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jsou jiné priority, chceme poslat knihu Ano, v Mexiku 
které musím nejdřív ověřit, pro každého, abychom je to velmi dobré, 
víte? na nikoho nezapomněli“.  tady v té oblasti je to dobré. 
I když můžete vidět  A on řekl: Je to pozitivnější. 
vše jako ve filmu, „Jste si jistá, že všem?“ Dobré pro  
musíte vidět. Čas,  Řekla jsem: „Ano, ano, propagaci  
víte? Vyžaduje to čas. všem, prosím.“  veganského životního stylu, 
Protože  Všichni mi říkali, ano, protože Mexičané  
v tomto fyzickém těle, že je jich asi 20 nebo 30  taky většinou 
počítač vyžaduje čas, nejvíc, a on mi řekl: „Je nás studují  
ano. přes 400 lidí.“ mayskou historii 
Proto někdy vidíte,  Řekla jsem tedy: „Dobrá,  a kalendář a to všechno. 
že nedělám nic – možná tedy jen klíčoví lidé“, Věří, že se  
ale já stále něco  a on mi řekl: něco děje. 
dělám… „Pokud byste je  Víte, co myslím? Ano. 
kontroluji můj počítač. chtěla dát jen všem  Jsou tedy otevřenější, 
Je to jako když  důležitým lidem, pak  lépe chápou. 
sedíte ve své kanceláři jen 272.“ (Jen!) Protože Mexiko 
a kontrolujete maily a další  Dobrá, dobrá, má hlubokou, dlouhou  
věci. Já taky kontroluji maily. dejte jim je. Ano, ano. historii, víte? 
(ve smyslu informace  (Jistě, Mistryně.) Proto všichni Mexičané  
přes vnitřní poznání) Některé jsou větší znají svoji historii 
Mistryně, šli jsme dnes  a některé menší, že? a mayskou civilizaci a  
navštívit některé delegáty Myslíte, že je to jen  mayský kalendář 
a nechali jsme jim jedna společnost, ano? a předpovědi Mayů. 
nějaké knihy. Ano, je to jedna společnost, Mexičané jsou  
Byli velmi milí. která má všechno, velmi požehnaní, 
Ukázali jsme jim  všechna média, velmi požehnaní tolika  
knihy. Přestože  má rádio Duchovními požehnanými  
někdo z nich neuměl a má televizi drahami, speciálně tato  
číst moc dobře anglicky, a má noviny. oblast. Možná proto jsou  
prohlédli si obrázky Proto je tam  lidé tady uvolnění, ano. 
v knihách. (Ano.) hodně lidí. I policie je milá. 
Záměrně jsem v knihách Dejte jim je. (Ano.) Dobrá, takže dnes  
psala velice málo, Dejte jim je. Vždy jste měli dobrý den? 
aby lidé,  můžeme vytisknout další. Mistryně, když jsme 
kteří moc nerozumí  Média o tom potřebují vědět, volali do médií, 
anglicky protože  jen jsme jim říkali, že jim  
rozuměli. to budou šířit, ano? chceme poslat vánoční dárky, 
Je pro ně snadné porozumět Média si to zaslouží, s vaší knihou. 
a pro všechny snadné  ano? Tak jsem volala společnosti – 
to rychle přeložit, Pokud jsou tak dobří,  je to rádio 
například sousedé nebo přítel zaslouží si to. a televize 
jim to přeloží: Jen jim je dejte. Ano. a taky noviny – 
„Co říká tato věta?“ (Jistě, Mistryně.) a zeptala jsem se jich, 
–        protože je to jen  Jeden den to kolik knih  
pár vět. Víte?  a jinou minutu tamto, víte, by potřebovali pro všechny 
Proto je to víc mezinárodní. hodně se toho děje.  a on mi říkal: 
Angličtina už Neměla jsem čas  „Pro všechny?“ 
je mezinárodní, psala jsem  si sednout, protože  A já řekla: „Ano, ano, 
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číst svým studentům!“ Čtvrtek. Ghett. A pak   ale koncentrovaně  
A dala jsem jí taky, to město ohromilo a málo – víte? 
„Psi v mém životě“. celý svět. Aby netrvalo dlouho 
„Můžete si přečíst toto.“ Všichni se chtějí dozvědět, to přeložit, 
a zeptala jsem se jí, jak to udělali. kdyby ten člověk nerozuměl 
„Když jich budete potřebovat Vidíte? Je velmi slavné. anglicky. Ano? 
víc, můžeme vám dodat víc“, Není divu. Přitahovaly je  
a ona pak řekla: Dobrá, a potom ty obrázky, 
„Děti jsou tak  se cítil jako doma. dokonce hned, 
otevřené, vše vstřebají, Ano, byl hrdý  (Ano, ano, ano.) 
když jim čtu.“ na svoji zemi. víte, znovu, 
Byla tedy velmi šťastná, Ano. „Och, je to tak nádherné!“ 
že našla ty knihy My jsme taky  (Ano, ano.) Nicméně, 
a šťastně… ocenili jeho zemi. delegát z Belgie řekl, 
Jen pro ní? Ano. To je vůdce. že nemohl  
Ne pro společnost? Zjistil, že skutečně přijít na gala, 
Pro děti. nechceme nic jiného, protože měl  
Dala jsem jim asi 100  než zachránit lidi. mnoho, mnoho povinností 
letáků a nějaké knihy, Ano.  (Rozumím, rozumím.) 
ale neměli jsme dost knih, Jen zachránit lidi.  během COP16. 
abychom dali každému. A planetu, (Samozřejmě.) 
