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duchovně praktikovat, a všechno je v pořádku. Podnikání jde teď, Mistryně,  
porozumění ve světě  Dnes může každý den mnohem lépe. 
se zlepší, přijet tolik lidí z Číny. (Skutečně?) Více lidí se teď 
atmosféra bude lepší, Kolika Číňanům  stravuje vegetariánsky. 
všichni budou šťastnější, je dovoleno každý den Celou dobu jsem se modlila,  
budou žít v pohodlí navštěvovat Formózu? Mistryně. Po duchovním  
a prosperitě. Teď povolují  praktikování jsem toužila 
Stane-li se víc lidí  většímu počtu lidí tam jít. celý život, proto jsem Vám 
vegetariány,  Je to teď velmi pohodlné. velice vděčná, Mistryně, 
svět se také zlepší. Skvělé. že jsem sem mohla přijet. 
Samozřejmě, bylo by ještě  Dříve to tak nebylo. Dobrá, děkuji vám. 
lepší, kdyby praktikovali Dříve to nemohli dělat. Já vím. Vím, 
Metodu Quan Yin. Dříve to nemohli dělat. Teď že se v duchu modlíte. 
Když ne, pak to,  mohou přijít a odejít, jako Já to vím. 
že se stanou vegany je dobré, když jdou nakupovat. (Ano.) Aulackým (Vietnamským) 
proto bychom měli lidem Znamená to tedy, že čím víc praktikujícím 
doporučit, aby byli vegany. lidí duchovně praktikuje, hodně chybíte, Mistryně. 
Otevírejte veganské  tím čistší je atmosféra, Já vím, já vím.  
restaurace, pečte dorty atd. proto z toho mají Až pojedete domů, snažte se 
Nemůžete-li otevřít všichni prospěch, že? pilně duchovně praktikovat, 
veganskou restauraci, Je to stejné, jako  to je první věc. 
pak otevřete  mít Nebe na Zemi. Druhá věc,  
veganský bufet, To je tedy výsledek raďte lidem, 
malý obchod, obchod duchovní praxe. aby praktikovali duchovně, 
s veganskými nudlemi, Můžete ho jasně vidět. aby poznali  
veganskými sendviči, (Ano.) Protože vás víc začalo  skutečné učení 
specializujte se jen duchovně praktikovat, a také se stali vegetariány. 
na jeden veganský produkt. jezdí teď ze všech zemí Aby byli alespoň vegetariány 
(Ano, můj manžel a já do Au Lac (Vietnamu), a pomohli planetě zmenšit  
můžeme hned jeden otevřít.) potřásají si rukama, (Ano,  špatnou karmu (odplatu). 
Otevřít obchod s veganskými ano.) a dávají peníze Když se špatná karma 
sendviči… to je dobré. a pomoc, (Ano.) (odplata) planety zmenší, 
Postačí to na zajištění mají diplomatické vztahy, budete se cítit také 
živobytí? To je dobré. všechno. pohodlně a bezstarostně. 
Pokud ne veganskou pekárnu,  Vidíte to jasně, že? Vidíte, předtím,  
pak je bufet s veganskými   (Ano.) Stejné je to s Čínou. když jsme nepraktikovali, 
těstovinami také dobrý. Je tam teď větší svoboda to bylo mnohem těžší. 
Obchod s tofu je také dobrý. vyjet ven. Teď je to dobré, 
Obchod, kde se prodává  Je to teď lepší, ano. můžete překonat cokoliv.  
rýžový papír, veganské  Proto musíme (Ano.) Předtím, i když  
pečivo, veganské aulacké vyvinout úsilí  jste měli peníze, nemohli  
(vietnamské) palačinky  a duchovně praktikovat. nebylo to možné. (Ano. 
nebo rýžové knedlíky a tak. Jen se snažte pilně Děkujeme Vám, Mistryně.)  
Jednoduchý rýžový koláč… duchovně praktikovat, Teď je to stejné jako  
Jaké jsou tam ještě koláče? aby byly vibrace světa v Číně, v Číně nebo 
Koláč z lepivé rýže, každý den na Formóze (Taiwanu), 
houbový koláč, koláč thuẩn více a více povznesené, je to stejné. Dříve 
(ze středního Au Lac), aby z toho Formóza (Taiwan) a Čína 
různé druhy koláčů. mohli mít všichni prospěch. navzájem nekomunikovali 
Někdy můžete vydělat Když bude víc lidí  ale teď si potřásají rukama, 
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když měli dost peněz, jakýkoli podnik je fajn. hodně peněz  
prodali ten obchod, Znamená to, že budeme jen s obchodem s koláči. 
koupili jiný dělat to, v čem jsme dobří. Nebo si otevřete kavárnu 
a opět se stali  Pracujme v tom pilně s různými zákusky. 
milionáři, jen  a to bude stačit. Zákusky západního stylu 
prodáváním sendvičů,  Byl jeden Aulačan a takovými věcmi, 
prací pro někoho jiného. (Vietnamec), který se stal čokoládovými dorty, 
Proto, dobrý obchod uprchlíkem, vzpomínáte si ale musí být veganské. 
je zlatý důl. na toho, o kterém jsem Ano, to může vydělat 
Cokoli děláte,  vám dříve vyprávěla? dost peněz. 
dělejte to usilovně.  Byl to milionář  Včera 
Když vyděláváme hodně  v Au Lac (Vietnam).  vysílala naše televize  
peněz, nemusí to být dobré – Když ale odjel do USA, pořad o dámě… 
vědět jak ušetřit, to je dobré. ztratil všechny své peníze, Původně  
Když ušetříme jeden dolar, proto tam začal znovu. neměla žádný obchod… 
je to stejné jako vydělat Prodával jen sendviče. Protože milovala zvířata, 
dolar navíc, rozumíte? Ani neměl  proto dělala koláče  
A když dolar utratíme, svoji vlastní pekárnu. bez vajec a mléka. 
ztratili jsme ho. Prodával sendviče  Dělala je jen pro rodinu 
Utratíme-li co jsme vydělali, pro svého bratrance nebo pro 
pak nakonec o peníze nebo někoho takového. sousedy a podobně.  
přijdeme. On a jeho žena pracovali  Říkali, že jsou  
Proto, budete-li vědět,  pro ten obchod se sendviči ty koláče dobré, 
jak být skromní, je to dobré. a požádali svého bratrance, proč si neotevře pekárnu? 
