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Dobrý deň, 
najdrahšia, najkrajšia, 
najvznešenejšia, 
najpôvabnejšia Majsterka. 
Rada by som sa podelila 
o dve dobré správy, ktoré 
som objavila počas pobytu 
v Paríži vo Francúzsku. 
Prvá vec –zistila som, 
že francúzska TV stanica 
MCC začala vysielať 
sériu programov 
o zdraví a o riešeniach 
globálneho otepľovania. 
V týchto programoch 
učia ľudí, 
ako variť vegánske jedlo 
a každému to demonštrujú. 
A čo viac, 
keď skončia s varením, 
vezmú vegánske jedlo, 
ako napríklad chutné 
vegánske kebaby 
do obchodov s mäsom 
a dajú ich ochutnať 
tamojšiemu personálu, 
pretože tí ľudia radi 
jedia mäso každý deň. 
Nakoniec 
neboli schopní povedať, 
že to je vegánske jedlo. 
Boli veľmi, 
veľmi prekvapení. 
Programy tiež predstavujú 
niektoré výskumy 
a vedecké dôkazy, 
že všetky výživné látky 
v mäse a vajciach je možné 
nahradiť živinami 
z rastlinnej potravy. 
Ďalší seriál hovoril o zdraví. 
Predstavili 71 ročnú dámu, 
ktorá dokáže stáť na hlave. 
Páni. Úžasné. 
Áno, my sa tiež môžeme 
vytrénovať,  
aby sme to dokázali,  
a robiť to keď pôjdeme von. 
Ak je to efektívne, 
môžeme to robiť, keď 

predávame boxy s obedom. 
Malo by to byť 
veľmi pútavé. 
Keď vysielali ten program, 
všetci boli veľmi prekvapení, 
že tá dáma, ktorá je vegánka, 
ešte dokáže urobiť 
stojku na hlave, 
hoci má už 71 rokov. 
To nie je nič. 
Ja tiež dokážem obrátiť 
misky a paličky naopak. 
Veľmi dobre. 
Toto je veľmi dobrý program. 
Keď sa vrátite späť, 
natrénujte si to, dobre? 
Aj ja to dokážem. 
Okrem vegánskych 
programov o varení 
vysielajú aj program o zdraví. 
Keď som videla ten program, 
cítila som sa veľmi šťastná. 
Pretože som bola 
vo Francúzsku 
a TV program propagoval 
vegánsku stravu. 
Pripomenulo mi to  
Majsterku. Majsterka súcitne 
a bezpodmienečne 
ponúka vegánske riešenie 
a propaguje ho 
pre povedomie všetkých. 
Myslím si, že táto TV stanica 
možno čítala leták 
„Alternatívny spôsob života“, 
preto začali ľuďom hovoriť, 
že existuje  
aj iný spôsob života. 
Každá TV stanica sleduje 
náš program. 
Áno, áno. 
Cítim, že nie je veľmi ľahké  
pre francúzsku TV stanicu 
vysielať taký seriál 
venovaný vegánskej strave. 
Áno. Rozumiem. 
Som veľmi dojatá. 
Niektorí z mojich priateľov, 
ktorí nie sú čistí vegetariáni, 
sa z toho programu  

dozvedeli, 
ako vysvetliť iným ľuďom, 
že vegánska strava 
je veľmi dobrá: 
prospieva nášmu zdraviu 
a je to nový, 
alternatívny spôsob života. 
Boh im žehnaj. 
Nielen tejto TV stanici  
– všetky TV stanice teraz 
sledujú našu televíziu. 
To je skvelé. 
Je to preto, 
že sme tá najinšpirujúcejšia  
televízna stanica. 
Oni začínajú ísť 
pozitívnym smerom. 
Skutočne sa tomu 
veľmi teším. 
Je to ale trochu pomalé. 
V súčasnosti 
mnohé TV stanice 
nevysielajú len komerčné 
programy, aby zarobili 
peniaze, často vysielajú 
programy o vegetariánstve 
a ekologických problémoch. 
Predtým sme o tom 
nikdy nepočuli ale teraz 
to vidíme veľmi často – 
aj v novinách. 
Akurát že oni 
nevysielajú výhradne 
takéto programy každý deň, 
ako to robíme my. Ale 
vysielajú ich celkom často. 
Oni vedia, že my skutočne 
prispievame s úprimnosťou, 
že všetky naše informáciu 
sú veľmi pravdivé, 
a že to robíme zo srdca. 
Naše programy sú 
veľmi bohaté, krásne, čisté, 
jasné a konštruktívne, 
takže sa všetci cítia 
veľmi dojatí. 
Áno. 
Druhá dobrá správa je, 
že počas môjho terajšieho 
pobytu v Paríži, keď som 
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večerala vo francúzskej 
reštaurácii Loving Hut 
Rozprávala som sa 
aj s personálom reštaurácie, 
aby som sa dozvedela, 
ako sa im darí – 
reštaurácia bola otvorená 
v strede júla, 
čo je asi  
pred mesiacom a pol. – 
a odozva bola taká, 
že najmenej päť či šesť 
vegetariánskych stránok 
vo Francúzsku im urobilo 
reklamu zdarma. 
Skutočne? 
A sú to všetko slávne  
stránky, vrátane 
VG Zóny vo Francúzsku. 
Tieto celonárodné  
web stránky, ktoré uvádzajú 
vegetariánske reštaurácie, 
propagujú našu Loving Hut 
zdarma. 
Dokonca zverejňujú fotky 
a píšu recenzie. 
Sú to aj niektoré 
osobné web stránky. 
Keď som tam bola, 
videla som ich prichádzať, 
aby urobili fotky 
pre svoje blogy. 
Iná americká web stránka 
„Zdravé hodiny“ 
robí to isté. 
Veľmi dobre. 
Je to veľmi zaujímavé. 
Umiestnili to na internet, 
preto som sa pozrela, 
či tam mnoho ľudí 
zanechalo odkazy. 
Vyplynulo z toho, 
že Loving Hut získala 
najviac recenzií. 
Niektorí ľudia 
napísali recenzie, 
keď tam večerali. 
Niektorí ľudia 
nás ešte nenavštívili, 
ale po tom, ako si prečítali 

