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někteří dělají ochutnávky Prodávejte obědy v krabicích Sledujete pořad 
veganského jídla na osmi do firem a do škol. Mezi Mistryní a žáky 
hlavních univerzitách. Připravte krabice s obědy „Šířit společně  
Mnohým starším profesorům a prodávejte je takto poselství o veganství“ 
se to líbí. po jednom. mezinárodní setkání 
Někteří dokonce dostali To taky není špatné. 27. února 2009 
zasvěcení. Někteří přišli Řeknu vám, když se  Zdravím, Mistryně! 
na propagaci veganství. věnujeme podnikání  Já jsem z Sichuanu. 
Vše jde velice dobře. ve vegetariánství,  Naši zasvěcení jsou velice  
Také jsme otevřeli  alespoň neumřeme hlady. aktivní v roznášení letáků. 
několik malých Loving Huts. Kdybychom to všechno  Roznášíme letáky  
Teď je jich v Beijing neprodali, co zbude, ve dne v noci. 
několik. můžeme sníst sami. Využíváme večerů… 
Hodně praktikujících Nebo si něco dáme abyste dělali to samé. 
otvírá malé Loving Hut, ještě než to prodáme. Rozdáváme letáky a  
20 nebo  Tak to bude dobré. vylepujeme plakáty Be Veg, 
30 metrů čtverečních. Praktikující dali  Save the Planet. 
Vaříme vegetariánská jídla dohromady peníze, Tito spoluobčané by si  
a buchty na páře dali vytisknout letáky skutečně zasloužili ocenění.  
a dáváme je sousedům. a rozdávají je v autobusech  Také cestou sem  
Myslím,  a v parcích. jsme šířili tu myšlenu 
že jsou obzvlášť dobré. Když nám v autobuse  buďte vegany,  
To zní velice dobře. dojdou letáky zachraňte planetu,  
To vypadá, vystoupíme  v autobusech i ve vlaku. 
jako že se z Číny teď a jdeme do dalšího. (Šíříte to všude.) 
stává Nebe. Skvělé! Říkáme jim o prospěchu 
Lidé mohou kdekoli chtějí Někteří zasvěcení vaří vegetariánské stravy 
rozdávat letáky doma vegetariánská jídla a o krizi planety. 
a otevírat restaurace. a roznášejí ho venku. (Ano, ano.) 
To je skvělé. Ano, to je správně! Všichni, mladí nebo staří,  
Zasvěcení tam opravdu  Tak to moc nestojí všichni mají povinnost 
dělají, co mohou. a nemusíte otevírat  dělat svoji část. 
Zdravím, Mistryně! restauraci. Ano, ano. To je vše. 
Mám ještě další dobré Jen aby ochutnali  Také přemýšlíme, 
zprávy z Beijing. vegetariánské jídlo že až se vrátíme, otevřeme 
Zorganizovali jsme seminář a viděli, že je dobré.  vegetariánskou restauraci. 
na téma buďte vegetariány Ano, je-li dobré, (Správně.) 
a zachraňte planetu. budou ty zprávy ústně šířit, Všichni praktikující 
Po semináři jsme měli pak si hodně lidí přijde  budou pracovat společně. 
s návštěvníky diskuzi. pro jídlo v krabici Tak chceme otevřít  
Připravili jsme pro ně a objednají si. vegetariánskou restauraci. 
ochutnávku Všichni praktikující  Také,  
vegetariánského jídla. v Beijingu jsou také aktivní. pokud nemáte peníze, 
Dobře to jídlo hodnotili.  Ti, kteří mají peníze, abyste otevřeli restauraci,  
(Dobře.) přispívají penězi můžete dělat krabice s obědy, 
Konalo se to  a ti, kteří mohou pracovat, jako ty sestry. 
v budově magistrátu. dělají, co mohou. Oni si to hodně užívají. 
Nahrávalo se to Každý pomáhá  I když to prodávají za  
a vysílali to jiným způsobem. nízkou cenu, 
v okresní televizi. Někdo rozdává letáky, stejně na tom vydělají. 
