
a urobili ho viac súcitnejší. 
Potrebujú na to ale 
veľkú pomoc, pretože 
boli otravovaní 
veľmi dlho. 
Nebuďte prekvapení, 
ak to bude ťažká úloha 
dosiahnuť, aby to pochopili. 
Vláda to ale môže urobiť 
dotáciami a stimulmi, 
ak z toho urobí 
otvorenú záležitosť, 
niečo ako všeobecný trend. 
A vláda a médiá... 
znovu a znovu, 
hovorila som to, toto sú ľudia  
v pozícii moci, 
ktorí môžu urobiť zmenu 
rýchlejšie než my, 
bežní ľudia. 
Ale aj tak, 
ak to neurobia oni, 
musíme to urobiť my. Dobre? 
Každý, kto to chce urobiť, 
každý, kto môže, urobte to. 
Choďte za farmármi, 
rozprávajte sa s nimi. 
Zmeňte ich od základu. 
To je všetko, 
čo dnes môžem povedať. 
A niektorí farmári 
sa zmenia. 
Alebo sa  včas zmenia všetci, 
dúfam, že včas. 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
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