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Bůh jí žehnej. v Austrálii reaguje  Sledujete pořad 
A v Austrálii  na naše reklamy. Mezi Mistrem a žáky 
se také masný průmysl Ano, jak? „Musíme zachránit  
snaží říkat lidem, Jak reagovali? planetu za každou cenu.“ 
aby maso kupovali. Měli jsme reklamu v televizi, skupinová meditace 
Ne, aby přestali jíst maso.  která se týkala toho, 8. srpna 2009 
Ano. jak klimatické změny Drahá milovaná Mistryně, 
Dobrá. souvisí s chovem dobytka. nejdříve bych se rád 
Protože nějaká farma tam Ano, ano. podělil o dobré zprávy  
byla zasažena Masný průmysl tedy  z centra v New Jersey 
přenosem mezi  reagoval a zavolali a Pensylvánii. 
lidmi a prasaty. naší kontaktní osobě. Byli jsme velice aktivní 
Ano. (Zavolali, ano.) v distribuování letáků 
A také mají strach. řekli, že naše informace na veletrzích místní komunity 
Samozřejmě. byly špatné. a při místních událostech. 
Mají strach, že už lidé  (Ano?) Ano? 
nebudou kupovat maso. Oni šli a… Poslední, na kterém jsme byli 
Je to tak? To vše je   byl festival balónů 
Ano. z vědeckých podkladů. v New Jersey. 
To je přirozené. (Ano.) Dobrá a pak? Bylo tam deset tisíc lidí 
Já jsem ani nic neudělala. Oni teď reagují tím, a my jsme tam měli stánek. 
A dokonce v práci že dávají reklamu  Často se stávalo, 
jsem položil dvěma  do televize že tam bylo hodně lidí, 
18ti letým lidem (vedle naší) že stáli ve frontě, 
(Ano.) a také na webové stánky. jen aby dostali naše letáky 
jednoduchou otázku. To způsobilo to, a nákupní tašku  
Řekl jsem jim, kdybyste že jsme distribuovali s alternativním způsobem 
na 100 % věděli,  letáky a dávali reklamy. života a trička s nápisem,  
že jediný způsob, Rozumím, rozumím. „Buďte vegetariány, 
jak zachránit svět je  A pak novinářka ze Sydney žijte ekologicky, 
stát se vegetariánem… napsala článek o tom, zachraňte naši planetu.“ 
Ano. že jejich informace Dobře. 
…řekli okamžitě „ano“, je zavádějící a mylná. Ano. 
bez přemýšlení. Jaká informace? Dobrá práce. (Děkuji.) 
Je fakt, že je ovlivnil Informace masného  Dobrá práce. 
tlak vrstevníka, průmyslu? (Ano.) Děkuji Vám, Mistryně. 
protože ten jeden z nich Protože oni tvrdí, A děláte to stále? 
miluje zvířata, (Bravo!) Ano, 
tlak kolegy, že jejich maso má  děláme to velmi často. 
když ale odešel… vitamíny, B plus   Skvělé. (Ano.) 
To je ono? a to všechno. Skvělé, 
…je to tak skvělé. A v zásadě napsala  velmi, velmi dobře.  
Oni ale všichni poslouchali, tento článek a  Někdo další má  
co říkám. byla tam webová stránka, dobré zprávy? 
A moje sestra, ta už  kam jste jí mohli napsat Ano. 
teď nejí maso, a dát tomu větší sílu. Austrálie? 
i když jedla ryby. Ale…  Skvělé! Ano. 
Je to už tedy lepší. A to se stalo  Povídejte. 
někdy jí pošlu… hlavně proto, že… V zásadě je to o tom, 
Protože ona je zdravotní  Bůh jí žehnej. (Ano.)  jak masný průmysl  
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Někdy se objeví  Dobrá, velmi dobře. sestřička a on je doktor, 
odnikud nějaký ochránce, Dobrá práce, velmi dobrá. posílám jí DVD 
takto. Vytvořili jste můj den,  „A Delicate Balance,” 
Není ani od nás. děkuji. Děkuji vám moc. protože tam je 
Myslím, že vy lidé  Jsem vděčná za všechna  lékařský pohled. 
nenapíšete žádné články vaše malá i velká úsilí Ano. 
nebo něco takového. pro záchranu planety. Doufám, že jí to ovlivní 
Proč taky nenapíšete  Skutečně, a také se toho vzdá. 
nějaký článek? já stále miluji tuto planetu. Ano. Dobrá práce. 
