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ich vôbec nájsť. Samozrejme. pre úspešnú  
Mávajú malú Ak je to tak, záchranu planéty. 
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každých 6 rokov otvoriť reštauráciu, alebo...? aký je správna cesta pre mňa, 
a veľkú každých 12 rokov. Ak to môžete urobiť, aby som zachránila Zem? 
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a nakúpiť pre nich Niektorí ľudia úvodné knihy zdarma 
nejaké teplé veci, nechcú na seba brať riziko, alebo informácie 
alebo im dať peniaze preto robia iba o prospechu 
aby si ich kúpili sami. obedy v škatuliach. vegetariánskej stravy 
Urobte to vy. Môžete tiež chodiť pomáhať a chorobách, 
Ak chcete pomôcť, obetiam katastrof. ktoré prináša mäsitá strava. 
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Kúpiť im materiálne veci pretože mnísi v Indii v otváraní reštaurácií? 
namiesto dávania peňazí? sú skutočne bez peňazí. Áno. 
Môžete kúpiť prikrývky Mnísi na Formose (Taiwan) Alebo stačí robiť škatule 
alebo kabáty. majú peniaze, s vegánskymi obedmi? 
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Kúpte veci, ktoré vlastné chrámy otvorte reštauráciu. 
ich udržia v teple. a tiež si navzájom pomáhajú. Ak nie, potom robte 
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Alebo bežné oblečenie. 
Spacáky sú v poriadku? 
Oni nechcú spacáky. 
Chcú prikrývky. 
Prikrývky. 
Áno, áno. 
Keď sú na cestách, 
nosia si na pleciach 
len prikrývky, 
polovicu vpredu 
a polovicu vzadu. 
Ako šály. 
Áno, ako šály. 
Ale kúpte teplé. 
Môžete kúpiť tiež látky, 
aby si z nich vyrobili šaty, 
ich tradičné. 
Premýšľala som o tom 
dlhý čas, 
chcem tam ísť 
a urobiť to sama. 
Ak chcete pomôcť, 
môžete to urobiť takto. 
Rozumiem. 
Myslím, že je to  
dobrý nápad, pomôcť  
duchovným praktikujúcim. 
Nielen v Indii, 
nejakí mnísi 
a duchovní praktikujúci sú 
v Au Lac (Vietnam), 
ktorí sú vegetariáni. 
Nemali by sme  
diskriminovať. Môžete  
tam ísť a pomôcť im. 
Niektorí z nich žijú v chráme, 
niektorí žijú v malom chráme 
a niektorí nemajú chrám. 
Indickí mnísi nemajú chrám. 
Nie každý žije v chráme. 
Väčšina z nich putuje. 
Je tak veľa mníchov 
a náboženských skupín. 
Môžeme začať  
s jednou skupinou. 
V Indii je väčšina 
putujúcich mníchov 
vegetariánmi. 
Nedotknú sa mäsa 
ani alkoholu. 

Väčšinou ich vidíte 
putovať na cestách 
po Himalájach. 
Cesty na týchto 
pútnických miestach 
sú plné putujúcich mníchov. 
Môžete im dať, 
čo si želáte. 
Môžete sa pokúsiť zistiť, 
kde sú 
a kam normálne chodia, 
aby ste tam mohli ísť 
a dať im to. 
Putujúci mnísi. 
Normálne nevieme, 
kde ich nájsť. 
Musíme sa popýtať v okolí. 
Záleží na spriaznení. 
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 
Robila som rozhovor 
so slávnou redaktorkou  
z jednej veľmi populárnej 
TV šou, 
a bolo to vysielané 
v celej Číne. 
Vzala som so sebou 
SOS leták. Tá redaktorka 
ma požiadala, aby som 
prečítala nejaké časti letáku,  
ale ja som to proste prečítala  
celé. A povedala som im, 
že dobytok je hlavnou  
príčinou globálneho 
otepľovania, a že by sme 
mali byť vegetariánmi. 
Po skončení šou som si 
myslela, že to vystrihnú, 
pretože to za normálnych 
okolností vystrihujú. 
Áno, áno. Ale nevystrihli to. 
Keď som to videla v TV, 
bola som veľmi prekvapená. 
Nechali to tam celé. 
Áno, nielenže tam 
ponechali všetky časti, 
ale ešte k tomu dali 
veľmi dojímavú hudbu 
a obrázok topiaceho sa 
ľadovca súčasne 
s čítanými slovami. 

Rozumiem. 
A je to skutočne, 
skutočne mocné. 
A potom mi mnoho ľudí 
dalo spätnú väzbu, 
hovoriac, že začínajú 
byť vegetariánmi. 
Áno, dobre, dobre. 
Gratulujem. 
Ďakujem. 
Ste veľmi odvážna, 
veľmi dobre. 
A nedávno som robila 
ďalší rozhovor 
s iným TV kanálom. 
Je to časť 
osemdielneho seriálu. 
Celého zameraného 
na vegetariánstvo. 
Áno. 
A ten tím prišiel na našu 
vegetariánsku slávnosť 
a povedali, 
že poznajú tlak 
z robenia takejto šou 
v Číne. (Áno.) 
Ale chcú byť prví... 
A chcú skutočne 
prelomiť ľady. 
Áno. 
Byť pioniermi 
v šírení toho posolstva. 
Bravo. Boh im žehnaj, 
Budha im žehnaj. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Skvelé. 
A vám, požehnanie aj vám. 
(Ďakujem.) 
Je proste čas, myslím si. 
Je čas, dobrý čas, 
správny čas, áno. 
Priaznivý čas. 


