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Ano, dobrá, 
teď už žádné další výmluvy, 
ano? Žádné skulinky. 
My nejsme  
politická strana. 
Nemáme ambice dělat  
něco velkého. 
Nechceme moc, 
tak ji neužívejme. 
Když máte moc ve svých  
rukách, neužívejte ji. 
Ta je jen na to,  
aby práce šla od ruky, 
ne aby se zneužívala, 
ne abyste ji používali, abyste 
se cítili velcí, měli pocit že  
můžete manipulovat s lidmi, 
kdykoli, jakkoli.  
To by bylo pro vás špatné. 
Byli byste   
ve velkém nepořádku, 
protože byste si nevyčistili 
své svědomí.  
Nenaplnili byste své srdce 
větší láskou, 
větším ohleduplností  
k situaci druhých lidí. 
rozumíte mi? 
To by znamenalo,  
že jste stále prázdní. 
Láska je ve vašem  
srdci prázdná. 
Proto se zkontrolujte, 
jestli jste tady plní 
nebo prázdní. 
Ne, jestli máte plné kapsy, 
ale srdce. 
Srdce plné lásky  
je bohaté srdce. 
Kapsa plná peněz, 
a prázdné srdce, to je ubohý, 
ubohý, ubohý člověk, 
ubohý v tomto životě, 
ubohý i v příštím životě. 
Proto se pozorujte. 
Nehledejte skuliny. 
Možná máte  
„právo to udělat“ 
a „děláte to  
jen pro Mistryni.“ 

Jestli jste si mysleli to, 
či tamto, 
žádné výmluvy na světě 
vám nepomohou. Jste to vy. 
Vy se musíte kontrolovat, 
jestli je to, co děláte  
správné nebo není. 
Ani já vás nebudu  
soudit, říkat vám jestli  
máte pravdu nebo ji nemáte.  
Jen vás vedu. 
Vy buď následujte, nebo ne, 
to je váš problém, 
je to váš život, 
vaše svědomí, 
vaše duchovní úroveň. 
Ano? Teď rozumíte? 
Není potřeba se obhajovat, 
protože já nejsem  
váš nejvyšší soudce 
nebo něco. 
Nejhorší by bylo, 
že bych řekla: „Dobrá, 
když nesouhlasíte 
s našimi zásadami, 
pokud nejde vaše srdce 
stejným směrem, 
pak se prosím 
odeberte pryč.“ 
To je vše. 
To je nejhorší, 
co bych vám udělala 
nebo bych vás nechala  
na chvíli doma, 
abyste o tom popřemýšleli 
a možná se později vrátíte. 
Ale nic jiného vám  
neudělám. 
Proto se přede mnou  
nemusíte obhajovat. 
Jsem neškodná. 
Jsem tak jemná, 
milá, krásná. Dobrá, 
máte teď nějaké otázky? 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
Myslím, že jste  
mluvila celý den 
a tak bych si přál, 
abyste si mohla na chvíli 
sednout, odpočinout si 

