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Ahoj. (Ahoj.) 
Ahoj. 
Můj Bože, tak krásné! 
(Ano.) 
Zkrásněli jste poté, co se 
stravujete vegetariánsky. 
Ahoj, lidi. Někdo ještě 
neviděl Mámu? 
Poprvé? 
Poprvé, ano? 
Tolik vás Ji vidí poprvé. 
Já vás také vidím poprvé. 
Jak se máte? (Dobře.) 
Dobře, ano? 
A Vy? 
Dobře.  
Mám se dobře.  
Vy teď přestaňte plakat. 
Vaše matka, ano? 
Ano. 
Ano, vše je dobré? 
(Ano.) Ano. 
Děkuji vám. 
Ano, zdravím, Mistryně. 
(Ahoj.) Je hezké Vás vidět. 
(Také vás ráda vidím.) 
Viděla jsem konferenci. 
Byla skutečně  
velmi dojemná… dnes. 
Jelikož jste nám řekla, 
abychom psali články 
médiím 
a rozesílali je, 
od jara jsme  
napsali mnoho článků, 
názorně, o spojení  
mezi klimatickou změnou 
a konzumací masa 
a pak jsme je umístili  
na největší portál na webu 
o klimatické změně 
v Rumunsku. 
Byla jsem skutečně  
překvapená, že se tam  
zapsalo hodně lidí, 
ale nikdo nemluví o spojení 
mezi klimatickou změnou 
a konzumací masa. 
Všichni chodí okolo, 
CO2 a fosilních paliv… 

A pak jsem se spojila  
s vydavatelem, hlavním. 
Pak jsem  
napsala článek 
a poslala mu ho. 
On ho skutečně zveřejnil. 
Byla jsem překvapená. 
Do tří dnů ho zveřejnil. 
(Skvělé.) 
A pak byl jeden měsíc 
nejvíce diskutovaným  
článkem na fóru. 
Oni otevřeli fórum 
a lidé přicházeli a psali 
a během jednoho měsíce 
přišlo hodně lidí 
a řekli,  
že je to vlastně pravda, 
že existuje přímé spojení 
mezi konzumací masa 
a potravinovou krizí, 
krizí s vodou, 
s krizí životního prostředí. 
(Se všemi krizemi. Ano.) 
Se všemi těmito věcmi, ano. 
Vše je s tím spojené. 
Ale ekologické organizace 
chodí jen okolo. 
Ony na to neukážou: 
ano, to je pravda. 
Mně to bylo jedno. 
protože hodně lidí z oblasti 
životního prostředí sami  
jedí maso. 
Zdá se jim těžké 
mluvit o něčem,  
co sami nedělají. 
Možná jsou podporováni 
masným průmyslem. 
Ano, přesně, 
přímo nebo nepřímo. 
Byla tam jedna profesorka 
z univerzity 
a zeptala se: 
„Mohu použít vaše  
materiály? Skutečně, 
to je velmi zajímavé.“ 
A hodně lidí se ptalo: 
„Můžeme použít vaše  
materiály?“ A pak později 

