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Chcete mi něco sdělit? 
Cokoliv?  
Ne? 
Ano. 
Mistryně, 
místní kanál NBC 
přišel do Vaší restaurace 
a udělal reportáž. 
Slyšela jsem o tom. 
Nedávno také 
Fox News informovali 
o tom, jak Mistryně 
udělila Zářivou cenu učiteli. 
Tomu, který byl odměněn 
1000 dolarů. 
Včera jsem to viděla. 
Velmi překvapený! 
Překvapený? 
Kdo byl překvapený? 
Ten učitel 
byl překvapený. 
Mnoho médií 
nás podporuje. 
Viděli jste ten seznam? 
Celkový počet jsme 
zjistili až tehdy, 
když jsme jim chtěli 
vyjádřit svoji vděčnost. 
Říkala jsem jim, 
že bychom měli být 
vděční těm dobrým 
novinám a televizním 
stanicím. Teď máme 
takový dlouhý seznam. 
Viděli jste ho dnes? 
Je to velmi dlouhý seznam, 
zahrnuje mnoho 
různých novin 
z každé země. 
Vypadá to tak působivě! 
Tak povzbuzující! 
Nečekali jsme to. 
Ok. 
Je jich ještě mnoho, 
o nichž ještě nevíme. 
Potřebujeme více pořadů 
podobných těm 
„60 minutovým“ talkshow. 
Takže jsme našli 
několik profesionálních 

společností zabývajících se 
veřejným míněním 
a udělali jim nějaké 
prezentace. Pak začali 
dělat průzkumy. 
Řekli nám, že pokud 
chceme propagovat knihu, 
měli bychom nejdříve 
propagovat autora. 
Takže začali 
studovat Vaši minulost 
a všechny události 
s vámi spojené. 
Všichni 
velmi žasli a začali nám 
vyjadřovat velkou podporu. 
Také sledovali 
Supreme Master TV 
a byli velmi překvapeni 
vysokou kvalitou 
našich programů. 
„Odkud toto 
pochází? 
Jak to, že jsem to za celou  
tu dobu ještě neviděla?“ 
Velmi nad tím žasli. 
Ok. To je dobré. 
To je dobré. 
Takto budou moci být 
zvířata zachráněna. 
A svět by také 
mohl být zachráněn. 
Někdy nemohu spát. 
Při pomyšlení na jejich 
utrpení nemohu spát. 
Ano, pokračujte. 
Například, James 
z Hippy Gurmánu. 
Sledoval 
Supreme Master TV 
po 5 nebo 10 minut, 
ale byl velmi překvapen, 
říkal, že 
„Kvalita programů 
Supreme Master TV 
je velmi dobrá.“ 
Samozřejmě. 
Takže televizní stanice 
již začaly 
něco dělat. 

Také s námi začali 
hovořit nakladatelé. 
Takže nejenom média, 
ale také nakladatelé 
s námi komunikují. 
(Ano, dobrá.) 
Takže celý proces 
běží velmi rychle. 
Toto je 
ve Spojených státech. 
To je velmi dobré. 
Svět se stává 
lepším a lepším. Vidíte, 
bylo tu tolik 
zpráv o míru. Dokonce 
i Spojené státy nyní 
redukují svůj jaderný arzenál. 
Redukují jej na 25 %.  
Později bude 
všechen zneškodněn. 
Už teď je to 
velmi dobré. 
To je báječné! 
Udělíme cenu 
na povzbuzení.  
Dobrá. Něco dalšího?  
Ano! 
Všechno to jsou dobré 
zprávy, ano? Nyní máme 
podporu médií. Jaké  
novinky ještě máte? 
Díky požehnání Mistryně 
je atmosféra 
duchovního praktikování 
v Laiyi, Pingtongu, 
velmi dobrá. 
Je nyní velmi dobrá? 
Ano. Nyní je vše 
ve správných kolejích. 
Naši zasvěcení 
si opravdu přejí, 
aby se Mistryně vrátila 
a zůstala v Laiyi. 
Co? 
Upřímně si to přejeme. 
Jistě žertujete. 
Laiyi je také 
velmi prostranné, 
(Já vím.) a rovinaté. 
Ano, já vím. 
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Líbí se mi to tam. 
Mám tam 
svůj dům. 
A můžeme 
společně meditovat. 
Také je tam v zimě teplo. 
Taiwan (Formosa) 
je velmi dobrý. 
Dovolte mi vám to říct. 
V Miaoli je v létě 
velmi chladno. 
Nahoře v horách 
je velmi chladno. 
Pak v zimě 
můžeme jít do Laiyi. 
Báječné. 
Je to jen několik 
hodin cesty. 
Pak, pokud chcete 
ještě chladnější místo, 
můžete jít na horu Ali. 
Taiwan (Formosa) 
má všechno. 
Má také sníh. 
Je tak úžasný! Skutečně. 
Vlastně jsem se 
cítila jako doma, 
když jsem žila 
na Taiwanu (Formose). 
A nyní, 
Formosská média 
hovoří pozitivně. 
Zlepšují se. 
Ok. 
Nyní se to zlepšilo 
všude, nejenom 
na Taiwanu (Formose). 
Ostatní země, 
mnoho zemí, které nás 
neznají, jsou také 
velmi dobré, 
natož Taiwan (Formosa). 
Ostatní země, které mě 
ani neznají, mají také 
pozitivní zpravodajství. 
Podívejte se na seznam, 
téměř každá země ve světě 
je nápomocná. 
Ty země jsme 
předtím vůbec neznali. 

