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Zdravím Mistryně.  

Jak se máte? 

Dobře. 

Jak se mají všichni? 

Dobře. 

Dobře? Ahoj, babi. 

Díky tlumočníkům. 

Pracují velice tvrdě. 

Zdravím, Mistryně. 

Ahoj. Když se smějete, 

cítím se dobře. Do toho. 

Děkuji vám, Mistryně, 

že jste mi dnes  

dala příjemný dárek. 

Nemohla jsem si najít  

vhodné nebeské oblečení, 

ale teď jsem ho našla. 

Och, skvělé! 

Vypadá stejně, jako  

to moje, že? 

Mistryně je tak krásná. 

Vždy jsem si chtěla 

koupit nebeské oblečení, 

ale jsem tak drobná, 

že jsem nic vhodného 

nemohla najít. 

Já jsem taky drobná. 

Když jsem dnes  

viděla Mistryni přicházet  

také v těchto šatech, 

byla jsem tak šťastná. 

Chtěla bych se podělit  

o moji zkušenost  

s Nebeskými Šperky. 

Do toho. 

Několik měsíců před 

zemětřesením v Sichuanu 

mě moji spolužáci pozvali  

na setkání. 

Nejdřív jsem tam nechtěla  

jít, ale zasvěcení kolem mne  

mi všichni říkali: 

„Radši jdi, 

je to příležitost.“ 

Abyste raději šla. 

„Můžeš tam vzít  

hodně letáků.“ 

Vzala jsem tedy hromadu 

letáků „Alternativní způsob  

života.“ Když jsem tam  

dorazila, bylo tam opravdu 

hodně lidí, 

asi sto lidí 

z různých částí země. 

Máte magickou sílu. 

Když jsem rozdala  

letáky, nemohla  

jsem najít  

svůj nebeský šperk, 

„Global Family”. 

Nikde jsem ho nemohla najít. 

Co jste dělala? 

Cítila jsem se hrozně. 

Když jsem se vrátila, 

zasvěcení kolem mne  

mi říkali: 

„Nedělej si starosti, musí to 

být zařízeno Mistryní.“ 

Za několik měsíců  

přišlo zemětřesení. 

Snažila jsem se jim  

zavolat, ale nešlo to. 

Zemětřesení se odehrálo 

kolem 2. hodiny odpoledne. 

Neodpověděli  

na moji textovou zprávu 

až do půlnoci.  

Všichni byli v pořádku, 

přestože  

byli velice blízko  

epicentru. 

Jedna z mých spolužaček, 

neměla ponětí o síle  

Nebeského Šperku. 

Ona není  

praktikující. 

Nebyl tam nikdo zasvěcený. 

Řekla: „Je to tak zvláštní. 

Seizmické vlny 

nešly takto.  
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Když míjely naši oblast, 

vyhnuly se jí. 

Oblast před námi, 

která byla blíže epicentru 

byla více postižena  

než naše oblast. 

Také oblasti,  

které byly za námi.“  

Ona tedy řekla,  

že seizmické vlny 

se jim vyhnuly. 

Pak jsem to pochopila. 

Proto teď  

tak moc miluji  

Nebeské Šperky. 

Je to tak?  

Taky je mám moc ráda. 

Když slyším váš příběh,  

musím si  

je hned vzít,  

až se vrátím. 

Děkuji vám, Mistryně. 

Dobrý večer, Mistryně.  

Když jste oznámila,  

že vegetariánská populace 

dosáhla  

kritického množství, 

svět se výrazně změnil.  

Vláda na Formóze 

(Taiwanu)  

se začala starat  

o práva vegetariánů. 

(Ano.)Všechny vegetariánské 

potraviny musí být velice,  

velice jasně označeny,  

s úplným složením. 

Dobře. 

Nálepka musí také  

obsahovat jaký je to druh 

vegetariánské potraviny. 

Je-li „veganská“,   

„lakto-vegetariánská“, 

„ovo-vegetariánská“ nebo 

„s pěti druhy koření”. 

Proto se nám teď  

velmi pohodlně  

nakupuje vegetariánské jídlo. 

Dobře. 

Další výhodou je,  

když teď jdeme  

nakupovat do obchodu, 

míjíme označení 

„vegetariánské“, „veganské“, 

„lakto-vegetariánské“ 

nebo „ovo-vegetariánské“. 

Okamžitě to dává lidem  

zprávu, že „být veganem“ 

je součástí života. 

Takže je to skvělé. 

Je to skutečně skvělé. 

Navíc, když by bylo zboží 

označeno jako veganské, 

ale obsahovalo by 

jiné složky, 

jako mléko, 

vláda by zveřejnila  

jméno toho výrobce 

a dala by jim pokutu. 

Ta vláda je moc dobrá. 

Ano, je moc dobrá. 

