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Dobrá, další. 
Zvolte, vy zvolte. (Ano.) 
Jejímu synovi je teď 16 let, 
nemohl přijet, 
protože věkový limit 
je teď 18 let. 
(Och. Ano.) 
Syn ale řekl: 
„Nedělej si starosti, 
jeď na setkání, 
já si dovedu připravit 
moji krabičku s jídlem 
a jít do školy.“ 
A posledně, 
na setkání v Anglii, 
její manžel dostal 
nějaké bonbóny, 
a její syn řekl: „Och, 
ty bonbóny vypadají 
jako že jsou…,“ syn viděl 
Světlo v těch bonbónech. 
Syn vždy říkal: 
„Až vystuduji, 
pojedu do Evropy. 
Nechci žít s tebou.“ 
Pojede do Evropy, na co? 
„Protože si myslím, 
že je tam Mistryně,“ že? 
Ano. To je to, 
co si myslí, že? (Ano.) 
Dobrá, jeden pro vás 
a jeden pro syna. 
Vzácnost. 
Mé vnučce bude 
23 měsíců. 
Od jejích 
14 měsíců jsme jí dávali 
vegetariánské obědy 
s sebou do jeslí. 
Jedla moc dobře 
vegetariánská jídla. 
Když jsme jí připravili 
karbanátek nebo 
jídlo se sojovým „masem“, 
nechtěla ho 
jíst, 
protože si myslela 
že je to šunka nebo maso. 
Myslí si, že zelenina 
je jedině vegetariánské jídlo 

a jí doteď 
jen to. 
Je velmi silná 
a zdravá. 
Taky roste tak rychle. 
Vždy říká lidem, 
že je jí 5 let, 
ne 3 roky. 
Ráda bych Mistryni  
poděkovala, že roste tak  
dobře a že je velmi chytrá. 
Je to vaše 
vnučka, ano? 
Vnučka. 
Její vnučce je teď 
23 měsíců. 
Když jí bylo 
14 měsíců, 
dávali jí s sebou do jeslí 
vegetariánské jídlo 
v krabičkách, 
proto je tak zdravá 
a dokonce nechce jíst 
vegetariánské maso, 
které vypadá jako maso. 
Ta dívenka řekla: 
„Nechci to jíst.“ 
jí jen zeleninu. 
Och, protože 
to vypadá jako maso. (Ano.) 
Och, můj Bože. 
Ano. A pak říkala, 
že je její vnučka tak zdravá. 
Proto řekla: 
„Děkuji Vám mnohokrát.“ 
Není zač. 
Mám 
vegetariánskou restauraci 
a zákazníci 
mi říkají, 
že jejich nemoc odešla, 
když snědli mé jídlo. 
Takže restauraci 
byla dělaná 
ústní reklama. 
Nicméně, od srpna 
nemáme mnoho zákazníků. 
Přemýšlím, jestli mám 
tu restauraci zavřít. 
A pak jsem měla sen, ve 

kterém jsem se přestěhovala 
do moc hezkého domu. 
Znamená ten sen, 
že karma (odplata) 
je pryč, 
tak si mám dát odpočinek? 
A pak jsem 
běžela sem, když jsem 
slyšela novinku o setkání. 
Ona má 
vegetariánskou restauraci 
a zákazníci říkají, 
že když jedli její jídlo, 
jejich nemoc odešla. 
A pak od srpna, 
že zákazníci přestali 
chodit 
a jí se pak zdálo, 
že se stěhuje 
do velkého, krásného domu. 
Pak slyšela o setkání, 
tak všeho nechala 
a běžela sem, možná, 
že snila o 
stěhování 
do lepší restaurace nebo 
aby otevřela lepší restauraci, 
Loving Hut. 
„Je to význam toho snu?“ 
ptá se. 
Proč se mě ptáte? 
Já nejsem v tom snu. 
Nebyla jsem tam. 
Ano. 
Toto je o mé 
9 leté dceři 
a Supreme Master TV. 
Tyto dny zasvěcení lidé 
pilně pracují 
pro Supreme Master TV 
nebo dělají související práce. 
Máme stále puštěnou 
Supreme Master TV, 
24 hodin denně. 
Já jsem sledovala 
Supreme Master TV 
na mém počítači, 
sledovala jsem, že zasvěcení 
pilně pracují. 
Na mně do dolehlo tak, 
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že jsem se cítila 
odrazená. 
Druhý den ráno 
mi moje dcera říkala: 
„Mami, Mistryně vyšla 
ze Supreme Master TV 
a dívala se takto 
na tebe. 
Pak si se mnou hrála.“ 
Moje dcera mi to řekla, 
Myslím, že mě 
Mistryně utěšovala, protože 
jsem se cítila odrazená. 
Cítila vinu, 
že jiní zasvěcení pracují 
pro Supreme Master TV, 
a ona moc nedělá. 
Pak měli puštěnou 
Supreme Master TV 
24 hodin denně 
v jejím domě, (Ano.) 
pak její dcera, 
je jí 9 let, jednoho dne viděla 
Mistryni, jak vychází 
ze Supreme Master TV 
a pak si s ní hrála, 
a pak svoji matku utěšila, 
protože 
byla trochu… 
Měla jsem na mysli, 
že Mistryně vystoupila ven 
ze Supreme Master TV 
a vstoupila do našeho domu, 
ne že se Mistryně objevila 
na Supreme Master TV. 
Z obrazovky, ano. 
Říká to samé, 
že Mistryně vystoupila 
ze Supreme Master TV a… 
Vystoupila… 
Vystoupila. 
Vystoupila… 
„Pracovala“ znamená práci. 
Vystoupila z TV, 
z TV obrazovky. 
Ano, ano. (A pak?) 
Pak vstoupila k nim domů 
a hrála si 
s její dcerou 
a utěšovala matku. 

