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Důvěra v Boha
Nemusíme mluvit o karmě.
Mluvme jen o
vegetariánské stravě.
Masitá strava spotřebovává
hodně světových zdrojů,
proto je méně vody,
méně půdy
a dokonce méně kyslíku
a více jedovatých plynů.
Je to proto, že náklady
na produkci jednoho kusu
masa jsou vysoké.
Ale vyprodukovat kus tofu,
které jíme my,
stojí velice málo.
A tofu je stejně výživné,
ve skutečnosti výživnější
než maso.
A tofu nemá žádné vedlejší
účinky způsobující nemoci.
Není to tedy jen o nemocech.
Jedení masa nezpůsobuje
jen nemoci.
Nemůžeme říct,
„Když jsem nemocný,
půjdu do nemocnice. Nic se
neděje. Je to moje vlastní
chyba, a já sám ponesu
následky.“ Ne.
Ovlivní to ostatní lidi, a
také svět. Protože konzumace
masa ubližuje mnoha lidem
tím, že ubližuje životnímu
prostředí. Způsobuje
globální oteplování.
Všichni jste mě viděli.
Když pojedete domů,
prosím, buďte trpělivější
a rozdávejte více letáků.
Nemůžete-li rozdávat letáky,
více mluvte s lidmi.
Dělejte co můžete.
Vařte pro ostatní
vegetariánské jídlo.
Včera jedna paní říkala,
že ona a další sestry
pracovaly doma, aby
připravily do krabiček obědy

k roznosu po kancelářích.
Za velice dobrou cenu,
40 taiwanských dolarů.
Stejně na tom vydělají.
I když prodávají jídlo za
tak nízkou cenu,
stejně vydělávají peníze.
Mnoho lidí si od nich
objednává.
Mívají okolo
200 objednávek každý den.
Plánují, že budou
prodávat více.
Teď to už dělají
i na dalších místech.
Ona říkala, že nemusejí
platit daně, ani nepotřebují
restauraci.
Nemusí si s ničím
dělat starosti.
Společně investovaly
malý obnos peněz
na rozvoz krabic s obědy.
Pracují tvrdě
a šetří zárobky.
Všechny pracují společně.
Protože si nikdo
nebere zisk,
pak společně používají
peníze na běžné potřeby.
Pak mohou dělat co chtějí.
Mohou použít peníze
na to, co chtějí,
možná k vytištění letáků,
mnoha letáků.
Je-li někdo nemocný
a potřebuje pomoc, nebo je
chudý, také mohou pomoci.
S penězi mohou dělat cokoli.
Myslím, že je to velice dobré.
Dělají to s velkým potěšením.
Expandují více a více.
Nechce to moc kapitálu,
takže se nebojí,
že by přišly o peníze.
Například, kdybyste jeden
den navařily jídlo, ale
nikdo by si nic neobjednal,
nebo by náhle objednávky
zrušili, můžete si prostě

vzít jídlo domů a sníst ho
a na den zavřít.
Není to nic.
Nestojí to hodně peněz.
Někdy je velice obtížné
vést restauraci.
Nemusíte mít dostatek
peněz na zaplacení nájmu
nebo na nákup restaurace.
Chcete-li si nějakou koupit,
musíte vyplnit plno papírů.
I když už jste unaveni
podepisováním papírů,
stále ještě nemusíte
tu restauraci vlastnit.
Někdy se to může ještě
v poslední chvíli překazit.
Pokud tedy jen roznášíte
krabice s obědy,
nebudete se muset otravovat
s takovými věcmi.
Ony říkaly, že všechny
sestry pracují
pro nějaké společnosti,
takže dnes jedna vezme
20 krabic,
druhá vezme 30 krabic
a další vezme 40 krabic
k prodeji do své společnosti
pro své kolegy.
Je to tak pohodlné,
tak snadné.
Je to taky velice dobré.
I kdybyste otevřeli
restauraci, měli byste
nanejvýš jen
200 až 300 zákazníků denně.
Ony teď prodávají
200 až 300 krabic
s obědy denně taky.
Je to tak výhodné.
Stojí to málo
a je snadné to zvládnout.
Je snadné to udělat.
Nemusí nic organizovat.
Nemusí kontrolovat jestli
pozemek vyhovuje feng shui.
Někdy, když kupujete
restauraci, musíte to zjistit,
i když si to můžete dovolit.
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Musíte zjistit,
je-li místo ideální
a na to je feng shui dobré.
Musíte požádat
odborníka na feng shui,
aby se na to podíval.
Pak následuje mnoho
složitého papírování.
Nemůžete-li tedy otevřít
restauraci,
udělejte to takto! Ano?
Dobrá.
Je to dobrý nápad.
Byla jsem včera tak
šťastná, když jsem to slyšela.
Zasvěcení v Pekingu
to teď dělají.
Máme v plánu
prosadit obědy v krabicích
v Pekingu, protože
je tam velký trh.
Rozdá se tam denně
okolo 16 milionů
obědů v krabicích.
Okolo 16 milionů RMB,
což odpovídá krabicím.
Vy také připravujete
krabice s obědy?
Ano.
To je skvělé!
Nejen v Číně.
I na jiných místech to dělají.
Není tedy problém to tak
dělat, dokud dodržujeme
hygienu.
Musí to být hygienické,
chutné a cenově dostupné,
jak to mají lidi rádi.
Kdyby to bylo moc drahé,
lidi by si raději připravovali
obědy sami.
Měli bychom tedy přemýšlet
o způsobu, který je legální
a také trochu vydělá.
Kdybychom nevydělali,
nemohli bychom koupit
novou pánev, když stará
odejde. Utratíte-li vše co
máte, zkrachujete.
Když ujedete hodně mil,

