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Vy plačete? 
Všetci sú šťastní, 
prečo plačete? 
Vy ste tu? 
Ahoj, Čoko. 
Vitajte doma, priatelia. 
Videla som veľa dobrých  
správ. Dobrý deň všetkým. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Ako sa máte, súdruhovia? 
Toto, súdruh. 
Kde sú súdruhovia? 
Áno, aj toto je „súdruh“. 
V niektorých politických 
systémoch sa navzájom  
volajú „súdruh“, nie „občan“, 
nie „ty, vy, ja“ 
ale „súdruh“. Dobre – 
aulacký (vietnamský) súdruh, 
čínsky súdruh. 
Všetci ste v poriadku? 
Áno! 
Máte sa dobre? 
Veľmi dobre. 
Fajn, v Európe  
sú ľudia radi štíhli, však? 
V Číne, 
v Au Lac (Vietnam), 
na Formose (Taiwan) 
sú radi bacuľatí, 
bacuľatučkí. 
Takže moje psy 
by boli veľmi populárne 
na Formose (Taiwan) 
a v Číne. 
Viete, sú bacuľatí. 
Keď Happy beží, 
jej tuk sa otriasa s ňou, 
a keď si ľahne, 
jej tuk sa rozloží 
ako prestieradlo. 
Je to druh psa, 
ktorého by Číňania nazvali: 
„hen you fu bao“, to znamená 
„má dobré zásluhy“, 
áno, dobrú zásobu zásluh. 
Ak ste tučný, znamená to, 
že ste skutočne dobrý, 
že ste vykonali 
nejaké dobré skutky 

v minulom živote. 
Ja ani vy 
nie sme v Číne obľúbení, 
vy, Čoko a ja. 
Nie sme v Číne obľúbení. 
Chlapec vedľa rozhodne 
áno, je bacuľatý – 
bacuľatý tu, 
bacuľatý všade. 
Na zdravie. Na vaše! 
Mám nejaké správy 
z Británie, Majsterka. 
A rada vás vidím. 
Áno, aj ja vás rada vidím, 
mamička. 
Odovzdávali sme 
nejaké ocenenia, 
ktoré ste udelila ľuďom 
vo Veľkej Británii 
a obzvlášť  
dve mladé dievčatá, 
boli veľmi inšpirujúce, 
keď sme im odovzdali 
ocenenia, 
ich ochota zmeniť sa. 
Obe dali sľub, 
že sa stanú vegánkami, 
len čo im odovzdáme ceny 
a urobíme s nimi rozhovor. 
Prečo dali sľub, 
že budú vegánkami? 
Dali sme im 
nejaké štatistiky 
zo Supreme Master  
Television, 
a sú to veľmi súcitné 
mladé dievčatá. 
A Emily Cummins, 
ktorá od vás získala ocenenie  
za vynález, ktorý urobila, 
chladničku, ktorú vyrobila, 
prednáša na univerzitách 
a na školách 
mladým ľuďom. 
Je plná energie, 
veľmi inšpirujúca 
a chystá sa vziať 
niektoré z týchto informácií 
na univerzity, 
(Odovzdať ich.) 

odovzdať ich (Skvelé.) 
a my sme jej dali 
množstvo informácií 
zo Supreme Master 
Television, aby to mohla 
urobiť. (To sa mi páči.) 
A Amy Lambert, 
ktorej ste dali 
30 000 dolárov 
na sirotinec v Tanzánii, 
o dva dni neskôr  
mi napísala email, 
chcela sa stať vegánkou 
a chcela informácie 
o vegánskej strave. 
Takže je skutočne inšpirujúce 
počuť týchto mladých ľudí, 
že sú takí ochotní zmeniť sa. 
(Veľmi. Skvelé.) 
Vďaka tomu si uvedomíte, 
ako sa svet zlepšuje, 
takíto mladí ľudia 
tomu napomôžu. 
(Skvelé. Výborne.) 
Ďakujeme, Majsterka. 
Ďakujeme, že ste nám dala 
robiť túto prácu, je skvelá. 
Ďakujeme, že ste nám  
dovolila odovzdať  
ocenenia v Anglicku, 
pretože sme stretli  
niekoľko fantastických ľudí. 
Prečo, je to vaša práca, nie? 
(Áno, áno.) 
Je vašou prácou  
odovzdávať ocenenia, nie? 
Je to ľahká práca. 
Dobre,  
aspoň niečo robíte. 
Vaša práca, odovzdávať 
ocenenia, je veľmi zábavná. 
Stretávať ľudí, 
(Skvelých ľudí, áno.) 
ktorí to oceňujú, 
samé objatia a podobne, áno. 
Som rada, že sa menia, áno. 
V Číne hovoríme: 
„ren xing ben shan“, 
čo znamená  
„ľudia sú pôvodne dobrí, 
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súcitní a láskaví“. 
Hovorila som vám to  
mnohokrát.  
Musia sa len vrátiť k svojej 
súcitnej podstate. 
Nie je to tak, 
že ja robím niečo skvelé 
alebo že im dávam 
ich dobré vlastnosti, nie, nie. 
Ja im len hovorím: „vráťte sa 
do svojho pôvodného stavu, 
k pôvodnej kvalite“, 
čo znamená 
deti Božie, 
Budha, 
budúci Budha. 
Takže skutočne oni sú len 
po celý čas zle vedení, 
tak ako sme boli predtým 
vy a ja, tak isto 
ako naši rodičia predtým,  
chápete? 
A potom nás nútili jesť mäso 
a robiť veci, 
o ktorých sme ani nevedeli, 
že sú nesprávne. 
Boli sme príliš mladí 
a zraniteľní 
a dôverovali sme dospelým, 
ktorí dôverovali dospelým 
pred nimi 
a tak vznikol chaos. 
Máme teraz na svete chaos, 
ale ľudia sú skutočne dobrí. 
Keby vedeli to, čo vieme my, 
zmenili by sa. 
V poriadku, dúfajme, 
že sa všetci zmenia, 
pretože to je príliš pomalé. 
Skutočne mám teraz obavy; 
Mám aj nemám strach. 
To znamená, 
robím si starosti, že jedného  
dňa, keď sa všetci rozhodnú 
byť vegáni, mohlo by 
už byť príliš neskoro. 
Chápete, čo myslím. 
A nerobím si starosti,  
pretože keď vy pracujete 
zo všetkých síl, 