Ani nedokážeme 
vyslovit název té země, 
a přece byly 
velmi nápomocné. 
Je tu 
tolik zemí. 
Jsem tak dojatá, když to 
vidím. Čtu jejich zprávy 
v různých 
novinách, 
v různých zemích, 
nebo o různých 
jednotlivcích, kteří nám 
pomohli. Všude. 
Je to tak krásné. 
Svět se stává 
lepším a lepším. 
Všichni strážci Dharmy 
se objevili. 
Ano, Taiwan (Formosa) 
je velmi dobrý. 
Ale musíme brát v úvahu 
situaci, ok? 
Cestovala jsem již 
mnoho let. 
Takže, všude je to dobré. 
Zůstanu kdekoliv 
s klidným domem. 
Odpočinu si. Odpočinu. 
Nyní si mohu odpočinout 
a zůstat tu nějakou dobu. 
Podívám se, zda nebudeme 
moci nalézt velké místo, 
kde by mě všichni mohli 
příležitostně chodit navštívit, 
nebo jak vám to bude 
pohodlné. Něco takového. 
Zima mi také nevadí. 
Je to úplně jedno. 
Máme topení. 
V létě máme 
klimatizaci. 
Nic nás nevystraší. 
Nebojíme se. 
Když ne tady, koupíme 
někde jinde. Ok. 
Později vám řeknu. 
Je také dobré, 
když můžete 
jednou za čas 

vycestovat na dovolenou 
z Taiwanu (Formosy). 
Měli byste příležitostně 
vyjet a trochu si 
rozšířit obzory. 
Dobrá. 
Ale takhle je to také dobré. 
Ano? Ano. 
Něco dalšího? 
Děkuji, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Někdo další? 
Mistryně, 
poté co NBC udělala 
interview o Vaší restauraci, 
mnoho lidí nám volalo 
a ptali se, 
kde ta restaurace je. 
Nyní máme tolik 
zákazníků. 
Mnoho zákazníků? 
Ano, spoustu zákazníků. 
Ráda bych jim poděkovala, 
protože uvedli, 
že naše restaurace je 
číslo 3 ve světě. 
Třetí nejlepší. 
(Třetí nejlepší.) 
Ano, řekli, že jsme 
třetí nejlepší. 
Pro tento televizní pořad 
„Hippy Gurmán,“ 
cestují po celém světě, 
aby udělali interview 
s každou restaurací, 
nebo s jakýmkoliv místem, 
kde mají dobré jídlo. 
Cestují 
po celém světě. 
Jsme třetí nejlepší 
ve světě. 
Myslí tím, že dosud je 
naše restaurace mezi třemi 
nejlepšími ve světě. 
Řekl, že jídlo 
bylo lahodné, a že cítil 
v jídle lásku. 
Ano, a také 
je velmi originální. 
Velmi originální. 
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Nekopírujeme ostatní. 
To je skvělé. Samozřejmě. 
Řekl, že našim 
spolupraktikujícím 
velmi věří. 
Zmínil, 
že pokud by jeho nejbližší 
kdy potřebovali péči, 
svěřil by je 
našim spoluzasvěceným. 
Ano, jsme velmi laskaví 
a čestní, ok. 
Ano. 
Jsem na vás 
velmi pyšná, protože mě 
reprezentujete. 
Podle žáků 
mohou poznat, 
jaký je Mistr. Ano? 
Je to velmi prosté. 
Ovocný strom poznáte 
podle jeho plodů. 
Odkud pochází jablko? 
Z jabloně, je to tak? 
A co pomeranč? 
Z pomerančovníku.  
Citrón? 
Z citronovníku. 
Tak kyselý, samozřejmě.  
Dobrá. 
Takže nyní rozumíte. 
Pokud jste laskaví, lidé 
o tom budou hovořit. 
Postupně pak 
budou chápat. Ano? 
Svět je nyní 
o trochu lepší. 
Svět se nyní 
zdá být tak dobrým. 
Zdá se, že lidé nyní 
velmi dobře komunikují. 
Vypadá to, 
že se řídí naší radou 
a jdou směrem, 
který ukazujeme. 
Vypadá to tak. 
A cítím se teď 
velmi dobře. 
Samozřejmě, 
je to trochu pomalé, 