Navíc, vláda na Formóze  

(Taiwanu) 

vyhlásila  

„Deset opatření 

k úsporám energie 

a snížení uhlíku.“  

Šesté opatření  

lidem říká, aby  

jedli více zeleniny  

a méně masa, a kupovali 

místní potraviny. (Ano.) 

Navíc, propagují, 

že by měl každý člověk 

snížit emise uhlíku 

o 1 kilogram každý den.  

Přímo lidi  

informovali o tom,  

že jedno jídlo denně 

může snížit emise uhlíku  

o 780 gramů. 
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Páni! Skoro! 

Ano, skoro. 

Pak je potřeba jíst  

dvě veganská jídla denně. 

Ano, říkají lidem, že když 

budou jíst dvě vegetariánská  

jídla denně, bude snadné  

dosáhnout toho cíle, 

jednoho kilogramu za den. 

To by cíl překonalo. 

A o hodně by ho  

to překonalo. 

Jsme všichni proto 

moc, moc šťastní. 

Kromě toho 

vyhlašuje vláda 

soutěž pro ochranu 

životního prostředí. 

Například, 

v létě 

vzrůstá spotřeba vody 

i elektřiny. 

Proto, pokud  

vaše rodina nebo komunita 

ušetří ve srovnání  

s minulým rokem 

nejvíc vody nebo elektřiny, 

získáte peníze  

i cenu. 

Poslední věc je, 

že bychom chtěli poděkovat 

Mistryni,  

že se zúčastnila  

SOS videokonference, 

kterou jsme pořádali s místní 

vládou v Taipei. 

Ano, 

vy jste ji organizovali. 

Já jsem byla jen  

pozvaným mluvčím. 

Byla jsem jen součástí toho. 

Mistryně, byla jste to Vy,  

kdo nám dal tu příležitost. 

Na internetové stránce vlády  

v Taipei teď představují 

náš koncept, 

o zmírnění 

globálního oteplování 

a vyzývají lidi, aby se  

přihlásili na semináře. 

Když se vládní agentury,  

podniky,  

školy nebo komunity 

přihlásí, zorganizujeme 

seminář o tom, jak 

může vegetariánská strava  

zmírnit globální oteplování. 

Páni! 

Ano. Ve srovnání  

s počátky našich  

propagačních aktivit, 

cítíme ve světě výraznou  

změnu. 

Na začátku, když  

jsme představovali  

zprávy OSN 

a dalších odborníků, 

často jsme se setkávali  

s lidmi, kteří nám oponovali. 

Teď ale, když  

Mistryně oznámila, 

že vegetariánská populace 

dosáhla  

kritického množství, 

lidé se stali  

jednoduššími a čistšími. 

Téměř 100 % z nich 

souhlasí s konceptem, 

že vegetariánská strava 

může zachránit Zemi 

a jsou velice ochotni  

změnit svoji stravu. (Ano.) 

Děkujeme Vám, Mistryně   

za vaše požehnání a milost, 

že jste rychle pozvedla  

lidské vědomí. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

To ale není moje zásluha. 

Je to vše díky vaší  
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těžké a pilné práci. 

Také máte velice  

moudrou vládu. 

A vaši lidé mají   

hodně požehnaných odměn. 

Formosané (Taiwanci) 

mají  

požehnané odměny, 

vláda je 

velice moudrá, a vy 

také pracujete velmi tvrdě. 

Tyto tři věci  

musí být přičteny. 

Nestalo se to díky mně. 

Kdyby vláda  

nebyla moudrá, 

bylo by to k ničemu, 

i kdybych mluvila 100 let. 

Kdyby lidé nebyli vlídní,  

bylo by to k ničemu, 

i kdybych mluvila 

dlouhou dobu, že? 

Vy jste velice vlídní, 

proto jste rozuměli  

hned, když jsem  

řekla jednu větu. 

Mnozí lidé přišli také, 

ale nenásledují to,  

i když jsem mluvila 

tak dlouho. 

Proto je skutečně pro lidi  

takové požehnání,  

že mají moudrou vládu. 

Je to velmi ojedinělé. 

Takže vláda na Formóze  

(Taiwanu) 

je dobrá. 

To se mi moc líbí. 

Nynější vláda  

je dost dobrá. 

Dokonce První dáma 

vystoupila, radila  

dětem, aby jedly veganská 

jídla, četla dětem o prospěchu 

vegetariánské stravy 

pro děti. 

Prezident také  

podpořil lidi, 

aby jedli vegetariánská jídla. 

Mnoho vlád 

a starostů 

podporují lidi 

a organizují setkání, 

na kterých  

radí lidem, 

aby byli vegetariány. 

To proto,  

že vláda je moudrá. 

Proto často říkám,  

že potřebujeme pomoc 

vlád a médií. 

Kdyby obě pomohli, 

lidé by rychle 

porozuměli 

a vyhověli by žádosti. 

