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Zvláště v dnešní době, živený a zdravý Tento muž jménem  
kdy je málo jídla. jako v den, kdy tam vešel. Zuo Chi se také naučil  
Ano, máme nedostatek jídla, Jindy Cao-Cao hodně takových kousků. 
nedostatek vody, uspořádal velký banket, My máme jednoho tady, 
je nedostatek mnoha věcí. který navštívilo   jednoho Číňana,  
A pokud žijete ve městě mnoho vysoce postavených   který dovede svolávat duchy 
a v bytě úředníků a diplomatů. a podobné věci. 
a nemáte zahradu, Když nosili jídlo na stůl, Dovedl by to.  
abyste si vysázeli  poznamenal ministerský Měli jsme kolem sebe  
zeleninu nebo ovoce, bylo  předseda: nějaké duchy,  
by to velice pohodlné, ne?  „Přál bych si to a to.“ trochu tam dole 
Dobrá,  V tomto případě to byl a on je viděl 
můžeme o tom přemýšlet. zázvor z Sichuanu. a řekl jim: 
Mimochodem, „Žádný problém!“ „Neobtěžujte  
myslím, že máte-li zahradu, řekl Zuo Chi. v ašrámu mého Mistra.“ 
měli byste vysázet více Okamžitě vytáhl Oni řekli: „Ne, ne. 
ovocných stromů a potravin. kus čerstvého Sichuanského  Jen procházíme. 
Udělejte si z toho zvyk.  zázvoru z kapsy. My jen procházíme.“ 
Je velmi snadné vypěstovat si Jindy byl  Někteří z něho měli strach. 
jídlo, rychlou sklizeň Cao-Cao se svými přáteli  Ten muž se také naučil 
a je to hodně vitamínů na dlouhé procházce   umění přeměny podoby 
a výživných látek. krajinou. a také svolával duchy. 
Například fazole. V noci měli všichni hlad. Žil tam muž, 
Co je to, Goody? Cao-Cao už chtěl  ministerský předseda 
To je v pořádku, Goody. nařídit služebnictvu, říše Han v té době. 
Oni jsou vítaní. aby šli koupit nějaké jídlo Jmenoval se Cao-Cao. 
Všichni jsou tady vítáni. do nejbližšího města, Uslyšel o Zuo Chim, 
On vás miluje, když mu Zuo Chi řekl: který měl magickou sílu 
chce vás olizovat, podívejte! „Postarám se o to.“ a chtěl se s ním setkat. 
To znamená láska, láska. Vytáhl tedy  Když přijel Zuo Chi 
Hodný chlapec. Láska, láska. kus masa  ke dvoru tohoto 
Jestli to nechcete, odejde. a flašku vína ministerského předsedy, 
Komu by se to líbilo, z tašky, kterou měl poblíž, řekl mu:  
toho políbí. myslím, že to tam nebylo. „Předveď mi nějaké  
Ty jsi dnes Goody štědrý. On rozdal maso tvoje magické kousky.“ 
Ano. a víno všem přítomným Mág tedy řekl: 
Tam vzadu je  a všichni se do sytosti  „Bude mi potěšením.“ 
ještě hodně dalších najedli, to znamená, Uměl je. 
zákazníků, drahý! že toho bylo hodně. Když Cao-Cao uviděl 
Chce nějaký stín.  Vytahoval to  některé zázraky, 
Vidíte! z jednoho malého košíku.  které Zuo Chi předvedl,  
Políbí vás To je magická síla. zeptal se mága, 
a vy pak musíte… Někoho z vás to zajímá? jestli je schopen přežít  
tak čeká. (Ano.) Ano. rok bez jídla a pití. 
Čeká na nějaký Vyndávat takto  Zuo Chi tedy řekl: “Ano, 
pohybující se stín. maso a víno? Ne. zamkněte mě do cely 
Dobrá,  Zřejmě se můžeme naučit a uvidíte.“ 
snažte se sázet zeleninu, tvořit ovoce a zeleninu. Po roce, když byl  
která nese plody, Ano. Zuo Chi vysvobozen, 
například fazole, To by nebylo špatné, ne? vypadal mág dobře 
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dejte do jámy,  Bůh v Bibli říká, dýně a okurky, 
kterou vykopete v zemi. že byste se měli potit takové druhy,  
Nějaké listí a nějakou  kvůli svému jídlu. které nesou plody 
hlínu, nějaké listí Proto nejšťastnější a je to snadné, jednoduché.  