Matka to viděla 
nebo to viděla 
jen dcera? 
Dcera jí vyprávěla 
ten příběh. 
Takže matka je slepá! Ano. 
Pokud chce otevřít 
Loving Hut, 
může, 
každý to může udělat, 
jen kontaktujte 
organizaci, (Ano.) 
lidi 
na Formóze (Taiwanu) 
a uvidíte, co máte dělat, to je 
vše. Nemusíte se mě ptát. 
Ona neví, 
co má dělat, protože 
musí pracovat 
v restauraci 
nebo předají podnikání 
někomu jinému. 
Já nevím. 
Na tyto věci se neptáme. 
Situace záleží 
na tom, co chcete, 
a jaká je situace, ano? 
Ale Loving Hut 
má základní 
standarty, víte? 
Například, jídlo musí 
být veganské 
a nabízejí jídla, 
která jsou populární. 
Proto většinou dělají 
stejná jídla, ano? 
S některými místními jídly 
navíc, ano? S některými 
navíc, „mimochodem“. 
Musí ale být veganská 
a nazdobená podobným 
způsobem, aby se lidi, 
kteří přijdou, cítili dobře, 
vypadalo to stejně 
jako jednotnost. 
V restauraci 
nesmí být žádné 
živočišné produkty. 
Absolutně žádné 
živočišné produkty. 

Jste tedy šťastná? 
Taky ale mají nějaké 
místní produkty, místní jídla. 
Záleží na tom, 
jaká je to země. 
Loving Hut má 
základní menu, ale 
zahrnuje taky nějaká 
celosvětová jídla navíc. 
A pokud chce někdo 
otevřít Loving Hut, 
musíte se jich zeptat 
na pravidla. 
Ano. A taky vám  
řeknou, kde kupovat 
potraviny, aby byly 
jistě veganské. 
Protože, když budete 
používat stejné jméno, 
měli byste chránit 
reputaci 
toho jména. (Ano.) 
Jinak si můžete 
otevřít jakoukoli 
vegetariánskou restauraci. 
My ale chceme 
používat stejné jméno, 
stejný styl, 
aby byl všude stejný 
Loving Hut, 
tak, aby to mělo efekt, 
efekt opice. 
Společně tým 
z Formózy, 
a tým z Korei připravují 
první Loving Hut. 
My připravujeme 
první restauraci. 
Kde? 
Připravili jsme dohromady 
10 až 15 jídel. 
Mimochodem, 
kde ji otevíráte? 
První je v Soulu. 
Soul se bude otevírat. 
Hodně štěstí. 
Ano, děkujeme Vám. 
To je pro zaměstnance. 
To je pro tým 
Supreme Master TV. 
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Pro tým Loving Hut. 
Ano, tým Loving Hut. 
Pro jednotný ráz, ano? 
Aby to bylo silné, mocné. 
Aby to mělo 
ve světě efekt. 
Otevíráme restauraci, 
nejen pro restauraci, 
ale právě pro efekt, 
a pak bude 
víc a víc 
Loving Hut 
a víc a víc lidí 
bude vegetariány. 
Dobrá. Jestli už někdo 
mluvil, 
ať nemluví znovu. 
Nechte někoho dalšího. 
Už jste jednou 
mluvila, že? 
Jeong Ryum, Jeong Ryum.   
Přijela jsem sem 
před několika dny. 
Stěhovala jsem se 
z přírody 
blízko do centra v Soulu, 
což byla dlouhá cesta. 
Ten den tak moc 
pršelo, 
proto jsem si myslela, že 
Mistryně mi tak moc žehná. 
Stěhovala jsem se, 
ale předtím, cestou, hodně 
dlouhý, velký 5 tunový 
náklaďák narazil zezadu 
do našeho stěhovacího vozu. 
Škody byly velké, 
dohodli jsme se spolu 
a opustili jsme místo činu. 
Pak, když jsme dorazili 
a vybalovala jsem krabice, 
zjistila jsem, 
že rámy a skla, 
které byly nově vyrobené 
pro obrázky a obrazy 
Mistryně, byly 
všechny rozbité na kousky. 
Nicméně 
obrázky a obrazy uvnitř  
rámů byly v pořádku. 

Navíc, bylo tam 
ještě dost 
věcí rozbitých. 
Nicméně, když jsme 
přestěhovali všechny krabice 
a věci, zaměstnanci 
stěhovací firmy mi řekli: 
„Měli jsme štěstí, 
že nebyl nikdo při havárii 
zraněn. 
I když byly některé 
vaše věci rozbité, 
pojišťovna se 
o to postará. 
Ale mé srdce bolí 
nejvíc, 
že se rozbila skla 
od obrázků vaší matky.“ 
Omlouval se mi za to. 
Jen před několika dny 
se stěhovala 
z venkova do Soulu 
a toho dne silně 
pršelo, ona měla pocit, 
že je to požehnání 
od Mistryně. 
Pak do nich narazil 
5 tunový náklaďák, 
jedoucí náklaďák. 
Narazil do jejich náklaďáku? 
Ano, ano. Zezadu. 
Zezadu jejich náklaďáku? 
Ano, zezadu náklaďáku. 
A rozbilo se 
docela dost věcí. 
A sklo 
z vašich obrázků 
a obrazů se rozbilo 
a pak ten muž řekl: 
„Dobrá, zaplatíme 
z pojištění, vy nemáte 
pojištěné tyto věci.“ 
(Ano.) 
Ale ten muž řekl: 
„Och je mi líto, 
že se rozbily 
fotografie vaší matky.“ 
„To je mi moc líto,“ 
řekl ten muž. 
To je vše? (Ano.) 

Vypadám, jako její matka? 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