Vy všichni byste  Je nádherná, ano? (Vlastně je to v zárodku.) 
mohli být novináři. Až do teď  Dobrá práce. Dobrá práce, 
Napište něco příležitostně. vědci nenašli bratře. Dobrá práce. 
Napište něco do vašich  žádnou planetu, která Vedou si dobře. 
místních novin by byla lepší než ta naše. To naše centrum v Sydney. 
nebo národních novin Ne? Nenašli? Ne! Nejen já. 
a nejlepší bude, že to  Se všemi těmi  Ano, rozumím. 
možná otisknou. miliardami dolarů, (Sydney, Melbourne 
Zdůrazněte,  které proudí do cestování  a Brisbane dohromady.) 
že je to zadarmo, vesmírem, nenašli jsme Teď už to má velký vliv, 
informace zdarma nic, co by se této  dobrý vliv. Dobře. 
a dejte k tomu celé webové  kráse blížilo. Je to Sydney? 
stránky, abyste podpořili to, Musíme ji tedy  Sydney, ano. 
co jste napsali, aby ten, kdo  za každou cenu zachránit. Sydney je hlavní město 
noviny vydává věděl, Vše to zachráníme. obchodu a (Ano.) 
že jsou to skutečná fakta. Musíme udělat cokoli. všeho důležitého (Ano.), 
Víte, oni to nevědí. Zachráníme ji. (Ano.) kultury a všeho,  
Proč to nenapíšete? Později, najdeme-li dokonce sportu. 
Všichni si vyzkoušejte  nějakou další planetu, ano, to je pravda. 
svůj talent. budou sem jezdit jako turisté Mnoho lidí neví  
Když jste byli ve škole, a my budeme inkasovat. kde je Canberra, 
učitelé vás učili psát, Jen si dělám legraci, (Ne.) ale vědí   
jak to dělat, ale zachráníme ji pro děti. kde je Sydney. 
teď to můžete použít.  Vy i já jsme již  Jediný důvod,  
Udělejte to. Ano. starší lidé. řekl bych, proč Canberra  
Napište něco. Brzy půjdeme do důchodu. je hlavním městem,  
Od začátku  Někdy si myslím, protože 
nepište záplavu slov. že bych měla jít do důchodu. tam sídlí vláda. 
Jen krátký článek. Nevím, Ano, je příliš pozdě, 
Udejte tam jednoduchá fakta stejně ale musím pracovat. nechtějí to měnit, proto. 
a aby to bylo zajímavé  Skvělé, skvělé. Ano, já vím. 
a stručné.  Prosím předejte můj vděk Je to stejné jako v Německu, 
A nebuďte zklamaní, a té novinářce, lidé si nemyslí, že Bonn  
pokud toho hodně vyškrtají. kdokoli je to, prosím, je hlavní město. 
To je práce redaktora. pošlete jí nějakou lásku. Jen proto, 
Ale nebojte se.  za mne. že tam sídlí vláda. 
Jen to zkuste, ano, lidi? Pošlete jí nějaké knihy Zřejmě si myslí,  
Vy všichni tam venku. nebo něco, že Berlín nebo Mnichov, 
Jsem si jistá, že mnozí nějaký dárek, ano. nebo tak. 
máte na psaní talent. Čokoládu, ta neurazí. Ale v Bonnu ve skutečnosti 
Proč prostě nenapíšete A je to tak skvělé. sídlí v Německu vláda. 
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do novin, 
aby se dozvěděli fakta. 
A je to zdarma. 