ale lepší než nic. 
Pokud se celý svět 
stane dobrým, pak 
pokud nadejde i den zkázy, 
nebude to tak špatné. 
Pokud jsou lidé 
dobrosrdeční, 
půjdou do Nebe. 
Hovořím 
o lidech mimo vás – 
vy máte svoji Mistryni 
a dokážete se 
o sebe postarat. 
Ukázala jsem vám cestu, 
a měli byste 
utíkat sami. 
Je to opravdu povzbuzující, 
protože každý den sleduji 
zprávy a mnoho z nich 
jsou velmi dobré zprávy. 
Ano, něco dalšího? 
Ještě něco jiného? 
Mistryně, 
právě jste zmínila, 
že když budeme 
tuto zprávu šířit, 
mnoho lidí ji 
ochotně přijme, 
a dokonce nám 
spontánně pomůže. 
Zasvěcení z Formosy 
často jezdili 
do jiných zemí. 
Někdy nás překvapilo, 
že někteří lidé zkrátka 
přišli, aby nám pomohli. 
Jako v Azerbajdžánu. 
Azerbajdžánu? 
Azerbajdžánu. 
V centrální Asii. 
Ano. 
Je tam jeden člověk, 
který nám pomohl přeložit 
leták Mistryně. 
Poté, co dokončil překlad 
řekl, že bude 
pomáhat 
s prací Mistryně 
do svého posledního dechu. 
Azerbajdžán. 

Ano, Azerbajdžán. 
Já vím. 
Ano, ten starý muž. 
Nikdo mi o tom neřekl 
až do teď, kdy již zemřel. 
To je v pořádku. 
Slyšel jsem, že jej 
Ministerstvo zahraničních 
věcí poslalo pracovat 
na Střední východ. 
Zatímco pracoval 
na Středním východě 
v průběhu své návštěvy, 
překládal pro 
Supreme Master TV. 
Byl vedoucím na vysoké 
škole, na institutu. 
Stalo se, 
že žáci z několika 
blízkých zemí 
ten institut navštěvovali, 
tedy on požádal 
ty žáky,  
aby nám ve svých 
zemích pomohli. 
Ano, 
mnoho lidí nám pomohlo. 
Je skutečně dobrosrdečný 
a nyní je v Nebi. 
To všechno je díky 
jeho laskavosti a pomoci. 
Byl opravdu 
dobrosrdečný. 
Řekl, „Nezáleží na tom, 
co budete potřebovat, 
já určitě pomohu.“ 
Poté, co přeložil 
Váš leták, řekl, 
že skutečně rozuměl 
obsahu knížky. 
Opravdu pomáhal 
s prací Mistryně 
do poslední minuty 
svého života. 
To proto, 
že jeho čas se naplnil. 
Byl relativně starý. 
Nadešel jeho čas. 
Ale šel do Nebe, 
a dosáhnul 