recenzie iných ľudí, 
povedali: 
„Chcem tam ísť aj ja.“ 
Obsah ich recenzií 
je skutočne skvelý. 
Sú veľmi pozitívne: 
„Veľmi chutné“, 
„dobré jedlá“, 
„veľký výber“, 
„výborné služby“. 
Hovoria, 
že služby sú veľmi dobré, 
prostredie je príjemné 
a že cítia veľa lásky, 
keď tam večerajú. 
A čo viac, 
väčšina surovín 
používaných v reštaurácii, 
sú v bio kvalite (organické). 
Dokonca aj nápoje sú bio. 
Veľmi zaujímavé. 
Takmer všetko 
je tam organické. 
Takisto zdôrazňujú 
výhody vegánskej stravy 
pre naše telo. 
Pýtala som sa ich, 
koľko zákazníkov 
zvyčajne majú. 
Povedali, 
že je to asi mesiac 
od slávnostného otvorenia 
a už majú pravidelné 
rezervácie. 
Každý večer majú 
okolo sedem až desať 
rezervácií. 
Ich najlepší deň zatiaľ 
bol 85 zákazníkov. 
To je veľa. 
Niekedy majú 
40 – 50 zákazníkov 
v priebehu jedného večera. 
Takmer každý večer je to tak. 
Je to veľmi dobre prijímané. 
Hovoria, že august je  
vo Francúzsku ešte  
prázdninový mesiac, 
takže na okolí 
nie je mnoho ľudí. 

Odhadujú, 
že pracujúci z okolitých  
úradov sa vrátia 
v septembri. 
Rozumiem, rozumiem. 
Ich podnikanie 
bude potom veľmi dobré, 
a dokonca ešte lepšie. 
Odhadovali, 
že budú mať viac práce. 
Veľmi dobre. 
Medzi ich zákazníkmi – 
videla som ich osobne – 
boli veľmi výnimoční ľudia, 
ako speváci, novinári 
a tiež turisti. 
Sú to nevegetariáni 
a samozrejme aj vegetariáni. 
Večerajú u nich 
všetky druhy zákazníkov. 
(Dobre.) 
Zistila som zaujímavú vec, 
a síce že polovica 
ich zákazníkov 
tam chodí pravidelne. 
Keď už tam raz večerali, 
nasledujúci krát privádzajú  
so sebou ďalších ľudí. 
Bola som tam mnohokrát. 
Keď som tam jedla, videla 
som stálych zákazníkov, 
ktorí priviedli ďalších ľudí. 
Samozrejme. 
Povedia ostatným, 
že Loving Hut 
je veľmi dobré miesto. 
To najlepšie. 
Propagácia ústnym podaním 
je tá najlepšia. 
Ohlasy sú veľmi dobré. 
Veľmi dobre. 
Posledná vec 
je veľmi dôležitá. 
Jeden zákazník povedal, 
že týždeň predtým, 
než prišiel do reštaurácie, 
mal sen. 
V tom sne 
mu nejaká dáma dávala kľúč, 
ale on nevedel prečo. 
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O týždeň neskôr 
sa išiel najesť do Loving Hut. 
V tom čase uvidel 
Majsterkinu úvodnú knižku 
„Kľúč k okamžitému 
osvieteniu“. 
Povedal: „Teraz viem, 
čo ten kľúč znamená.“ 
Potom kontaktoval 
parížske centrum. 
Chcel získať „kľúč“. 
Áno, áno. 
Chcel vedieť viac. 
Veľmi dobre! 
Celý personál reštaurácie 
je veľmi vďačný Majsterke, 
za vaše požehnanie 
a chce vám vyjadriť 
svoju vďačnosť. 
To je všetko. 
Vidíte, aké je ľahké hovoriť? 
Dobrý deň, Majsterka. 
Ďakujem, že sa staráte 
o Formosu (Taiwan). 
Tajfún Morakot 
8. augusta priniesol záplavy. 
Keď sme počuli správy, 
s Majsterkinou láskou 
a požehnaním 
sme okamžite zmobilizovali 
materiálnu pomoc 
a ľudské zdroje a išli sme 
do postihnutých oblastí. 
Zasvätení z Tainanu, 
Chiayi, a Kaohsiungu  
pracovali dňom i nocou 
bez spánku a pripravovali 
30 000 vegánskych jedál, 
pre obete 
zhromaždené 
na mestskom úrade. 
Rozdávali sme obetiam  
aj SOS letáky. 
Medzinárodná asociácia 
Najvyššej Majsterky 
Ching Hai 
tiež získala uznanie 
od mnohých médií 
na Formose (Taiwan) 
ako sú Era TV, CTI TV 

