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Každý deň sú nešťastia 

a stále sa neprebudili. 

Zdá sa, 

že Nórsko postupuje 

smerom k vegetariánstvu, 

Majsterka. 

Uchádzali sme sa o dovoz 

vegetariánskeho jedla. 

Vláda to schválila 

celkom rýchlo. 

(Skutočne?) Iba tri týždne. 

Je to tak? 

Nórsko je členom 

Európskej únie 

a pre nich je schválenie 

veľmi ťažké. (Skutočne?) 

Áno. Pred tým, než som 

žiadala o schválenie, 

som im poslala aj SOS 

informácie od Majsterky. 

Poslala som úvodnú 

knižku zdarma, 

tú malú, v nórčine. 

Poslala som ju na prečítanie 

aj vláde. 

Boli veľmi pozitívni a páčila 

sa im vegetariánska strava. 

Keď som importovala 

vegetariánske potraviny, 

Majsterka, zdá sa, 

že sú veľmi dobre predajné 

u miestnych ľudí, 

pretože ich predávame 

lacnejšie než mäso. 

Navyše si mysleli, že to 

chutí veľmi podobne mäsu.  

Majsterka, javí sa im to ako 

podstatne lacnejšie než mäso, 

takže toho zjedia veľa.  

Dobre. 

Umiestnili sme na internet 

nejaké web stránky  

a miestni ľudia tam chodia 

a čítajú si o tom. 

Najskôr bolo pre nás  

veľmi ťažké importovať 

vegetariánske produkty. 

(Naozaj?) Vďaka 

Majsterkinmu neviditeľnému 

usporiadaniu a požehnaniu 

teraz všetko ide hladko. 

Je to preto, 

že oni to teraz tiež vedia, 

postupne. (Áno.) 

Postupne sa to dozvedajú. 

Nie je to preto,  

že by to chceli sťažiť. 

Nerozumeli tomu. 

Neprečítali si  

vaše informácie. 

Teraz to vedia. 

Ctená Majsterka, 

minulý piatok sa nám  

podarilo podpísať kúpnu  

zmluvu na reštauráciu. 

(Dobre.) Tento krát 

ste to pre nás zariadila, 

aby sme ju kúpili. 

Už ju máte? 

Budúci mesiac. 

Budeme mať tú reštauráciu 

budúci mesiac, Majsterka. 

Kde je? 

Medzi Námestím republiky  

a Námestím de la Bastille. 

A je to v srdci Paríža, 

Majsterka. 

To je pravda. 

Veľmi dobre. 

V reštaurácii už je televízia, 

kábel a všetko – 

všetko už nastavili. 

Nemusíme žiadať  

o povolenie. 

Veľmi dobre. 

Ináč by to trvalo... 

po všetkých hlasovaniach a 

kým by to všetci odsúhlasili, 

(Také dva či tri mesiace.) 

kým by sme mali povolenie. 
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Rozumiem. 

Je tam všetko, Majsterka. 

Páni, gratulujem! 

A sklenené okná vyzerajú 

ako v Loving Hut. 

Ach, skvelé. 

Bolo to pripravené pre vás. 

Bolo to pre vás pripravené, 

čakalo to na vás. 

Skutočne ste to boli vy, 

kto mi to dával. 

Vedela som, 

že prídete, takže 

to muselo byť pripravené; 

všetko musí byť pripravené... 

TV...fajn. Veľmi dobre. 

V Saigone je tiež 

Loving Hut, Majsterka. 

Keď máme jednu, 

potom budeme mať dve. 

Z dvoch sa stanú tri, 

potom štyri, päť... 

Otvorte ešte jednu 

a začne sa to zvyšovať. 

Dobre? (Áno.) 

Áno. Ďakujem, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Veľmi dobre. 

Smiem sa niečo spýtať? 

(Áno.) Raz som videla 

videokazetu; hovorili ste 

o rezidentoch (mníchoch). 

Zvyčajne človek, 

ktorý zostúpi aby sa narodil 

na tejto Zemi, 

jeho alebo jej úroveň 

sa zníži o polovicu. 

