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Myslím si, že vy 
a ľudia v podzemí sa budete 
mať rozprávkovo, áno? 
Myslím si, že mnohí z vás 
sú veľmi prostí v srdci, nie? 
Oni sú tiež skromní. 
Myslím si, že budete s nimi 
dobre vychádzať. Dobre? 
Ľudia v podzemí 
vás budú mať radi,  
som si istá. 
Ja by som asi nenamietala 
žiť vo vnútri Zeme, 
viete? – nie v podzemí 
ale vo vnútri Zeme. 
Viete, čo myslím? 
V jadre? 
V strede? 
Je tam viac priestoru, áno, 
a mohla by tam byť rieka 
a podobne, 
pretekajúca krížom. 
Som si istá, že tam je, 
pretože voda z Arktídy 
ide tam  
a voda tam vnútri 
pôjde dnu a von, 
viete? 
Oba konce tunela, 
voda z oboch oceánov 
musí byť prepojená 
dnu a von, nie? Som si istá. 
A keď tam pritečie, 
stane sa z toho sladká voda 
a je tam viac miesta, 
viac priestoru; vyzerá to tam, 
ako obloha, 
ale podzemná, 
nevidíte veľmi oblohu. Áno. 
Ale Majsterka, 
podobne vo vnútri Zeme, 
hovoria, že majú  
aj slnko a mesiac, 
je to pravda, Majsterka? 
Myslíte vo vnútri, 
uprostred Zeme? 
Vo vnútri uprostred Zeme. 
Áno. 
Áno, majú slnko. 
Malé slnko. 

Nie také horúce ako naše. 
Mierne, mierne slnko, 
to stačí, to stačí. 
Dokonca aj v podzemí 
majú slnko. 
V nejakom veľkom meste 
majú slnko – umelé slnko. 
V poriadku, teraz  
meditujte a premýšľajte 
o svojich milovaných 
bratoch a sestrách v podzemí, 
dúfajte, že vás vezmú dole. 
Dajte mi vaše telefónne číslo, 
v prípade, že vás vezmú, 
telefónne číslo. 
Viete, myslím, 
len s vami žartujem, 
neviem, či by som išla 
celú tú cestu do Afriky 
a prekopala sa do tej hory, 
aj keď to znie 
veľmi zaujímavo 
a ja mám rada priestor, 
priestor a bezpečnosť. 
Ako sa voláte, bratku? 
Načo kopať tak hlboko? 
Ak by som chcela kopať, 
tak by som kopala len tu  
na dvore vpredu, viete? 
Bolo by pekné 
mať takú horu, že? 
Je krásna. 
Máte fotky? 
Máme farmu. 
Vlastním tam veľmi malý 
podiel z jednej farmy, 
ale je veľmi malá, 
okolo 20 hektárov. 
20 hektárov? 
Áno, ale sú tam rieky. 
Je tam 8 alebo 10 hrádzí, 
a dom. 
Ach, je tam dom? 
Áno, je veľmi krásny. 
Už majú dom? 
Áno, ale je vo vlastníctve 
mnohých ľudí, 
asi 12 skupín ľudí. 
12 skupín ľudí? 
8 rodín. 

8 rodín. (Áno.) 
Aha, takže v ňom máte byt. 
Nie, zdieľate víkendy. 
Aha, každý víkend 
sa striedate. 
Raz za 2 mesiace. Áno. 
Hm, to nie je zlé. 
Páni, to je krásne. 
20 hektárov je už veľa 
len pre pár ľudí. 
To je veľmi dobrá myšlienka 
takto to zdieľať, však? 
Takže to patrí 
k tej veľkej hore? 
Je to časť. Je to  
celé pohorie 
a je rozsiahle. 
Keď stojíte 
pred týmto domom, 
tak ďaleko ako oko dovidí, 
nie je žiadna 
ľudská civilizácia, 
približne 10 kilometrov 
vo všetkých smeroch 
kam sa pozriete. 
(Rozumiem, dobre.) 
Nie je tam proste nič 
okrem hôr. 
Je tam pohorie – a sú tam 
stromy, veľké stromy? 
