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Něco bych chtěla  

Mistryni oznámit. 

Po zemětřesení  

hodně lidí zmatkovalo, 

protože neměli jídlo. 

Moji rodiče  

a nějací zasvěcení uvařili 

hodně bochánků v páře, 

aby měli co jíst 

a aby propagovali veganství. 

Děti velice milují bochánky. 

Dokonce jsem slyšela, že si 

někteří brali víc než jeden. 

Všem moc chutnaly. 

Jediná věc je, 

že tam ještě není  

vegetariánská restaurace. 

Můžete ji otevřít. 

Vaši rodiče ji mohou otevřít. 

Dobrá, když přijedu domů, 

zeptám se mých rodičů, 

jestli ji neotevřou. 

Ano. 

I kdyby nevěděli jak vařit, 

mohli by začít  

s něčím jednoduchým, 

jako jsou bochánky v páře 

a smažený chleba. 

Moji rodiče umí vařit 

vynikající veganská jídla. 

Skvělé! 

Často jezdí s vozíkem 

prodávat jídlo studentům. 

V té oblasti je hodně  

škol, tak chodí prodávat  

studentům. 

To je dobře! Je skvělé  

poskytovat veganské jídlo 

studentům vysokých škol. 

Všichni milují tato  

jednoduchá jídla, svačiny 

a vynikající sušenky. 

Páni, milují to!  

Každý může dělat  

toto podnikání. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Více než sto zasvěcených 

chce Mistryni 

poslat pozdravy. 

Přejeme Mistryni  

dobré zdraví a krásu. 

Děkuji. 

Všichni jsou v pořádku? 

Vidíte, žijete ve stejné  

postižené oblasti,  

a vy jdete ven  

zachraňovat oběti. 

Bylo to stejné město  

a stejná katastrofa, 

ale vy jste přesto byli  

v pořádku a byli jste schopni 

zachraňovat lidi. 

To je požehnaná odměna 

duchovních praktikujících. 

Ano, situace byla  

trochu lepší, 

proto zranění  

byli posláni tam. 

Pak tam jeli naši 

zasvěcení, aby jim poskytli 

veganské jídlo a propagovali 

veganskou stravu. 

Tehdy byli lidé  

ve velké panice, ale našim 

zasvěceným, jak jsem si  

všimla, se dařilo velmi dobře. 

Byli jste klidní. (Ano, ano.) 

Byli velmi odvážní. 

Byli jste v bezpečí. Ano. 

Jednali okamžitě, 

aby připravili veganské jídlo. 

Velmi dobré. 

Skvělé. Díky jim. 

Bůh jim žehnej! 

Děkujeme Mistryni  

za vaši lásku. 

Duchovní praktikující 

budou ochráněni. 

Je lepší, když člověk 

duchovně praktikuje. 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php        Strana 1 / 7 



Titul: TV_1324_Je čas prispieť našim úsilím pre dobro ostatných_II 

I kdybyste  

nepraktikovali dobře, 

Síla Mistra 

vás stejně ochrání. 

Jen jste někdy hodně  

taženi špatnou karmou 

(odplatou). 

Nejlepší tedy je, abyste 

upřímně praktikovali, 

pak budete přirozeně 

ochraňováni. 

To je lepší, ano? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Moje učení je  

velice jednoduché. 

Konejte dobré činy, 

vyhněte se špatným činům. 

Velmi jednoduché. 

Meditujte 2,5 hodiny denně  

a vegetariánsky se stravujte. 

Je na tom něco těžkého? 

Nežádám moc. 

Jen dvě a půl hodiny 

meditace. 

A říkám, že můžete sedět  

jak jen můžete. 

I kdybyste nemeditovali 

2,5 hodiny, nešla bych 

vám k vašim dveřím 

vyhubovat. 

Čím více meditujete, 

tím lépe pro vás. 

Stejně, jako jste bohatší, 

když vyděláte víc peněz. 

Je to velice jednoduché. 

Meditujte každý den, 

stravujte se vegetariánsky 

a dodržujte pět pravidel. 

Je to těžké? 

Ne. 

Je to takto jednoduché. 

Mistryně. 

3. prosince tam bylo 

velké otevření 

Loving Hut. 

Blahopřeji! 

