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pretože praktikujeme  Mať peniaze je iné ako  Sledujete reláciu  
Metódu Quan Yin.  predstavovať si peniaze. Medzi Majstrom a žiakmi 
Všetko, na čo si pomyslíme,  Je tiež dobré predstaviť si to. „Radosť z bytia  
budeme skôr či neskôr mať. Zdá sa, že to používajú na to,  so žijúcim Majstrom“ 
Takže radšej by sme nemali  aby dosiahli to, čo chcú. Prednáška Najvyššej  
myslieť na nezmyselné veci. Učia to na kurze. Majsterky Ching Hai, 
Niekedy to ale urobíme a tie  Oni to hovoria. Florida, USA 
nezmyselné veci sa prihodia. Skutočne to dosiahnu? 5. december 2001 
Najlepšie je byť prirodzený. Vyskúšajte to. Moja otázka je nasledovná.  
Prečo by sme mali  Ach, myslím,  V triede som niekedy počula,  
o niečo žiadať? že sa neodvážim vyskúšať to. že niektorí učitelia učia  
Kde ste to videli?  Bolo by to veľmi nepríjemné,  takzvané kozmické lekárstvo,  
Keď som niekedy navštívila  keby som musela zaplatiť  čo je niečo ako vizualizácia  
hodinu psychológie, za tie veci. určitých farieb. 
učiteľ učil ľudí túto metódu  Ak použijeme takú metódu,  Takže som trochu zmätená.  
na zníženie bolesti alebo  aj tak za to musíme zaplatiť. Aký je rozdiel medzi tým,  
fyzického nepohodlia. Niečo ako magická sila?  čo si oni vizualizujú  
Tiež ľudí učil  (Niečo také.) a svetlom, ktoré vidíme  
o magnetickom poli  Radšej by sme mali používať  my v meditácii? 
a usporiadaní  to, čo sme nadobudli sami. Zdá sa, že pre nich  
piatich elementov. A aj keby to bolo skutočné,  má toto svetlo  
Kov, drevo, voda, oheň nevydrží to dlho. špeciálny význam. 
a zem, päť elementov –  Musíte praktikovať dlho,  Rôzne farby majú  
magnetické pole. Áno. aby ste to dosiahli. rôzne významy. 
Je to na zlepšenie  Ako keď žil  Napríklad žlté svetlo  
fyzického stavu človeka. Šákjamuni Budha,  znamená, že získajú  
Niečo také. jeden človek  materiálne veci.  
Aj to je užitočné,  chcel prejsť cez rieku,  Modré svetlo reprezentuje  
nie je to zbytočné. ale nemal peniaze. lásku alebo niečo  
Sú to len iné aspekty. Iný človek jednoducho ako ľudské vzťahy. 
(Presne.) kráčal po vode  Ako získavajú tieto svetlá? 
Napríklad,  a prešiel cez rieku. Vizualizujú si ich. 
na svete existuje  On bol udivený a spýtal sa,  Predstavujú si ich? 
mnoho vedných odborov,  ako dlho musel praktikovať,  (Áno, predstavujú si ich.) 
ako je chémia, medicína,  aby toho bol schopný. Predstavivosť nie je to isté. 
kozmická medicína,  Povedal, že 25 rokov. Rozumiem, rozumiem. 
podobná alopatii. Môžeme sa dostať  Ale aj to je trochu užitočné;  
Oni si predstavia,  na druhý breh za 25 centov. predstavivosť 
že v tomto pohári vody  Nepotrvá nám 15  je tiež užitočná. 
je aspirín  ani 25 rokov  Napríklad niekedy,  
a nechajú ho ľudí vypiť. zarobiť 25 centov. pri komunikácii  
Zdá sa mi to celkom Všetko, čo praktikujete,  so zvieratami,  
pohodlné. Netreba ho bude užitočné.  ak tam nie je žiadne svetlo,  
kupovať v lekárni. Sila našej vôle je  môžeme tiež použiť  
Aj keby to  zaiste veľmi veľká. predstavivosť. 
chorobu nevyliečilo,  Čokoľvek, na čo si Poslať im našu predstavu  
je to len neškodná voda  pomyslíme, zaiste  a oni niečo z nej môžu prijať. 
a ušetrí to veľa peňazí. dostaneme, skôr či neskôr,  Toto ale nie je skutočné;  
Jednoducho použiť  netreba praktikovať  to skutočné  
predstavivosť na všetko.  takú metódu. Obzvlášť  nepotrebuje predstavivosť. 
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Dobre, pokiaľ sa vám to páči. Prídu na zavolanie.  To tiež nie je zlé. 