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


Titul: TV_1894_Svet povznášajúcich duchov_I 

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 4 / 9 

tak vysoké úrovně. 
Tak laskavý člověk, takže  
si to samozřejmě zasloužil. 
Dobrá. Někdo další?  
Ano, spusťte. 
Mistryně, 
Člen představenstva a ředitel  
základní školy 
v Hualien si vyžádali 
knihy Mistryně,  
„Ptáci v mém životě“ 
a 
„Psy v mém životě“, aby 
je mohli sdílet se studenty 
a inspirovali tak jejich malby.  
Taky ve třídě 
vysvětlili příběhy 
z knížek 
dětem.  
Zeptali se jich, jestli  
je nějaký rozdíl 
mezi způsobem, jakým  
oni milují zvířata 
a způsobem, jakým je miluje 
Nejvyšší Mistryně.  
Děti řekli, že 
kdyby se Nejvyšší Mistryně 
starala o zvířata, bez  
ustání by mluvila ke svým 
pejskům a říkala by jim: 
„Miluji tě. Miluji tě.“ 
Školy na vesnici 
nemají knihovny 
nebo knihy, které by si  
studenti mohli půjčovat. 
Školy ve městě, 
dokonce i když mají knihy, 
nemají … 
Například jejich knihy 
o ptácích budou jenom  
o ptácích. Nemají knihy 
o tom, jak se lidi starají 
o zvířata, jak je milují,  
nebo o takových vzájemných  
vztazích. Takže oni všichni  
mají velice rádi vaše knihy  
(Všichni jim rozumí.)  
a přicházejí  
a žádají si tyto knihy.  
Okresní správa 

na svých oficiálních  
stránkách uvádí odkaz 
na náš web, 
takže školy k nám mohou 
přijít  
a knihy si vyžádat. (Dobrá.) 
A knihovny mají velice rády 
naše časopisy News. 
Někdy si myslí, že 
jeden nebo dva výtisky 
jim nebudou stačit 
a říkají si o další.  
(Pak pro ně tiskněte 
víc.) Ano, v těch časopisech 
je tak mnoho 
pozitivních příběhů.  
Rovněž mnoho univerzit 
a intelektuálů má velice 
rádo knihy Mistryně,  
takové jako například 
„Klíč k okamžitému osvícení, 
Svazek č. 10: Duchovní 
podstata legend 
starobylé Číny.“ 
Vysokoškolští studenti 
mají tyto knihy velice rádi.  
(„Duchovní podstata 
legend  
starobylé Číny?) Ano. 
Oni mají tu knihu 
velice rádi.  
Říkají, že by tu knihu mohli  
používat jako učebnici 
na učení Čínštiny. 
Samozřejmě. Vždy měli 
tyto příběhy. 
Proč čekali, až 
ty příběhy budu vyprávět já?  
Jazyk Mistryně je 
velice jasný a zajímavý. 
Dobře. 
Rozdáváme 
mnoho knih. 
Dobře. To je skvělé! 
Nedávno jsme navštívili 
člena představenstva 
základní školy. 
On využil  
vyprávění Mistryně 
o zmírnění následků  

světových katastrof pro 
zajímavou diskusi. 
Otázky byly  
velice pozitivní. (Skutečně?) 
Zeptal se dětí,  
jaký si Mistryně přeje,  
aby byl svět.  
Všechny děti 
nadšeně vstaly 
a zvedly ruce,  
aby mohli odpovědět.  
Dobře. Samozřejmě 
je to všechno vaše úsilí. 
To se stalo,  
protože jste udělali hodně, 
aby jste to šířili na veřejnosti. 
Jinak 
by o tom nevěděli.  
Hualien je velice vzdálený.  
Jsou to všechno vaše zásluhy. 
Všem vám děkuji.  
(Každá základní škola 
přišla s požadavkem 
na tyto knihy 
a my jsme jim je dali.) 
To je dobře! Je to to nejlepší, 
dát jim to pro ty děti.  
Jestliže se naučí milovat 
zvířata jako mladí,  
budou dělat to samé  
až vyrostou. 
Někdy je příliš pozdě 
učit dospělé.  
Ale učíme každého, mladého 
nebo starého. Doufáme…  
Kdokoliv bude naslouchat,  
nechte ho naslouchat. Dobře.  
Kdokoliv tomu porozumí, 
ten porozumí.  
V pořádku.  
Chce ještě někdo další 
cokoliv sdělit? 
Mistryně. (Ano.) 
Poslali jsme knihu o ptácích  
a knihu o psech výkonnému 
řediteli finanční společnosti  
Warrena Buffeta. 
Po té, co si přečetl tu knihu,  
řekl, 
že ji pošle… 
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Warrenu Buffetovi? 
Ano, řekl, že ji pošle  
Warrenu Buffetovi. 
Ano. 
A tak jsme se  
napojili 
na další sektor. 
Další sektor. 
Postupně 
(Ano, finanční sektor.) 
se snažíte 
dosáhnout každého.  
(Chceme to pokrývat 
všude.) 
Pokrývat všude. 
Protože nyní  
společnost více touží 
po pozitivním duchu, 
pozitivní energii 
a atmosféře. 
Jinak 
je všude plno… 
Lidé jsou již  
velice unaveni 
po celodenní práci.  
Pak přijdou domů  
a dívají se v televizi 
na ubohé a negativní  
pořady všeho druhu.  
To každého  
velice unavuje.  
Někdy se jdou podívat na 
nějaký film do kina a opět 
je to všechno  
o bombách, válce atd. 
Skutečně, jestliže se obrátíme 
negativním směrem,  
každý se velice 
unaví.  
A tak děláme pozitivní věci,  
aby se cítili lépe.  
Dobře? 
Co ještě?  
Ještě někdo další? 
Jak se vám povedlo 
dostat tu knihu 
do společnosti 
Warrena Buffeta? 
Protože okruh našich  
kontaktů je stále  