Takže v čase zasvätenia, 

keď vidíme 

našu vnútornú úroveň, 

je tá úroveň zmenšená 

alebo je to úroveň ako pred 

našim zostupom, Majsterka? 

Záleží na situácii. 

Zvyčajne, ak sme nevytvorili 

veľa zlej karmy (odplaty), 

potom môžeme ísť 

ešte do vyššej úrovne, než 

keď sme prichádzali dole. 

(Áno.) Ak ale vytvárame 

veľa zlej karmy (odplaty), 

potom nemôžeme 

vystúpiť do úrovne, 

ktorú sme opustili, 

aby sme zišli dole. 

(Áno.) Záleží na situácii. 

Je to rovnaké 

pre každého. (Áno.) 

Keď ste zišli sem dole, 

skutočne vás to stiahlo, 

je to také smutné. (Áno.) 

Je mi vás naozaj ľúto,  

preto pracujem tak tvrdo; 

ináč by som mohla 

jednoducho len jesť a spať 

k vlastnej spokojnosti. 

Prečo by som mala 

byť hore a sedieť tu 

v túto nočnú hodinu? 

Pracujem celý deň a celú noc. 

Je také ťažké praktikovať 

tu duchovne. 

Niet divu... 

(Toľko utrpenia.) 

Cítim, že mnohokrát 

keď doma meditujem, 

alebo idem do centra, 

cítim, že to ide nahor. 

Potom idem von – 

nič neurobím –  

len idem na vlak 

alebo do mesta a cítim, 

že to išlo okamžite nadol, 

keď idem domov. 

Je to tak. 

Čo môžeme urobiť? 

Proste to chodí hore a dole, 

neustále. 

Je to tak. 

Čo s tým môžeme urobiť? 
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Je to v poriadku, v poriadku. 

Chodí to hore a dole 

iba v tom čase. Ale 

ak sa budeme dnes trochu 

snažiť a ďalší deň 

o trochu viac, 

udržia to tam. 

V Nebi uchovávajú 

záznam všetkého. 

(Dobre.) Ísť dole 

je v poriadku. (Dobre.) 

Napríklad, 

sme na vysokej škole, 

rozumiete? (Áno.) 

Sme na vysokej škole 

prvý rok, 

takže chodíme na prednášky 

o Nebi a Zemi 

a cítime sa tak dobre. 

Potom ale ideme  

na chvíľu von 

a všetko zabudneme. 

Všetko zabudneme, 

ale znovu pokračujeme 

v štúdiu nasledujúci deň. 

Neprídeme o prvý rok 

štúdia na vysokej škole. 

(Dobre.) Často je to len preto, 

že zabudneme. (Dobre.) 

A čo viac, počujeme toho 

tak veľa, že o chvíľu neskôr 

to zabudneme. (Áno.) 

To ale neznamená, 

že sme klesli, a že musíme 

ísť znovu na strednú školu. 

Rozumiete? (Áno.) 

Väčšinou, 

keď máme letné prázdniny 

tri mesiace, 

všetko zabudneme, 

lebo si to užívame. 

Ale to je v poriadku; 

len čo sa vrátime, 

trochu si to zopakujeme 

a sme v druhom ročníku. 

Keď sme raz postúpili nahor, 

už sa nevrátime späť dolu. 

Netrápte sa, dobre? (Áno.) 

S výnimkou toho, keď 

urobíme niečo hrozné, 

to znamená, že spáchame 

ťažký zločin 

alebo úmyselne očiernime 

pravé učenie 

alebo uškodíme Majstrovi, 

alebo uškodíme 

spolupraktikujúcim, 

potom je to ťažké. (Dobre.) 

Ináč, keď ideme von a naše 

myšlienky sú rozptýlené, 

alebo sa podelíme o trochu 

z nášho magnetického poľa, 

to nie je žiaden problém, 

dobre? (Áno.) 

Načo ináč mrhať úsilím 

a duchovne praktikovať? 

Dnes praktikujeme 

a zajtra to stratíme, 

to je mrhanie energiou. 