Ďakujem vám, Majsterka. Všetko je možné. Bolo by to také pekné,  
Mám jednu otázku. Práve Záleží na tom, čo chcete. keby sa to naučil celý svet. 
teraz jedna sestra povedala,  Môžete zhypnotizovať pohár,  Nemuseli by sme robiť  
že použila Majsterkin  aby k vám prišiel,  žiadnu prácu. 
náhrdelník na veštenie. alebo ho jednoducho  Nemuseli by sme pestovať  
Ale v časoch núdze, poznám môžete takto priniesť. ryžu ani kupovať zeleninu,  
spôsob, ako to urobiť. Musíte urobiť len pár krokov,  len zostať doma  
Chcem sa teda spýtať,  načo taká lenivosť? a predstavovať si, že tam  
či to môžem urobiť znovu  Ak sa vám nechce chodiť,  všetko je. Je to tiež dobré. 
svojim spôsobom. musíte použiť ruky  Samozrejme je to v poriadku. 
Praktikovala som 20 rokov alebo myseľ,  Ak ale vždy použijeme  
tibetské ezoterické metódy. čo je tiež veľmi únavné  svojho ducha takto,  
Bývala som  a strácate energiu. niekedy zabudneme na Boha. 
„duchovne vzbudená“  Dobre, takže rozumiete. Týmto spôsobom môžeme 
tisícrukou a tisícokou  Praktikovanie Metódy  rýchlejšie zarobiť peniaze  
Quan Yin Bodhisattvou. Quan Yin je to najlepšie.  a potom využiť čas na  
„Duchovne vzbudená“  Budeme mať všetko  praktikovanie Metódy  
znamená, že keď sa chcete  a budeme v mieri. Quan Yin, aby sme išli hore. 
niečo spýtať Budhov  Chcem sa Majsterke  Je to plytvanie časom, ak to 
alebo Bodhisattvov,  len poďakovať,  použijeme na vytvorenie  
vaše telo sa pohne. že sa o mňa stará  materiálnych vecí pre seba. 
Urobíte určité gestá rukou  po všetky tie roky. Dávni ľudia žili  
a niečo pochopíte Majsterka neustále používa  mnoho stoviek rokov, 
vo svojom srdci. rôznych ľudí a takže sa možno mohli  
Používam to, aby som sa nástroje okolo mňa,  veľa naučiť. 
Majsterky spýtala vo veľmi aby ma vytrénovala,  Mohli praktikovať  
naliehavých situáciách. poučila a pomohla mi. Metódu Quan Yin  
Neskôr, čím viac sa pýtam,  Tak som sa  a vo voľnom čase  
tým viac sa chcem pýtať. za posledných desať rokov  aj nejaké iné metódy. 
Moja otázka je, Majsterka,  mnoho naučila. Mohli si dať na čas.  
môžem to urobiť znovu? Chcem sa Majsterke  Mali množstvo času  
Prečo máte toľko otázok  za to poďakovať. na praktikovanie. 
v duchovnom praktikovaní? Aj ja som mala  My teraz čas nemáme. 
Jednoducho musíte jesť  veľmi pekného rotvajlera. Máme veľmi málo času  
a spať načas každý deň,  Čierny pes,  a množstvo práce. 
robiť si svoju prácu  akého má Majsterka. Materiálne prežitie  
a meditovať. Keď som ho včera večer  od nás vyžaduje  
Pýtate sa tak veľa videla, pripomenulo mi to  množstvo času a energie. 
na materiálne veci. psa, ktorého som mala, preto  Ale samozrejme, to nie sú  
Ak cítite, že to je účinné,  som Majsterku poprosila, aby  metódy z vysokej úrovne –  
potom sa pýtajte ďalej. mi dovolila pohrať sa s ním. veci ako vizualizácia  
Pýtajte sa ďalej,  A včera večer som sa s ním  a hypnóza. 
ak je to pre vás dobré. hrala v mojom sne. Samozrejme,  
Ak to pre vás dobré nie je,  Som preto Majsterke  naša koncentrácia  
potom sa prestaňte pýtať. veľmi vďačná. je veľmi silná, môžeme mať  
Nie je to pre vás dobré? Ďakujem vám za vašu 

starostlivosť. 
všetko, čo chceme. 

(Nie, som vystrašená.) Niektorí praktikujúci robia  
Prečo ste vystrašená? Moja drahá,  takéto veci, aby prinútili  
Pokúšam sa krotiť. chcela ste len psa! predmety vznášať sa. 
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Ale takéto veci vás môžu... 
Pýtate sa len,  
keď je to veľmi naliehavé. 
