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mohla, kdyby to bylo  Byl to velmi úžasný příběh. Každý den je jiný, 
dovoleno. Ještě nevím. A teď řekla, víte? 
Každý den „Ode dneška to  Každý den je jiný. 
je něco jiného. změním, Je to uvnitř velmi těžké. 
Dnes chci  budu znovu vegetariánka“.  Psi mě chtějí doma 
zůstat v Mexiku, Řekla, že když přestala a vy mě chcete tady  
zítra budu chtít odjet. být vegetariánkou, a Američani mě  
Nevím už že se vše změnilo, chtějí tam a  
co se děje.  že měla jiný životní styl. Formósané (Taiwanci) 
Nejsem to já, nejsem to já, Onemocněla a podobně. mě chtějí tam. 
víte? Říkala jsem: „Vidíte? Ano, všichni, 
Vy mě jen trháte Bude lepší, když to změníte, a mohla bych se 
na kusy obzvlášť teď, roztrhnout do různých směrů. 
do různých směrů. kvůli planetě“, atd., atd. Není to tak snadné. 
Je to pro mě velmi těžké a ona pak řekla ano. Ano, v Mexiku 
období. Dobrá, Když jsme se najedli,  je to velmi dobré, 
zůstanu, jak to půjde. popovídali, řekla: tady v té oblasti je to dobré. 
Je to úžasný příběh. „Ode dneška, se změním“. Je to pozitivnější. 
Ona říkala, že její dcera – Změnila se, Dobré pro  
ona má dceru – je znovu vegankou. propagaci  
dcera jí vegetariánsky. Říkala, že dokonce ví,  veganského životního stylu, 
Rozhodla se sama, jak připravit tofu ano, protože Mexičané  
když jí bylo a to všechno. taky většinou 
osm let, Seitan umí udělat. studují  
její dcera Říkala: mayskou historii 
a pak pokračovala. „Páni, vidíte to?“ a kalendář a to všechno. 
Teď je jí 18, A pak řekla, že ode dneška Věří, že se  
stále je vegetariánkou, bude vegankou něco děje. 
proti tlaku celé rodiny a manžel řekl „oba“, Víte, co myslím? Ano. 
a všemu, že on taky. Jsou tedy otevřenější, 
je dál vegetariánkou. To je úžasný příběh. lépe chápou. 
Rozhodla se v osmi letech A pak mi řekli  Protože Mexiko 
a pokračuje o mayském kalendáři má hlubokou, dlouhou  
až do 18. a všem historii, víte? 
Teď je jí 18, a dali mi knihu. Proto všichni Mexičané  
a pokračuje dál proti Já jsem jim taky dala knihy, znají svoji historii 
tlaku a opozici podepsané a to všechno. a mayskou civilizaci a  
celé rodiny To je úžasný příběh, mayský kalendář 
a všemu, setrvává. protože říkali, a předpovědi Mayů. 
Dovedete tomu uvěřit? že chtějí koupit kus Právě jsem mluvila 
Osmileté dítě –  pozemku v džungli, se dvěma sousedy, 
dokonce matka se vzdala, tady blízko a pak mými sousedy, pozvala jsem  
ale ona pokračovala. postavit dům, je na vegetariánské jídlo. 
Ale alespoň proto, ekologický dům, Musela jsem jíst s nimi 
že matka byla dobrým  se solární energií a oni jedli a pak jsme 
příkladem, možná, a všemi těmi věcmi. mluvili, mluvili a mluvili, 
naučila se to od ní, Řekla jsem: „Páni, to je  a oni pak řekli, že 
ano. skvělé! Já si postavím  manželka byla  
Samozřejmě,  dům vedle vás.“ vegetariánkou před 16 lety 
přičítám to matce, Kdybych mohla, kdybych  a pak toho nechala. 
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fazole na toustu, ano, vegetariánská restaurace, ano, a dobrým rodičům,  
nebo tacos, jak je, kterou hledáte.“ kteří ji nechali. Dobrá. 
přírodní tacos – Bylo to v blízkosti hotelu. Jsou velmi  
to znamená, nic na tom –  Ukázali mi…  dobrý pár, 
samozřejmě, můžete. Nebo můj taxikář mě velmi milující pár, ano. 
zelený salát, celý zelený. tam vzal. Proto jsem vám říkala, 
Dobrá, tak jsme odešli, Říkal, že je 100 % přírodní, že je to úžasný příběh – 
šli jsme do další. stoprocentně  osmileté dítě, 
Říkala jsem: „Tam je   přírodní, ano. tak silné. 
určitě  Vše je přírodní, Byla jsem tak ohromená 
vegetariánská restaurace“, například přírodní kuře, a velmi dojatá 
takže taxikář,  přírodní hovězí, přírodní  tím příběhem, 
chudák taxikář, vepřové, ano a trochu „10 let vegetariánkou“ 
mě pilně vezl zase tam,  přírodního salátu proti tlaku  
do další restaurace. a pár přírodních rajčat. a nesouhlasu 
Říkala jsem: „Super salátová  Říkali, že pro mě  celé rodiny. 
mísa“, ano? mohou připravit vše přírodní, Osmileté dítě 
Co tedy může být víc super, že to není problém. se statečně drželo 
než ta? Super, že? Podívala jsem se do menu, až do jejích nynějších  
„Super salátová mísa“, bylo tam samé vepřové tacos, osmnáctin, celou dobu, teď je 
zní to zeleně. víte,  to 10 let a dokonce  
Co může být zelenější,  kuřecí taquitos, ve společnosti, která  
než salát, že? hovězí burritos, etc., vegetariánství nepodporuje. 
