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„Jsem vegan, ekologický se sloganem„Buďte vegany! Ráda bych něco řekla 
a zachraňuji planetu.“ Žijte ekologicky! o naší cestě 
Máte-li kočku, Zachraňte planetu!“ do Washingtonu D.C. 
ať to nosí také. byli skutečně nadšení Dobrá, do toho. 
Kočky mohou být také  a nadšeně tleskali. Dobrá, dobrá. Dobrá, dobrá. 
vegany. Teď to víte, ano? Říkali: Minulý měsíc  
Ano. „Páni! Psi vegani mohou  jsem tam vzala mého  
Musíme to dát lidem vědět, vyrůst tak krásní, velkého dvouletého psa. 
tím, že budeme modely. silní a tak…“ Váží asi 41 kg.  
Je to lepší, Ano! 41 kg! 
než dávat tisíce přednášek. Ti psi s námi šli  Pak je zřejmě větší než já? 
Dobrá, velmi dobře. celou cestu,  Ano, a pak? 
Dělejte to dál. dvě hodiny. Je hodně velký. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.)  To neviděli moje psy. Jiná sestra si také 
Když Vás vidím tak krásnou, Jeden z mých psů  vzala svého malého psa, 
došla mi řeč.  je vysoký jako malý kůň! aby se účastnili velkého 
Co? Dobrá, a pak? průvodu v hlavním městě, 
Tomu říkáte krásná? Celou dobu vrtěli ocasem. Washingtonu D.C. 
Skutečně, Všichni je moc milovali spolu s asi  
dotkla jste se mé duše. a kladli nám  dalšími 20 zasvěcenými. 
Všichni jsou moc krásní. hodně otázek. Tento průvod se pořádá 
Všichni září. Nevěděli,  každý rok. 
Být krásný znamená  že psi vegani  Je to něco, k čemu  
být zářivý. mohou vyrůst tak dobře, se mohou všichni připojit. 
Všichni září. být tak zdraví, tak milí Máme stejné srdce. 
Vy jste se ale skutečně  a tak hezcí. Všichni naši zasvěcení  
dotkla mé duše. Ano, když jsou milí, měli na sobě nebeské 
Děkuji vám, děkuji vám. vypadají hezčí oblečení a čepice 
Měl jsem zkušenost, o kterou a vytvářejí  se sloganem: „Buďte vegany! 
bych se rád se všemi podělil.  dobrou atmosféru. Žijte ekologicky! 
Kolem listopadu 2007 Ano. Podél cesty  Zachraňte planetu!“ 
mě Mistryně vzala  lidé aplaudovali Bylo tam  
do neznámého království. a děkovali nám, protože přes 20 zasvěcených. 
V tom království byly  jsme byli jediná skupina, Dva krásní psi, 
poznámky ke každému roku. která propagovala jeden velký, jeden malý, 
Na místě,  ochranu životního prostředí. také měli na sobě 
kam jste mě vzala  Propagovali jsme „veganství oblečky „Happy Doggie” 
jsem viděl kus papíru. pro záchranu planety“. s nápisem: „Buďte vegany! 
Myslíte, že jste viděl  Ano a vzali jste s sebou  Žijte ekologicky! 
to království ve své  psy. Dobře. Zachraňte planetu!“ 
vnitřní vizi. (Ano.) Takže je to pro ně nové Oni jsou také  
Dobrá, dobrá. radostné a vzrušující. vegany a ekologičtí. 
Na přední straně toho papíru Ano, ano. Toho průvodu se zúčastnilo  
byl napsán rok. Proto jsem pro vás  asi 3 000 lidí 
Rozumím. navrhla to oblečení. a 150 společností, 
Na druhé straně  (Ano.) Všichni psi to  bylo tam hodně lidí! 
bylo uvedeno oznámení mohou nosit,  A asi 200 000 lidí se přišlo  
pro ten rok. když je vezmete ven. na tu přehlídku podívat. 
Byla tam oznámení  Mohou mít oblečení  Když viděli, že mají naši psi 
pro roky  s nápisem: na sobě nebeské oblečení 
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Myslím, že nejspíš můžeme  přežila. 2000 až 2008. 
zachránit, alespoň 80 %.  Možná ji zachránit můžeme,  Viděl jsem oznámení pro rok 
Dobrá. ne? 2000, 2004 a 2008, 
100 % není možné. Jistě ji zachráníme. ne ale zbytek. 
Je příliš pozdě.  Jistě ji zachráníme? Oznámení pro rok 2000 bylo: 
Na 80 % bychom  Děkuji vám. „Rok slepé uličky.“ 
potřebovali požehnání Boha. Když jsem si přečetl to přání, Co to znamená? 
Sto procent   viděl jsem, co se děje Mé vysvětlení je takové, 
není možné. lidem kolem mne že jsme vstupovali  
Je už příliš pozdě.  od ledna do teď. do nového milénia 
Můžeme zachránit  Nejdříve, a všichni  
maximálně 80 %. moje dcera si přála se moc těšili 
Dobrá, to je skvělé. přijet sem, na nový svět. 