a užít si malého příběhu  
o změnách v Beijing. 
Ano, přála bych si lidi, 
abyste dělali samé dobré  
věci, abych vám to nemusela 
ani říkat. 
Rád bych Vám sdělil 
positivní vývoj  
v Beijing, myslím si, 
že je to také dobrá zkušenost 
pro porovnání 
v dalších oblastech, 
týká se to propagace 
veganských krabic s jídlem. 
V Beijing  
teď máme asi 
80 vegetariánských  
restaurací, což není moc 
ve srovnání  
se 17 miliony obyvateli. 
Ale před pěti lety 
jsme jich měli ve městě  
méně něž 10, proto si  
myslím, že byl ten růst dobrý. 
(Dobře.) 
A taky to odráží 
nárůst obyvatel, 
kteří jsou vegany. 
Dříve, 
nebylo pro lidi lehké 
si objednat veganské krabice, 
protože restaurace byly 
příliš rozptýlené a když 
jste si chtěla objednat… 
(Bylo to příliš daleko, ano.) 
Ano, velmi daleko, když jste 
si chtěla objednat krabici  
s jídlem, v restauraci 
měli někdy pocit, 
že je to obtížné doručit, 
protože jste měla jednu  
nebo dvě krabice, ale bylo 
to možná moc daleko. 
Zasvěcení v Beijing 
vybudovali síť 
na veganské krabice s jídly. 
Zatím si vedou velmi 
dobře. (Dobře.) 
Funguje to jako 
centrální nervový systém: 
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kontaktovali hodně  
vegetariánských restaurací 
a založili něco jako 
spolek nebo unii. 
Proto založili centrum, 
call centrum, kde přijímají 
telefony od zákazníků 
a postoupí tu objednávku 
vegetariánské restauraci, 
podle místa, odkud byla  
ta objednávka, 
a podle místa a podle 
ekonomických ukazatelů. 
Tím, že to děláme, jsou 
zdroje v různých místech  
lépe využity 
a zákazníci cítí, 
že je o ně lépe postaráno. 
Jen zavolají, 
objednají si 
a dostanou jídlo včas. 
Už je žádná restaurace  
neodmítá. 
(Velmi dobře.) 
Protože jsou všechny  
informace centrálně  
zpracovány i dovážka. 
(Velmi dobře.) 
A tak například, 
teď jedno auto… 
Kdo je blízko toho  
místa, doveze to. 
Přesně. 
Jedno auto teď rozveze  
najednou hodně krabic, 
je to lepší, než když dříve  
vezlo auto jednu krabici. 
I restaurace jsou spokojené, 
protože teď  
dostávají hromadné  
objednávky od sítě, 
což je lepší než  
od jednotlivých zákazníků. 
Není to ale moc drahé? 
Ne. 
Máme tři kategorie. 
Které procházejí 
přes restauraci? 
Máme tři kategorie: 
krabici za 1,5 dolarů,  

2 dolary a za 3 dolary. 
Takže tři kategorie. 
Je to velmi dobré, 
všichni zákazníci cítí,  
že se to za tu cenu  
víc než vyplatí. 
V to doufám, ano. 
Ne, ne, že by… 
ale jestli si to mohou dovolit. 
Víte, protože to  
jde přes restauraci, 
musíte jim dát  
nějakou provizi nebo ne, 
a pak auto a benzín. 
(Ne, ne.) Ne. Dobrá, dobrá.  
My tedy jen  
restauracím pomáháme,  
aby byli zákazníci  
spokojení? 
Přesně, přesně. 
To je dobré, dobrá. 
Kdo tedy platí  
provizi? 
My platíme restauraci  
provizi? 
Ne. 
Slyšel jsem, že restaurace 
platí provizi centru 
za každou krabici. 
Proč? 
Protože jim centrum 
ty krabice s jídly prodává. 
Rozdali jsme letáky, 
rozdávali jsme menu 
v ulicích 
(Dobrá, rozumím.) 
rozváříme to jídlo. 
Restaurace je už  
nerozváží. 
Ano, já vím, ale odkud  
jsou ty peníze? 
Jídlo připravíme  
a financujeme my nebo 
ho financuje restaurace?  
Restaurace ho financuje. 
Dobrá, pak vám  
samozřejmě musí dát  
provizi. 
(Ano.) To je správně,  
za váš čas 