Sú to austrálske stromy. 
Veľmi vysoké. 
Je tam veľmi málo 
pôvodných stromov 
ale ľudia tam vysadili 
plantáže. 
Je to veľmi, veľmi krásne 
a sme veľmi vďační, 
že ste kúpili toto centrum. 
(Ach. Áno.) 
Skutočne nás to veľmi teší. 
Prečo? Čo je také, 
čo vám robí radosť? 
Je to krásne. 
Áno. 
A je to krásne. 
Je tu príjemné počasie 
a je to pekná oblasť. 
Ľudia v tejto oblasti, 
myslím, že sú to dobrí ľudia. 
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Prajem si, aby ste mali 
väčšie miesto. 
Myslím pohodlnejšie, 
napríklad pre každého by 
bolo 7 izieb – na pondelok, 
utorok, stredu… 
Toto miesto je trochu malé, 
ale ak sa vám páči, 
potom som šťastná. (Áno.) 
Aspoň že môžete prísť 
za každého počasia – myslím 
všetky 4 ročné obdobia, áno? 
Nie je tu tak chladno. 
Viete, čo myslím? (Áno.) 
Najchladnejšie tu bude 
tak, ako teraz 
a nebude tu tak horúco. 
Ani v lete tu nebude 
príliš horúco. 
Pretože 
tu máme aj klimatizáciu, 
v prípade že je príliš teplo. 
Normálne keď sme sami, 
nepotrebujeme klimatizáciu. 
Pred tým, než sme prišli, 
tu nebola žiadna klimatizácia. 
Chápete, čo myslím? (Áno.) 
Oni ju nepotrebujú, 
len otvoria dvere. Viete? 
Ale pretože nás je príliš veľa, 
potrebujeme klimatizáciu.  
Horúco – viete,  
každý z vás je ako ohrievač! 
No v zime je to dobré. 
Povedala som, že je to okej, 
je to malé, ale aspoň môžete 
prísť a sedieť, 
pretože pripravujú 
podzemnú miestnosť. 
Povedzme, že by sa to 
##nemohlo   
zhoršiť viac než toto, viete? 
Sedíte celý deň.  
Podzemná miestnosť je príliš  
malá, viete? 
Ako garáž, 
a 4, 5, 6 ľudí tam musí 
žiť každý deň – 
ale je to presne taký istý  
spôsob, ako žijete  

práve teraz tu, áno? 
Prídete sem, vyskúšate si to, 
vyskúšate si to na 1 týždeň. 
Takže som si istá, 
že dokážete žiť v podzemí. 
59 000 dolárov za miestnosť, 
to nie je veľmi drahé, že? 
Je to okej. Áno? Cenovo 
dostupné pre niektorých ľudí,  
aj keď nie pre všetkých. 
Takže to vyzerá, 
že iba bohatí prežijú, 
ak sa niečo stane. 
Ak prežijú. 
V každom prípade, 
stále mám pocit, 
že by to nemalo byť také  
beznádejné, a vy? 
(Nie, Majsterka.) 
Nemáte ten pocit? 
(Nie. Nechceme to.) 
Máte pozitívny pocit? 
(Áno, Majsterka.) 
Takže sa nechystáte kopať? 
Žiadne kopanie? 
Ach, drahý, 
zabudnite na pohorie, áno? 
Nikto 
nebude kopať. 
(Nepotrebujeme kopať.)  
Nepotrebujeme kopať, 
okej, dobre. 
Verím, 
že Majsterka zachráni Zem. 
Minule som vám hovorila, 
že 7 miliónov ľudí 
v našom meste 
dostalo váš leták, 
ktorý je veľmi mocný. 
V tom čase 
sme sa vyhli katastrofe, 
vtedy sa to všetci dozvedeli. 
(To je skvelé.) 
Fajn, veľmi dobre! 
Pozrite. Je ich tam veľa. 
Rado sa stalo. 
Rada by som navštívila 
aj pevninskú Čínu, 
ale to záleží na situácii. 