Zjistili jsme, 

že se v Wuhan  

pořádá 17tý 

čínský veletrh potravin. 

Když jsme se 

tu zprávu dozvěděli, 

pronajali jsme si stánek. 

S požehnáním Mistryně, 

když jsme tam přijeli, 

dostali jsme dva stánky 

u vchodu, 

navzdory tomu,  

že byly všechny stánky 

pronajaté. 

Čekaly na vás. 

Čekaly na nás. 

Vše tedy probíhalo 

hladce a zasvěcení 

se na této události 

velice aktivně zapojili. 

Taky jsme 

minulý měsíc prodávali 

venku veganské jídlo. 

Byl to velmi dobrý obchod. 

Proč jste tedy nešli všichni 

prodávat veganské jídlo? 

Vařili jsme celých 

několik dní. 

Pronajali jsme si stánek 

blízko vchodu. 

Všichni místní nás  

podporovali. 

Bylo to velmi úspěšné.  

Mnoho zasvěcených 

obětavě připravovalo 

veganské jídlo a prodávali 

ho téměř za výrobní náklady. 

Rozumím. 

Stejně ale potřebujete 

vydělat nějaké peníze. 

Jinak byste neměli peníze,  

abyste pokračovali. 

Není to tak, že jsme lakomí. 

Musíte počítat  
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taky vaši práci. 

Potřebujete vydělat  

alespoň trochu peněz, abyste 

měli dost na vaši potřebu. 

Taky jsme dali vytisknout 

nějaké letáky 

a ekologické nákupní tašky 

a rozdávali jsme je s jídlem. 

Rozumím. 

Neprodávejte to ale  

moc levně.  

Musíte se postarat i o sebe. 

Být soucitný  

neznamená, že máte  

obětovat sami sebe, ano? 

Potřebujete  

vydělat nějaké peníze, 

abyste mohli žít, 

postarat se o svoje děti 

a provozovat  

ten obchod dál, ano? 

Někdy nejsou  

peníze, které vyděláte  

jen k vašemu užití. 

Potřebujete tisknout  

letáky atd. – 

to vše vyžaduje peníze. 

Například. 

Prodávejte to levně, 

když si přejete,  

aby to kupovalo více lidí, 

neprodávejte to ale příliš  

levně, neztrácejte peníze. 

Neprodávejte to za pořizovací  

cenu. Proč byste  

pak podnikali? 

Co byste jedli?  

To vše dělá dohromady  

dobrovolně 40 zasvěcených. 

Ano. 

Nikomu neublíží, když 

si vyděláte nějaké peníze. 

Jen trochu. 

Protože když se vám 

proděraví hrnce, 

musíte mít peníze 

a koupit si nové. 

Někdy se vám roztrhají boty, 

protože jste chodili  

hodně sem a tam, 

abyste prodali jídlo. 

To by měl být  

započítáno také. 

Musíte do kalkulace  

započítat taky pohonné 

hmoty do vašeho auta. 

To není lakota. 

Musíte si něco vydělat, 

když podnikáte. 

To je legální, ano? 

Je to legální a logické. 

Samozřejmě, máte-li  

hodně peněz  

a nevíte co s nimi, 

pak vám nemusím  

říkat toto všechno. 

Ano. Už jsem vám to říkala. 

Velmi dobře. 

Jste velmi dobře vychovaní. 

Ano? Jste nejlépe vychovaní, 

ti nejlepší. 

Když mají vaši spoluobčané 

potíže, okamžitě  

pošlete peníze, 

přispějete úsilím 

a jedete bezpodmínečně  

pomoci, 

aniž byste za to něco  

požadovali. 

Kde najdou takové  

dobré občany, že? 

Nekradete 

a nezabíjíte. 

Každá vláda  

potřebuje takové občany 

a měla by je chránit. 

Myslím, že jste  

nejlepší občané. 

Národní poklad! 

Ano. 
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Kdybych byla vaší vládou, 

dala bych metál 

každému z vás. 

Odměnila bych vás všechny. 

Jste tak dobří občané, že? 

Žádné násilí, žádné kradení, 

žádné lhaní, 

špatné sexuální chování, 

žádné drogy, žádný alkohol, 

hazardní hry, žádné kouření. 

Páni! Jaká vláda  

by nechtěla 

takové občany? 

