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Moje otázka tedy zní: 
V knihách, příbězích 
a akademických materiálech 
se toho stále 
hodně píše 
proti veganství. 
Proto, prosím, Mistryně, 
v takové situaci, 
co můžeme udělat, abychom 
vzdělali naše děti ve školách 
o veganské stravě? 
Děkuji Vám. 
Děkuji vám, 
vznešená, vznešená 
paní Tapsoba. 
To je velký úkol 
a vznešený úkol. 
Jste učitelka, 
(Ano.) 
paní Tapsoba, a provozujete 
vegetariánskou restauraci. 
Vy musíte být 
velmi zaneprázdněná dáma! 
Jsem velmi ohromená 
vaší obětavostí. 
Jsem si taky naprosto jistá, 
že najdete způsob, 
jak pomoci mladým lidem 
vést životní styl 
zcela přátelský ke zvířatům. 
Ale podělím se s vámi o 
nějaké nápady, o kterých jste 
možná ještě nepřemýšlela… 
Je samozřejmě, 
velmi dobrý nápad 
představit dětem 
prospěch zdravého 
stravování a udržitelnosti 
co nejdříve. 
Jeden způsob, jak to udělat 
je, že můžeme představit 
zvířatům přátelský materiál, 
jedná se taky o veganství, 
mimochodem. 
Je tam taky hodně 
informací o veganství, 
online i v tištěné podobě, 
můžete si vybrat 
knihy pro děti s pozitivními 
příběhy, kde jsou zvířata 

jako hlavní postavy. 
Filmy mohou být taky 
velmi nápomocné 
v přinášení zvířat do života. 
Existuje taky 
mnoho filmů, 
které nám líčí zvířata 
jako milující. 
Co se týče jídla, 
můžete připravit veganské 
dobré jídlo i se zábavou. 
Jedna studie ukázala, 
že když dáte ovoci 
a zelenině 
různá jména, 
zajímavá jména jako, 
Silný hrášek 
nebo Rajčatová salva, 
zvýší to jejich popularitu 
u dětí. 
Taky můžete pomoci 
kultivovat přirozenou 
milující přirozenost u dětí 
přes výlety do přírody 
na chovatelské farmy, 
kde se setkají se zvířaty 
a uvidí, jak 
roztomilá jsou. 
Děti samy říkají, 
že když poznaly 
zvířata, 
už je nemohly jíst, 
protože zjistily, 
že jsou zvířata 
jejich přáteli 
a že jsou tak roztomilá. 
Pokud si nemůžete dovolit 
koupit hodně materiálů, 
můžete být kreativní, 
a vyrobit si je nebo 
dokonce do toho projektu 
zapojit děti, aby vyrobily 
věci o přátelství se zvířaty. 
Taky můžete vyhledat 
dopisy od lidí, 
kteří vyzvedají hodnotu 
soucitu 
a představit je 
vašim studentům, 
jako příklady 