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Jsem šťastná za vás. velkým množstvím lidí, Vysílali to jednou 
V budoucnu  když šíříme tyto zprávy. a pak ještě na místním  
budou všichni patřit  Někteří praktikující  TV kanále. 
do jedné země. připravují doma (Rozumím.) 
Není potřeba rozlišovat  buchty na páře Mnoho praktikujících  
mezi hlavní zemí, a zvou lidi na ochutnání. si připravuje materiály 
malou zemí a střední zemí Když to ochutnají, pro svou řeč na veřejnosti, 
atd., protože zjistí, že je veganské  ve školách  
celý svět bude sjednocen, jídlo velice chutné. nebo ve vládních budovách 
myslím, že všichni   Každý dělá něco. nebo ve vládních budovách. 
spolu budou spolupracovat. Velice dobře! To teď děláme. 
Stále budete mít svoji zemi. Práce je snazší,  Skvělé! Skvělé! 
Nikdo vás nenapadne. když jsme jednotní. Tato cesta skutečně  
To znamená,  Praktikující jsou naplňuje ideál  
že mezi lidmi bude  dobře sjednocení.  demokracie, svobody,  
více svobody a porozumění. Mám pocit, že lidé na vesnici, nezávislosti, míru 
V minulosti bylo hlavně ti pod 40 let a poskytuje  
méně přistěhovalců, jsou velkou podporou. hojnost jídla a ochranu 
protože hranice byly  Mladší generace možná  pro občany. Skvělé! 
přísně střeženy. potřebuje trochu času, Ideál byl skutečně naplněn. 
Bylo například velice těžké my k nim ale to poselství Někdy je snadné mluvit 
se do některé země dostat. postupně dostaneme. o ideálech, ale je těžké 
Bylo těžké dostat se dovnitř Je velmi prospěšné šířit  je naplnit činy. 
a těžké dostat se ven. aktivně to poselství. Jste-li schopni to udělat, 
Lidi z venku to lákalo Je to prospěšné. je to velmi dobré. 
podívat se tam. Jistě je to prospěšné. My jsme z Beijing. 
Přemýšleli, proč se Mistryně jsem  Naši praktikující 
nemohou dostat dovnitř. z Chongqing, v Číně. chodí všude  
Někdy z toho byli  Jsem zasvěcená teprve měsíc a distribuují letáky 
naštvaní a začali válku. a mám tu velkou čest, a když nám letáky dojdou, 
Válku! Válku! že jsem sem mohla vysvětlují to lidem. 
Kdybychom byli všichni přijet a vidět Vás. Někdy rozdáváme taky  
takto otevření, všechny  My v naší oblasti  malé dárky, jako kapesníčky.  
národy by byly svobodné také šíříme letáky. Hodně vesničanů 
a vzájemně si rozuměli,  Kromě letáků přijde a poslouchá. 
nebyly by už žádné války. také tiskneme to poselství Říkají: „Zní to, jako by 
Bude to tak v budoucnu. na nákupní tašky. už byla planeta zničená. 
Jistě to tak bude. Je rychlejší  V tom případě musíme  
Zlepší se to, bude to rozdávat nákupní tašky. společně něco udělat.“ 
jako na jiných planetách. Tašky lidi velice vítají. Mnozí velice aktivně  
Velmi dobré. Navíc jsme ještě reagují na tu zprávu. 
Máme i další novinky  v komunitě vystavili Oni o tom nevěděli. 
o vegetariánství,  velkou reklamní tabuli. Byli v šoku. 
z Hangzhou. Máme ale stejně pocit, Ano, je škoda, 
Televizní kanál že jednáme velmi pomalu. že někteří lidé o tom 
v Hangzhou Neuvěřitelné! skutečně nemají ponětí. 
vysílá pořady  To už je velice dobré. Protože na letácích je 
o vegetariánství. Nebyli byste schopni hodně informací k přečtení, 
Skutečně? to v minulosti dělat.  a někdy jim to vysvětlujeme. 
Když jsem byla v Hangzhou, Skvělé! Někdy jsme obklopeni  
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nebylo to tak. 
Byli jsme na venkově 
mezi skupinami lidí 
a ve školách. 
To musí být dobré. 