Skutečně, naši zasvěcení  

jsou nejlepšími občany. 

Tiše praktikujete, 

dobře se chováte, 

respektujete zákony. 

Jen mě na několik dní 

přijedete navštívit, 

pak se vrátíte. 

Neděláte nic špatného. 

Jste tak dobří, ano? 

Děkuji vám 

za dobré zprávy. 

Jsem velmi potěšena, 

že o tom slyším. 

Musíme být pozitivní,   

ano? 

Mistryně, 

je více dobrých zpráv  

z Číny. 

Jistě. 

Otevřeli jsme taky 

Loving Hut v Šanghaji. 

Jsou to tři týdny  

od jejího velkého otevření. 

Je umístěna mezi 

univerzitou Fudan 

a Šanghajskou univerzitou 

finanční ekonomie. 

Univerzita Fudan  

má přes 15 000 studentů. 

Jsou to všechno mladí lidé. 

Šanghajská univerzita 

finanční ekonomie 

má také víc než 

10 000 studentů. 

Když se restaurace  

otvírala, vehnali se dovnitř. 

Ptali jsme se jich, jestli 

jim chutná naše jídlo. 

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. 
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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, 

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, 
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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. 

Ano, je to velmi levné. 

Mistryně, taky bych Vám 

ráda řekla o dvou malých  

zázračných náhodách, 

které se staly  

v naší restauraci. 

Ano. Do toho. 

Nejdříve, po otevření 

vešel nějaký student.  

Je to člen  

vegetariánské společnosti  

na Fudan univerzitě  

a je to buddhista. 

Je to zasvěcenec žijící doma. 

Přišel do naší restaurace 

a říkal vedoucímu,  

že si chce koupit  

„měsíční balíček“. 

Chtěl chodit  

na jídlo každý den 

celý měsíc. 

Ptal se, kolik by to stálo. 

Vedoucí si myslel, 

že je to student  

a nemá moc peněz, 

tak mu řekl že  

300 RMB, 

což je velice málo. 

Páni. Tak levné. 

S takovou může chodit 

jíst každý den. 

Ano, manažer řekl: 

„Když chceš být vegetarián, 

jsme ochotni  

tě obsloužit každý den, 

i kdyby to bylo ztrátové. 

Podpoříme tě v tom,  

abys byl vegetariánem. 

Tak se domluvili. 

Ten student chodil  

do restaurace na obědy 

a večeře  

každý den. 

Další příběh  

se nám stal s dívkou, 

jejíž otec je vedoucí 

islámské skupiny 

v provincii Xinjiang. 

Islám. Dobrá. 

Jednoho dne jsme ji viděli 

v restauraci 

a zeptali jsme se jí, 

co si myslí o jídle. 

Řekla,  

že je naprosto skvělé. 

Nečekala jsem,   

že bude chodit jíst do  

restaurace každý den, 

protože pěšky je to k nám 

z Fudan univerzity 

celkem daleko. 

Říkala, že je naše jídlo  

výjimečně vynikající. 

Pak jsme zjistili,  

že je její rodina muslimská 

a její sen byl napsat  
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o historii islámu. 

Ano. 

Muslimové jsou takoví. 

Ano, ano. 

Říkala, že muslimové  

v provincii Xinjiang 

jedí hovězí a jehněčí. 

Nicméně,  

v našem letáku o ochraně 

životního prostředí stojí, 

že Prorok Muhamed  

učil lidi, aby nezabíjeli. 

Tiskli jsme tyto informace? 

(Ano, ano.) 

Na letáku o zdraví a ochraně 

životního prostředí 

je zmínka  

o vegetariánství svatých  

a slavných lidí. 

To je skvělé. Ano, ano. 

Když si tato dáma  

přečetla to oznámení, řekla: 

„Jsou dvě možnosti 

co se toho týče: 

jedna je, že musím  

víc prozkoumat 

historii Islámu 

a druhá je,  

že vám naše islámské 

učení dokáže,  

že se mýlíte. 

Pokud se mýlíme my, 

přepíšu historii  

Islámu.“ 

Restaurace Mistryně 

je skutečně plná požehnání. 

Je to taky proto, 

že vy máte lásku. 

Děkuji Vám mnohokrát, 

Mistryně. 

Není zač. 

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. 
 