Záleží to na kolektívnej 

karme (odplate) ľudí a na 
Božom usporiadaní. Dobre? 
Pokiaľ ma môžete 
prísť navštíviť, 
je to už dosť dobré. 
Keby som išla ja tam, možno 
by ste ma ani nevideli, 
pretože by tam bolo 
príliš veľa ľudí. 
Potom by ste ma obviňovali: 
„Nemôžem ju vidieť!“ 
Tak či tak 
by som vás nepotešila. 
Keď ste tu, 
žiadate ma, aby som tam išla. 
Keby som tam išla, možno 
by ste ma ani nemohli vidieť. 
Dobre. 
Toto miesto je veľmi malé, 
no aj tak musíte 
naťahovať svoje krky, 
aby ste ma videli. 
Zdvihli sme toto kreslo, 
aby ma videli aj ľudia, 
ktorí sedia vzadu. 
Stále by ste to mali 
robiť takto. 
Keby som išla do Číny, 
asi by nebolo zasväteného, 
ktorý by neprišiel. 
Priatelia zasvätení 
by ma pravdepodobne neboli  
schopní vidieť. 
Boli by ste 
1 alebo 2 kilometre vzdialení 
a neboli by ste schopní 
vidieť ma ani s teleskopom, 
jedine, že by ste mali 
helikoptéru 
a videli ma zhora. 
Takže je dosť dobré, 
keď prídete sem. 
V pevninskej Číne 
je tak veľa ľudí 
a ja som taká malá. 
Zdravím Majsterka! (Ahoj!) 
Keď som počula 
o Majsterkinom letáku, 
rozhodla som sa ho rozdávať. 
Priniesla som ho do škôl 
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a veľkoobchodov. 
Oni nás poznali. 
On sa ma pýtal, 
odkiaľ je ten leták. 
Povedala som: „Od Boha. 
Boh sa pokúša 
zachrániť túto planétu. 
Mali by ste si ho rýchlo  
prečítať. Prosím prečítajte si  
ho rýchlo a potom  
pomôžte zachrániť planétu. 
On sa spýtal: „Zarábate na 
tom peniaze?“ Povedala som: 
„To nie je kvôli peniazom. 
Robím to kvôli vám. 
Mali by ste byť vegáni, 
aby ste zachránili Zem 
a chránili životné prostredie.“ 
Ste príliš stará, aby ste si 
robili starosti o kohokoľvek. 
Áno. 
Tento krát vás môžem vidieť. 
Som taká šťastná, tak šťastná. 
Majsterka, 
som vám veľmi vďačná. 
Som vďačná 
Bohu – Matke. 
Konečne vám môžem osobne 
vyjadriť svoju vďačnosť, 
Ctená Staršia. 
Kto tu je starší? 
Nemýľte ostatných ľudí. 
V poriadku! 
Kto je starý? Vy? 
Pozrite sa na ňu a na mňa. 
Na obidve. 
Len žartujem. 
Rozumiem. Rozumiem. 
Ďakujem Bohu,  
že mi dovolil prísť sem. 
Boh požehnal 
celú moju rodinu. 
Konečne môžem sedieť 
po vašom boku, 
Ctená Staršia. 
Dobre. Dobre. 
Majsterka, 
táto sestra má 81 rokov. 
Tento krát prišla s nami. 
Je veľmi schopná. 

Skutočne? Vo veku 81 
vyzerá tak mladistvo. 
Niet divu, 
že ma stále volá 
„Ctená Staršia“. 
Teraz už rozumiem. 
Má ružové líca. 
Je taká krásna. 
Aj jej kučeravé vlasy 
vyzerajú pekne. 
Dobre. Dobre. 
Vyzeráte veľmi pekne. 
Ja „Ctená Staršia“ 
vám ďakujem. 
To je úžasné. 
To je skvelé. 
Táto skupina je lepšia, 
pozitívnejšia. 
Áno. Tá vzadu. 
Ahoj Majsterka! (Ahoj!) 
Ďakujem vám 
milión krát. 
Prečo mi ďakujete? 
