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Mistryně, 

máme asi deset sester, 

které pracují společně 

ve velkém prostoru dole 

v budově jedné sestry, 

protože si nemůžeme dovolit 

otevřít restauraci. 

Připravujeme krabice  

s jídlem a prodáváme je  

každou za 40 NT. 

Každý den prodáme  

asi 200 krabic pracujícím, 

kteří většinou nejsou  

vegetariány. 

Dobře, připravovat s jídlem  

krabice je dobré. Vidíte. 

Cena je jen 40 NT 

Skvělé. 

Využívají nízké ceny. 

Krabice s jídlem za 40 NT 

děalají se 6 - 7 druhy jídel. 

Nevyužívají vás. 

Každému by se líbilo,  

kdyby našel dobré jídlo 

za přijatelnou cenu. 

Není to jen kvůli levné ceně. 

Naše podnikání je  

velice úspěšné. 

Dobře. Skvělé! 

Prodáváme denně 

přes 200 krabic s jídlem. 

Máme pravidelné zákazníky. 

Teď se k nám připojilo 

více sester. 

Ony si myslí, že je to dobrý  

nápad, tak se dál rozšiřujeme 

a máme už tři základny. 

Ano, ano. Bravo! 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Jste tak chytří. 

Jsme všichni dobrovolníci, 

nedostáváme platy. 

Skutečně? 

I když je 40 NT 

nízká cena, dokážeme 

každý měsíc ušetřit 

několik deset tisíc NT 

a použít to na různé aktivity. 

Páni. 

Prodáváte to tak levně 

a přesto vyděláte peníze. 

Stejně vyděláme peníze. 

Nejdřív byla cena 

39 NT. 

Zákazníci si ale  

stěžovali, 

že je problém,  

dostat 1 NT v drobných. 

proto jsme změnili 

cenu na 40 NT. 

Dobře, dobře.  

Rozumím. Velmi dobře. 

Stejně vyděláme peníze. 

Po odečtení  

nákladů na materiál 

a další náklady, 

stejně vyděláme asi 

100 000 NT každý měsíc. 

Je to velice výhodné. 

Je to skvělé. 

Vidíte, vidíte. 

I když to prodávají  

za nízkou cenu, 

vydělají dobré peníze, 

protože toho prodají hodně. 

Kdyby byla cena vysoká 

a neprodali by toho moc, 

pak by toho moc nevydělali. 

To je skvělé. 

Děkuji vám všem. 

Je to taky druh oběti. 

Dáváte do toho srdce, 

to je stejné, 

jako konat dobré činy, 

jako poskytování 

záchranných prací 

nebo pomoc druhým. 

To vám taky vydělá zásluhy. 

Zachraňovat lidi neznamená 

jen záchranu uprchlíků. 
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Páni! To je moc dobré! 

Jste velice chytří. 

Kdo další z vaší skupiny 

je tady? Jen vy? 

Ony tady nejsou? 

Přijela jsem první. 

Další tady bude  

na dalším setkání. 

Musíme se vystřídat 

mezi sebou deset pracujících. 

Nemůžeme přijet najednou. 

Dobrá, dobrá. Pojďte sem. 

Dovolte mi, abych vám dala   

něco speciálního. 

To je něco speciálního  

pro vás. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Vemte to zpět jako suvenýr. 

Děkuji vám Mistryně. 

To není nic. 

Je to jen všem k připomenutí, 

aby dělali dobré činy, ano? 

Není to moc drahé, 

ale nemám nic jiného. 

Ano, dobrá? Dobrá. 

Myslím,  

že je to opravdu dobrý nápad. 

Takto 

toho nemusíte dělat moc. 

Nemusíte otevírat  

restauraci 

s nákladnými  

interiérovými dekoracemi 

nebo něčím. 

Jak jste získali zákazníky 

na nákup krabic s jídlem? 

Dělali jste nějakou reklamu? 

(Ano.) 

Vytiskli jsme hodně letáků 

a zasvěcení je  

brali do svých podniků. 

Rozumím. 

A pak ti lidé z kanceláří 

řekli: „My tady máme  

deset lidí,  

kteří si chtějí objednávat  

veganské krabice s jídlem. 