Rozumiete? (Áno.) 

To je v poriadku. 

Nezabudnete to. 

Aj keď to zabudneme 

alebo naša myseľ nie je 

koncentrovaná, ale naša duša 

nezabudne. Nebo nezabudne. 

Všetko je to zapísané. 

Napríklad, keď ideme na 

vysokú školu, väčšinu času 

keď sme v triede, 

naša myseľ je mierne 

nekoncentrovaná –  

pretože robíme ťažkosti –  

ale sme prítomní; 

učiteľ si to aj tak 

poznamená, pretože 

sme tam, však? 

Dnes sme leniví 

ale neskôr to oľutujeme 

a doženieme to, 
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doženieme všetko. 

Takže keď praktikujeme  

duchovne, podstúpime test, 

ešte prejdeme, (Áno.) 

lebo sme chodili na hodiny; 

oficiálne sme sa zapísali, 

však? 

Každý deň sme chodili 

na hodiny, áno? 

Toľko ľudí –  

nemôžem všetkých 

pozvať na kávu. 

Vlastne keď prídu hostia: 

„ak nemáme 

vegánske kurča, mali by sme  

mať aspoň vegánsku kačku“, 

ale nevadí, stačí, keď 

sa na seba budeme navzájom 

pozerať a smiať sa. 

Nasmiali ste sa dosť? 

Dobrý deň, Majsterka. 

Keď hovoríme o Loving Hut  

– som dizajnér z USA – 

práve teraz budú v USA 

čoskoro otvorené 3 ďalšie 

reštaurácie Loving Hut. 

Áno. Pravdepodobne 

bude jedna otvorená v LA 

asi o mesiac. 

Dobre. 

Na Floride pravdepodobne 

behom dvoch týždňov. 

Môj Bože, 

otvárajú ich tam veľa. 

Áno. 

Ale ide biznis dobre? 

Ide to veľmi dobre. 

Nedávno, asi pred mesiacom 

otvorili jednu reštauráciu 

v San Francisco – majú tam 

200 zákazníkov denne. 

Skutočne? 

Je to nahustené. 

Musíme otvárať pre ľudí, 

aby mali kde jesť. 

Ak to nebudeme robiť, 

nebudú sa mať kam chodiť  

najesť. Veľmi dobre. 

Tá práca je veľmi únavná 

pre spolupraktikujúcich 

ale je to dobrá únava. 

Unavení ale šťastní. 

(Veľmi šťastní.) Dobre. 

(Áno, áno.) Radšej byť 

unavený takto, ako byť 

unavený inými vecami. 

Byť psychicky unavený 

je horšie než fyzická únava. 

Áno. 

Šla som do New Yorku, 

do Manhattanu – 

je to najľudnatejšie miesto, 

najľudnatejšia oblasť – 

80 % reštaurácií, 

mäsových reštaurácií,  

vyzerá, že odišli z biznisu. 

Odišli z biznisu? 

Áno, zatvorili. 

80 % ich zatvorilo? 

Vyzerá to tak, že podnikanie  

ide teraz skutočne pomaly. 

Podnikanie ide pomaly? 

(Mnohé boli na predaj.) 

Takmer zatvárajú, 

to je pravda. 

Viem o tom. 

Mnohí spolupraktikujúci 

chcú otvoriť Loving Hut. 

Ďakujem vám pekne, 

Majsterka. 

90 % čínskych reštaurácií 

je na predaj. 

Už viac nie sú v biznise. 

To je dobre, to je dobre. 

Vlastne keď vidíme, 

že ľudia bankrotujú, 

malo by nám ich byť ľúto. 

Ale v tomto prípade, 

aby som bola úprimná, 

nie som vôbec smutná. 
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Som za nich šťastná. (Áno.) 

Som šťastná, 

že zmenšia svoju zlú odplatu. 

Ak by ich podnikanie naďalej 

prekvitalo, krájali by 

kurčatá a kačky celý deň 

a celú noc, v budúcnosti 

by ste sa čudovali,  

čo by sa stalo s ich rukami  

a nohami. Rozumiete? 