Děkuji Mistryně. aby vás viděla už od loňska, Byl to také rok,  
Ale ještě to nevíme. ale toto místo bylo otevřeno  kdy se svět právě vyhnul 
Ještě to nevíme. jen pro dospělé zasvěcené. potenciální apokalypse.  
Jen to vypadá nadějně. Mladí zasvěcení  Dobrá. 
Ano. nemohli přijet. A pak rok 2004 byl: 
Karma (odplata) A nakonec, „Období vstupu“. 
všech bytostí se mění  tento rok mohli přijet.  Myslím, že to bylo proto,  
příliš rychle, aby se dalo  Teď přijet mohou. že to byl první Zlatý rok. 
předvídat, co se stane. To je jedna věc. 2008 byl: „Rokem 
Dobrá, děkuji, Mistryně. A taky, mnoho bratrů vyřešení všech problémů.“ 
Pokud se vám  a sester kolem mne  Pak jsem pečlivě  
vaše sny splnily, si přálo otevřít restaurace. pozoroval události, 
je to dobré. Přáli si to víc než deset let. které se staly v roce 2008. 
Jen chci oznámit, Všichni si chtěli otevřít  Alespoň pro mne, 
že vláda provincie vlastní restauraci, se problémy,  
Shanxi aby prodávali veganské jídlo. které mě tížily 
z celého srdce schvaluje Všichni prodávali  více než deset let, 
BIO zemědělství. vegetariánské potraviny vyřešily. 
Zasvěcení tam  a teď se všichni vrátili Problémy mnoha lidí 
již zkultivovali  a znovu podnikají. se hladce vyřešily. 
140 akrů země. V těchto dvou dnech Dobrá. 
To je taky velký úspěch. bude otevřená další  Ve skutečnosti  
To je skvělé! vegetariánská restaurace se chci podělit 
Je to chudá země. v Beijingu. o poznámku pro rok 2009. 
Jejich provinciální  Všechny jejich sny se splnily. Někdy v roce 2008 
vláda to považuje  Navíc,  mi Mistryně dovolila  
za klíčovou iniciativu. jak tomu rozumím, opět nahlédnout. 
To je skvělé! řekla jste nám,  Moc jsem se těšil  
Dobře. že tato planeta bude  na rok 2009. 
Kdyby tam měli nedostatek  na 100 % zachráněna, že?  Viděl jsem, že rok 2009 byl, 
vody, můžete tam nasadit Neřekla jsem na 100 %. „Rokem, kdy se  
víc fazolí nebo ovoce. Jistě bude zachráněna. sny stávají skutečností“. 
Fazole rostou velice snadno. Kdy jsem to řekla? To je skvělé, ne? 
Rostou velice rychle, že? Řekla jsem to? Pak po nějaké době  
A nepotřebují  Neodvážila bych se to slíbit. jste vyjádřila své přání 
moc vody, že? Záleží to na karmě v projevu k Novému roku,  
Vyrostou bez vody. (odplatě) všech bytostí. že chcete, aby tato planeta 
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jámy na pozemku. Nemyslím v tomto ašrámu. V Au Lac (Vietnamu) 
Když jsem pak sázela Tady v tom ašrámu není  pěstují fazole  
zeleninu, použila jsem místo  bez vody. 
to jako hnojivo.  na vysazování zeleniny. V suchých oblastech  
Venku jsem nikdy  My „vysazujeme“ jen lidi, vždy vysazují fazole. 
nekupovala hnojivo. ne zeleninu. Můžete se naučit, 
Vše to bylo z našich stromů, Lidé sem chodí  jak pěstovat plodiny, 
uschlých větví,  zeleninu jen jíst. když se budete dívat na TV, 
listů a trávy. Nemůžeme sázet zeleninu. Supreme Master TV. 
Pokaždé, když jsme posekali   Myslím místní lidé. Učí nás tam, jak  
trávu, dali jsme ji tam. Všichni, kdo mají malý  zeleninu vysazovat. 
Všechno spadané listí z naší  kus půdy nebo zahrádku V Au Lac (Vietnamu) 
zahrady šlo tam. před domem nebo za  pěstují fazole bez vody. 
Pak se z toho stal kompost. domem si mohou pěstovat Úroda bývá velice dobrá 
Rostlo to tak rychle … zeleninu místo trávy. a mohou ji prodávat  
tak rychle, že jsme to  Je to taky hodně zelené  za dobrou cenu. 
nestačili jíst. a vypadá to hezky To je skvělé. Dobré. 
Zvala jsem mnichy,  a můžete to jíst. Můžete je vypěstovat 
aby přišli na zeleninu. Když máte navíc, a sami si je prodat. 
Také jsem pěstovala květiny. můžete ji prodávat Dobrá. 
Rostly tak rychle. nebo ji dávat sousedům Ta vláda je velmi dobrá. 
Několik mých soch Buddhy  a přátelům a propagovat Ta vláda pomáhá  
mívalo každý den přitom zemědělcům. 