širší a širší.  
Náš tím je nyní velice dobře 
obeznámený se svojí práci.  
Rozumím. Rozumím. 
(A tak je to velice rychlé.) 
Dobrá, je to stále 
lepší a lepší.  
(Je to stále rychlejší.)  
Ano, to je dobře.  
Předtím jsme je museli  
kontaktovat pomalu 
a postupně. 
To je v pořádku. První krok  
je vždy takový.  
První krok je vždy 
nejtěžší. Je to tak? 
Ale když jednou začneme, 
už jenom pokračujeme.  
Je to jako toto.  
Nemůže to být tak lehké.  
Myslíte si, že  
je tak lehké vás zachránit? 
Fajn. Kdo další? Nějaké  
další převratné zprávy? 
Tentokrát je naše setkání 
zamyšleno jako  
odpočinkové a radostné.  
Přišli jsme, abychom jedli.  
Pak spali, jedli 
a vyprávěli si vtipy. Fajn. 
Nedávno 
po videokonferenci 
Mistryně  
a slovinského prezidenta 
jsme byli velice překvapeni,  
když jsme viděli, že se jeho  
kniha stala bestselerem č.1 
v Kingstonu, největším  
online knihkupectví 
na Formose a to bez 
nějaké velké propagace. 
Rovněž bylo  
velikým překvapením, že 
všechny čtyři knihy, včetně 
„Psy v mém životě“ 
a  
„Ptáci v mém životě“ 
jsou mezi prvními čtyřmi 
ve všeobecné kategorii. 
(Jedna, dvě, tři, čtyři.) 

Jsou to čtyři měsíce, co je  
první kniha Mistryně  
publikována  
a je stále bestselerem č.1. 
To je dobře. 
Takhle tam ty knihy 
mohou být stále vystaveny.  
Je to tak proto, že lidi nyní  
touží po tomto typu 
knih. Dobrá.  
Myslím, že tyto knihy 
mohou být tím nejlepším  
novoročním nebo vánočním  
dárkem pro příbuzné a  
přátelé, protože je můžeme  
dlouho uchovávat a může je  
číst několik generací. 
Protože jsme je tiskli 
v tak dobré kvalitě, 
mohou se dědit 
po několik generací.  
Děti je mohou číst,  
jakmile přijdou na svět.  
Mohou být předávány 
po generace. 
Nikdy nezmizí.  
Budou uchovávány 
doma a stanou se  
rodinným majetkem.  
A jakmile se narodí děti, 
budou cítit  
tuto milující energii.  
To bude velice dobré 
a bude to pro zemi 
prospěšné  
v každém ohledu.  
Tak kupování těchto knih 
jako dárků je lepší než  
kupování jiných dárků,  
o které hned přijdeme, když  
se sní nebo jednou použijí. 
Tato kniha může být  
uchovávána dlouhou dobu.  
Takže lidi mohou kupovat  
více, někdy 
pro své maminky 
nebo příbuzné a přátele.  
To je všechno dobré. 
To ukazuje, že nyní lidi  
již začínají rozumět, 
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nyní 
jak jejich vlasy šediví.  
Fajn, ještě něco dalšího? 
Ano.  
Uspořádali jsme dvě 
výstavy knih na Státní 
tsinghuanské univerzitě  
a na Státní  
chiao tungské univerzitě, 
abychom umožnili  
studentům tyto knihy vidět.  
Doufáme, že se k nám 
budou moci brzy přidat. 
Na Státní chiao tungské 
univerzitě je Klub  
milovníků psů, který se  
věnuje péči o zvířata.  
Podílejí se na těchto  
výstavách spolu s námi.  
Opravdu, tyto dva dni 
pořádají výstavu knih  
o zvířatech 
a ochutnávku 
vegetariánské kuchyně 
na chiao tungské universitě  
Sdílíme s nimi zkušenosti 
s různými způsoby 
péče o zvířata. 
Jeden zasvěcený mi řekl,  
že to nebyl dobrý nápad 
udělat to  
v průběhu voleb, 
protože slovo „book“ (kniha) 
zní v Číně  
jako „prohrát“. Řekl, že je to 
pro kandidáty velké tabu. 
Ale ukázalo se, 
že tento kandidát se necítil  
vůbec dotčen. 
Po přečtení té knihy 
nám dokonce řekl,  
že Ma Ying-jeou, 
kandidát na prezidenta, 
by za pár dnů 
také přišel.  
Samozřejmě, 
jeho duše byla pozvednuta.  
Ano.  
Normálně se nejvíce 
obávají „books“ („prohry“). 

