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když už získá vláda  Vidíte, když nemáme  Když vaše dítě kouří 
takto srdce lidí,“ – moudrost uvnitř, nebo bere drogy 
celá země bude jako jedem, jak můžeme pomýšlet  nebo má špatné přátele, 
víte, velmi ctnostná, na něco dalšího, ano? musíte jim říct:  
v naprosté vzájemné  A když nebudeme mít „To není dobré,“ 
harmonii – dostatek „určité úrovně“ pak vás poslechnou. 
„pak, i když je  moudrosti,  A ve srovnání   
vaše země malá jak bychom  s dětmi, 
a má jen jednoduché zbraně,  mohli mít v dobách  o které se rodiče nestarají 
můžete snadno zastrašit státních událostí čas a neřeknou jim nic, 
všechny ostatní dost rychle přemýšlet? ani to nepřijímají, 
sousední země. Pokud už v sobě máte ale ani to neodmítají, 
Nepřijdou  dost moudrosti, ty pak pokračují 
a nebudou vás obtěžovat, pak kdykoli   ve svých touhách, 
protože lidé  nastane situace, nevědí, co mají dělat, 
vaší země budou můžete se na ni spolehnout, jakým směrem jít, 
mít dost síly,“ a s tou situací si poradit. proto následují vrstevníky, 
víte, vnitřní síly, Proto starý mudrc řekl, víte? 
„aby odrovnali jakéhokoli že musíte nejdříve Kamarády, ano. 
nepřítele vnitřní silou.“ kultivovat sebe Proto dospělí,  
(Ano.) Ano. a pak se můžete  ti, kdo mají autoritu, 
Vypadá to,  postarat o rodinu ať jsou to rodiče 
jako by se celá země stala  a pak můžete  nebo vláda, 
jedním, vidíte? – všichni vládnout zemi, mají silný vliv  
dobří, všichni ctnostní, pak můžete uklidnit  na mladé a dokonce 
všichni v harmonii. celý svět. na normální občany 
Jak by nebyli  (Ano.) To je hezké. celkově. 
silní? Ano. Vše musí  Takže, už tak dávno,  
„V dávných dobách,“ začít u nás, ne? a věděli to. 
říkal dál Mencius (Ano.) Dobrá. Vidíte, mistr je  
králi: Dobrá, teď tedy: velmi moudrý, Mencius, ano.  
„existuje dávné rčení, „Kdyby vaše veličenstvo On byl mistr, 
že nikdo nemůže zvítězit takto vládlo,“ víte,  byl to duchovní člověk, 
nad ctnostnou rodinou.“ jak bylo popsáno dříve, ale věděl dokonce jak  
Měl na mysli taky národ. „pak budou mladí, vést vládu –  
Ano, dobrá. To je vše. když budou doma, lépe než král. 
Skončila jsem.   vědět, jak mají ctít  Proto ho musel král 
Pokud mi teď  své rodiče, žádat o radu, 
k tomu chcete něco říct budou vědět, jak  věřte tomu nebo ne. 
nebo se na něco  mají respektovat své starší  Proto v Číně 
chcete zeptat, bratry a sestry a jak a v Au Lac (Vietnamu)  
můžete. být shovívaví k mladším. říkáme: „Nejdříve 
Mistryně, (Ano?) A když pak  kultivujte svoji ctnost 
gratuluji odejdou z domova a pak se můžete 
k druhému výročí budou vědět, postarat o rodinu 
Supreme Master  jak respektovat starší, a pak můžete  
Television. staré a lidi ve  uklidnit národ 
Proč mi gratulujete? vyšším postavení,“ a pak můžete 
Já nejsem v LA, ne? například. nastolit mír 
Proč mi gratulujete? „A teď,  na celé planetě.“ 
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a lidé si to  mladých lidí. Mám s tím něco 
tam najdou nebo… Ano. do činění? (Ano!) 