a nějakou hlínu manželství jsou  Aby se to stalo zvykem. 
a po nějakém čase se  mezi zemědělci, A pak budete jíst  
z toho stane  podle výzkumů. vlastní úrodu 
krásný kompost. Je to vážné, a je to dobré také  
Ten pak opět využijete vysázejte si vlastní jídlo. v období, 
na výsadbu zeleniny. Vysázejte co je jednoduché, kdy je všude  
Nebo když musíte   snadné ale bohaté na živiny nedostatek jídla. 
sekat trávu, a vždy snadné a můžete Je dobré být nezávislí. 
pak tam dejte také trávu. to vysazovat znovu a znovu. Pro případ, 
A zbytky ze zeleniny, Samozřejmě, že by se něco stalo, 
slupky a staré listy, vysazujte různorodě, budete mít pro sebe  
všecko tam dejte ale ujistěte se, že se zaměříte  dostatek jídla. 
a stane se z toho velmi, na to, co má bílkoviny Vysázejte, všude kde můžete 
velmi užitečný kompost. a železo a je to také zelenina, ovocné stromy. 
Snažte se od teď  jako fazole a ovoce. Na různé sezony, ano? 
být nezávislí. Fazole je snadné vysázet. A zeleninu, kterou  
Neztěžujte si  Máte-li plot, je snadné sklidit, 
na nedostatek potravin zabořte do půdy prst je rychlá a  
a ceny potravin. a vložte tam fazoli, nepotřebuje moc vody. 
Vypěstujte si je sami. pak velmi rychle vyroste.  Teď ještě máme vodu, 
I když máte balkon, A vyroste hodně fazolí ale pak sázejte také 
můžete sázet. a některé sníte různé druhy, co je snadné.  
Od teď se snažte používat  a nějaké si nechejte jako  Kukuřice a to všechno 
užitečné stromy a sázet  sazenice na další sezonu. trvá příliš dlouho, 
je společně s okrasnými. A jsou velmi levné, ale fazole můžete jíst 
Například, snadno se vysazují. a dobře na nich žít. 
třešně v sezoně  Ani se o ně moc Je to zelenina a současně 
tak krásně kvetou. nemusíte starat. poskytuje bílkoviny. 
A jabloně také  Pamatuji si, Například, fazole, 
krásně kvetou. že jsem sázela nějaké fazole, různé druhy fazolí a různé 
S různými druhy je to tak. když jsem byla v Německu. druhy ovocných stromů, 
A na vašem balkoně, Dala jsem je kolem plotu které budou dávat ovoce. 
místo toho, abyste tam a hodně jich narostlo. A když ho všechno nesníte, 
sázeli něco pro zábavu, Ano, je to tak snadné, snadné. můžete udělat džem 
můžete tam vysadit Rostou tak rychle, nebo ho můžete naložit. 
také něco k jídlu. nepamatuji si,  Čatní. 
Já mám takový malý hrnec že bych je musela zalévat. Udělejte čatní, ano. 
a je v něm mandarinka. Nezalévala jsem je.  Udělejte něco 
Můj Bože, roste, Prostě vyrostly. a dejte to do sklenic nebo  
roste a roste. A rajčata a to všechno zmrazit, něco takového 
Tolik mandarinek roste hojně, nebo jako pikles, 
na tak malém stromě, obzvlášť, máte-li stromy.  dlouho to vydrží. 
asi takové velikosti. Samozřejmě, Pak to můžete jíst, 
Hodně! hodně! zasázíte-li stromy, když nebude sezona. 
Jsou jich stovky na podzim opadává listí.  Je lepší  
a jsou tak krásné. Jen v hrnci. Shrabejte ho,  jíst vlastní produkci. 
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Zasadit, naložit pěstovat si svoji zeleninu. A v dnešní době  
a pak vysadit další. Dokonce, když si  si můžete dokonce  
Když to hned nesníte, vypěstujete na balkoně salát, koupit hnojivo, 
můžete to naložit budete toho mít dost k jídlu. když nechcete dělat kompost 
a uskladnit ve sklepě Nebudete jíst salát  nebo když ho nemáte. 
nebo někde nebo to každý den, Kupte si ta organická hnojiva. 
dát někam do chladna. tak si ho vypěstujte trochu  Vyrábějí je tak, že se velmi  
V Evropě  a pak vám vydrží  snadno používají  
je skoro všude chladno, alespoň týden nebo měsíc. a ani moc nesmrdí. 
takže ani nepotřebujete  A pak vysázíte další. Takže je můžete vysázet   
lednici!  Tak to střídejte i u vás na balkoně. 