Ale tentokrát se již více 
slova „books“ nebál. 
Dokonce to doporučil 
prezidentskému 
kandidátovi. (Rozumím.) 
Takže skutečně cítím,  
že se zlepšují duchovně.  
Ano. 
Proto v těchto knihách  
nepíšu mnoho.  
Jsou tam většinou fotky.  
Fotky mluví  
samy za sebe.  
Píšu velice málo.  
Jenom trochu. Ano? 
Většina lidí je unavena 
ze čtení knih.  
Chtěla jsem, aby tato kniha 
byla radostná, aby jí lidi 
byli uchváceni 
na první pohled. Dobrá.  
To není jako ty 
monumentální práce.  
Já sama se cítím unavena,  
když čtu příliš mnoho,  
takže to znám.  
Tyto knihy jsou zamýšleny  
tak, aby se dotkly lidi hned 
a aby jim porozuměli 
okamžitě.  
A tak nemohou být 
příliš rozvláčné.  
Původně 
knižní oddělení  
v Miaoli chtělo vytisknout 
tuto knihu  
napsanou v Angličtině 
spolu s jejím  
čínským překladem.  
Vypadalo to velice přecpaně. 
Řekla jsem: „Ne, ne, ne.  
Jestli chcete vytisknout 
čínskou verzi, vytiskněte  
ji zvlášť.  
Záměrem této knihy je, 
aby vypadala prostorně 
a umožnila lidem relaxovat  
a oni se necítili  
být vystaveni  
působení komerce,  

jenž na ně 
činí nátlak.“ 
Jestli mi nevěříte,  
můžete se zeptat 
na knižním oddělení.  
Je to tak.  
Psala jsem velice málo,  
jenom několik slov, ano? 
(Ano.) 
Nenaplnila jsem  
celou stránku, ale napsala 
jsem toho právě tak akorát. 
Mohla jsem napsat 
o hodně víc.  
Mám toho, o čem psát,  
víc než dost, 
ale já jsem se zaměřila 
jenom na jedno:  
aby to lidi zaujalo.  
Jak je to jednou zaujme 
a budou chtít vědět víc,  
mohu jim odpovědět, 
nebo publikovat další knihu. 
Na tom nezáleží.  
Nuže, psala jsem tak akorát.  
Je to proto, že většina lidí 
je velice zaneprázdněna.  
Jestli chceme, aby lidé 
milovali zvířata,  
musíme jim to  
poselství předat rychle.  
Jestli to bude příliš dlouhé,  
kdo by to četl? 
Jestli to nebudou chtít číst,  
zvířata z toho nebudou 
mít užitek.  
Rozumíte? (Ano.) 
Raději ať čtou  
jenom trochu  
a začnou se zajímat.  
Cokoliv čtou,  
mohou vstřebat,  
a to je lepší.  
U tohoto druhu knih se 
neodvažuji psát příliš mnoho. 
Jinak to 
čtenáři nemusí být  
schopni strávit.  
A tak si netroufám psát  
příliš mnoho. Proto. 
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Rozumíte? (Ano.) 
Nyní znáte ten  
důvod. Dobrá. 
Takže oni oba dostali 
ty knihy? Velice dobře.  
Pak, skrze tyto dva  
lidi se to rozšíří na  
mnoho dalších. Ano.  
To byste měli vědět. Lidi 
jsou velice zaneprázdněni.  
Mnoho lidí toho neví  
o zvířatech moc.  
Možná o nich ví,  
že jsou roztomilá,  
ale ne o moc víc.  
Nezajímají se.  
Jestli napíšete knihu, která je  
rozvláčná, nebudou mít  
čas ji číst. Ano? 
Žádný čas.  
Kniha jako táto, v níž  
není příliš mnoho slov, 
má tu správnou délku 
a slouží jako předkrm.  
Jestli se budou zajímat,  
budou hledat 
více knih.  
Je mnoho knih  
o psech a ptácích,  
jestli je hledáte.  
Ano? 
Jsou speciální knihy 
pro každý druh ptáků. 
Například 
pro každý druh ptáků, který  
mám doma, bych koupila 
odpovídající knihy.  
Když mám  
modrého a zlatého ptáka,  
najdu knihu  
o modrých a zlatých ptácích  
a přečtu si ji. Ano? 
Pak jestli mám bílého ptáka, 
najdu knihu  
o bílých ptácích.  
Potřebuji vědět, jaký druh  
potravy mají rádi,  
jak žijí a tak dále,  
rozumíte? 
A jak se o ně starat,  

