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cenu vidět. Naše planeta Země  Sledujete pořad 
„Je to Mistryně? se nachází v kritickém bodě. Mezi Mistryní a žáky –  
Jsi si jistý? Dostala se do stavu nouze.  „Šířit společně  
Ty jsi Mistryni už viděl. Pokud nebudou lidé  poselství o veganství“ 
Je to ona?“ spolupracovat, mohli bychom  mezinárodní setkání 
I kdyby tady měla  vymřít. Některým lidem by to 27. února 2009 
černé znaménko krásy, nevadilo, protože  Zdravím! Jak se máte? 
které já nemám, půjdou po smrti nahoru. (Zdravíme Mistryni.) 
nepoznali byste ji. Nějaké Někteří lidé půjdou dolů Lidé v Číně začínají 
dobré zprávy? Řekněte nám. a to je problém. být vegetariány, je to tak? 
V Wuhan, Hubei plánujeme My se nejvíc zajímáme Sledovali jste dnešní zprávy? 
druhý Loving Hut. o ty, kteří mohou jít dolů, Ano, sledovali. 
To není zlé, není to zlé! protože se ještě neprobudili, Nějaké dobré zprávy? 
Manažer šanghajského a čas běží. Lidé v Hangzhou 
Loving Hut Zdá se, že máme naději. se stávají vegetariány. 
chtěl, abychom vám vzkázali, Všem vám přeji štěstí! Co dále? 
že se šanghajskému  Šťastný Nový rok! V Beijing také. 
Loving Hut daří dobře. Srdce mi roztaje Ministerský předseda 
Všichni cítí od Mistryně  a cítím se uvolněná, a ministr životního prostředí 
nesmírnou sílu požehnání. když vás vidím. Francie řekl, že bychom 
Majitelé sousedních  Jaké je to s vaší meditací? se měli stát vegetariány. 
restaurací, kde vaří maso, Dobré! Skvělé! Sledovala jste to.  
všichni rádi jedí Velice pohodlné. Řeknu vám,  
v našem Loving Hut.   Velmi dobře! měli byste sledovat zprávy 
Máme také skvělé vztahy Všichni jsou klidní? každý den, jen tak 
s místními lidmi v sousedství. Ano. můžeme být v srdci spojeni. 
Navíc, jelikož je  Velmi dobře. Když jsem šťastná, 
šanghajská Loving Hut Je příjemné to slyšet. vy jste také šťastní, 
v blízkosti tří univerzit, Dříve jsme většinou  protože vidíme dobré zprávy. 
rádi v naší restauraci  kempovali a meditovali  Alespoň tímto způsobem  
jedí studenti. venku. jsme v jistém smyslu jedno. 
Loving Hut nabízí Tady je to mnohem lepší, že? Měli byste tedy každý den 
měsíční kartičky na jídlo Ano! sledovat dobré zprávy. 
s 15 % slevou. Je to malé, ale dobré.  Jste šťastni,  
Praktikující, Tak mě lépe vidíte. když je sledujete? (Ano.) 
kteří tam pracují (Ano.) Kolik lidí je šťastných? 
nemají možnost sem přijet. To je pravda. Zvedněte ruce! 
Tak se vystřídejte. Na rozlehlém místě Vy všichni jste sledovali  
Vystřídejte se. nevidíte Mistryni zprávy, že? 
Oni mají ale pocit, že rostou ani dalekohledem. Sledovali jste dnes zprávy 
ve své duchovní praxi  Jako na semináři v Thajsku, na Supreme Master TV? 
velice rychle navzdory jejich vypadala jsem tam tak malá. Ano. 
každodennímu shonu. Potřebovali jste dalekohled, Velmi dobře! 
To je také v pořádku. abyste z takové dálky viděli, Vysíláme každý den  
Láska znamená, „och, to je Mistryně?“ nejpřesnější  
dívat se stejným směrem. Pro některé zasvěcené  a nejužitečnější zprávy. 