Prosím, noste nám je.“ 

Každá firma má  

jednoho zasvěceného, 

aby pomáhal. (Skvělé!) 

Všichni pracují společně. 

Ano, budete mít  

víc a víc zákazníků. 

(Ano, ano.) Víc a víc, 

ne jen 200. 

Takto se rychleji rozšiřujeme 

a šetříme peníze   

a taky vyděláváme. 

Ano. 

Znovu jim zatleskejme. 

Takoví lidé se mi líbí nejvíc. 

Váš způsob je taky velmi 

dobrý. Někdy je to nejlepší 

s nejmenšími posudky 

a nejmenším 

organizačním úsilím. 

Nemusíte nic organizovat. 

Ani se nebojíte,  

že přijdete o peníze. 

Když to nebude fungovat, 

přestanete to dělat. 

Velmi jednoduché. 

Nepřijdete o peníze. 

Nepotřebujete ani 

velký kapitál. Skvělé. 

Nepotřebujete stoly 

a židle, 

proto můžete prodávat  

za levnější cenu. 

Když jdete do práce, 

vezmete s sebou několik 

krabic s jídlem 

nebo je můžeme dovést. 

Přivezete krabice  

autobusem nebo 

nějakými prostředky. 

Samozřejmě,  

že je to hodně úsilí, 

ale můžete to udělat. Skvělé! 
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Ze všech zpráv od začátku 

je toto nejlepší nápad. 

Každý to tak může dělat. 

Bylo by to skvělé,  

kdyby to tak dělal každý. 

Bylo by to skvělé,  

kdyby to tak dělal každý. 

Můžete to nosit  

do firem nebo do škol atd. 

Také do bank,  

na pošty, kamkoliv. 

Pošty, banky.  

Kamkoliv. 

Můžete to vozit  

do všech firem, 

autobusových firem atd. –  

pak se velice rychle rozšíříte. 

Mnohé sestry s tím pomáhají. 

Některé základny mají 

víc než 200 objednávek.  

Jiné mají skoro 

300 objednávek denně. 

Mají stále  

víc a víc objednávek. 

Hodně lidí už se  

v Kaohsiung stalo  

vegetariány. 

Ano, ano. A nejdříve jí  

možná jen tucet lidí  

ve firmě vegetariánsky. 

Později mohou někteří říct: 

„Och! Je to tak levné a dobré. 

Taky si jednu objednám.“ 

Tak budete mít víc  

a víc zákazníků. 

Skvělé. To se mi líbí. 

To se mi líbí. Je to tak dobré. 

Tímto způsobem si ani  

nemusíte pronajímat místo  

nebo mít adresu. 

Nemusíte mít žádné… 

(Peníze.) Utratili jsme jen  

30 000 NT dolarů,  

než jsme začali podnikat, 

včetně zakoupení spotřebičů. 

Vydělaly jsme to zpět  

během jednoho měsíce. 

Och, tak snadné! 

A stojí to tak málo, 

že to hned vyděláte zpět. 

Skvělé! 

Kdo je tak chytrý? 

Je skvělé, že jste 

přišli na tento nápad. 

Ve skutečnosti  

jsme všichni o této metodě  

věděli, jen jsme zapomněli. 

Vzpomněla jsem si, 

že v Au Lac (Vietnamu)  

připravují ženy  

v domácnosti krabice s jídlem 

pro každou rodinu. 

Když chcete,  

můžete si od ní objednat.  

V Au Lac (Vietnamu) 

používali  

patrové nádoby na jídlo, 

které měly rýži 

a jídlo odděleně. 

Nádoby na jídlo 

měli patrové misky. 

Jedna misky obsahovala rýži, 

jedna zeleninu, 

v nedné byl fazolový tvaroh 

a taky jedna 

vrstva sojové omáčky, 

například takto. 

Přinesou jednu sadu   

ešusů lidem  

z jejich domova. 

Pak si ústně víc a víc lidí 

od nich objedná. 

Když jsou to ženy  

v domácnosti, stejně jich  

moc neudělají. 

Připraví jen 10 nebo 20  

krabic každý den, 

což jim vydělá  

dost peněz  

pro jejich potřebu. 
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Nemusejí vůbec chodit  

do práce 

a mohou se starat 

také o své děti. 