Zlá karma (odplata) 

je veľmi ťažká. 

Takže oni  

síce takto zbankrotujú, 

ale ich duše budú zachránené. 

Nikdy neviete, možno sa 

náhle prebudia, 

prestanú krájať 

kurčatá a kačky 

a zrazu otvoria 

vegetariánske reštaurácie. 

Alebo budú robiť niečo iné, 

z čoho je veľa zásluh. 

Takže to neznamená, 

že nie je dobré zbankrotovať. 

V tomto prípade 

je bankrot veľmi dobrý. 

Mäsové reštaurácie, 

čím viac bankrotujú, 

tým lepšie pre nich. 

Je to tiež lepšie pre planétu. 

Zdá sa, že to predávajú 

za 50% ceny. 

Môj Bože, to znamená, 

že cena všetkého 

je znížená na 50 %, 

40 % alebo 50 %. 

Je to preto, 

že ich nemôžu predať. 

Je to teraz všade rovnaké. 

To je veľmi dobré. 

Máte teraz prácu. 

Ak práve nemáte čo robiť, 

otvorte reštauráciu. 

Tie reštaurácie  

nie sú drahé, 

predávajú ich lacno; 

predávajú ich lacno, 

o 40 – 50 % lacnejšie. 

Dobre, veľmi dobre. 

V budúcnosti, kamkoľvek 

pôjdete, pravdepodobne tam 

bude vegánska reštaurácia. 

Kamkoľvek idem, tam je 

reštaurácia, som taká šťastná! 

Až doteraz je toto  

jediný sen, ktorý mám: 

aby bolo jedlo všade, 

kam pôjdem. 

Kedysi na začiatku, 

keď som začala prednášať, 

môj Bože, 

bolo také ťažké nájsť 

vegetariánsku reštauráciu. 

Takže som jedla čokoľvek –  

chlieb... s kečupom. 

Majsterka, moja rodina 

sleduje váš TV kanál, 

Supreme Master TV. 

Cítim sa veľmi nadšená. 

Mnoho ľudí podporuje 

vaše programy. 

Dokonca aj slávni ľudia 

a filmové hviezdy. 

Som veľmi šťastná. 

Áno, áno. 

Želám si, aby počet 

vegetariánov rýchlo rástol 

každým dňom. 

Áno. Bude rásť. 

Táto planéta sa mení 

skutočne rýchlo. 

Zmení sa, strýko. 

Každý sa bude 

stravovať vegetariánsky. 

Áno, áno. Som taký hrdý! 

Ste šťastný? 

Dobre. 

Viem. 

Ctená Majsterka, 
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my žijeme vo Fínsku. 

Čo sa týka predaja 

vegetariánskeho jedla, 

cestovali sme po Fínsku 

9 rokov. 

Situácia je taká, 

že v zábavnom priemysle 

sú stanovištia, 

ktoré prenajímajú, 

veľmi drahé. 

Musíte si kúpiť miesto 

na stanovišti? Nie je to tak, 

že tam zaparkujete auto 

a predávate jedlo? (Nie.) 

Ak nemôžete otvoriť 

veľkú reštauráciu, 

tak otvorte malú, 

alebo je tiež v poriadku 

robiť jedlo, ktoré 

si ľudia zoberú so sebou. 

Áno, stále predávam jedlo, 

Majsterka. 

Mať nejakú chatu, miesto, 

kde môžete variť, 

smažiť a oni si to vezmú 

so sebou a zjedia to doma,  

aj to je v poriadku. 

Potom to postupne 

bude narastať. 

Ctená Majsterka, 

môj brat tu nie je 

ale pred pár mesiacmi  

otvoril reštauráciu 

v Au Lac (Vietnam). 

A povedal mi, 

že tam je každý deň 

viac než 200 zákazníkov. 

Ani jediný deň tam nebolo 

menej než 100 zákazníkov. 

(Páni.) Je to blízko Hanoja. 

V samotnom Hanoji? 

(Áno.) Páni. 

Iba v Hanoji 

a je to tak dobré? 

