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ktorý sa rozhodol, vegetariánstva s názvom: Dobrý deň, Majsterka! 
že bude bez mäsa „Jedz, pi, muž, žena, 2“. Ste taká krásna! 
dva dni v týždni. Pred desiatimi rokmi, pretože Ďakujem vám. 
Okrem toho jedol príliš veľa mäsa, Máme dobré správy 
mnohé základné školy, mal mŕtvicu. z Formosy (Taiwan), o ktoré 
mestá a mestečká Odvtedy začal častejšie jesť sa s vami chceme podeliť. 
na Formose (Taiwan) vegetariánsku stravu. (Áno.) Dobre. 
začali poskytovať Teraz je veľmi ochotný 21. septembra 
výživné vegetariánske postaviť sa a vyzvať formozskí (taiwanskí)  
obedy raz za týždeň. formozský (taiwanský) ľud, ekológovia a umelci 
Tento zvyk sa stretol aby sa pripojil ku kampani zorganizovali 
s dobrou odozvou „Pondelky bez mäsa“. novú konferenciu 
škôl, študentov a ich rodičov. 21. septembra na spustenie hnutia pre nový 
Jedna zábavná správa je, na pravidelnom zasadnutí životný štýl s názvom 
že základná škola Hui Lai mestskej rady v Taipei  „Pondelky bez mäsa“. 
v obvode Huwei podali predbežný návrh Jeden z organizátorov 
v okrese Yunlin na prvý deň. povedal: „Zvykli sme si  
ako prvá vyskúšala podávať Mestská rada v Taipei myslieť, že sa musíme  
vegetariánske obedy poradila mestskému spoľahnúť na supermana, 
v utorok, zastupiteľstvu Taipei ktorý zachráni Zem. 
ale neoznámili to urobiť z mesta Taipei mesto Teraz vieme, 
študentom a ich rodičom. s „Pondelkami bez mäsa“ že každý z nás 
Iba jednoducho po 3 – 6 mesačnej môže urobiť túto prácu.“ 
nahradili mäso s tofu a propagačnej kampani. Odvtedy sme videli 
strukovinovým syrom. V súvisiacich správach nejaké pozitívne výsledky. 
Áno. Dobre. 25. septembra, Predovšetkým všetky 
A o pár týždňov neskôr keď pán Wu Den-Yih, nevegetariánske reštaurácie 
urobili medzi študentmi minister exekutívy Yuan zareagovali na túto výzvu. 
prieskum. odpovedal na otázky S pomocou kampane 
Študenti si neboli  zákonodarcu, „Pondelky bez mäsa“ 
vedomí žiadnej zmeny, pána Lin Hung-Chih zmenili tretinu svojich 
ale všetci hovorili, z čínskej národnej strany pondelkových menu 
že jedlo v utorok je najlepšie. a vegetariána, na bezmäsité jedlá. 
Mysleli si, pán Wu povedal, Táto kampaň 
že vegetariánska strava že podporuje myšlienku „Pondelky bez mäsa“ 
v utorok je najlepšia. jedenia menej mäsa bola najskôr propagovaná 
Skutočne? Dobre. a viac vegetariánskej stravy. na vysokých školách 
Potom by to mali rozšíriť On teraz je vegetariánsky a univerzitách. Doposiaľ, 
a zmeniť obedňajšie menu dva dni v týždni. formozské (taiwanské) 
v pondelok, stredu Fantastické! Dva dni! najlepšie univerzity, ako sú 
a vo štvrtok. (Áno.) Dva dni. Tsing Hua University 
Prečo to nezameniť Som veľmi ohromená. a Chiao Tung University, 
spolu za päť, šesť dní? Dúfam, že bude jesť sa ujali vedenia 
Áno, áno. Dúfame v to. viac a viac v tomto hnutí. 