takových hodnot, 
aby je mohli obdivovat. 
Kdybyste si přála nějaké 
materiály, které jsou 
zdarma k mání od 
SupremeMasterTV.com, 
jste 
velmi vítaná. 
Je tam taky seznam 
lidí, 
od vrcholových sportovců 
po celebrity, kteří jsou taky 
vegetariány nebo vegany. 
Někteří lidé, známí 
pro jejich geniální úroveň 
inteligence a tvořivosti 
taky podpořili 
soucitné ideály tím, 
že jsou vegany. 
Studenti již zřejmě 
velmi dobře znají 
jména jako je Sokrates, 
Albert Einstein, 
Leonardo da Vinci, 
atd., atd. 
Můžete je informovat o tom, 
že tito lidé byli 
taky vegetariány. 
Volně ke stažení jsou taky 
pořady 
s příkladnými lidmi, 
filozofy, 
a dokonce celá řada 
mezinárodních kurzů 
vaření, které demonstrují, 
jak snadné je 
být veganem. 
Děti mají přirozeně 
rády zvířata a hned 
rozumějí tomu, 
co je dobré, protože 
jsou čisté a otevřené. 
Když začnete 
hledat materiály, 
aby vás inspirovaly, 
vaše pátrání 
bude vzrušující 
a nikdy neskončí, 
to vám garantuji – 
a když budete nadšená, 
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vaše třídy budou také. 
Děkuji, že myslíte 
na děti. 
Nebe vám žehnej, 
madam Christine, 
za to, co děláte, 
abyste pomohla dětem 
i planetě. 
Děkuji Vám. 
Děkuji vám, madam. 
Otevřeli jsme taky 
Loving Hut v Šanghaji. 
Jsou to tři týdny 
od jejího velkého otevření. 
Je umístěna mezi 
univerzitou Fudan 
a Šanghajskou univerzitou 
financí a ekonomie. 
Univerzita Fudan 
má přes 15 000 studentů. 
Jsou to všechno mladí lidé. 
Šanghajská univerzita 
financí a ekonomie 
má také víc než 
10 000 studentů. 
Když se restaurace 
otvírala, vehnali se dovnitř. 
Ptali jsme se jich, jestli 
jim naše jídlo chutná. 
Říkali, že jim moc chutná. 
Vidíte? Chudáci! 
Ano, ano. 
Mladí lidé nemají kde jíst, 
proto jedí cokoli. 
Nemají čas hledat, 
ani vařit. 
Proto se tam tak nahnali. 
Když otevřete restauraci, 
budou vědět, 
že vegetariánské jídlo 
může být chutné 
a je snadné ho uvařit. 
Můžete je naučit vařit 
a dát jim nějaké recepty, 
aby to mohli zkusit doma. 
Povzbuďte je. 
Mladí lidé 
mají velké porozumění 
a soucit. 
Mají vysoké ideály. 

Když jim to řeknete, 
pomůže to světu, 
budou rozumět. 
Vysvětlete jim moje učení. 
Vysvětlete jim, 
proč musí být vegetariány. 
Nemusejí mě následovat. 
To není můj záměr. 
Budu šťastná, 
když budou vegetariány. 
Budou vegetariány 
a budou konat dobré činy. 
Je to velmi jednoduché. 
Jen dvě věci, 
být vegetariány 
a dělat dobré činy a pak 
můžeme zachránit planetu. 
Někteří lidé 
nedělají dobré skutky, 
mohou být jen vegetariány. 
Zjednodušuje se to 
a zjednodušuje. 
Původně jsme lidem říkali, 
aby byli vegany, žili 
ekologicky a dělali dobré 
činy. Pokud nemohou 
ochraňovat životní prostředí, 
protože je to příliš těžké, 
pak ať na to zapomenou. 
Když nemají čas 
dělat dobré činy, fajn, 
ať jsou jen vegetariány. 
Je to 
„levnější a levnější.“ 
Zůstala nám jen jedna věc, 
kterou je potřeba dělat, a to je 
být vegetariánem. 
Pokud nemohou udělat ani to, 
Země nebude zachráněna. 
Řekněte jim, 
že i když si zvykli jíst maso, 
musí to obětovat 
pro záchranu Země, 
záchranu životů ostatních 
i jejich. 
Za tu oběť to stojí. 
Řekněte jim, 
že je to pro vznešený záměr. 
Mladí lidé jsou hrdinové, 
budou rozumět a udělají to. 

