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Děkuji vám, Mistryně. Cítím, 

že to, že jsem sem mohla 

přijet byla milost Mistryně. 

Ohledně propagování 

vegetariánské stravy 

bych se ráda podělila  

o své zkušenosti. 

Dejte se do toho. 

Například, 

pracujeme venku. 

Zjistila jsem, 

že je pohodlnější 

propagovat 

vegetariánské krabice  

s jídlem v organizacích, 

kde jsou zasvěcení. 

Například, začali jsme tím, 

že jsme dali lidem jídlo  

ochutnat. Je-li jídlo 

připravené zasvěcenými, 

je dobré, 

lidem bude chutnat,  

když jim ho dáte ochutnat, 

pak si ho objednají. 

Když ho budou nějakou  

dobu jíst, 

budou cítit,  

že jim ve srovnání s masitou  

stravou veganská strava  

mnohem méně zatěžuje  

tělo. 

Rozumím. 

Například, začali jsme  

ve firmě,  

kde bylo jen šest vegetariánů. 

Když si naši zasvěcení  

nosili krabice s obědy, 

připravili také 

několik porcí navíc, aby je  

mohli ochutnat jedlíci masa. 

Řekli: „Vegetariánské jídlo 

je tak vynikající.“ 

Výsledkem bylo,  

že se dalších deset lidí  

objednalo na další den. 

Třetí den jsme  

měli dalších  

přes 30 rezervací. 

Během necelého týdne 

začalo více než 40 lidí  

jíst veganské jídlo od nás, 

včetně prezidenta  

té společnosti. 

Je to také velmi povzbudivé 

pro zasvěcené. 

V naší kanceláři  

to bylo stejné. 

Začala jsem je zvát, 

aby jídlo ochutnali. 

Pak začali  

lidé z naší kanceláře  

také pomalu 

jíst vegetariánská jídla. 

Bylo tam i další  

takové místo.  

Kde jsou zasvěcení, 

zjistili jsme, že se tam  

lépe propagují  

krabice s obědy. 

Na druhé straně 

zasvěcení, kteří připravují 

krabice s jídly by také 

měli být velice pozorní. 

Měli bychom spolu 

komunikovat. 

(Rozumím.) Například,  

já jsem učitelka ve škole 

a mám raději polévku. 

Říkala jsem jim tedy, aby  

měli polévku jako vedlejší 

jídlo a jídla, která mám ráda. 

Časem se komunikací  

mezi zasvěcenými  

velice pohodlně  

v práci rozšíří  

krabice s obědy. 

Dobrá. 

My teď chceme propagovat 

veganskou stravu. 

Během svátku 
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1. května tohoto roku 

jsme měli slavnostní  

setkání 30 let  

po škole. 

Ptala jsem se spolužáků: 

„Jdete?“ 

Vzala jsem tam pak 

SOS letáky Mistryně 

a zeptala jsem se, jestli 

můžeme jíst spolu vegansky. 

Všichni moji spolužáci 

věděli, že jsem vegetariánka. 

Řekla jsem, jestli budou  

jíst všichni vegetariánsky, 

že se setkání zúčastním. 

Zavolala jsem jim tedy  

jednomu po druhém. 

Všichni řekli ano. 

Dobrá, Dobrá. 

Později jsme všichni šli 

do Loving Hut sestry Hsu. 

Přijeli spolužáci  

z různých koutů země. 

Všichni šéfkuchaři od Hsu 

pro nás ten den vařili. 

Moji spolužáci  

byli všichni velice překvapeni 

elegantním prostředím 

a báječnými jídly. 

Říkali, že by šli  

znovu,  

kdyby měli příležitost. (Ano.) 

Myslím,  

že setkání ze školy jsou  

také dobrou příležitostí. 

Jednu z mých spolužaček 

velice zaujaly letáky, 

když je přečetla, zavolala mi. 

Řekla: „Nesmím si nechat  

ujít tuto příležitost. 

To musí být člověk, 

se spřízněním, který 

přichází k mým dveřím.“ 

(Samozřejmě.) Později, 

jsem ji pozvala domů. 

Pili jsme  

nealkoholické víno Mistryně 

Nebeské bílé. 

Taky jsme si dali čaj a jídlo 

uvařené sestrami. 

Původně si myslela,  

že duchovní praktikující  

jí jen tofu a zelí. 