se snažili říct: 
„Ne, to není metan, 
to je CO2,“ 
atd., atd. 
Minulou neděli  
jsem viděla vaši konferenci 
v Taipei 
a viděla jsem, jak pláčete, 
skutečně se mě to dotklo 
a napsala jsem článek, 
který byl skutečně  
velice ostrý, myslím 
velmi přímočarý. 
Nešetřila jsem  
na ně slovy. 
A řekla jsem, chráníte-li 
životní prostředí, musíte být 
zelení a maso je červené, 
to je velký, velký rozdíl…  
(Je červené.) 
A tak jsem ho  
v neděli večer poslala. 
A zveřejnili ho? 
A pak jsem přemýšlela: 
„Dobrá, uvidíme,  
co se teď stane.“ 
A 24 hodin  
bylo ticho. Úplné ticho. 
Myslím, že obvykle by se  
vás snažili shodit a řekli by… 
ale tentokrát, nic. 
Nikdo. 
Měla jsem trochu strach. 
Myslela jsem si, že se mě 
možná pokusí shodit, 
že zruší… 
Já mám taky strach. Ano. 
A shodili vás? 
Ne, neshodili. (Ne.) 
Po 24 hodinách se se mnou 
spojil jeden vydavatel 
a řekl: 
„Mockrát vám děkuji. 
Máte skutečně pravdu. 
Chtěli bychom, abyste byla 
jednou z našich moderátorek. 
Máme otevřené 
diskusní fórum, 
prosím, spojte se s námi. 
Rádi bychom, abyste se 
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stala členkou našeho týmu.“ 
Byla jsem skutečně šťastná. 
Řekla jsem: „Dobrá.“ 
Alespoň jsou tomu otevření 
a přiznávají,  
že existuje přímá spojitost  
mezi konzumací masa 
a CO2. 
Skvělé. 
Všichni to musí udělat. 
Ano, někdo to musí udělat. 
Někdo to musí udělat první. 
Ano. Je to těžké. 
Ale na začátku 
se vás lidi vždy snaží shodit, 
ale musíte prostě vytrvat 
a stále pokračovat… 
Musíte být také upřímná.  
(Ano.) 
Dobrá. (To je vše.) 
Velmi dobře. Bravo. 
(Děkuji Vám.) Není zač. 
Děkuji vám. 
Zdravím, Mistryně! 
Zdravím! 
V Šanghaji bydlí žena,  
která pracuje 
na vstupu 
v místní vládě. 
Je vegetariánka, 
napsala  
100 vegetariánských receptů 
a shrnula je do knihy, 
kterou rozdává zdarma. 
Naši zasvěcení také získali 
v elektronické podobě 
těch 100 receptů. 
Vytiskli jsme je  
v malé knížečce 
a rozdávali jsme je společně 
s letáky SOS. 
Všem se to líbilo. 
Později si ta paní 
otevřela malou veganskou 
restauraci, aby poskytovala 
veganská čínská jídla 
místním lidem. 
Ubytovává také turisty, 
kteří přijedou do Šanghaje. 
Její veganské podnikání 

bylo brzy oceněno.  
Jelikož bydlí  
velmi blízko dějiště 
Světového EXPA 2010, 
byla organizátory 
události vyzvána,  
aby pomohla ubytovat  
návštěvníky EXPA, 
zvláště vegetariány 
z celého světa. 
Její veganská restaurace 
se také zviditelnila 
během oficiální recepce 
v průběhu EXPA 2010. 
Mnoho médií v Číně 
mluvilo o její 
malé veganské restauraci. 
Později často navštěvovala 
komunity a školy, 
aby přednášela  
o vegetariánské stravě 
a ochraně životního prostředí, 
aby lidé rozuměli  
prospěchu 
vegetariánské stravy 
a omezili spotřebu masa. 
Jelikož se stala  
velmi vlivnou a populární 
v odvětví médií, 
pomáhali jí dobrovolně  
naši zasvěcení 
s rozvrhem přednášek 
a organizování schůzek. 
Také jsme jí poskytli  
hodně informací. 
Někdy jí také  
po jejich přednáškách  
pomáháme připravit 
vegetariánské občerstvení 
a šířit poselství  
o vegetariánství 
a ochraně životního prostředí  
k většímu počtu lidí. 
Jsme Vám Mistryně velmi 
vděčni za vaše požehnání 
a vaše skvělé neviditelné  
uspořádaní, aby mohla   
vláda Šanghaje 
a velké množství návštěvníků 
Světového EXPA 

ze světa 
získat informace 
o vegetariánství a  
ochraně životního prostředí. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Já vám také děkuji. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím! 
Jsem zasvěcený z Taipei 
a pracuji v kuchyni 
v centru v Taipei. Abychom 
zastavili globální oteplování 
a zachránili planetu, 
zorganizoval tým pro boj 
s globálním oteplováním 
z našeho centra akce 
jako jsou tiskové konference 
a výstavy 
v Chiang Kai-Shek 
Memorial Hall. 
Nedávno jsme  
provedli průzkum. 
Naše statistiky ukázaly, 
že v poslední době 
je 61 % lidí 
ochotno jíst jedno 
vegetariánské jídlo denně 
a že 33 % je ochotno  
stát se vegany. 
V dnešní době 
mluví ve veřejných  
médiích na Formóze  
(Taiwanu) celebrity o tom,  
jak může vegetariánství 
paralyzovat  
globální oteplování. 
Skvělé! 
Taky jsme si všimli, 
že vegetariánství 
se na Formóze (Taiwanu) 
stalo trendem. 
Podle zpráv médií 
se stává víc  
a víc lidí vegetariány. 
To je moje zpráva. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Velmi dobře!  
Děkuji vám! 
Číňané a lidé 
z Formózy (Taiwanu) 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1394_Rozviňme svoju kvalitu lásky_prejdime od krutosti k súcitu_I 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 3 / 4 