Být skromný je dobré. aby je nechal bydlet Otevřela si tedy pekárnu.  
Proto, mnoho lidí,  v malé místnosti  Teď je její pekárna   
kteří jsou jako vy, za obchodem. nejznámější v celých USA. 
vydělají dokonce  Tak tam ta dvojice bydlela. V její pekárně mají všechno. 
víc peněz než vy, Ve své stravě byli  Vše, co vidíte venku, 
ale často nemají peníze, velmi skromní. najdete v její pekárně 
aby cestovali jako vy. Že? Vařili tam. a vše je veganské 
Je to proto, Nebyla tam koupelna, a tak vynikající. 
že nevědí, jak šetřit. proto používali malý ručník Všichni Američané 
Nemají v životě cíl. aby se namydlili jezdí často stovky mil, 
Vidíte? a otřeli se vodou. tisíce mil, aby se tam   
Pracují a berou to na lehkou  Tři roky nemuseli  dostali a dali si její koláče.  
váhu, pak se nudí, používat autobus, Tak je slavná. 
pak nevědí, šetřili své peníze, Můžeme jet tedy domů, 
co dalšího dělat, proto nepotřebovali auto, otevřít si pekárnu  
jdou ven a pijí víno, nepotřebovali dům s houbovými koláči a stát se  
kouří cigarety atd., ani žádné pojištění. po celé zemi slavnými. 
promarní všechny své peníze žili tak společně tři roky. Prospěšný obchod je  
a také degradují své zdraví. Proto ušetřili  zlatý důl, rozumíte? 
A pak musí  dost peněz a koupili si V čemkoli jsme dobří, 
utratit nějaké peníze  od bratrance je to proto,  
za lékaře, vidíte? ten obchod se sendviči. že nám dal Bůh talent, 
Přijdou o svoji práci, A dále žili  pak to prostě dělejte, 
promarní většinu svého času vzadu v malé místnosti, továrnu na beton, 
a nechce se jim pracovat, aby dál šetřili peníze. továrnu na ocel,  
aby si opět vydělali peníze.  Za několik let, továrnu na měď,  
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Už o své peníze přišli a pak 
přijdou ještě o víc peněz. 
Utratí peníze  
za alkohol a pak za doktory, 
protože jsou nemocní.  
Když pijí alkohol, 
selžou jim játra, 
onemocní ledviny,  
mají střevní potíže, 
různé nemoci. 
Pak musí  
utrácet peníze za léčbu. 
Během léčby  
přijdou ještě o další peníze, 
protože nemají čas, 
aby pracovali. 
A tak tam jen sedí 
a jedí, například. 
Proto  
je to pro lidi, kteří nemají  
žádný cíl, ubohé. 
Ale vy máte své ideály, že? 
Vy máte své ideály, 
šetříte peníze, 
alespoň je můžete darovat 
ostatním. Vidíte? 
Charita dharmy znamená, 
že tisknete letáky atd.,  
„Buďte vegany, žijte  
ekologicky, zachraňte  
planetu“, například. 
My máme své ideály, 
vidíte? 
Náš život má smysl, 
máme cíl, 
ten je velice vznešený.  
Proto žijeme a cítíme se  
dobře, ať je práce jakkoli  
tvrdá nebo obtížná, 
je to v pořádku, protože 
máme cíl. (Ano.) 
Pracujeme pro ten cíl. 
Všechny vlády, 
společnosti nebo hrdinové 
ve světě, kteří jsou známí   
nebo zanechali odkaz 
pro budoucí generace, 
měli ten správný cíl. 
Od začátku až do konce 
se zaměřovali jen na něj, 

protože měli sílu a vytrvalost. 
Nic je na dlouho  
nemohlo zastavit. 
Mohlo je to jen trochu  
zabrzdit,  
a za chvíli našli způsob  
jak to obejít, například. 
Vidíte? 
To proto, že měli ideál, 
žili život naplno. 
Vedli velmi  
smysluplný život. 
To je to dobré 
na duchovních praktikujících. 
Proto, když teď radíme lidem, 
aby se stali vegany, 
abychom zachránili planetu, 
oni pak budou mít stejný cíl. 
Když jsme vegany, 
můžeme zachránit hodně lidí 
a budeme schopni  
ochránit planetu. 
Proto, když  
budou mít stejný cíl 
a to už by bylo  
velmi dobré, vidíte? 
Kdyby měli tento vznešený 
cíl, znamenalo by to, že jejich 
duše je pozvednuta a obdrží  
jejich zásluhy z Nebe. 
Až zemřou,  
vystoupají také do Nebe, 
vysokého Nebe, 
ne obyčejného Nebe, 
jako je astrální Nebe 
nebo tak zvané  
druhé Nebe. Ne. 
Velice ohromné Nebe, 
velmi velké. 
Pojďme meditovat, ano? 