Když vešla  

ke mně domů, řekla, 

že si nemyslela, 

že si tak můžu užívat života 

a že je moje smýšlení 

taky velice pozitivní. 

(Samozřejmě.) Později, 

kdykoli budou mít  

spolužáci setkání, řekli: 

„Když přijedeš, 

budeme mít  

vegetariánské jídlo.“ 

Dobrá. Vidíte? 

Myslím, že je to také   

velice dobrý způsob, 

k propagaci veganské stravy. 

Velmi dobře, velmi dobře. 

Zasvěcení mají stejný ideál. 

Nepracují jen proto, 

aby vydělali peníze. 

Proto je atmosféra jiná. 

Mají srdce, 

aby přispěli. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Děkuji Vám, Mistryně, 

že jste nás dnes  

tak příjemně překvapila. 

Zrovna teď nám lidé  

ze dvou restaurací Loving  

Hut dali zprávu 

o jejich situaci. 

Kromě jejich dvou 

restaurací Loving Hut 

si hodně zasvěcených 

otevřelo malé  

vegetariánské restaurace. 
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Hodně starších zasvěcených 

chodí také ven propagovat  

vegetariánskou stravu 

a vaří vegetariánské jídlo. 

Jsem moc šťastná,  

když vidím, že se to děje. 

Tyto vegetariánské  

restaurace jsou 

jako rašící bambusové  

výhonky po dešti. 

Když to vidím, cítím, že naše 

planeta bude zachráněna. 

Ano? Skvělé. Dobrá. 

když si to myslíte, 

pak může být zachráněna. 

Skutečně, může být  

zachráněna. Jsem tak šťastná. 

Když vyrazili ven  

prodávat vegetariánské jídlo, 

hodně lidí říkalo: „Kdybyste  

neprodávali vegetariánské  

jídlo, šli bychom a koupili si 

nevegetariánské jídlo.“ 

Jistě, jistě. 

Říkají, že si hodně lidí  

kupuje vegetariánské jídlo. 

Myslím, že je to dobré. 

Ano. Jsme tady, abychom  

sloužili jako příklad. 

V zásadě se hodně lidí 

dozvědělo o konceptu  

vegetariánské stravy. 

Cítím, že je stále naděje. 

Je stále naděje. 

Je naděje, pokud budou  

jíst lidé vegetariánsky. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Minule,  

když se mě ta osoba zeptala, 

jestli může být planeta   

zachráněna ze 100 %, 

řekla jsem, že z 80 %.   

Mohou být ale zachráněni, 

jen budou-li vegetariány. 

Nezachránila bych lidi 

a nenechala je dál  

ubližovat ostatním, zabíjet  

sebe navzájem i zvířata. 

Takovým lidem nemohu  

pomoci, žádnému. 

Jejich špatná karma 

(odplata) 

jim také zabrání, 

aby byli zachráněni. 

Mohu je zachránit  

jen na chvíli, 

ale ne napořád. 

Lidé mohou být zachráněni, 

stanou-li se vegetariány. 

Mohou být zachráněni pouze 

stanou-li se vegetariány, 

protože jsou ochotni  

se očistit, ano? 

Již jsem je učila   

jak se vykoupat, 

ale nemohu chodit k nim  

domů, abych je každý den 

koupala. 

Není nic těžkého to udělat. 

Otvíráme restaurace 

a roznášíme krabice s jídly, 

abychom jim dali příklad 

a dali jim vědět,  

že vegetariánské jídlo  

je taky dobré. 

Jsou skutečně k politování. 

Někdy to nevědí.  

Každý den pracují  

tak tvrdě. 

Když přijdou domů, 

snědí maso ze stolu, 

aniž by moc přemýšleli. 

Nemyslí na to,  

jak ctící bytosti trpí, nebo 

jak jsou zvířata zabíjena 

a týrána za velmi bolestivých 

okolností podobných peklu. 

Oni o tom nepřemýšlejí. 

Nikdo jim to neřekl. 

Všichni o tom nevědí. 
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Opravdu je to tak. 

My jsme příliš zaneprázdněni 

abychom učili o této situaci.  

Proto musíme otevírat 

restaurace, 

roznášet krabice s jídly atd., 

cokoli můžeme 

a roznášet letáky, 

aby to mohli pomalu  

pochopit a přijmout to, 

že skutečně existuje  

alternativní způsob života. 