Děti mohou také pomáhat 

plnit krabice s jídly. 

Ano, tímto způsobem může  

jejich rodina vydělat peníze.  

Pro ostatní je to taky  

pohodlné,  

proto si to rádi kupují. 

Cena je levná 

a dostupná. 

V Au Lac (Vietnamu) 

možná nedávají tak  

velkou slevu jako vy, 

ale bylo to 

také cenově dostupné.  

Tak si nemusí 

pronajímat místo. 

Je to ale v pořádku, 

je to už velmi dobré. 

Většina restaurací  

Loving Hut si ve všech  

zemích vede skvěle. 

Každý den mají  

200-300 zákazníků, 

ne méně. 

Myslí si, že vydělávají 

dost a jsou velmi, 

velmi šťastní. 

Někteří lidé, kteří nikdy 

nevyzkoušeli vegetariánské  

jídlo, se přišli také najíst. 

Pak jim to zachutnalo 

a chodí na jídlo každý den. 

Tímto způsobem pomáháte 

lidským bytostem i Zemi. 

Nemusíte být  

velkým Buddhou 

nebo se vytahovat 

nebo přijímat dary atd. 

Buddha musí hodně trpět. 

Nemusíte toužit po tom, 

stát se jím. 

Buddha nežije  

pohodlný život, 

proto nesněte o tom,  

stát se jím. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Když mám v sobotu 

nebo v neděli volno, 

jdu pomáhat do Loving Hut. 

Když jsme ji otevírali, 

měli jsme všichni obavy, 

protože jsme neuvedli,  

že je to veganská restaurace. 

Rozumím. 

„New York steak“  

(veganský) je specialita  

v našem menu. 

Když zákazníci přišli, 

ptali se: 

„New York steak“ 

je hovězí nebo vepřový. 

Pak zaměstnanci restaurace  

nevěděli jak odpovědět, 

pak vysvětlovali,  

že jsme ekologická 

veganská restaurace, 

proto je steak u nás vyroben 

ze sójového proteinu.  

Když si to zákazníci  

vyslechli, 

řekli: 

„Dobrá, dáme si a zkusíme.“ 

Taky máme v Loving Hut  

puštěnou Supreme Master TV  

Mistryně. 

Když přijdou nějací zákazníci 

ptají se: 

„Co je ta 

Supreme Master TV? 

Jaké pořady vysílá?“ 

Naši bratři a sestry  

jim trpělivě vysvětlují 

jaké pořady vysílá. 

Zákazníci 

ze sousedství jsou  
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všichni studenti 

nebo úředníci. 

Později se někteří studenti 

hodně ptali a zjistili, 

že praktikujeme  

Metodu Quan Yin. 

Někteří z nich teď  

čekají na zasvěcení. 

Někdy se jen zastaví 

a i když si nedají žádné jídlo, 

objednají si jen pití. 

Říkali: 

„Zvláštní, jak to, že vaše   

citronáda je tak dobrá?“ 

Vracejí se znovu a znovu 

a objednávají si více. 

Zjistila jsem, že restaurace  

Mistryně Loving Hut také 

pomáhají některým lidem 

změnit jejich stravovací  

návyky. Jelikož dáváme 

zelenou cibulku a česnek 

do některých jídel, 

jedlíci masa nezjistili, 

že jedli vegetariánské jídlo. 

Nakonec  

zvolali: „Co! New York  

steak, co jsem jedl, nebyl 

ani hovězí ani vepřové?!“ 

Zdá se mi to velice účinné, 

proto jsem to chtěla  

sdělit Mistryni. 

Dobrá. Děkuji Vám! 

Skvělé! 

Stále se to zlepšuje. 

Časem se  

všechny restaurace ve světě 

změní ve vegetariánské. 

Protože lidé  

potřebují mít volbu. 

Oni nevědí, co mají dělat. 

Chtěli by jíst  

vegetariánská jídla, 

ale nevědí, jak je vařit. 

Nejsou na to zvyklí. 

Myslí si, že to není možné. 

Když je ale možná volba, 

dají si to a zkusí: 

„Páni! Je to tak dobré!“ 

Je to tedy velmi snadné. 