Ale možná taky  Proč pro mne  Jsem si jistá, 
něco musíme udělat. neuděláte něco takového? že tým bude šťastný, 
Čekám,  Já jsem příliš zaneprázdněná. když to uslyší, ano. 
až uvidím kolekci  Jeden z vás to udělejte. Všichni tu televizi milují. 
těchto hrůzných výjevů. Co děláte? (Ano.) 
Je to jen otázka znalostí. Já vyučuji hudbu. Mistryně, 
Lidé to jen nevědí. Na jaké univerzitě nebo  napadlo mě, že… 
Ano, nevědí to, škole? Soukromé? Říkala jste něco o tom,  
to je ten problém, Soukromě. Učím děti. kdyby vůdce jednoho národa 
a svět je tak velký Zkuste to, děti, proč ne? mohl zakázat maso 
a nemůžeme jen… Zkuste to a udělejte jednu  (Ano, příklad. Ano.) 
všude. univerzitu.  Ano, přemýšlela  a byl vzorem  
Nemůžeme to  jsem o tom, i jen  pro zbytek světa, 
udělat všude, malou zemi.  možná bychom to  
to je ten problém. Možná jednoho dne, mohli snížit a získat 
A dokonce… Bůh. kdo ví? Možná. jedno město, (Ano.) 
Skutečně bych si přála,  Měli bychom to propagovat. aby udělalo experiment. 
aby s tím jedna země začala. Ano? Ano. Jak? 
Jako v severní  Mluvit o výhodách. (Nevím.) 
oblasti, Lidé jsou takoví chudáci, Vaše město. 
Irsko bylo  víte. Ano, máte tak dobrý nápad, 
první zemí, která zakázala   Byli klamně vedeni  proč to nezorganizujete 
kouření na veřejnosti a  k tomuto zvyku, ve vašem městě? 
pak se přidalo mnoho  po generace. Uvést to do života. 
dalších zemí. Jinak lidé to  Kde bydlíte? 
Přála bych si ale, aby to  skutečně nevědí. Blízko San Franciska. 
zakázali úplně, víte.  Kdyby znali pravdu, Kolik je tam lidí? 
Ale alespoň na veřejnosti. nejedli by to – Padesát tisíc. 
A brzy, myslím, kdyby věděli,  Myslíte si, že byste 
všichni, kteří budou jíst jak je to kruté. Proto jsem  je mohla přimět k omezení? 
maso se budou muset  požádala Supreme Mater TV, Teď zrovna  
schovávat na záchodě. aby ukázali nějakou krutost, pracujeme na kritickém 
Nějak bychom  a nelíbí se mi to, množství, je to podobné, 
jim říkali. ale musíme, párkrát… víte? Je to podobné. 
Ano, barbarové. možná někdy. (Ano.) Není snadné  
Ano, jednoho dne Je to příšerné. omezit jednu zemi 
to tak bude, Nemohu se na to ani dívat. nebo dokonce jedno město. 
ale nejsem si jistá, Myslím ale,  Přála bych si, abych mohla. 
jestli vy nebo já že jsme to museli udělat, Přála bych si, abychom  
se toho dne dožijeme. s omluvou, ale udělat. mohli. Och můj Bože! 
Ale jednoho dne to  Něco se chystají  Ano, je to těžké, dítě, 
tak bude, že jedení masa udělat, možná to   je to těžké. 
bude jako zločin taky někomu pomůže. Musí se udělat  
proti lidstvu a proti Někteří lidé potřebují hodně povyku 
spoluobyvatelům. šok, aby se  a udělat … 
Zabití je zabití. (Ano.) z toho dostali. Nebo by se do toho 
Neexistuje žádná omluva Normálně, bych řekla, mohly zapojit školní  
pro nic násilného dejte to jen někam na internet areály, kde je hodně  
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a tak nechutného  
jako je zabíjení jiných bytostí  
k snědku. 