Život by pre nich bol vegetariánskej stravy. Známy 
takto jednoduchší. Spomínam si, že minulý formozský (taiwanský) 
Prečo to musia týždeň dal nejaký hrdina filmový producent, 
zachovávať v utorky? sľub, že sa bude stravovať  pán Hsu Li-Kong, 
Čo ak zabudnú? vegetariánsky jeden rok. sa teraz pripravuje natočiť 
Ešte niečo, niekoľko A teraz je tu ďalší hrdina, film na tému  
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pre životné prostredie našli ľudí, ktorí podporujú stredoškolských študentov 
a pre Zem, prečo ho túto myšlienku? založilo klub na boj proti 
ešte vôbec niekto je? Však? Ľudia by jej  globálnemu otepľovaniu 
Mali by sme jesť to, silno vzdorovali. po tom, čo v škole 
čo je pre nás dobré. Teraz tú myšlienku prijímajú. absolvovali prednášky 
Áno. Aj keď podniknú o globálnom otepľovaní. 
Ľudia to predtým nevedeli, len malý krôčik, Okrem zhromažďovania 
a preto jedli mäso. je to začiatok. (Áno.) relevantných informácií 
Teraz to vedia, takže by mali Neskôr možno podniknú tiež navštívili stránku IPCC, 
prestať jesť mäso. druhý krok aby hľadali informácie. 
Už vedia, že je jedovaté, a potom tretí krok Teraz každý mesiac pozývajú 
ale stále pokračujú  bude ešte ľahší. rečníka špecializovaného, 
v jeho jedení. Prvý krok je najťažší. v tejto oblasti, 
Predtým to nevedeli, Áno. Veľmi dobre! aby im poskytol 
tak si vzali kúsok, dva. Ako vidíte, situácia aktuálne informácie. 
Teraz to vedia, preto  na ostrove Jeju v Kórei Keď si usporiadali to, 
by sa ho mali rýchlo vzdať. je rovnaká. čo sa naučili, 
Nie je to tak? (Áno.) Ostrov Jeju. začali tieto informácie 
Ale tí ľudia už príliš dlho  Áno, áno, áno. zdieľať so svojimi 
jedli mäso a pili alkohol, Aj na pár miestach v Európe. príbuznými a priateľmi 
a nedokážu uvažovať priamo. Zdá sa, a informujú ich, 
Sú takí poľutovaniahodní. že sa to deje všade. že najväčším prispievateľom 
Všetci spoločne robili Áno. (Je to pravda.) ku globálnemu otepľovaniu 
tú istú vec, ovplyvňovali Preto hovorím, nie je doprava 
jeden druhého navzájom,  že stále máme nádej. alebo ropný priemysel, 
preto bola celá planéta (Áno.) Stále máme nádej. ale chov zvierat. 
vedená Dúfame, že (Áno.) Povzbudzujú 
nesprávnym smerom. ako ste povedali, svoje rodiny a priateľov, 
Je úžasné, ľudia sa posunú  aby boli vegetariáni. 
že si to teraz uvedomili. od 1 vegetariánskeho dňa  Skvelé! Dobre. 
Áno. do týždňa ku 3 dňom alebo Nakoniec by sme vám 
Ďakujeme, Majsterka. k 5 dňom týždenne alebo radi poďakovali 
Nemáte za čo. nakoniec k celému týždňu. za vašu milosť, Majsterka. 
Nie, nie. Vy by ste mali mať Len začať jesť Všetci cítime, že po tom, 
všetky zásluhy. vegetariánsky každý deň. čo sa kritická masa 
Vy ste tí, Potom nemusia sledovať, populácie stala vegetariánmi, 
ktorí robia tú prácu, ktoré dni budú jesť vyzerá to, 
kto na tom pracuje. vegetariánsky. že celá Formosa (Taiwan) 
To je všetko vďaka Áno. a celá Zem 
Majsterkinej milosti. Takýmto spôsobom sa Zem je zmobilizovaná. 
Ďakujeme vám, Majsterka. veľmi rýchlo stane  Oni sú zmobilizovaní. 
Dobre. Áno. Veľmi dobre. vegetariánskou planétou Vegetariánsky trend (Áno.) 
Ahoj, milovaná Majsterka. a bude úspešne zachránená. naberá na sile. 
Ahoj. Áno! Bude zachránená. Viac a viac ľudí sa stáva 
Mám pre vás Ďakujeme vám za vašu vegetariánmi. 
dobré správy z Penghu. milosť, Majsterka. Áno. Aj keď 
Pokračujte. Je to príliš pomalé. Príliš niektorí z nich to robia 
Posledných 20 rokov pomalé. Ale dúfam, že sa to len jeden či dva dni v týždni, 
poslanci v Penghu podarí. Keďže mäso je to lepšie než nič. 