Nemusíme zabíjet zvířata,  

abychom přežili. 

Je to skutečně žalostné, 

že to nevědí.  

Vy jste pracovali tvrdě. 

Jsem velice potěšena. 

Mistryně, hodně našich  

zasvěcených  

adoptovalo  

ztracené kočky a psy 

a krmí je veganským jídlem. 

Zjistili jsme, že se všichni 

stávají velice inteligentní, 

velice jemní (Ano.) 

a velice milující. 

Ano, ano. 

Velmi dobře s nimi  

vycházíme. 

Navíc jsme zjistili, 

že je na trhu k mání 

víc a víc 

veganského jídla pro psy, 

kočky a ryby. 

Situace ve společnosti  

je velice dobrá. 

Dobře. Těší mě to. 

To jsou dobré zprávy. 

Skutečně,  

když jedí psi vegetariánskou 

stravu, jsou vlídnější. 

To můžu zaručit. 

Původně  

jsem adoptovala pět psů, ano? 

Když přišli, 

taky byli velmi divocí. 

Ale po několika letech  

se mnou   

jsou velice jemní – 

už nejsou divocí. 

Ten, kterého jsem adoptovala 

později, byl hodně divoký. 

Samozřejmě, 

že byli hodně divocí,  

když přišli, a byli  

stále velmi divocí 

když se mnou chvíli byli. 

Kousali moje  

ostatní psy, ale moji psi 

je za to nekousali.  

Mohli by  

jim to oplatit,  

ale nedělají to. 

Dokonce je chrání. 

Psi, kteří jsou  

delší dobu vegany 

jsou skutečně jiní, 

než ti noví. 

Teď ale,  

co jsou vegany  

delší dobu, stávají se  

vlídnější a vlídnější. 

Ti, co jsem je adoptovala   

později jsou taky  

vlídnější a vlídnější. 

Skutečně to dělá  

velký rozdíl. 

Čím déle jsou vegany, 

tím vlídnější jsou. 

To je pravda! 

Říkala jsem jim: 

„Dám vám šanci. 

Musíte se  

zlepšit rychle.“ 

Skutečně jsou teď 

úplně jiní 

ve srovnání s tím, 

jací byli, když přišli. 

Velice se liší   
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ve svých povahách 

a přivlastňování. 

Například,  

fenka z Maďarska 

byla hodně divoká. 

Kousala každého psa. 

Kousla každého, 

kdo se jí dotkl 

a když byla nespokojená 

nebo šťastná. 

Moji ostatní psi  

byli hodně tyranizováni. 

Bylo mi jich tak líto. 

Ale všichni moji psi jsou  

velice tolerantní. 

Neopláceli by to. 

Například,  

Hermit je hodně velký pes, 

velký jako ona 

nebo dokonce větší,  

ale neoplácel by, 

ani by ji nekousl na oplátku.  

Byl tedy hodně týraný. 

Později jsem jim řekla: 

„Jestli budeš dál 

tak divoká, 

nebudu to tolerovat.“ 

Teď už jsou tedy dobří.  

Už ji nemusím okřikovat 

a k Hermitovi nejde. 

Předtím speciálně  

vyhledávala Hermita, 

týrala ho a řídila ho. 

Teď to nedělá.  

Dříve,  

když ho otravovala… 

pronásledovala 

Hermita všude, 

pokládala si hlavu na jeho 

hlavu, aby ho řídila. 

Pak, postupně, toho nechala,  

když jsem jí to řekla. 

Někdy zapomene 

a dál to tak dělá, 

dává si hlavu na jeho. 

Hermit je velice vlídný 

a neohrazuje se, 

proto ho dál týrá. 

Někdy ho taky kousne. 

Když jsem jí pak  

řekla stop, přestala. 

Teď už to nedělá, 

i když jsem  

se na ni nedívala. 

Můj Bože,  

trvalo to ale dlouho. 

Jeden den byl jako jeden rok. 

Musela jsem je hodně učit, 

protože jsou staří 

a dlouho jedli maso. 

Navíc, žili  

v podmínkách, 

kde neměli lásku. 

Byli přivázaní venku 

celý den a celou noc, 

ať bylo léto  

nebo zima. 

Bylo to velmi smutné. 

Neměli se kam schovat. 

Byli tak politováníhodní. 