Když se řekne: vše přírodní. Vy víte, že v Cancúnu 
„Super salátová mísa“, Venku tvrdili: je jen jedno místo, 
znamená to, „100 % přírodní“,  kde prodávají veganské jídlo. 
že to musí být vegetariánské. a ta restaurace byla Dobrá, byla jsem v Cancúnu, 
Šli jsme tam, opět stejné: vyzdobena celá zeleným – víte, ano? 
hovězí tacos, zelenými rostlinami, Než začal COP, 
kuřecí burritos, zelenými názvy, vším. ano, modlila jsem se, 
tuňákový salát – samozřejmě,  Celkově vypadala ta  čistila jsem atmosféru 
máte na tom salát, ale restaurace velmi přírodně, a samozřejmě, že jsem 
dají do toho tuňáka, ano?  velmi krásně se procházela a hledala…  
Všude stejné. Bože. a přírodně. Vše,  protože jsem zapomněla,  
Tak jsme odešli kromě salátu je přírodní –  kde byla ta restaurace. 
a běhali jsme po okolí, přírodní kuře Bylo to dávno, 
všude podobné restaurace. a přírodní vejce před mnoha lety, 
Pak jsem  a všechny různé věci. když jsem sem tedy přijela, 
odjela na Kostariku, Och můj Bože. zapomněla jsem,  kde ta  
odjela jsem na Kostariku Pak jsme se vydali restaurace Gopal byla 
a tam byly taky  na jiné místo. a hledala jsem všude. 
nějaké restaurace, podobné – On řekl: Nakonec jsme ji našli. 
všechny vyzdobené „To je ta restaurace. Ale předtím  
zeleně, oznamovaly  Znám ji, protože jsem prošla safari. 
něco jako, „buďte zelení“. znám majitele.“ Taxi mně zavezlo všude, 
Nevím odkud  Dobrá, tak jsme tam šli. kromě  
to přišlo. Bylo tam taky uvedeno něco  té veganské restaurace – 
Řekla jsem: velmi vegetariánského, všude, všude. 
„Hej! To zní povědomě“, ale nebylo tam nic. Nejdřív  
byla celá zelená, Samozřejmě, že můžete jíst mi všichni říkali, „to je    
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vypadala celá zelená. 
A pak jsme vešli – 
och můj Bože! 
Jen jedno bylo vegetariánské. 
Co to bylo… 
„vegetariánský salát  
se sendvičem“. Dobrá. 
Dají vám mezi chleba 
rajčata a okurku. 
To bylo jediné v té restauraci, 
 „buďte zelení“. 
A taky jste si mohli dát, 
samozřejmě, vegetariánské  
pití, jako Fantu, Kolu. 
Minerálku, ano? 
Dobrá, ty jsou  
zcela vegetariánské. 
To říkali. 
Och můj Bože. 
Samozřejmě, že si můžete 
dát, znovu tacos.  
Nikdo vás nemůže  
zastavit, když si  
tam dáte vegetariánské tacos, 
protože tacos je vyroben 
z kukuřičné mouky, 
tak můžete jíst to. 
Proč ne? Buďte zelení. 
Ta restaurace se 
skutečně jmenuje  
“Go Green”, 
nedělám si legraci. 
V dnešní době  
jsou různé názvy – 
„100 % přírodní“, 
„Super salátová mísa“, 
„Buďte zelení“. 
A další se  
jmenuje „Všichni vegani“, 
něco takového, 
ale nic není veganského,  
kromě mne. 
Zákazníci si mohou 
přinést své vlastní veganské  
jídlo, když chtějí. Och Bože. 
V Mexiku, a ona 
to vydržela celou tu dobu, 
už drží  
od svých osmi let. 
I když toho  

její matka už nechala,  
ona pokračovala – 
věřte nebo ne. 
Jedla jen  
vegetariánsky, 
nechtěla žádné maso, 
ani vejce ani mléko, 
nic… sýr, nic. 
Pokud si tedy myslíte, 
že jste silní,  
vzpomeňte si na to dítě. 
Proto jsem jí dala tři 
z mých knih bestsellerů, 
podepsala je, 
„s veškerou láskou a úctou“, 
a samozřejmě, 
taky novou knihu 
a všechny další věci, 
ale ty tři knihy  
jsem dávala té dívce 
a říkala jsem: 
„S veškerou mojí láskou 
a respektem. 
Jménem Boha 
a jménem všech zvířat, 
děkuji ti. 
Moc tě miluji. 
Veškerou mojí láskou.“ 
Ano, ona si to zaslouží.  
(Ano.) Ano, to byl 
úžasný příběh.  
Ta dvojice, jsou to ale   
taky moc milí lidé. 
Velmi milující, 
taky mezi sebou – 
jsou milí, milí. 
A dívali se. 
Šli na seminář, 
kde se dozvěděli jak  
stavět ekologické domy  
a pak si koupili 
pozemek 
v džungli, 
protože si chtějí  
postavit ekologický dům 
sami, ano, 
se sluneční energií, větrnou 
energií a těmito věcmi. 
Protože ona říkala, 
že je to teď budoucnost. 

Chce, aby se její děti 
začlenily do nové 
budoucí generace. 
Já jsem řekla: „Ano, ano. 
Vegan je teď  
taky budoucnost. 
Musíme se teď  
dívat do budoucnosti.“ 
Ano. A, samozřejmě,  
řekla jsem jí, že přes 51 % 
(skleníkových 
plynů) 
způsobují  
živočišné produkty atd., atd., 
hned je to přesvědčilo.  
hned je to přesvědčilo. 
Lidé jsou zde velmi otevření. 
Když máte příležitost 
jim to říct, změní se. 
Jsem tak ohromená, ano. 
Dobří lidé. (Ano.) 