(Dobře, dobře.) samozřejmě, planetu, Ale věděl o nás 
Byla ale velmi šťastná, kvůli lidem, ano. a viděl nás  
když viděla ty knihy. Dobrá, velmi dobře. ve vesničce změny klimatu 
Dobrá. Velmi dobře. Dobrá práce. (Ano.) a řekl: 
A co zbude, až dáme   Děkuji Vám. „Páni! Vy máte lidi  
delegátům, Když jsme navštívili jedny  velmi zanícenou kampaň!“ 
policii a novinářům, noviny, byla tam dáma My jsme zanícení! 
můžeme dát  z autobusové společnosti Ano. 
do školní knihovny, (Ano.) a říkala, že tam mají  Ano, ano. 
ano? (Ano.) víc než 1 000 lidí – On nás ale viděl 
Dnes šla skupina  750 řidičů, všude  
zasvěcených do města 250 mechaniků a nějaké a byl velmi ohromen. 
na hlavní náměstí úředníky. Když jsme mu ukázali 
k hlavnímu vchodu Jmenují se  novou knihu Mistryně 
na velmi, velmi  Turi Com Bus Company. „Z krize k míru“, 
speciální místo Co dělají? okamžitě ji otevřel 
a ptali se nás, jak jsme Je to autobusová společnost? na straně, kde se mluví  
mohli získat toto místo Ano, autobusová společnost. o Belgii,  
úplně zdarma, protože Není divu,  jednom městě… 
bylo velmi, velmi těžké že mají tolik řidičů. Bylo to úžasné! (Ano.)  
získat takové místo. Ano, a mívají nějakou  Jen otevřel knihu 
A člověk, který mi to  třídu, každý týden a byla to ta stránka! 
říkal, byl majitel  se tam vystřídá asi  (Ano, a pak se mu líbila.) 
prodejny s veganskou obuví  50 nebo 60 dětí.  Byl taky překvapen, 
a říkal, že děláme  A ona říkala,  že se odkazuje na jeho zemi. 
moc dobrou práci. že viděla knihu, Cítil hrdost. 
Říkala, že měli dnes  „Ptáci v mém životě.“ (Ano, ano.) 
stánek  „Je tak dobrá. To celé město žije vegansky 
na velmi dobré třídě, Chci ji  jeden den v týdnu. (Ano.) 
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hlavní třídě 
a u hlavního vchodu, 
proto jim  
ten majitel obchodu  
s veganskou obuví řekl: 
„Jak jste dostali to místo?“ 
Vegan? 
Veganský obchod s obuví. 
Ano, Mistryně. 
Máme něco takového   
v Cancúnu? 
Ano, oni tady žijí, Mistryně. 
Dobře, dobře. 
Na Americkém náměstí, 
kde mají ten stánek, 
tam má taky  
svůj obchod s obuví. 
Obchod s veganskou obuví. 
A pak? 
A on jim pak řekl: 
„Jak to, že jste sehnali   
tak dobré místo zadarmo? 
To je skoro nemožné.“ 
Mohli jsme ho získat 
jen od Nebe. 
„Mohli jste získat  
takové dobré místo jen  
od Nebe!“ 
Bylo rozdáno 
hodně, hodně informací, 
protože tam bylo  
hodně lidí. 
A bylo tam talířů  
a talířů jídla 
a jen dva lidé  
připravovali jídlo 
a mohli jsme připravit 
tak hodně jídla. 
Bylo tam hodně,  
hodně lidí 
a mohli jsme jim dát  
hodně, hodně jídla 
a bylo to úžasné, protože  
jen dva lidé připravovali 
to jídlo. 
Připravovali jen sendviče. 
Připravovali jen sendviče, 
dva lidi. 
Dobrá. Dobrá.  
Hamburgery, byly  

(veganské) hamburgery. 
Promiňte, hamburgery.  
A byly moc dobré. 
Veganské hamburgery. 
Veganské hamburgery, ano. 
Nechci, aby si  
budoucí generace myslely: 
„Co? Oni tam rozdávali 
hamburgery?“ 
Tento problém už máme  
s Ježíšem a Buddhou. 
Proto všichni říkají,  
že Ježíš jedl rybu 
a Buddha vepřové. 
Víte, co myslím? Pokaždé  
tedy, když řeknete něco 
jako „vepřové“, „hovězí“, 
musíte říct „veganské  
hovězí“, „veganské vepřové,“  
„veganské kuře“. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Ale protože my víme,  
že jsou všechny veganské, 
všichni vždy říkáme: 
„Vezmi si nějaký hamburger, 
vezmi si nějaké kuře, 
vezmi si nějakou rybu“, víte? 
Ale lidi venku 
to nevědí 
a když někdo uslyší  
jen tyto věty, 
budou si myslet, že jíme  
zvířata.  
Snažte si vzpomenout, 
jak to jen půjde. 
Já někdy taky zapomenu. 