Minulý rok na  
87. narodeniny môjho otca 
som pohostila dedinčanov 
na vegánskom bankete, 
kde bolo viac než 10 stolov. 
Normálne nechodievam 
nazad domov, pretože 
oni žijú vo vidieckej dedine. 
Minulý rok som si 
urobila výlet špeciálne kvôli 
oslave otcových narodenín  
a pripravila som vegánsky  
banket pre dedinčanov. 
Hovorili, že vegánske jedlo 
je chutné. 
Pripravila som toho pre nich 
viac, než mohli zjesť 
preto som ich požiadala, 
aby si zvyšok zobrali domov. 
Jedlo im veľmi chutilo. 
Bolo to vďaka 
požehnaniu Majsterky. 
A tiež, 
keď mala moja mama 84  
rokov, podstúpila operáciu 
kvôli rakovine. 
Zotavila sa tak rýchlo, 

že ju pustili z nemocnice 
už po 10 dňoch. 
Teraz sa moja mama 
stala vegánkou. 
Je veľmi zdravá 
a každý deň medituje  
a každý deň ďakuje 
Majsterke Ching Hai 
za záchranu svojho života. 
Ach. Dobre. 
Medituje 
pol hodiny denne. 
Moja mama  
podstúpila operáciu 
vo veku 84 rokov. 
Neuveriteľné. 
Pretože som ju každý deň  
kŕmila vegánskym jedlom, 
keď som sa o ňu starala. 
Áno. 
Zotavila sa tak rýchlo. 
Niektorí mladí ľudia, 
ktorí jedli mäso, 
sa zotavovali veľmi pomaly. 
(Áno.) Lekár povedal: 
„Ste taká stará. 
Ako je možné, že sa  
zotavujete z operácie  
tak rýchlo?“ (Samozrejme.) 
Lekári boli 
veľmi prekvapení. (Áno.) 
Je to vďaka požehnaniu 
od Majsterky. 
Jej dcéra je vegánka 
a duchovne praktikuje. 
Preto je požehnaná. 
Dobre. Ste dobrá dcéra. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Dobre. Pôjdem dolu. 
Posledná. 
Majsterka, po tomto výlete 
budeme pracovať 
na propagácii vegánstva. 
Máme vegánsku reštauráciu. 
Minulý rok sme začali 
robiť pravidelné 
večerné hostiny. 
Máme veľa účastníkov. 
Máme veľa účastníkov 
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a rozhodli sme sa 
propagovať vegánstvo. 
U nás sme rozdali 
veľa letákov v školách, 
továrňach a trhoch. 
Rozdávali sme ich všade. 
Taktiež sme dali oznamy 
na autá 
a chystáme sa skontaktovať 
reklamné spoločnosti. 
Začíname byť pripravení 
propagovať vegánstvo, 
(Veľmi dobre. Dobre.) 
aby sme zachránili Zem. 
Ďakujeme Vám Majsterka. 
Ale nerobte iba prípravy: 
zrealizujte to. Dobre? 
Fajn.  
Uvidíme sa neskôr. Áno? 
Ak neprídem hore, 
len meditujte. Dobre? 
Pôjdem ich pozrieť. 
Rozšírili sme kuchyňu vzadu, 
aby mali ľudia 
viac miesta na sedenie. 
Idem to skontrolovať. Dobre? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Vidia ma dobre aj tí,  
čo sedia vzadu? (Áno.) 
Teraz ma vidíte. 
Všetci vyzeráte krásne. 
Máte nové šaty. 
Ako sa máte Majsterka? 
Mám sa fajn. Mám sa fajn. 
Uvidíme sa neskôr. Dobre? 
Niekedy nie som tu, 
ale som blízko. 
Musím urobiť 
nejakú administratívnu prácu 
a ďalšie veci. Dobre? 
Nerobte si starosti. 
Toto je moje miesto. 
Takže keď ste tu, 
aj keď ja nie som tu vnútri, 
som niekde na okolí. 
Mám viac a viac práce, 
ktorú musím urobiť. 
Som len jedna osoba. 
Majsterka, buďte opatrná. 
Majsterka, starajte sa o seba. 
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