Ale neskôr sa začnete pýtať,  
aj keď to  
nie je veľmi naliehavé. 
Rozumiem, rozumiem. 
Stane sa z toho zvyk. 
Rozumiem. 
Stanete sa na tom závislá... 
Dobre, záleží na vás. 
Rozhodnite sa sama. 
Dobre,  
nebudem sa viac pýtať. 
Už viac nie...  
Dobre! Dobré dieťa!  
Môžete si otvoriť knihu 
a prečítať si to. 
Keď si otvoríme knihu,  
niekedy nám to prinesie  
nejaký nápad. Nemusí vám to 
odpovedať zakaždým. 
Niekedy,  
ak tá vec nie je dobrá,  
neodpovie vám,  
alebo ak je to záležitosť  
malého významu. 
Je to fajn,  
či už to robíte alebo nie,  
takže nedostanete  
jasnú odpoveď. 
Keď je to skutočne potrebné,  
dostanete odpoveď. 
(Ďakujem vám, Majsterka.) 
Dobre. 
Vždy keď vidím Majsterku,  
som veľmi šťastná. 
Vždy, keď vás vidím,  
zostanem veľmi dlho šťastná. 
Takže jediný pocit, ktorý  
teraz mám, je ten, že som  
šťastnejšia a šťastnejšia. 
Všetci zasvätení vedia,  
že som veľmi šťastná,  
ale nikdy som nemala  
žiadnu vnútornú skúsenosť. 
Radšej chcete mať  
vnútornú skúsenosť  
alebo byť stále šťastnejšia,  
tak ako teraz? 

Vždy, keď vidím Majsterku,  
som ako  
5 alebo 6 ročné dievča. 
Ak ma môžete vidieť  
navonok, je v poriadku,  
ak nemáte vnútorné vízie. 
My všetci tiež máme  
rôzne skúsenosti  
v duchovnom praktikovaní. 
Nie každý musí vidieť  
Majstra alebo určité vízie. 
Každý má odlišné odpovede,  
skúsenosti a osud. 
Možno je vaším osudom  
byť šťastnejšia a šťastnejšia. 
Osudom iných ľudí je 
vidieť vnútorného Majstra. 
Osudom iného človeka je  
vidieť lampu, Svetlo  
a počuť Zvuk. 
Plnoštíhli ľudia ako ona  
potrebujú veľmi hlasný Zvuk,  
aby boli vytiahnutí hore. 
Tak či tak, je to v poriadku,  
pokiaľ sme čoraz šťastnejší,  
chápeme a postupujeme  
viac a viac. 
To je všetko, na čom  
v našom živote záleží, však? 
My duchovní praktikujúci  
musíme robiť ústupky,  
aby sme boli pozdvihnutí,  
mali by sme pomáhať sebe  
i ostatným, aby sme mali  
požehnané odmeny. 
Prišli ste z takej diaľky,  
aby ste ma videli. 
A mnohé roky vždy... 
(Radi vidíme Majsterku.) 
Veľmi ste ma podporovali 
a robili ste dobré skutky. 
Nikdy vám nemôžem  
dosť poďakovať. 
Som veľmi hrdá na vás,  
obyvateľov Formosy  
(Taiwanu). 
Chcem vám poďakovať. 
(Ďakujeme vám, Majsterka.) 
Všetky tie roky  
robíte skvelú prácu,  

čo je veľmi dobré  
pre našu skupinu  
a tiež veľmi užitočné  
a záslužné pre vaše  
duchovné praktikovanie. 
Cítim sa veľmi poctená. 
Formosa (Taiwan) je teraz  
veľmi dobrá. 
Občasná malá katastrofa  
vymaže zlú karmu (odplatu),  
dobre? 
Mali by sme sa ale  
zo všetkých síl snažiť  
pomôcť obetiam katastrof,  
pretože sú rovnakí ako my. 
My tiež trpíme, keď nás  
postihne katastrofa. Robte, 
čo môžete, aby ste pomohli. 
Vy Formosania (Taiwanci)  
ste najschopnejší 
robiť dobré skutky. 
Ste najodvážnejší, nebojácni. 
Ste najpožehnanejší. 
(Pretože Majsterka  
sa nebojí ničoho,  
ani my sa nebojíme ničoho.) 
To je správne. 
Až teraz si uvedomujeme  
Majsterkinu ťažkú prácu. 
Sme veľmi šťastní,  
pokiaľ môžeme prísť. 
Ak robíme dobré skutky,  
máme okamžite  
dobré odmeny. 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
Dobrú noc, Majsterka. 