Měli bychom přispět  

našim úsilím, ano? Skvělé! 

Jsem ráda,  

že všichni dobře praktikujete. 

Přijeďte mě opět navštívit, 

když budete mít volno. 

Dobrá. 

Zase se vrátím. 

Když se vrátíte domů, 

měli byste se obětovat  

a přispět vašim úsilím,  

ano? (Ano.) 

Praktikujeme duchovne, 

aby sme získali múdrosť, 

odvahu a lásku. 

Keď ich získame, 

neskrývajte ich vo vrecku. 

Musíte ich používať. 

Je to ako keď  

zarábate peniaze,  

aby ste ich používali. 

Nenechávame si peniaze, 

keď ich zarobíme. 

Je to rovnaké, keď 

získame požehnané odmeny –  

my už vieme, 

že sme šťastní. 

Takže sa musíme podeliť 

s ostatnými. 

Dobre. Ďakujem vám. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Děkuji vám,  

že jste mě přijeli navštívit. 

Děkujeme Vám. 

Uvidíme se, Mistryně. 

Uvidíme se později, 

uvidíme se později. 

Jsem na vás velice pyšná, 
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ano? 

Děláte mi radost. 

Ano? (Dobrá.) 

Ať na vás mohu být pyšná. 

Dobrá? (Dobrá.) 

Teď už není čas 

žádat o něco. 

Co bychom měli teď dělat? 

Dávat. Přispívat. 

Přispívat. 

Co bychom měli  

v této době dělat? 

Přispívat. 

Co bychom měli  

v této době dělat? 

Přispívat. 

Je čas přispívat, ano? 

Pečujte o sebe, Mistryně. 

Kdyby dítě stále chtělo, 

aby ho máma krmila, 

když dospěje, 

bylo by to příliš trapné. 

Dobrá. Děkuji vám.  

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Mistryně, navštívím 

Vás příště. 

Jsme všichni jedno. 

Jestli to ještě nevíte, 

můžete to cítit.  

Jsme jedno. 

Proto, cokoli děláme 

směřuje k jednomu ideálu. 

Láska je taková, ano? 

Láska není být přilepený 

jeden na druhého. 

Láska je dělat stejnou věc 

a sdílet stejný ideál 

a budete stále vznešenější 

a vznešenější. 

Ano? Ano. 

Ať na vás mohu být pyšná. 

Dobrá. 

Ať jsem na vás pyšná! 

Ano. 

Ať jsem na vás pyšná! Ano? 

Dřív byl čas, 

kdy jste vyžadovali. 

Teď je čas nabízet  

dalším lidem, 

například chodit ven 

a dávat jim letáky. 

A otevírejte restaurace 

nebo něco takového. 

Poznali jste tu sestru? 

Nemá restauraci  

a nic takového. 

Ano,  

to je moc dobrý nápad. 

To můžete dělat všude. 

Velmi dobrý nápad! 

Začneme v malém. 

Ano. Je-li to pro vás  

vhodné, udělejte to. 

Pokud není, 

udělejte to jako sestra. 

Víte, záleží na situaci. 

Já neznám zákony. 

Různé země. 

Víte? Ano. 

Pro ně je to velmi výhodné – 

jen to udělejte doma (Ano.) 

společně a ještě 

budete mít nějaké peníze. 

Je to velmi levné. 

Levné, levné 

a ještě budete mít peníze. 

Skvělé! 

Moc se mi to líbí. 

Dobrá. 

Jsem na vás pyšná, lidi, 

ano? 

Ano. 

Společně, ano? 

Ano. 

Jsem tady. 

Nejsme odděleni. 

Nikdy, nikdy, nikdy. 

Jen vaše tělo si to myslí. 

Podívejte se tady v této  

místnosti, vzduch, 
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má pocit, že je oddělený, 

protože je tady televize? 

Ne, ne, necítí to tak. 

Stejně, my nejsme tělo. 

Jsme jemnější než vzduch. 

Jsme světlo 

a když jsme světlo, 

jsme stále spolu. 

Víte, co myslím? 

I kdybyste to neviděli, 

musíte tomu věřit. 

Ano? Miluji vás. 

Milujeme Vás. 

Miluji vás lidi. 
 