Dejte to ven, a vždy budete mít  Udělejte si z toho zvyk, ano? 
Lidem v Miaoli říkám také,  něco k jídlu. Udělejte si z toho zvyk. 
aby to dělali. Bude lepší, když  Nečekejte. Nečekejte 
Něco vysázeli budete nezávislí. až nebudete mít jídlo. 
a poprvé jsem jedla  Nebo máte-li plochou  Udělejte to teď. 
něco z jejich úrody. střechu, zasaďte si tam něco. I kdyby se svět  
Předtím jsme něco Nesázejte kdekoli, navrátil do normálu 
zasadili, ale červi to snědli  ale použijte a bylo jídlo, alespoň 
a teď něco dělají, nějaké plastové nádoby budete mít vždy svoje jídlo. 
tak červi nechodí.  nebo něco  To neuškodí, ne? 
Jsou nějaké rostliny, nebo keramické nádoby Nezabere to víc než 
které můžete smíchat a naplňte je zeminou, několik minut, 
s vašimi sazenicemi, naplňte je vaším kompostem dělat tyto věci, i když tomu 
aby odpudily hmyz a jen sázejte, sázejte, věnujete jen půl hodiny  
nebo něco, je to velká zábava. denně, budete toho mít na  
pokud je nechcete.  Vyjdete ven a uvidíte, vašem balkoně spoustu. 
Dobrá. Kde jsme skončili? že celá střecha je zelená Vaše oblíbené jídlo, 
Co ten chlapec dělal? a poživatelná, je to krásné. jednoduché. 
Už udělal tolik věcí.  Je to skutečně krásné. Na balkon ne brambory  
V dnešní době ještě máme Já nemám moc času, a takové věci. Prosím! 
takového mága, jinak bych si ráda sama  Salát nebo bylinky, jen  
to víte, že? něco vysázela. experiment a pro zábavu. 
V Indii nebo v Číně, Je to velice, velice hezké. Bavte se. 
na Formóze (Taiwanu), Teď se vrátíme na zahradu. Čtěte nějaké knihy 
ještě máme někoho,  Vrátíme se zpět k tomu, o tom, jak sázet 
kdo dovede zhmotnit věci. když nemáte  nebo jděte do supermarketu. 
Tak si myslím, že ten  žádnou magickou sílu, Na každém obalu vám  
hoch nemusel pracovat. jako ten hoch tady. Na každém obalu vám 
Prostě si každý den  Můžete použít vaše ruce, uvádějí v jakém roce nebo  
zhmotnil své jídlo. magické ruce jakém měsíci roku to vysadit  
Přemýšlím, jak to udělal. a každý den   a od kdy do kdy porostou 
Možná šel změnit prázdný pozemek a bude úroda, tak budete  
a vzal to někde jinde, v něco  znát načasování. 
víte, vzal to  užitečného a výživného. Nechcete-li čekat  
od někud jinud. Nemusíte mít ani příliš dlouho, tři měsíce, 
Nebo to dovedl zhmotnit velký pozemek, někdy to  zvolte si ty, co rostou  
z kosmické energie. můžete vytvořit i na  dva měsíce, 
Stejně jako rostlina malé zahrádce dva týdny nebo tři týdny.  
vyroste z ničeho. a střídat to, víte? Je zábava,  
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Dáte ji jen do země 
a vezme si trochu vody 
a trochu slunce a stane se 
z toho jablko. 
A na stejnou parcelu, 
o několik metrů dál 
nebo jen o metr dál, 
zasadíte něco jiného. 
Chce to trochu vody, 
trochu země, trochu slunce 
a pak se  
z toho vyvine pomeranč 
nebo něco jiného. 
Toto je taky skutečně  
magická síla země. 
Je to nabídka přírody. 
Kdybychom tedy nevyužili 
této magické síly, byla by to 
skutečně škoda. Ne? 