Měli jsme  
velice dobrou odezvu,  
když jsme rozdali letáky. 
Velmi dobře. 
To je správné. 
Musí to být moc dobré. 
Programy na CCTV2 
v Číně, s rozhovory o zdraví 
je zcela oficiální program, 
který navštívil Sun Yamei. 
Ten také ukázal, 
že vegetariánská strava 
je nejvhodnější strava  
pro lidské tělo. 
To je skvělé. 
Bylo to na CCTV,  
na hlavním kanálu. 
Skvělé, skvělé. 
Jiný program na satelitní 
televizi Jiangxi informoval 
o předpovědi OSN,  
že Šanghaj bude do osmi let 
zatopen.  
Toto jsou některé zprávy 
sdělovacích prostředků. 
Dobře, sdělte je  
Supreme Master Television. 
Oni to odvysílají. 
Také jsme vytvořili 
nějaké grafy v PowerPoint, 
videozáznamy 
a hodně informací o  
veganství a klimatu v Číně. 
Dali jsme to na DVD 
a je to všem k dispozici  
ke stažení, 
takže mohou  
všichni přednášet. 
Všichni se učí  
jak přednášet 
a být zodpovědní  
za svou komunitu. 
Zjistili jsme, že je velice  
efektivní dělat propagaci 
v komunitách. 

Velmi dobře, bravo! 
Jestliže víte,  
že vaše televizní stanice 
vysílá programy 
o vegetariánské stravě 
nebo že nějaké noviny  
upozorňují na tato témata, 
dejte o tom vědět  
Supreme Master Television. 
Umožněte jim, aby to   
odvysílali, aby všichni věděli, 
že je to nynější trend. 
Každý den vysíláme, 
že to bylo publikováno 
v jistých novinách 
nebo že to vysílal  
určitý televizní kanál.  
Přijel jsem z Paříže. 
Jsem velice šťastný, 
že slyším tolik dobrých zpráv 
od praktikujících z Číny. 
Chci Mistryni oznámit 
nějaké zprávy, 
tuto neděli byla v Paříži 
výstava zvířat. 
Naproti výstavišti 
připravovali praktikující 
hodně vegetariánského jídla 
a dávali ho zdarma  
lidem z výstaviště, 
aby se najedli. 
Bylo to na den Ching Hai. 
Mnozí zasvěcení pracovali  
velice pilně... 
(Velice dobře.) 
…rozdávali tam letáky. 
Velice dobře. 
Jsme odhodlaní 
vyvinout největší úsilí, 
až se vrátíme domů. 
Budeme propagovat 
na všech ulicích, 
jak to všichni říkali.  
Zrovna teď Mistryně 
zmínila noviny, 
TV a vývěsné tabule. 
Měli jsme velkou reklamu 
na nejrušnějším místě 
v Chongqing asi půl roku. 
Je tam: „Buďte vegetariány, 

žijte ekologicky, 
zachraňte naši planetu.“ 
„Masitá strava je hlavní 
příčinou globálního  
oteplování.“ A „Veganská  
strava odvrátí srdeční nemoci 
a cukrovku.“ 
Vylepte všechny 
ty zprávy, kamkoli můžete. 
Ano, můžeme něco takového  
udělat kdekoli. 
Mistryně,  
jsem tady poprvé. 
Když vidím tolik  
praktikujících, jsem 
velice nadšená a šťastná. 
Já vím. Já vím.  
Velice se to dotklo   
mého srdce 
a jsem velice nadšená. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, myslím, 
že kdyby všude,  
ve všech oblastech, 
ve všech krajích a městech 
byla vegetariánská centra 
nebo vegetariánské komunity,  
mohlo by to motivovat  
a ovlivnit mnohem více lidí,  
aby se stali vegetariány. 
Doufám, že by to motivovalo 
organické zemědělství 
v rolnických i jiných částech. 
Správně,  
nemůžeme ale lidi nutit,  
aby to dělali. 
Už se snaží co nejlépe, 
dělají co mohou. 
Doufám,  
že se vegetariánská strava 
stane módou.  
Taká je vize pro budoucnost. 
Nejdříve to musíte dělat sami. 
Pracujte společně. 