Skvělé! Páni! 

Jaká je to dobrá vláda.  

Dokonce uvádějí, že jedno 

vegetariánské jídlo omezí  

emise o 780 gramů.  

A jíst jedno  

vegetariánské jídlo 

každý den je  

na předních místech  

doporučení, jak dosáhnout 

každodenního snížení  

uhlíku o jeden kilogram. 

(Ano.) První metoda je   

jíst vegetariánská jídla. 

Rozumím. 

(Je to na počátku seznamu.) 

Och, skvělé! 

To proto,  

že vláda je dobrá. 

Já jen  

přebírám iniciativu, 

poskytuji materiály 

a dávám doporučení. 

Moudrá vláda je skutečně 

požehnáním pro vaše lidi. 
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Přála bych si,  

aby byla každá vláda  

stejná jako vláda  

na Formóze (Taiwanu). 

Budou, budou.  

Ano, ano. 

Zdá se, že se to  

teď stává trendem, 

který se šíří všude. 

Ano? 

Není potřeba mi děkovat. 

Děkuji vám. 

Děkujte vládě 

a děkujte vašim lidem, 

že jsou tak vlídní. 

Skutečně si toho vážím. 

Vláda,  

která takto vede lidi, 

je skutečně moudrá vláda. 

Jsem velmi vděčná  

takové vládě. 

Mistryně, 

všechen personál  

v Loving Hut 

chce, abych Vám předal  

jejich pozdravy. 

Rozumím. 

Tyto dny jsou  

velice vysoké teploty. 

Jsou kolem 

38 nebo 39 stupňů celsia. 

Jsou vyšší, než bývaly? 

Ano. 

Tento rok je speciálně horký. 

Našemu podnikání se ale  

daří lépe a lépe. 

Jídla, která připravují 

jsou skutečně jako obrázky. 

Pozvali jsme  

mnoho novinářů 

a místních vládních úředníků, 

aby přišli 

a ochutnali naše jídla. 

Byli našimi jídly  

nadšeni, řekli: 

„Když můžeme mít 

takové chutné veganské  

kdo ještě bude jíst maso?“ 

(Samozřejmě.) 

Později vysílali pořad 

o své návštěvě. 

Řekli: 

„Vaše veganská jídla  

jsou tak vnikající 

a vypadají jako obrázky!“ 

Skvělé! 

„Nejen, že chutnají dobře, 

ale taky vypadají dobře.“ 

Rozumím. 

Ano, to funguje. 

Myslím,  

že naše veganská restaurace 

bude určitě 

skvělý byznys. 

Mistryně, myslíte si to? 

Ano, ano, ano. 

Už jsem vám to říkala. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Když nemůžete otevřít  

restauraci, tak prodávejte 

krabice s obědy, ano? 

Naše jídla jsou  

jako obrázky. 

Je to pravda?  

Naši zákazníci říkají, 

že je jídlo příliš  

krásné, aby ho jedli. 

Mohou si ho před jídlem 

vyfotografovat. 

Všichni si dělají nějaké fotky. 

(Ano, ano.) 

Ten den přišel také 

kameraman, 

protože jsme pozvali  

místní novináře z více než  

deseti sdělovacích agentur. 

Skvělé! 

Novinář řekl, 

když jsme Loving Hut, 

že musí najít  
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odpovídající příležitost, 

aby odvysílal 

celý pořad. 

Skvělé! 

Moc jim poděkujte. 

Děkuji Vám, Mistryně 

za požehnání, 

že můžeme mít  

takové výsledky. 

Moc jim poděkujte. 

Dejte jim něco navíc 

domů. (Ano.) 

Dali jste? Například knihu…?  

Ano, vše jsme  

jim představili. 

Velmi dobře. (Řekl, 

že to bylo opravdu dobré.)  

Skvělé, skvělé. 

Chtěl poděkovat Mistryni. 

Není zač. 

Zásluhy jsou vaše, 

ne moje. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Ano, babi, tady. 

Krásná,  

mladá babi, pokračujte. 

Ctěná 

a milovaná Mistryně, 

jsem tak šťastná. 

Tentokrát   

mi Mistryně skutečně dala  

velký zázrak a také  

velké překvapení. 

Všichni jsme byli připraveni, 

ať tady Mistryně bude 

nebo nebude, 

stejně přijedeme,  

až Bůh zavolá. 

Všichni se podřídíme 

bezpodmínečně  

vůli Boha. 

Skutečně jsem nedoufala, 

že budu moci 

vidět Mistryni osobně. 

Nedoufala jste v to? 

Také jsem si nemyslela, 

že se setkáme. 

Jsem ze srdce šťastná. 

Jsem tak překvapená, 

tak šťastná. 

Snažila jsem se, jak jsem  

mohla, sem přijet. 
 