Řekněte jim, že je to zdarma. 
Vy nechcete žádné peníze. 
Máte jen starost 
o občany. 
A poskytněte jim  
celé webové stránky, 
včetně našich, 
chcete-li. Ano? 
Pokud ne, jakoukoliv 
nebo vaší webovou  
stránku, samozřejmě. Dobrá? 
My něco děláme, ne? 
Zaprvé otevíráte restaurace 
a dovážíte obědy v krabicích 
tam, kde se pohybujete  
a rozdáváte letáky, děláte 
semináře ve vaší oblasti, 
dáváte reklamy do novin 
a teď píšete. 
K čemu ta práce vede? 
Kdo ví,  
pak můžete být prezidentem. 
Změníte všechno! 
Jsem tak šťastná, 
že tvrdě jdete  
s trendem  
záchrany planety. 
Musíme to dělat. 
Nemáme čas. 
Dnes jsem měla rozhovor  
s jedním novinářem  
v Anglii. 
Ptal se mě: 
„Aby se celá země 
stala vegany,  
to je moc velký cíl, 
můžete nám stanovit 
nějaký realističtější cíl?“ 
Smlouval, ano, samozřejmě. 
Řekla jsem, že bych ráda. 
Přála bych si to, ale nemohu. 
Zaprvé,  
musím vám říci pravdu. 
Zadruhé, nemáme čas. 
Zatřetí, je nejvyšší čas, 
abychom se chovali 
jako tolerantní, vznešené, 

ochraňující bytosti, 
abychom měli způsoby  
hodící se na děti Boha. 
Je nejvyšší čas. 
Je 21. století. 
Více než 2000 let  
po Buddhovi, 
více než 2000 let  
po Kristovi a  
stále se navzájem zabíjíme 
a zabíjíme malá,  
slabá a nevinná zvířata, 
abychom se najedli. 
Můj Bože, 
jak je to civilizované? 
Skutečně bychom  
na sebe neměli být pyšní. 
Jsem diplomat. 
Měla jsem říct,  
že bychom se měli  
za sebe stydět, skutečně. 
Protože máme schopnosti, 
máme inteligenci 
a učili nás  
vznešení Mistři 
jako je Buddha, Kristus, 
Mohamed, 
Guru Nanak, Mistr džinizmu, 
bahaiismu atd., atd.,  
Kršna, kohokoli vyjmenujete, 
abychom byli vznešení, 
tolerantní 
a abychom byli soucitní, 
abychom spolu žili v míru. 
Učili nás to  
všechna ta stolení  
a myslíme jen na to,  
jak najít způsob, 
vytvořit systém, 
vynalézt něco, co by  
zabíjelo ta malá kuřata, 
abychom měli větší zisky, 
více masa 
nebo velice poddajné krávy 
nebo prasátka. 
To jsou skutečně  
ostudné činnosti 
a trend myšlení. 
Nikdy jsme neměli spadnout 
tak nízko, nikdy jsme 

neměli takto klesnout, 
myslím si. 
A jsem si jista, že všichni 
s inteligencí 
a logickým myšlením 
pochopí o čem mluvím, ne? 
V dvacátém prvním století, 
po takovém množství  
vznešeného učení, 
stále se zabíjejí 
ve jménu čehokoliv. 
Říkala jsem, že 
zabíjení není nikdy správné. 
Ano, řekla jsem  
tomu novináři, 
že bych to ráda řekla jinak, 
že by mě to udělalo  
ještě populárnější. 
Řekla jsem mu, že maso je 
jeden z nejmocnějších  
průmyslů ve všech zemích. 
Kdybych vám nezakazovala 
jíst maso měla bych  
více žáků, myslím. 
Bylo by to snadné. 
Všichni by přišli, 
jen by se klaněli a to by 
bylo vše  
– chinghaiismus! 
A nashromáždila bych  
všechno bohatství, slávu, 
cokoli, ale já bych nikdy  
takovým směrem nešla. 
Ani za cenu svého života. 
My nemůžeme. 