a váš benzín 
a vaši práci. 
Oni tedy dají peníze, 
vy vaříte a rozvážíte. 
(Ano.) 
To je také dobrý nápad. 
Když to funguje a je to dobré. 
Kdyby to nefungovalo, 
dělali by to jednotlivě doma, 
každý by ho dodal do jedné 
budovy nebo tak nějak, 
taky by byli spokojeni. 
Na jiných místech  
to také tak dělají. 
Nespoléhají ani  
na restaurace. Připravují  
to všechno sami. 
Všude jsou ale 
jiné možnosti… 
Když je to v Beijing 
možné takto, 
pak je to lepší takto… 
pak to tak dělejte. 
V jiných provinciích 
to tak možná možné není. 
Proto dělají  
co dělají, podle  
jejich „feng shui“. 
Dobrá. Děkuji vám. 
Mohu dodat jeden bod? 
Jsou teď lépe  
zorganizovaní, protože  
vypracovali menu, 
předem, 
proto teď lidé  
vědí, jaké mají možnosti. 
To je skvělé. 
Ano, dobře, velmi dobře. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Slovinská vláda 
podporuje 
konzumaci  
bio ovoce 
a zeleniny ve všech školách. 
Teď to dělají? 
V celém Slovinsku. 
A také přispívají 
šesti eury na jídlo  
na každé dítě. 
Och, můj Bože! 
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To je hodně! Opravdu? 
Produkci odebírají  
ze sousedních farem, 
také bio farem 
a to také pomáhá 
dalším farmářům, 
aby byli víc organičtí. 
(Velmi dobře.) Protože 
možná nebyli  
dost podporováni. 
Velmi dobře, 
dobrá vláda. 
Aby zaplatili ten rozdíl 
mezi normálními  
a bio potravinami. 
Ano. Bože! 
Bůh žehnej  
slovinské vládě 
a Slovincům. 
Jak se řekne: „Bůh žehnej“ 
ve vašem jazyce? 
Bog Blagoslovi. 
Bog Baglasvasi. 
Bog Galabalas. 
Dobrá, nevadí. 
Říkala jsem vám, že bych  
nemohla být Slovinským  
prezidentem. Pamatujete si, 
jak si chtěl zaměnit pozice, 
(Ano.) já bych byla prezident 
a on by dělal moji práci? (Ano.) 
Řekla jsem, že je ta pozice 
velmi zajímavá, 
ale že „jejich řeč 
příliš kroutí jazyk. 
Jsem už příliš stará, 
abych se začala učit.“ 
Dobrá, gratuluji! 
Jsem novinkami  
velmi potěšena. 
I prezident 
Danilo Türk, 
také propaguje jedení 
většího množství čerstvého  
ovoce a zeleniny, 
ne maso. 
Bůh mu žehnej! 
Dříve ho měl rád, maso, 
ale teď je uvědomělý 
a přestal  

jíst červené maso, 
jen někdy rybu.  
Takže ještě není vegetarián. 
Ryba není zelenina. 
Řekněte mu,  
že ryba není zelenina. 
Co řekl v časopisech 
a při interview. 
Ano, to je ale dobré, dobré. 
Dobré, výborné. 
Jsem si jistá,  
že už od ryb upouští, 
a jestli ještě ne, pak to udělá. 
(Udělá.) 
Ano, je to jen malý krůček, 
malý, on se přes to přenese.  
Dobrá hoch, dobrý hoch! 
Řekněte mu, že je „dobrý  
hoch.“ Bůh žehnej vašemu  
prezidentovi. Uvidíte-li ho,  
řekněte mu, Bůh mu žehná. 
Přeji vše nejlepší 
a gratuluji. 
Velmi mě potěšil. 
I ve školkách mají 
tuto akci, 
méně masa, začínají  
od září. 
Skvělé, že? (Ano.) 
Dostává se to tam. 
Bylo mi řečeno, 
že král Thajska 
a princezna  
jsou vegetariány. Ano! 
Není to skvělé? Ano. 
Kdo ví, mnoho dalších 
lídrů jsou vegetariány, 
možná si to ještě 
netroufají říct. 
Zřejmě ještě nevědí, jak 
dlouho vydrží být veg., 
nejdřív to jen tiše zkouší. 
To je dobrý nápad.  
A pak to možná  
později udělají. 
Nebo, je to pro ně možná  
ještě nové, 
stydí se nebo něco, 
ale jsem si jista, 
že se teď mnohem  

více lídrů stalo 
vegetariány 
a já jim také tiše děkuji. 
Zdravím, Mistryně, 
jsem z Bulharska. 
Jen bych Vám chtěla  
poděkovat za vše, co jste  
pro nás udělala a předat  
naše srdečné pozdravy 
od všech bratrů a sester 
z Bulharska. 
Děkuji vám. 
Z obou center v Bulharsku, 
ze Sofie i z Plovdivu. 
Mnohokrát vám děkuji za to, 
že jste tak dobří. 
Nedělám dost, 
skutečně, ano, 
můžu ale dělat jen to, 
co můžu, stejně jako vy 
můžete dělat, co můžete. 
Dobrá, dobrá. 
Například, někdy 
vám vyprávím o tom, 
že když mám  
někdy práci,  
nespím a snažím se 
jíst jednoduché věci, 
abych měla víc času 
na práci. To neznamená, 
že bych vás nutila to dělat, 
rozumíte mi? 
Jen vám říkám,  
co dělám. 
Stejně, jako vy mi říkáte, 
co děláte, 
tak já vám říkám, co dělám 
a pak se možná  
od sebe vzájemně učíme. 
Řekněte vašim bratrům 
a sestrám z Bulharska, 
že jim také přeji  
vše nejlepší 
a že jsem na ně velmi pyšná. 
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