Ne někoho vlastnit, to bylo poprvé,  Čína udělala velký pokrok. 
to stejně nefunguje. co mě viděli, že? Naši krajané tam 
To je dobré. Navíc jsem byla tak daleko, jsou velice osvícení. 
Oni budou velmi požehnáni. že mě nemohli za žádnou  Jsou. 
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Pokračujte! Bravo! Jsem tak šťastná! Bůh to uvidí. 
Kancelář zastupitelů, Mistryně, řeknu vám  Cokoli děláme, Nebe se dívá. 
státního zastupitelstva nějaké dobré zprávy. Není potřeba někoho klamat. 
zveřejnila článek napsaný Slogany Nejdříve zachraňme planetu! 
hlavním inženýrem. „zachraňte naši planetu“ Možná se v budoucnu 
Zmiňoval pět bodů, byly připevněny  další nevegetariánské 
mezi kterými  na autobusy. restaurace změní  
nejdůležitější je  Distribuovali jsme letáky. ve vegetariánské restaurace. 
zachránit planetu tím, Členové mé pracovní Pak budete moct přijet 
že budeme vegetariány. skupiny  za mnou meditovat. 
To vyšlo ze státního všichni vědí o sloganu  Teď pracujte. 
zastupitelstva Číny. „zachraňte planetu“. Buďte několik let trpěliví. 
Kdo je autorem? Také to velice podporují  Instrukce Mistryně byly, 
Je to hlavní inženýr a jsou nadšení. že až se vrátíme domů, 
kanceláře zastupitelů. Jsou rádi, že máme my duchovní  
Vystudoval  že distribuujeme letáky praktikující co nejvíce  
Tsinghua Universitu. a oni je všichni čtou. distribuovat letáky  
Ano. (Dobře.) Velmi dobře. a hledat různé způsoby  
To je velice  Jsme pro tento úkol v komunitách a školách, 
povzbudivá zpráva. spojeni na všech úrovních.  jak zachránit planetu. 
Velice dobré. Velmi dobře! Dobře, dobře! 
Já jsem učitel  Mistryně, trénujeme  Velmi dobře! Děkuji vám! 
na vysoké škole. zasvěcené v tom, Některé sestry, 
Ředitel školy  jak mluvit na veřejnosti. které se vrátily  
se velmi zajímá Trénujeme je, z poslední skupiny 
o životní prostředí. aby přednášeli  vyvěsily transparenty 
Předložil jsem žádost, v komunitách a ve školách. po obou stranách autobusů, 
abych mohl pronést řeč Můj kamarád nikdy  které jezdí na mnoha tratích. 
k celé škole nazvanou, nejel autobusem. Mnoho autobusů má teď 
„aktuální stav  Jednou náhodou jel  vepředu světelné panely  
globálního oteplování  autobusem a viděl  „SOS zachraňte planetu“. 
a východisko z toho.“ v autobuse slogan SOS  Takže více a více lidí 
Bylo to odsouhlaseno zachraňte planetu. obdrželo zprávu 
a dostal jsem to. Byl velice ochoten  „buďte vegetariány 
Mělo to velký úspěch. mě představit dalším lidem, a zachraňte planetu“. 
Dále jsem také otevřel jako novinářům, agenturám  Jste tak odvážní. 
výběrový kurz nazvaný, a dalším, Velice dobře! 
„Nová forma  abychom na tom Velmi odvážní, skvělí.  
stravy pro svět“. mohli společně pracovat. Zdravím, Mistryně. 
Registrace trvala dva týdny, Velmi dobře! Dostala jsem e-mail 
ale bylo to plně obsazené  Myslím, že v dalším stádiu od kamarádky,  
za tři dny 240 lidmi. můžeme vytrénovat  který oznamoval,  
Hodlám jim podrobně více praktikujících, že vláda vydala  
vysvětlit situaci. aby mluvili na veřejnosti. oficiální zprávu s názvem 
Velmi dobře! Dejte se do toho, „Buďte vegany ke snížení 
Zdravím, Mistryně. jestli můžete mluvit. globálního oteplování.“ 
V Beijing také máme Když je to teď tak volné, To znamená,   
autobus, který je pomalovaný  pospěšte a jděte do toho! že vlády tomu tématu 
„SOS. Buďte vegany. Čína je teď svobodná. začaly věnovat pozornost. 