žiadajú od centrálnej vlády je také škodlivé pre telo, (Áno.) Kde by ste predtým 
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povolenie 
vybudovať turistické 
kasíno v Penghu. 
Na začiatku tohto roku 
to legislatíva Yuanu 
povolila. 
Rozumiem. 
Nakoniec potrebovali, 
aby obyvatelia Penghu 
hlasovali a rozhodli, 
či má byť turistické kasíno 
v Penghu postavené. 
Deň hlasovania bol 
určený na 26. septembra 
2009, čo je dnes. 
Vďaka Majsterkinej láske 
a požehnaniu, 
obyvatelia Penghu 
zvíťazili na celej čiare 
v hlasovaní proti 
výstavbe kasín. 
Počet ľudí,  
ktorí hlasovali proti,  
bol asi o 4000 väčší, 
než tých, ktorí hlasovali za. 
To je viac než dosť. 
Áno. 
Takto v Penghu zabránili 
veľkej katastrofe, ktorá by 
nemohla byť napravená. 
Ďakujeme, Majsterka. 
To je skvelé! 
Chceme vyjadriť 
našu hlbokú vďačnosť 
Majsterke, pretože  
v hĺbke vieme, 
že Majsterka žehná 
a stará sa o Penghu. 
Obzvlášť tie dve 
videokonferencie v Penghu 
nám dali 
nesmierne požehnanie 
a povzbudenie. 
Takže hlboko veríme, 
že Majsterka je vševediaca 
a všadeprítomná. 
Vidiac, že vláda v Penghu 
súhlasila s výstavbou 
turistických kasín, 
my žiaci sme si 

hlboko uvedomovali, 
že sa nám kráti čas  
na záchranu Zeme 
a mája urobí všetko, čo môže, 
aby ľudí zviedla. 
Zo sebeckých dôvodov 
sa niekoľko politikov 
pokúsilo zviesť 
mnoho dobrosrdečných ľudí 
ku lakomosti, hnevu 
a nevedomosti  
lobovaním za kasína. 
Áno, áno, áno. 
Napriek tomu 
obyvatelia Penghu 
urobili správnu voľbu. 
To je skvelé! 
Je to rovnaké ako misia 
záchrany Zeme. 
Hoci to vyzerá 
búrlivo na povrchu, 
nakoniec uspejeme 
s láskou Majsterky 
a splníme poslanie. 
Takže ešte raz, my žiaci 
vám ďakujeme 
z hĺbky svojho srdca 
za požehnanie a starostlivosť 
o obyvateľov Penghu, 
takže miestni obyvatelia 
môžu naďalej šťastne žiť 
na tomto nebeskom ostrove. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Penghu je veľmi krásne. 
Áno, Majsterka. 
Penghu je skutočne 
veľmi krásne. 
Je teraz krajšie? 
Áno. Ďakujem vám za vaše 
požehnanie, Majsterka. 
Je krajšie bez kasína. 
Áno! 
To je skvelé. 
Príďte a urobte si oddych. 
To je skvelé. 
Majsterka, stromy teraz 
vyrástli veľmi vysoké. 
Áno, v Penghu je veľa 
stromov. Je to veľmi zelené. 
Predtým tam nebolo 

tak veľa stromov. 
Bolo ťažké predtým 
vypestovať stromy. 
Keď boli napoly vyrastené, 
zničili ich tajfúny. 
Teraz vyrástli 
veľmi vysoké? Fantastické! 
Všade je teraz veľmi zeleno. 
Je to všetko vďaka tomu, 
že ste dobre praktikovali 
duchovne a vyslúžili ste si 
dobré požehnané odmeny. 
Ďakujeme vám 
za vaše požehnanie. 
Preto som povedala, 
že nemôžeme zmeniť 
vonkajšie podmienky 
ani obviňovať vládu 
v žiadnej situácii. 
Ak chceme zmeniť 
vonkajšie podmienky, 
mali by sme najskôr zmeniť 
samých seba vo vnútri. 
Keď sme zmenení vo vnútri, 
vonkajšia situácia 
sa zmení tiež. 
Veľmi dobre. Gratulujem! 
Ďakujeme, Majsterka. 