alespoň ten základ. 
Mám doma jen deset psů, 
ale mám knihy 
o všech druzích psů.  
Již než jsem je dostala, 
jsem udělala velký průzkum. 
Měla jsem hodně knih.  
Nyní jich již 
doma tolik nemám, 
ale mívala jsem.  
Teď mám méně knih,  
protože se tolikrát 
stěhuji. 
Pokaždé tu a tam  
několik knížek ztratím, 
ale mám hodně knih 
o všech druzích psů 
a všech druzích ptáků.  
Ne jenom knihy  
o ptácích, které mám,  
ale i o těch, které nemám.  
O každém druhu ptáka 
a o každém druhu psa 
existuje kniha.  
Některé z nich jsou krátké 
a některé jsou dlouhé.  
Takže nechci psát další 
knihu jako jsou tyto.  
Moje knihy nejsou o tom, 
jak vypadají jejich nosy 
nebo čím se živí. Ne.  
Jsou pro  
rozvíjení  
duchovnosti a soucitu, 
a proto jsem nepsala mnoho.  
Jinak by byly příliš  
zdlouhavé.  
Proto 
dokonce i politici 
a žurnalisté je mají také rádi.  
Běžně žurnalisté 
neradi čtou knihy,  
protože píšou  
každý den 
a jsou ze čtení unaveni, 
ale moje mají rádi.  
I filmovým hvězdám  
se líbí.  
Každý je má rád.  
Učitelé se knih nejvíce  

obávají,  
ale oni je mají rádi také.  
Studenti se jich  
také bojí.  
Ve škole jich čtou 
hodně, 
jak by mohli chtít číst  
nějaké další knihy? 
Přesto i jim se 
líbí,  
protože jsou  
velice jednoduché, 
právě tak akorát,  
aby lidé pochopili podstatu.  
Není potřeba, 
aby byly dlouhé. Dobrá.  
Áno. Čo ešte? 
Mám ďalší príbeh. 
Odkedy máme 
Supreme Master TV, 
každé centrum vytvorilo 
produkčný tím  
na tvorbu relácií. 
Niekoľkí naši zasvätení 
z Hsinchu sa zúčastnili  
kurzu organizovaného 
miestnou komunitou. 
Na každej hodine museli 
odovzdať domácu úlohu. 
Jeden zasvätený prišiel 
do môjho domu nafilmovať 
môjho psa do svojej 
domácej úlohy, 
a jeho spolužiaci boli veľmi 
prekvapení, keď to videli. 
Môj pes jedáva kukuricu 
a často pre neho varím 
kukuricu s mrkvou. 
On mi povedal, že ten deň, 
keď odovzdal 
svoju domácu úlohu, 
to bolo veľmi zábavné. 
Na začiatku video záznamu 
ma ukázal, 
ako varím veľa 
kukurice s mrkvou. 
To je všetko? 
Jedáva len tieto  
dva druhy jedla? 
Tieto sú jeho obľúbené. 
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(Dobre.) 
Keď ma videl, 
ako dávam jedlo na stôl, 
učiteľ sa čudoval, 
čo to robím, 
a prečo by celá rodina 
mala jesť takéto jedlo. 
Potom uvidel prichádzať 
psa. 
Môj pes je 
malý maltézsky psík. 
Boli veľmi prekvapení, keď 
videli takého malého psa, 
ako uteká s veľkým 
klasom kukurice v papuľke. 
Hovorili, 
že tiež majú psy, 
ale nikdy netušili, 
že by psy mohli jesť toto. 
Moje psy tiež milujú  
kukuricu. Tak veľmi milujú 
varenú kukuricu, že každý  
z nich dokáže zjesť dve či tri. 
Tiež radi žujú tie prázdne 
kukuričné klasy, 
keď vyjedia kukuricu. 
Nikdy sa toho nenasýtia. 
Takže cítim, 
že aj toto je dobrá príležitosť, 
ako ľudí oboznámiť,  
že nielen ľudia  
môžu byť vegetariáni, 
ale aj psy. 
Psy to milujú. 
Preto mám pocit, že aj toto 
bola dobrá príležitosť, 
aby to ľudia videli. 
Áno. Skutočne je to tak. 
Pýtali sa ma, 
či mu dávam iné jedlo. 
On má najradšej kukuricu. 
Bez kukurice nevydrží 
ani dva dni. 
Naozaj? 
Moje psy zjedia čokoľvek 
a kedykoľvek. 
Každý deň dostávajú 
zeleninu, 
nielen proteín, ryžu či chlieb. 
Každý deň majú 