Zachraňte planetu.“ Zdravím, Mistryně! Skvělé, skvělé! 
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Velice brzy to bude  
kolem silnic v Beijing. 
Zatím jsme vybrali 
dvě nejfrekventovanější 
autobusové linky 
v Beijing 
abychom vyvěsili 
slogan SOS po obou stranách 
autobusů a   
na sedačky, 
aby vidělo to poselství  
více lidí. 
Už jsme na tom začali  
pracovat a v březnu  
to už bude na silnicích. 
Velmi dobře! 
Skvělé! 
Můžete to dělat tak veřejně? 
(Ano.) 
Zdravím Mistryně! 
V Zhejiang, byly 
zveřejněny novinky 
o vegetariánské stravě 
v novinách v 20 000 kusech. 
Velice dobře! 
Dobrá! Bravo! 
Mistryně, během 
pouti v Beijingu 
jsme postavili dva 
vegetariánské stánky. 
Mnoho praktikujících 
přišlo rozdávat letáky. 
Dali je dokonce i policistům 
a oni si je vzali. 
Měli jsme dva  
vegetariánské stánky, 
abychom veřejně propagovali 
„Buďte vegany, Žijte  
ekologicky, Zachraňte  
Planetu“ na bannerech. 
Ano, dobrá. 
Když otevřete restauraci 
a něco vyděláte, 
nezapomeňte pomáhat  
při místních kalamitách 
nebo pomáhat sirotkům, 
vdovám a ostatním. 
Můžete to dělat buď  
přes vládu nebo sami. 
Obeznamte vládu s tím, 

že jsme něco vydělali  
a že chceme  
přispět zemi.  
Zeptejte se vlády jaká místa 
potřebují vaši pomoc nejvíc. 
Musíte vládu požádat  
a respektovat. 
Musíte se zeptat 
a pak jet do oblasti, 
kterou vám řeknou. 
Každý měsíc si dejte  
něco stranou, 
pokud máte dost. 
Zasvěcení v Sichuanu 
měli dobré výsledky, 
když rozdávali letáky. 
Rozdávali jsme letáky  
s jedním nebo dvěma  
bonbóny a přitahovali  
pozornost lidí k „Buďte 
vegany, Zachraňte planetu“. 
Dobře. 
Bonbóny jsou velice sladké. 
Já jsem z Xinjiang. 
Také rozdáváme letáky. 
Kromě toho jsme vylepili 
slogany propagující   
veganskou stravu  
na autobusy. 
Na sloganu stojí, 
„Být veganem jeden den 
je stejné jako  
zasadit 100 stromů.“ 
Je to skutečně tak! 
Ano, můžete to spočítat 
a udělat z toho závěr, je-li to 
10 nebo 100 stromů atd. 
To je skvělé. 
Já jsem ze Shanxi. 
Praktikující v Shanxi 
také distribuují letáky 
buďte vegetariány. 
Říkají lidem když rozdávají 
letáky „buďte vegany,  
žijte ekologicky“. 
Hodně praktikujících 
se účastnilo  
vysazování stromů. 
Některé společnosti 
podpořily vysazování stromů 

a přidali se k zasvěceným. 
Ano! 
Aktivně pracujeme  
na záchraně planety. 
Velice dobře! 
Vy ještě ve  
vašem věku sázíte stromy? 
Je to dobré pro vaše zdraví. 
Dejte lidem vědět, 
že tolik nestárneme, 
když jíme 
vegetariánskou stravu. 
Velmi dobré, velmi dobré. 