Proto samozřejmě, 

byla jejich povaha jiná, 

nevyvážená. 

Teď jsou v pořádku. 

Teď se jen zlobí  

se svými věcmi 

a leží tam dole. 

Máme ale stále nováčky. 

Nejnovější  

je ten největší 

a ten nejmenší. 

Ten největší je v pořádku. 

Teď se chová dobře. 

Ten malý je stále  

hodně zlobivý. 

Ale neposlouchá. 

Zolo je hodně vysoký a  

velký, ale tento pes je malý. 

Je jedna třetina 

velikosti Zola, 
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ale vleze si na něho. 

Zolo nemá šanci  

se ho zbavit. 

Pronásleduje Zola  

kamkoli jde. 

Och, můj Bože. 

Řekla jsem:  

„Ne! Ne! Slez dolu!“ 

On pak sleze. 

Kdybych to neřekla, 

dělal by to dál. 

Dříve byl ještě horší. 

Přilepil se na Zola  

jako lepidlo. 

Je velice malý, 

ten, který přišel poslední. 

Je moc zlobivý. 

Jsem na něho sama. 

Nezajímá ho celý svět. 

Je mu jedno, kteří psi 

přišli dříve nebo později, 

jsem na něho sama.  

Je tak dominantní. 

Miluje mě ale tak moc, 

že by pro mne zemřel. 

Já to taky vím. 

Jen nemá rád  

ostatní psy. 

Nedovolí ostatním psům,  

aby se ke mně přiblížili. 

Slepě mě miluje. 

Ale ostatní psy  

nemá rád vůbec, 

fenky ani psy. 

Bylo by horší, 

kdyby to byla fenka. 

Alespoň trochu toleruje 

fenky, 

ale ke psům   

není milý. 

Teď ale, 

čím déle je veganem, 

tím lepším se stává. 

Když je milovaný, 

ví to. 

Říkám mu stále: 

„Jsme rodina. 

Mír začíná tady. 

Nedělej potíže.“ 

Pak ho hned  

nechá jít. 

Řekla jsem mu, 

aby šel někam jinam, 

pak bude dobrý a půjde  

si lehnout někam jinam. 

Někdy ale zapomněl. 

Když jsem tam nebyla 

nebo jsem měla hodně práce, 

zavěsí se zase na někoho. 

Dnes už to ale dělá 

mnohem méně. 

Dříve se lepil   

na Zola celý den. 

Ten malý pes si vleze 

na toho velkého psa 

a ten velký ho všude  

nosí. 

Je to tak roztomilé.  

Je to tak roztomilé. 

Je to skutečně rozdíl. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Dnes bych chtěla vyjádřit  

svoji vděčnost, Mistryně. 

Proč? 

Byla jsem zasvěcená 

1. ledna 2009. Během 

mého zasvěcení jsem viděla, 

že bylo mých devět  

generací pozvednuto. 

Viděla jste to? 

Jste dobrá. 

Každý to nevidí. 

Od té doby  

cítím stále  

péči Mistryně, 

každý okamžik, 

každou vteřinu. 

Cokoli dělám, 

jde velice hladce. 
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Nečekaně to jde velice  

hladce a dobře. 

Proto tímto způsobem děkuji. 

Není zač. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Už jsem vám to říkala. 

Říkám jen pravdu. 

Jestli to vidíte nebo nevidíte, 

je to pravda. 

S důkazem nebo bez něho, 

je to pravda. 

Řeknu vám tedy upřímně, 

že jen ti, kteří dodržují   

vegetariánskou stravu 

a pět pravidel 

jsou moji žáci. 

Pokud je nemůžete  

dodržovat, prostě odejděte. 

Nemohu vám lhát. 

Nemohu vás nechat dělat 

co chcete, 

jen abych měla více žáků 

a byla slavná. 

Ne, nemohu. 

Mohu se držet jen pravdy, 

ne žáků. 

Kdo chce přijít 

nebo odejít, 

může to udělat, jak chce. 

Je-li to pro vás dobré, 

následujte to. 

Pokud to pro vás není dobré, 

jste volní. 

Ano? Rozumíte? 

Proto  

musíme být striktní, 

co se týče pěti pravidel 

a vegetariánské stravy. 

Není zač. To je skvělé. 

Jelikož jste upřímná, 

viděla jste to. 

Všichni to nevidí. 

Jste velmi požehnaná. 
 