Áno,  

preplnené zákazníkmi. 

Každý je vegetariánsky? 

Mnohí z nich. 

Väčšinou sú to 

univerzitní študenti. 

Páni. 

To je preto, že už vedia, 

pozreli si to na počítači, 

takže vedia. 

To sú  

veľmi dobrí ľudia, dobrí. 

Páči sa mi to. 

V niekoľkých rodinách 

našich spolupraktikujúcich, 

manžel nechcel 

duchovne praktikovať. 

Jedol vegetariánsky 

iba pár dní 

a bol proti tomu. 

Odkedy sledoval 

Supreme Master TV,  

stravuje sa vegetariánsky, 

a každého... 

kto je mäso, vyhreší. 

Áno. Každý, kto povie 

niečo o Majsterke, 

má čo dočinenia s ním. 

Skutočne? 

Je teraz taký „bojovný“. 

Teraz keď je vegetarián, 

rozumie tomu. 

Sleduje  

Majsterkinu televíziu 

a každému, kto povie 

niečo o vás, 

odpovie: „Dokážeš urobiť to, 

čo urobila ona? 

Vidíš to? 

Je to iba samotná žena, 

a dokáže urobiť 

všetky tie veci.“ 

To je pravda. 

Dokonca dovolil svojej 

15 – 16 ročnej dcére 

(Získať zasvätenie?) 
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získať zasvätenie. 

Dovolil jej získať zasvätenie. 

Dobre, to je dobre. 

To je pravda. 

Je to preto, 

že oni nerozumejú. 

Pracujem tak tvrdo, 

získam z toho niečo? Hm? 

Bez ohľadu na to, 

koľko mám peňazí, 

všetky ich použijem. 

Ale je skvelé, 

že mám peniaze, ktoré 

môžem použiť, mala by som 

starosti, keby som ich  

nemala. Ak ich mám a ide to, 

to už je dobré. 

Ďakujem vám. Je dobré, 

že dokážem udržať peniaze; 

netreba ich držať. Iba toľko, 

aby sa človek pretĺkol, však? 

Už to je veľmi dobré, 

mať dosť na prežitie 

a mať trochu navyše 

na rozdanie iným ľuďom. 

Nepotrebujem veľa, 

to znamená, že je to dosť 

na rozdávanie ľuďom alebo 

na použitie na inú prácu. 

Nedržím peniaze 

na jedlo. 

Jedávam jednoducho doma. 

Kúpim niečo... 

hnedú ryžu, sezam a soľ. 

Sú to výživné 

a lacné veci, 

a tiež ľahké. 

Pretože v mojom dome 

nie sú žiadne iné potraviny, 

iba hnedá ryža 

a solený sezam. 

Ak zjem niečo navyše, 

tak to je kúsok 

neuvareného tofu 

a kúsok uhorky. 

Nie je tam žiadne jedlo, 

pretože nemáme čas 

na nakupovanie  

na vzdialených miestach. 

Máme jedlo, 

ale nie také skvelé. 

Oni urobili polievku, 

takzvanú „Polievku 

na Nobelovu cenu“. 

Unaví vás jesť ju. 

Hnedá ryža 

a solený sezam 

je len kvôli dostatku výživy. 

Aj keby sme nemali iné  

jedlo, je to v poriadku. Mnohí 

chorí ľudia sa vyliečili,  

keď jedli hnedú ryžu. 

Je to preto, že nie sme 

schopní kupovať jedlo; 

nemáme čas na nakupovanie. 

Takže je ľahšie jesť takto. 

Psy tiež jedia 

rovnaké veci 

a majú to veľmi radi. 

(Tiež jedia ryžu, 

Majsterka?) Jedia ryžu. 

Nie je to tak, 

že jeme ryžu každý deň. 

Napríklad ráno, 

ak som doma, jedávam 

maximálne dve jedlá denne. 

Vidíte? 

Psy tak isto. 

Aj my praktikujeme 

jedenie 2 krát denne. 

Ráno zjem čokoľvek, 

čo tam je. 