čerstvé květiny, protože rostlinnou stravu. To je skvělé. (Ano.) 
jsem mívala hodně květin. Buďte jim příkladem, To je to nejdůležitější: 
Měnila jsem jim květiny „Vidíte. To jsem vypěstoval. že podporují organické 
za čerstvé každý den. Vyrostlo to.“ (BIO) zemědělství. 
Pěstovala jsem různé druhy Je snadné to vypěstovat. Velmi dobře. 
květin. Dokonce když jsem byla  Půda je velice úrodná. 
Dobrá, pokračujte v tom. v základní škole,  Skvělé. 
Ano. pěstovala jsem rajčata. Mají dobrou, 
Gratuluji. Pěstovala jsem rajčata, požehnanou odměnu. 
Velmi dobře. (Díky Vám.) když jsem byla malá. Vedle té farmy  
Zdravím,  Měly velmi dobrou úrodu. je opuštěná škola. 
nejkrásnější Mistryně. Je to velice snadné. Mají v plánu,  
Ráda to slyším. Později, když jsem se vdala, že si ji pronajmou, aby 
Jsem tak v rozpacích. také jsem vysadila hodně  propagovali bio farmaření 
Minulý měsíc věcí, které snadno rostou, celostátně. Už mají celé 
dělali reportéři Supreme jako koriandr, know-how. 
Master Television rozhovor  rajčata,  Gratuluji. 
s několika vyléčenými mátu atd. Přinesl jste nám něco  
bývalými uživateli drog. Máta, která  k ochutnání? 
Ano. se snadno sází Dělal jste tomu takovou 
Když jsme se s nimi spojili, a velice rychle roste. reklamu,  
všichni byli velice ochotní Bylo pro mne velmi snadné  že se nám sbíhají sliny. 
udělat rozhovor  ji pěstovat. Nemůžete je sem přivést, že? 
a nechat se natočit. Můj manžel mi také pomáhal. Protože to celníci nedovolují? 
Rozumím. Shrabal listí Dobrá, dobrá. 
Pak jsme se jich zeptali proč a posekanou trávu Požádala jsem lidi tady, 
jsou ochotni to dělat. a dával mi to do malé  aby sami pěstovali rostliny. 
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Bylo to proto, 
že sledovali  
Supreme Master Television . 
Říkali nám,  
že jsou programy  
velice dobré, povznášející  
a velmi konstruktivní. 
Myslíte, že se dívali  
na náš pořad o lidech, 
kteří užívali drogy? 
Ne, oni… 
Nebo všechny programy? 
Ano, všechny programy. 
Byli tedy velice ochotní  
k rozhovoru  
a velmi dobře  
s námi spolupracovali. 
Dobře. 
Také doufali,  
že jejich příklady  
úspěšného vyléčení  
pomohou dalším lidem. 
Dobrá, dobrá. 
Chtěla bych Vám poděkovat 
za zprovoznění tohoto 
skvělého televizního kanálu, 
který hodně prospívá  
lidem a  
zvířecím přátelům. 
Ano, 
je to moc dobrá věc. 
Nemám teď čas  
na psaní poezie, 
hudbu a malování. 
Moji psi, ptáci a 
Supreme Master Television 
spotřebují veškerý můj čas. 
Někdy nemám čas ani  
na jedno jídlo. 
Zeptejte se mých pomocníků, 
nemám ani  
několik hodin na spánek, 
protože šetřím čas  
na meditaci. 
Když to tak je, 
stále říkají: 
„Mistryně, vy hubnete. 
Člověk bude mít méně 
požehnaných odměn,  
když je moc hubený.“ 

Řekla jsem: „Jsem hubenější, 
tak co? Modelky jsou 
všechny velmi hubené.“ 
Řekla: „Je to pro vás příliš 
namáhavé, proto jste štíhlá.“ 
Řekla jsem: „Je to velká daň. 
Čeká to na mne, 
abych zhubla, 
abych zaplatila daň?“ 
Řekla jsem: „Je to jedno. 
Baculatí lidé mají  
požehnané odměny.“ Ano? 
My Číňané říkáme:  
„Baculatí lidé mají  
požehnané odměny.“  
(Ano.) Řekla jsem: „Dobrá,  
když jsem baculatá,  
mám požehnané odměny. 
Když jsem hubená, 
jsem elegantní.“ 
Obojí je dobré, ne? 
Vyrábějí jen  
takovéto oblečení. 
Bylo pro mne těžké 
si dnes na sebe vybrat  
vhodné oblečení, 
protože dělají jen  
takové večerní róby. 
Tyto dlouhé  
a krásné róby. 
Naštěstí jsem našla toto. 
Tak krásné! 
Ano. Je to ale velká vzácnost. 
Mám jen jedno nebo dvě   
taková oblečení. 
Ostatní jsou  
všechny dlouhé šaty. 
Jsou zdobené  
draky, fénixi 
a dalšími věcmi. 
Aulacké 
(Vietnamské) oděvy  
bývají taky takové. 
Děkuji vám všem  
za tvrdou práci. 