pneumatiky se také
opotřebují. Že?
Budete potřebovat nové auto.
I kolo potřebuje nové pláště.
Musí to být tedy akorát.
Nemůžete sebe umořit hlady,
abyste zachránili ostatní.
Dejte se stejnou cestou
jako ty sestry.
Víte které to jsou?
Byly tady včera
nebo to bylo předevčírem?
Nevím z jaké jsou provincie.
(Shanghai.)
Shanghai?
Vy je znáte?
Formóza (Taiwan).
(Hongkong.)
(Kaohsiung.)
V Kaohsiung je
někdo takový.
Zdá se, že někdo
takový je také v Hongkongu.
Dobrá, dobrá.
Máme to všude. To je dobré.
Velmi dobré! Jsem šťastná.
Je to dobré všude,
kde to funguje.
Někdy, i když to
prodáváme za nízkou cenu,
ve velkém množství
můžeme vydělat peníze.
Kdyby to bylo drahé,
koupilo by si to málo lidí.
Nejen, že bychom
nevydělali peníze,
utrpěli bychom ztrátu.
Když to tedy prodáme
levněji, prodáme toho více,
a pak můžeme podnikání
rozšířit.
To je skvělé.
Nemusíme mít restaurace.
Můžeme-li otevřít restauraci,
uděláme to.
To je taky velmi dobré,
když máte restauraci.
Pokud nemůžeme,
připravovat krabice s obědy
je to nejlepší.

Některé restaurace prodávají
také krabice s obědy.
(Ano.)
Je to skvělé.
Je to stále lepší a lepší!
Možná, když lidé na Zemi
získají dostatek zásluh bude
moci být náš svět zachráněn.
Řekla jsem „možná“.
Je to moje přání.
Přála bych si, aby se to stalo.
Ale musím vám říci.
Musíte být připraveni,
ano? (Ano.)
Když přijedete domů,
můžete zasázet na svém
pozemku zeleninu
nebo stromy.
Když zasadíte stromy,
nemusíte je moc zalévat,
a máte stále ovoce.
Ovoce nás také nasytí.
Neodkazuji jen na
toto sladké ovoce.
Je mnoho dalšího ovoce,
například okurky, melouny,
bílá dýně, rýhovaná dýně
a papája.
Papája.
Ano, papája.
A „kamenité“ meloun.
Říkám jim „kamenité“
melouny, protože
vyrostou i v kamenité zemi.
Normálně potřebují rostliny
úrodnou půdu, aby rostly.
Ale některé jsou schopné
růst mezi kameny,
proto jim říkám
„kamenité“ melouny.
Vysaďte si co můžete.
Vysaďte to, co snadno
vyroste, zasytí a je výživné,
rychle roste a nepotřebuje
moc vody, protože
můžeme být živi z čehokoli.
Můžeme být živi z čehokoli,
pokud je naše víra silná.
Bůh nás nenechá zemřít.
Máme-li víru a vlídnost,
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nemusíme zemřít.
Otázka není zda zemřeme
nebo budeme žít.
Když žijeme,
žijeme smysluplný život
a když zemřeme,
zemřeme v klidu,
s čistým srdcem.
Zemřeme s úsměvem.
Přijdeme a odejdeme
když nadejde čas.
Není to nic velkého.
Když jsme naživu,
měli bychom být připraveni.
Vysázejte nějaké stromy.
I kdybychom ovoce nesnědli,
můžeme je pak dát sousedům.
Vysázejte dobré ovoce.
Vysázejte stromy, které
ponesou výživné ovoce.
Pokud ho všechno nesníte,
udělejte marmeládu
a dejte ji přátelům atd.
Je to zábava.
Taky ho můžete prodávat.
Mistryně, dva roky
jsem vysazovala
svoji zeleninu.
Dva roky?
Ano, máme asi
dva akry půdy.
Máte z toho dost?
Nemůžeme to spotřebovat.
Dáváme každému,
kdo nás přijde navštívit.
Dávejte zasvěceným
nebo jim to prodávejte.
Používám organická hnojiva,
takže roste speciálně dobře.
Ano, ano.
Nějaký zemědělec
se velice divil.
Říkal, že taky zasadil
zeleninu,
ale nikdy mu nevyrostla
jako mně. (Já vím.)
Naše sestry vědí,
proč tak dobře roste.
Samozřejmě. Vy máte
duchovní praxi.