pracují velmi tvrdě. 
Zdravím, 
milovaná Mistryně. 
Ráda bych vás informovala 
o některých dobrých  
zprávách z Číny. 
Nejdříve jsme, následujíc  
instrukce Mistryně, 
uspořádali 
v dubnu několik skupin, 
abychom cestovali  
do odlehlých oblastí  
a rozdali jsme asi 20 000 
sad letáků, DVD  
a knížek zdarma. 
Zadruhé jsme  
jako dobrovolní ochránci 
životního prostředí napsali 
12 místním organizacím,  
včetně městské radnice, 
kanceláře starosty, 
městské kanceláře ochrany 
životního prostředí 
a do médií, které vysílají  
zprávy, abychom je  
informovali o škodlivém  
vlivu konzumace masa 
a naléhali jsme na ně, aby  
propagovali vegetariánství. 
Zatřetí, také jsme  
rozmístili zprávy  
o vegetariánské stravě 
a ochraně životního prostředí 
do místních médií. 
Vysílali jsme  
45 vteřinovou reklamu 
na místním TV kanále 
třikrát denně 
jeden a půl měsíce. 
Taky jsme  
dali reklamu,  
„Buďme vegany, 
ať zachráníme planetu“ 
několikrát 
do městských novin. 
Bylo distribuováno víc než 
80 000 kopií. 
Skvělé! (Děkuji Vám!) 
Tak hodně! (Děkuji Vám!)  
Víc než 80 000! 

Dali jsme reklamu 
do opakované inzerce 
a asi 20 000 kopií  
se pokaždé dostalo do oběhu. 
Začtvrté, uprostřed července 
tohoto roku dalo mnoho  
zasvěcených své peníze  
dohromady a otevřeli 
první veganskou restauraci. 
Ta veganská restaurace  
poskytuje hlavně  
dostupná a výživná 
jídla v krabicích, 
stolování je až  
druhou prioritou. 
Naše jídla v krabicích  
velmi vítají 
studenti v okolí. 
Často prodáme 200  
krabic během  
15 minut. 
Velmi efektivní. 
Opravdu velmi! 
Ani jsme to nečekali. 
V restauraci pracuje víc než  
60 zasvěcených.  
Nejstarší je 76 let 
a nejmladší je  
teprve teenager. 
Průměrný věk je  
přes 55 let. 
Tímto způsobem, když 
zprůměruji svůj věk 
s pětiletým, 
pak mi bude 30. 
To je skvělé! Dobrý nápad! 
Lidé nám dali  
přezdívku „Veganská 
restaurace seniorů.“ 
Skutečně? Najděte ještě 
několik mladistvých, 
abyste snížili věkový průměr. 
Když to zprůměrujete, 
budete mít jen  
něco přes 20 let. 
Jsme velmi vděční, 
za to, že s požehnáním  
Mistryně je tolik zasvěcených  
schopno radostně a  
v harmonii společně pracovat 

ke společnému cíli. 
Také bychom Vám  
chtěli poděkovat 
za vaši milost a požehnání, 
že jsme sem byli schopni  
přijet tak hladce. 
Mnoho dalších zasvěcených 
v naší oblasti doufá, 
že sem přijedou meditovat.  
Jeden z nich je  
hlavním šéfem  
naší restaurace. 
Snaží se jak nejlépe může, 
aby se ujistil, že jsou všechny  
suroviny, které používá, jako 
rýže, mouka, sojová omáčka,  
ocet a další ochucovadla 
veganská. 
Jen tak si můžeme být jisti, 
že poskytujeme 
čistou veganskou stravu 
a propagujeme v republice 
veganskou stravu 
a že současně  
postupujeme v našem  
duchovním růstu. 
A zadruhé 
když celý svět ohrožuje 
pandemie prasečí chřipky, 
co máme dělat,  
aby nebyla naše veganská 
restaurace ovlivněna 
prasečí chřipkou, a aby byli  
také lidé ochráněni? 
Děkuji Vám, Mistryně 
za vaši radu. 
Ohledně prasečí chřipky, 
je to jen špatná karma 
(odplata). 
Pokud se dnes  
od této nemoci vyléčí, 
zítra dostanou   
jinou nemoc. 
Jen všude šiřte tuto zprávu, 
abyste řekli lidem, 
aby byli vegany, 
aby neonemocněli nebo  
se nenakazili touto nemocí. 
To je moje jediná rada. 
Ani léky je nezachrání. 
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Rozumíte? 
Ani vakcíny nepomohou. 
Děkuji Vám. 
Současná situace   
je taková. 
Už dlouho o tom 
mluvím. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