Chlieb, alebo čokoľvek, 

čo pripravili. 

(Áno.) Ale zvyčajne 

neraňajkujem. 

Pretože to posúvam  

k jedinému jedlu, aby to bolo 

rýchlejšie, chápete? 

Jesť raňajky, 
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obed a potom večeru –  

môj Bože. 

Cítim, že keď jem menej, 

meditujem lepšie. 

Áno, keď jete menej, 

meditácia je lepšia. 

Chcem povedať, 

že chlapec, ktorý varí jedlo, 

čo nie je chutné, tým vlastne  

pomáha mne aj všetkým  

ostatným v dome. 

Ak je jedlo dobré, 

jeme veľa. 

Keď jeme veľa, 

nie je ľahké sedieť. 

A priberáte, však? 

Takže, keď jete 

dobré jedlo, chutí dobre, 

aj to je skvelé. 

Keď je jedlo zlé, 

tak je to dobré; 

chudnete. 

Necítite sa tu zablokovaní, 

keď meditujete. 

Mnohí ľudia nedokážu 

sedieť, pretože to je príliš  

veľké – brucho je priveľké, 

nedokážete sedieť. 

nemôžete sedieť na podlahe, 

takže musíte sedieť 

na stoličke. 

Keď sedíte, 

je to zablokované tu. 

Myslím, že všetko je dobré. 

Napríklad, ak niekto 

varí dobre, fajn, 

potom zjeme chutné jedlo 

a je to príjemné, 

a šťastné. 

Ak niekto nevarí dobre, 

tiež mu poďakujte. 

Jedlo je také zlé, 

že ho nechcete jesť. 

Zjete iba trochu 

a to je všetko. 

Nehovoríme 

o veciach vonku. 

Hovoríme iba  

o veciach doma. 

Vonku musíte variť dobre. 

Doma je to iné, 

rozumiete? 

Doma cítim, že to je ľahšie, 

keď jeme jednoducho, 

nezaberie to priveľa času. 

Uvaríte hrniec hnedej ryže 

a necháte ho tam. 

Vždy keď je niekto hladný, 

naloží si do misky 

a zmieša to napríklad 

so slaným sezamom, 

trochou soli, sójovou  

omáčkou a je to hotové. 

Odhryznete si dva kúsky 

uhorky, uhorku 

alebo tofu, ak ho máte. 

Niekedy to jednoducho zjeme 

samotné so slaným sezamom 

a to stačí. 

Raz za čas ľudia chodia 

do reštaurácie, aby si dali 

chutné jedlo, rozumiete? 

Keby sme varili tak, 

ako varíme doma, potom 

na to zabudnite. Zabudnite  

na to, to by sme rovno mohli  

variť instantné rezance. 

Keď si ľudia objednajú jedlo, 

je to pripravené za 3-5 minút; 

sú veľmi potešení. 

Je to uvarené veľmi rýchlo 

ale chutí to dobre. 

Áno, áno, veľmi dobre. 

Je to dobré. 

Chutí to dobre, 

keď je to horúce. (Áno, áno.) 

A aj rýchle a čisté – 

to je najdôležitejšie. 

Nenechajte ľudí čakať, 

až kým nebudú ich krky 
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natiahnuté a kým 

im nezačnú kvapkať sliny. 

Keď potom prinesiete 

vegánske rezance, 

zmiešajú sa so slinami 

a už nie sú chutné. 

Je to všetko zriedené. 

Takže to musíte 

urobiť rýchlo, rýchlo, 

aby ľudia nemuseli čakať 

príliš dlho. 

Aj keď varíte dobre, 

už to nie je chutné, však? 

Môj Bože, toľko som sa 

nasmiala, som vyčerpaná.. 

Sedíte tu  

a stále ma rozosmievate. 

Ďakujem vám. Milujem vás. 

Milujem, milujem. 

Ďakujeme vám, Majsterka. 

Dobre, dobre. Ďakujem. 

Majte bezpečnú cestu domov. 

Áno. Ďakujeme, Majsterka. 

Robte, čo môžete. 
 