zeleninu a ovocie. 
Príležitostne im dám 
nejaké sušienky, koláče 
alebo pečivo. 
To pre nich nie je 
veľmi dobré, 
ale je v poriadku, ak im 
príležitostne trochu dáte. 
Milujú to tak veľmi. 
Majú radi všetko. 
Skutočne. 
Dávam im aj orechy. 
Áno, orechy. 
Zjedia všetko, 
a milujú to. 
Dávam im aj 
vegetariánske kosti. 
Majú ich veľmi radi. 
Majú radi všetko. 
Niekedy dostaneme 
od niekoho z vonku 
druh vegetariánskej ryby, 
ktorá má rybí zápach, 
veľmi podobný ako ryby. 
Takže ja to ani nechcem jesť. 
Povedala som: „Možno  
by som to mohla dať psom.“ 
Ale ani oni to nejedli. 
Nejedli to. 
Len k tomu pričuchli 
a odbehli preč. 
Nie preto, 
že by neboli hladní. 
Bol práve čas na jedlo. 
Pravdepodobne počuli 
moje slová. 
A tak si povedali: 
„Ak to ty nebudeš jesť, 
prečo by som mal ja? 
Kto si myslíš, že sme?“ 
Skutočne to nejedia. 
Ak je rybí pach príliš silný, 
nebudú to jesť. 
Ani vegetariánsku rybu. 
Niekedy uvarili 
vegetariánske krevety, 
vegetariánske kalamáre atď. 
a ani tie nejedia. 
Ak to nezjem ja, 
nejedia to ani oni. 

Akákoľvek náhrada mäsa, 
ktorá má silný pach podobný 
skutočnému mäsu spôsobí, 
že úplne stratím chuť jesť. 
Nemám chuť to jesť. 
Myslela som si, 
že psom to možno  
nebude vadiť,  
pokiaľ je to vegetariánske 
a nie je to ozajstné mäso. 
Že im to možno nebude  
vadiť. Ale vadí im to. 
Odmietajú to zjesť, 
kvôli tomu pachu. 
Skutočne rozumejú  
všetkému. (Skutočne!) 
Raz sa jeden rezident 
vrátil na Taiwan (Formosu) 
zo zahraničia. 
Navštívil ma 
a dal mi tabuľku čokolády. 
Neskôr som zistil, 
že mal tú čokoládu 
veľmi rád. 
A po tom, čo mi ju dal, 
moja žena ju dala 
nášmu psovi. 
Náš pes 
má rád čokoládu. 
Má rád aj durian. 
Nie. Nedávajte mu čokoládu. 
Máte pravdu. Ale v tom čase 
som to nevedel. 
Nie je veľmi dobrá pre psov. 
Mám ešte jednu príhodu 
o mojom psovi, 
keď jedol sušienky. 
Raz bol v Hsihu nejaký druh 
sušienok z dovozu, ktoré 
predávala Loving Food. 
Stálo to viac než 
100 taiwanských dolárov. 
Vyzerali dobre, tak som  
jedny kúpil môjmu psovi. 
Najskôr ich nechcel jesť. 
Potom som povedal: „Stálo  
to viac než 100 NT dolárov 
a ty to nechceš jesť?“ 
Len čo môj pes počul 
moje slová, 
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otočil sa 
a okamžite ich začal jesť. 
Pomyslel si: 
„Také drahé, možno by som 
ich predsa len mohol zjesť.“ 
Rozumejú všetkému, 
čo poviete. 
Takže som bol veľmi  
prekvapený. Sú skutočne 
inteligentní. 
Prekvapujú vás neustále, 
neustále. 
Je veľmi veľa príhod o psoch, 
ktoré sa dajú spomenúť. 
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