a CTS TV. 
Oznamovali, ako členovia 
našej asociácie pomáhali 
v postihnutých oblastiach 
a ako sme poskytovali  
obedy obetiam. 
Reportéri 
z PeoPo Citizen 
Journalism Platform 
nielenže nafilmovali, 
ako sme pripravovali obedy, 
ale išli aj 
za našimi vozidlami, 
ktoré rozvážali obedy 
do postihnutej oblasti, 
aby o nás natočili zábery, 
ako rozdávame obedy. 
To je veľmi nápomocné. 
Ďakujem, že ste nás učila 
lekcie lásky, 
bezpodmienečnej služby 
a empatie 
po všetky tie roky. 
Aj ja som išiel 
do postihnutých oblastí 
s našimi bratmi a sestrami, 
aby som pomáhal obetiam 
čistiť nábytok 
a odstraňovať blato. 
Podľa  
Wang Chung-Ho,  
vedca z Inštitútu 
zemských vied 
na Akadémii Sinica, 
tá katastrofa priamo súvisí 
s globálnym otepľovaním. 
Globálne otepľovanie narúša  
termálnu energiu Zeme, 
čo vyúsťuje 
do extrémnej klímy. 
Stále viac tajfúnov 
ohrozuje  
Formosu (Taiwan), 
so zvyšujúcou sa frekvenciou 
a intenzitou. 
Problém globálneho 
otepľovania sa stáva 
takým vážnym, že ho viac 
nemôžeme ignorovať. 
Ak zastavíme 

spotrebu mäsa, 
budeme schopní 
znížiť globálne otepľovanie 
a minimalizovať šancu 
na výskyt katastrof. 
Obyvatelia Formosy  
(Taiwanu) sú veľmi 
prostí a čistí. 
Počas katastrofy 
všetci prispievali, 
bezpodmienečne, 
so súcitom. 
Avšak ľudia rýchlo 
zabúdajú na škody, 
ktoré spôsobili 
tomuto kúsku zeme. 
Majsterka, ako môžeme  
pomôcť obyvateľom 
Formosy (Taiwanu)? 
Už všade vysielame 
Supreme Master TV. 
Mnohé TV stanice 
na Formose (Taiwane) 
vysielajú 
Supreme Master TV. 
Ak to ľudia ešte nesledujú, 
môžeme im len dať čas. 
Čo iné ešte môžeme robiť? 
Celý svet je takýto, 
nielen ľudia 
na Formose (Taiwane). 
Napriek tejto situácii 
stále jedia len jedno 
vegánske jedlo týždenne. 
Všetci už boli informovaní. 
Všetci to už vedia. 
Vedia to, 
no aj tak to nedokážu urobiť. 
Prečo? 
Skutočne, ich mentalita sa  
sa musí zmeniť. 
Rozumiete? 
Napríklad fajčiari 
všetci vedia, 
čo je napísané na škatuľke, 
že cigarety škodia telu, 
spôsobujú ľuďom choroby 
a dokonca vás môžu zabiť, 
no oni aj tak ďalej fajčia. 
Samozrejme, teraz je to  
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zakázané, takže sa musia  
zmeniť.  
Vláda musí zasiahnuť. 
Ak to vláda nedokáže 
urobiť teraz... 
Myslím, že mnohí vládni 
úradníci teraz vedia, 
aký vážny je ten problém. 
Keby chceli vedieť, 
môžu si to vyhľadať 
na internete. 
Organizovali už mnoho 
medzinárodných konferencií 
o globálnom otepľovaní. 
Je veľmi ťažké zachrániť 
ľudí. Rozumiete? 
Je ťažké zachrániť ľudí. 
Len pokračujte 
vo svojom úsilí. Dobre? 
Zachránime proste každého, 
koho bude možné. 
V poriadku. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
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