nebudete sa cítiť vinní. 
Cítite sa najlepšie ako sa dá. 
Či už príde úspech alebo 
neúspech, viete, že ste  
urobili, čo sa dalo. 
Ľudia majú vlastnú 
slobodu rozhodnúť sa 
a ak karmický vzorec 
celého sveta, 
kolektívny karmický vzorec, 
je príliš veľký, potom 
to jednoducho necháme tak. 
Mám aj nemám obavy. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň! 
Vlastne toto je dobrá správa, 
dobrá správa 
o psoch vegánoch 
alebo aspoň vegetariánoch. 
Môžem niečo prečítať? 
Nech sa páči. 
Naša  
najmilovanejšia Majsterka, 
ľudia v médiách  
dlho diskutovali o tom, 
či je prospešné pre psov, aby 
boli vegetariáni či vegáni. 
PETA (organizácia „Ľudia 
pre etické zaobchádzanie 
so zvieratami“) 
urobila prieskum 
300 psov, 
ktorý trval jeden rok. 
Zistili, 
že 82 % psov, 
ktorí boli vegáni 5 alebo 
viac rokov, mali dobré 
až vynikajúce zdravie. 
Áno. 
Prieskum naznačil, 
že psy vegáni 
alebo vegetariáni 
majú jasnú zdravotnú  
výhodu, najme tie, 
ktoré sú vegánmi, (Iste.) 
pretože u nich bolo zistených 
menej alebo žiadne infekcie. 
Niektoré ďalšie výhody 
psov vegánov 
alebo vegetariánov: 

jedna dáma v štúdii povedala, 
že jej pes trpel 
vážnou osteoporózou 
a teraz po zmene stravy 
ten pes celé hodiny behá  
ako kôň 
bez akýchkoľvek problémov. 
Áno? 
Predtým nemohol? 
Áno. 
A potom? 
Po zmene stravy 
pes už viac nevracal 
ani nemal tráviace ťažkosti. 
Vidíte? Dokonca aj psy. 
Ten pes už nemal 
problém s hmotnosťou. 
A v neposlednom rade 
si majitelia všimli u psov 
lepšiu srsť. 
Áno, keď sú vegáni. 
(Áno.) Vegetariáni. 
To bola dobrá správa 
o psoch vegánoch 
a vegetariánoch. 
Áno, môžem to dosvedčiť, 
pretože moje psy sú zdravé, 
aj keď trochu tučné 
ale zdravé. 
Som si istá, 
že to bol čínsky pes. 
A Goody tiež, 
bacuľatý. 
Ale behajú ako kone, 
žiaden problém. 
V poriadku, ďakujem 
za vaše dobré správy. 
Sú to dobré správy. 
Ešte nejaké dobré správy? 
Áno. 
Aj Čoko 
má dobrú správu. Dobre. 
Odkiaľ? Z Afriky? 
Z Južnej Afriky. 
Južná Afrika, dobre. 
Predovšetkým vám veľmi 
pekne ďakujem, Majsterka, 
že ste nám dovolila 
podeliť sa o dobré správy. 
Iste, máme radi dobré správy. 
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Mám tri dobré správy 
z Južnej Afriky. 
Prvá z nich je, 
že centrum v Johannesburgu 
sa postaralo o otvorenie 
prvej 100% 
vegetariánskej reštaurácie. 
Je to hneď pod 
meditačnou halou, 
takže tam chodia všetci 
a užívajú si to, 
aj keď sa k nám nepridajú, 
no aj tak majú prospech 
z našej meditácie. 
Áno, iste. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Druhý dobrý príbeh 
z Južnej Afriky, 
Majsterka,  
sa týka toho, že vláda 
rozšírila zákaz fajčenia 
na uzatvorené priestory 
a vozidlá, 
v ktorých sú deti 
a nefajčiari. 
Dokonca zvýšili 
peňažné tresty pre tých ľudí, 
ktorí to porušia. 
To je dobre. 
Ďakujem, Majsterka. 
Posledná správa, Majsterka 
je o manželskom páre, 
o rodine žijúcej v provincii 
KwaZulu Natal 
v Južnej Afrike, ktorí 
sú priekopníkmi vo výrobe 
vegánskych mrazených 
potravín s názvom Fry’s. 
Myslím si, 
že si zaslúžia veľkú poctu 
za to, že pomáhajú 
v zásobovaní 
obyvateľov Južnej Afriky 
vegetariánskymi potravinami. 
Ďakujem, Majsterka, 
za toto všetko. 
Želám si, aby sme 
dokázali viac než to. 
Áno, ďakujem vám 
za dobré správy. 

Veľmi dobre, Čoko. Dobre. 
A vy jete viac 
alebo menej? 
Otvárate reštauráciu? 
Pracujete tam alebo 
ich len podporujete. 
Len ich podporujem. 
Aj to je dobré. 
Ľudia, ktorí robia dobré veci, 
potrebujú aj 
podpornú energiu. 
To je veľmi dôležité. 
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