Věc se ale má tak, 
že lidé o tom nevědí, víte? 
Nevidí, jak se to 
provádí a jsou zaneprázdnění, 
zaneprázdnění.  
Přijdou domů, jen si rychle  
koupí hovězí řízek a snědí  
ho, ani o tom nepřemýšlejí, 
víte? 
Jedí a současně  
se dívají  
na taneční pořad 
nebo film,  
z poloviny času  
ani nevědí,  
co jedí, 
a proto  
masný průmysl  
dál existuje, protože  
to lidé nevědí.  
A možná, že ani 
masný průmysl to neví. 
Lidé  
na jatkách  
to vědí. 
Lidé, kteří  
s nimi krutě zacházejí  
za našimi zády, 
tito lidé to vědí,  
není to ale většina, 
víte, co myslím? 
A většinou to skrývají, 
když tam jdete, 
nevidíte to. 
Někdy se tam PETA 
musí za něco skrývat 
a tajně to pořídit. 
Je to všude kruté. 
Kdybych o tom nevěděla, 
mohla bych spát a jíst. 
Kdybych neuzamkla mojí  
mysl, nemohla bych ani  
fungovat. Pokaždé, když  
na to myslím, v nitru umírám. 
Někdy jen sedím  
a pláču, víte? Ano? 
Mistryně,  

pracuji ve škole, a opravdu 
jsem nebyla potichu, 
co se týče vegetariánství, 
v mé základní škole 
a mluvila jsem s učiteli  
a někdy mě slyšely děti, 
a jednou  
si jedno dítě řeklo 
o malou knížečku receptů, 
ve které byly  
taky ošklivé obrázky 
a dala jsem jí je, 
protože má  
takové spříznění, 
a byla jsem zavolána  
do kanceláře, 
Ano. „Jak se opovažujete…? 
Ano. 
Jen jsem se opravdu  
snažila být, víte… 
Oni řekli: „Jak  
si to dovolujete?“ Že? 
Ano, řekli: 
„Tyto děti  
jsou tak citlivé 
a je na jejich rodičích, 
aby je toto učili,“ 
ale samozřejmě,  
že jejich rodiče to nevědí. 
Neučí je to! 
Přemýšlím,  
je to dobré? 
Protože jim jen  
chci posloužit 
a mám pocit,  
že kdybych byla potichu,  
že bych nesloužila  
naplno. 
Ne, to je pravda, to je pravda, 
ale mohou vás vyhodit, 
hrozí vám toto riziko. 
To by bylo v pořádku.  
Že? 
Bylo by to v pořádku… 
A přijeďte sem. 
Tak to je. 
To je pravda. 
Možná je lepší  
začít komunikovat  
s mladšími lidmi 

(Ano.) o pravdě 
s masem. 
Všechny školy… 
Tak hodně dětí  
se stalo vegetariány… 
Na univerzitě, ano? 
Jen v tom pokračují. 
Díky vám? 
Ano. Dobrá… 
A jejich rodiče říkají: 
„Musíš jíst  
ryby nebo něco“, 
a nechtějí, ale… 
Jejich rodiče mají  
dokonce veganské přátele. 
Ano? 
Je to tak, že si myslí, 
že to není zdravé. 
Ale zkusila jsem to. 
Pokaždé koupím 
knihy 
a dám je lidem, 
ráda bych změnila 
školu, převedla 
ji na veganskou! 
Já vím. To by se  
sen stal skutečností. 
Dobrá, lidi. Jdu se postarat 
o další národy. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Trochu se  
protáhněte. 
Vezměte si, vezměte si, 
protáhněte se, vraťte se 
a meditujte, ano? 
Vedli jste si dobře. 
(Děkujeme Vám, Mistryně.) 
Vedli jste si dobře, 
seděli jste velmi dobře 
a jste dobří, ano. 
(Děkujeme, Mistryně.) 