Mladí lidé jsou odvážnější 
a udělají tu změnu. 
Dobrá. 
Je nejlepší otevírat restaurace 
blízko vysokých škol. 
Když nemůžete 
otevřít restauraci, 
otevřete jen malé bystro 
nebo použijte vozík. 
Je to jedno. 
Dělejte, co můžete. 
Máte-li hodně peněz, 
můžete otevřít 
velkou restauraci. 
Pokud nemáte dost peněz, 
můžete otevřít jednoduchý 
pult s jídlem s sebou. 
Máte-li méně peněz, 
můžete použít vozík 
nebo volský povoz, 
abyste se mohli podělit 
o nějaké požehnání s volem. 
On bude táhnout ten povoz 
a vy prodávat jídlo na ulici. 
Co vám zbude, 
například vegetariánské 
bochánky můžete dát jemu. 
Dělejte, co můžete. 
Každý člověk 
má jiné schopnosti. 
Takže dělejte 
podle vaší situace, 
co můžete, 
abyste pomohli světu. 
Mistryně. (Ano.) 
Loving Hut v Šanghaji 
dělá, co jste říkala. 
Protože si mladí lidé 
nemohou dovolit jíst venku, 
(Ano.) 
prodáváme naše jídlo 
za velice dobré ceny 
a je velmi chutné. 
Interiér je velice 
útulný a romantický. 
Hezký, romantický – 
to taky mají rádi. 
Ano, útulný a romantický. 
Když byla restaurace 
nově otevřená, 
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přišlo hodně děvčat a párů. 
Proto si myslíme, 
že celkové zařízení 
je velice důležité. 
Kdyby se nám povedlo 
(Útulné.) otevřít víc 
restaurací v dalších městech, 
zařídili bychom je 
velice moderně, 
aby přitáhly mladé lidi. 
Ano, ano, ano. 
Pak si budou myslet, 
že být vegetariánem je velmi 
moderní a romantické. 
Ano, ano, ano. 
(Je to moderní.) Mohou tam 
mít schůzku. 
Ano, rozumím. 
Je to moderní. Ano. 
Taky, když jídla 
v Loving Hut aranžujeme, 
vypadá to krásně. 
Vše je tedy 
v naší restauraci 
romantické a sladěné. 
Skvělé, skvělé. 
Jak jste to říkala vy, 
že děláme něco velmi 
romantického a vznešeného. 
Ano, ano. 
A taky cenově dostupného. 
Jsme stále naplněni 
požehnáním Mistryně. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Když jste upřímní 
ve svém úsilí 
zachraňovat lidi, funguje to. 
Služte nesobecky. 
Měli byste mít takového 
ducha ve všem, co děláte, 
obzvlášť, když pracujete 
v restauraci. 
Proto se to lidem líbí. 
Není to jen jídlo – 
jídlo najdou všude 
a jedli maso celý svůj život. 
Proč přišli na jídlo 
poprvé a řekli, 
že je jídlo skvělé? 
Musí to být proto, 

že je v jídle láska 
a požehnání. 
Není to jen jídlo samotné. 
To je skvělé. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Děkuji vám, všem. 
Jsem šťastná, 
že jste upřímní. 
Ovlivnit naše děti, 
speciálně k něčemu, 
co pomůže světu 
je mnohem snazší, 
než ovlivnit 
mnoho dospělých. 
My dospělí 
se velmi těžko měníme, 
abychom přijali něco nového 
nebo abychom akceptovali 
nový koncept, ale děti jsou 
ještě mladé, flexibilní a 
velmi otevřené novým ideám 
a jsou čistší v srdci, 
ano. 
Slyšíme o dětech, 
které si pamatují, že předtím, 
než přišly do tohoto života, 
byly v Nebi nebo dokonce, 
které si pamatují 
svůj předchozí život. 
Bývá to v novinách 
i v médiích, 
zveřejňují tyto věci. 
Proto nejsou tak 
závislé na věcech 
tohoto života, 
jako my, dospělí. 
Ve skutečnosti děti 
vůbec nezajímá 
chuť masa. 
Jen se ho naučí jíst 
od svých rodičů, 
jako jsme se to i my 
naučili od svých rodičů. 
Dokonce ve školách 
studie ukázaly, 
že když je možná volba, 
mladí studenti dají 
přednost čerstvému ovoci 
a zelenině. 
Nikdo je dokonce 

neovlivňuje. 
Takže děti od mala 
přirozeně 
tíhnou 
k soucitu a zdraví. 
Jediné, co musíte dělat je, 
být dobrým příkladem, ano. 
Pamatujte si, rodiče 
jsou prvními učiteli 
svých dětí. 
Proto my se musíme stát 
vegany a ukázat a vysvětlit 
to dětem. 
Pak jim můžeme 
ukázat tu cestu. 
Vysvětlíme jim, 
proč my jsme vegany 
a když jsou velmi 
mladí, budou stejně jíst 
co jim naservírujete 
a když jsou starší, 
můžeme jim vysvětlit, 
že tento způsob života hlavně 
pomáhá planetě, 
zachraňuje životy a taky 
pomáhá jim samotným. 
Tedy, vegani jsou zdravější, 
šťastnější, inteligentnější 
a žijí déle. 
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