Vy duchovně praktikujete
a máte lásku.
Zelenina roste z lásky.
Mé okurky jsou tak velké,
jako tenké dýně.
Viděla jsem je.
Když jsem byla v Maďarsku,
bydlela jsem nějakou dobu
v centru.
Sestra tam také ví,
jak pěstovat zeleninu,
aniž by ublížila
nějakým živočichům.
Ona pěstuje
organickou zeleninu.
„Organicky“,
bez „bolesti“.
Její způsob sázení neubližuje
mnoha živočichům.
Ano, ano.
Je snazší vysazovat
zeleninu, která nepotřebuje
vykopávat nebo řezat.
Například fazole,
to je taky druh plodu.
Jakékoli plody mohou
růst na stromech.
Okurka je také jedna z nich.
Některé vypadají jako prsty,
jako různé fazole
nebo patisony. To vše je
považováno za ovoce.
Taky chutnají jako
zelenina,
a jsou velice osvěžující.
Ovoce nejsou jen
pomeranče a jablka.
Ne, ne.
Sladká kukuřice
chutná velice dobře.
Chutná skvěle.
Můžeme ji jíst syrovou.
Když jsem bydlela
v centru v Maďarsku,
sestra něco sázela,
nebyly to okurky…
Cuketa.
Vypadá to jako okurka.
Ale ty její byly tlusté jako
moje noha, a tak dlouhé.

Nedělám si legraci.
Je to tak.
Kdybyste teď jeli do
Maďarska, viděli byste je.
Ona toho nepěstuje moc,
jen několik řad, protože
má jen malou parcelu,
ale nemůže je spotřebovat.
Bere je často do centra,
aby si to rozebrali.
Jsou enormní,
velké jako toto
a tak dlouhé.
Nikdy jsem neviděla
takové cukety.
Byly velké jako bílá dýně.
Páni!
Obrovské.
A vynikající, tak skvělé.
Nikdy jsme se jich
nepřejedli a nemohli jsme
je spotřebovat.
To bylo něco.
Ona nepoužívala
žádná hnojiva.
Jen rostliny přikryla
posekanou trávou.
Naučila se tu metodu
od Helmuta z Rakouska.
Naučila se,
jak opatrně sázet,
aby moc neponičila půdu.
Jen prstem vyhloubila
v hlíně díru,
vsunula tam semeno a
přikryla to posekanou travou,
aby se tam udržela vláha.
Tak se vlhkost nevypaří,
nebudete tedy muset
moc zalévat.
Používáním této metody
tolik vyrostla její zeleniny.
Taky jsem ji znala.
Dávno tomu,
když jsem žila v chrámu,
dělala jsem to samé.
Oni měli tak malou rostlinu.
Roky nevyrostla.
Byla nažloutlá,
malá a slabá.
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Když jsem tam přijela,
začala jsem rostlinu zalévat.
Někdy jsem jí zalila čajem,
který zbyl v chrámu.
Vyrostla tak, že zaplnila
celou místnost, musela
jsem tedy sedět v koutě.
Původně byla u okna.
Je to pravda! Nežertuji.
Vypadala takto, rostlina
menší než tato, tak malá.
Byla v malém květináči.
Když jsem ji několik
dní zalévala, začala růst.
Pak byla příliš velká, tak
jsem ji přesadila do většího.
Pak zase přerostla,
tak jsem ji dala
ještě do větší nádoby
a vyrostla ještě víc.
Byla tak velká,
a roztáhla se
po celé místnosti.
Pak už byla příliš velká,
musela jsem ji tedy ostříhat
a každou větvičku jsem
zasadila do malého květináče.
Položila jsem je k silnici,
aby si je mohli kolemjdoucí
vzít. Jinak bych se
ani do pokoje nevešla.
Tak malá rostlinka
se přeměnila v les.
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