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Dejte mi vědět,  Vše je v pořádku? Sledujete pořad 
kdo bude ten chytrý hoch. (Ano, v pořádku.) Mezi Mistryní a žáky 
Dáme, Mistryně. Vypadáte dnes tak krásně „Odhodlanost a jednota“ 
Nebo žena. s vaším šátkem na hlavě. videokonference s 
Děkuji vám mnohokrát  Pozitivní zprávy jsou, Nejvyšší Mistryní Ching Hai 
Irsko, za vše, co děláte. že v Irsku probíhá projekt, 14. března 2009 
Jste tak silní, Cena zelené planety, Všichni jste v pořádku? 
jsem v úžasu. je pro studenty univerzit Ano, máme se skvěle.  
Jeden projekt za druhým, a vede si skutečně dobře. Jak se máte Vy, Mistryně. 
děkuji vám, vám lidi. Obcházíme všechny  Jsem v pořádku. 
Děkuji vám. univerzity Jsme tak šťastni, že vás 
Děkujeme Vám, Mistryně, a vyprávíme jim o tom, dnes můžeme vidět. 
že nám dáváte sílu. jaký má jídlo vliv   Ano, promiňte, 
Máte všechnu sílu, kterou na klimatickou změnu. nemohla jsem přijet.  
potřebujete uvnitř sebe. Správně. To je v pořádku. 
Jakmile ji použijete, A studenti to skutečně Je hezké Vás slyšet.  
budete jí mít víc,  přijímají. Děkujeme Vám,  
je to jako s investicemi.  Mluvili jsme s nimi, že jste si pro nás rezervovala 
Děkuji vám. postavili jsme stánek ve svém náročném programu 
Někdo další? a zorganizovali něco jako čas, Mistryně. 
Tady je sestra, týden životního prostředí. Velice Vás milujeme. 
která mluví francouzsky. A všichni studenti, Velice ráda 
Ano, Francouzština je fajn. všech oborů bych přijela, ale někdy 
Rozumím všem jazykům. měli skutečný zájem, mám velice náročný program, 
Dobrý den, Mistryně. obzvlášť studenti obchodu, speciální, ano? 
Zdravím. Jak se máte?  o kterých jsem si nemyslela, Ano. 
Dobře. Děkuji Vám. že je to bude zajímat. Jak se lidi máte? 
Dobré zprávy. Myslela jsem si, že tam  Dobře? Odpočinuti? 
Dobré zprávy. Řekněte mi. bude víc studentů životního Ano, máme se skvěle,  
V Guadeloupe, prostředí, ale byli tam  vše je tady skvělé, 
francouzských Antilles vlastně studenti obchodu Mistryně. 
jsou tři noví zasvěcení. a také archeologie. Jaká je vaše meditace?  
Přihodilo se to  Bylo skutečně skvělé mluvit Velmi dobrá, Mistryně. 
během velké stávky, se všemi těmi studenty Zdravím. Ahoj, Mistryně. 
která trvala 44 dní. a dozvídat se o jejich  Ahoj. 
A během této stávky  zájmech a jak se mohou Jak se máte? 
byly zavřené všechny  připojit do toho projektu Jak to, že v poslední  
obchody a nikdo ve svých školách. době můžete jezdit  
nemohl jíst maso ani ryby. Dobře. Kolik studentů  tak často? 
A my jsme šli do rádia již má… Je to vzácná příležitost, 
a říkali jim, Posledně jsem slyšela, Mistryně. 
že bychom je jíst neměli. že to zaujalo  Velmi dobře. Velmi dobře. 
A všichni souhlasili. už asi 700 studentů. Vyprávím příběh, 
Všichni byli v ulici Ano. „Tisíce a jedné noci.“ 
a řídili se instrukcemi. Už jste našli kandidáta? Jsem na vás pyšná. 
Vše je teď v pořádku? Ne, ještě ne. Zdravím, milovaná Mistryně. 
Ano, vše je v pořádku. Soutěž končí v červnu. Všichni zasvěcení z Dallasu  
Děkuji Vám, Mistryně. Ano, jen jsme začali, přejí Mistryni stálé bezpečí. 
Děkuji vám. vydáme se do univerzit Děkuji vám. 
Přijela jste z Guadeloupe? a vysokých škol v Irsku. Rodina je v pořádku? 
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Mistryně, opatrujte se. více a více odezev. Ano, 
Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano, ve Spojeném království  přijela jsem z Guadeloupe. 
Vypadáte v červené  dostáváme telefonáty Vítejte. 
tak krásně. i o půlnoci. Děkuji mnohokrát. 
Velice Vás milujeme. Ano. Vítejte, 
Děkuji vám. Jen nám chtějí říct, a přeji vám vše dobré. 
Každý den je zázrak. že se jim skutečně  Mockrát Vám děkuji,  
Velice Vás milujeme. líbí program Mistryně. 
Děkuji vám. Děkuji vám. a ptají se, jak se  Za všechny dobré věci. 
Děkujeme Vám,  mohou na satelit připojit Děkuji Vám mnohokrát, 
že se o nás staráte. i jejich přátelé, děkuji Vám mnohokrát. 
Děkuji vám. Děkuji vám. protože všichni nemají  A za Guadeloupe také. 
Jsme Vám skutečně  Sky Box. Celé Guadeloupe  
z hloubi duše vděčni. Je tak skvělé Vám posílá velké pusy. 
Přejeme si, abyste s námi  poslouchat jejich reakce. Velmi dobře. 
byla v našem srdci jedním. Děkujeme Vám, Mistryně. Líbí se mi vaše vlasy. 
Rádi bychom,  Není zač. Děkuji Vám, Mistryně. Ano. 
abyste nám požehnala Mistryně, jsme žáci  Dobrá barva. Dobrá barva. 
větší odvahou a moudrostí, z Formózy (Taiwanu) (Děkuji Vám.) Je jako moje. 
abychom mohli s odvahou a posíláme Vám ty Ano. Jsme jako sestry. 
čelit každodennímu životu. nejvřelejší pozdravy. Sestry slunce. 
Děkujeme Vám. Zdravím všechny. Sestry. 
Bůh se o nás budete stále  Mistryně, jak se máte? Děkuji Vám. 
starat. Přejeme Vám  Mám se dobře. Není zač. 
vše dobré Děkujeme Vám. Alespoň jsou u nás  
a dobře se o sebe starejte. Mistryně, jsme zasvěcení nějaké dobré zprávy. 
Budeme dále pozitivní. z Číny. Mistryně,  
Věříme, že svět  Cítíme vaši lásku  vypadáte krásně. 
se stane lepším a lepším. každý den. Děkuji vám. 
Stane! Bude! Bude! Místní bratři a sestry Doufám, lidi,  
My také děláme, co máme. z ašrámu k nám jsou  že vám to nevadí, původně 
I když se někdy  velice milí. jsem chtěla přijet. 
setkáváme s nějakými  Máte všichni pohodlí? Ale kvůli nějakým  
obtížemi, ale cítím, že to Máte se dobře? nepředvídaným událostem, 
nejsou skutečné problémy. Ano, máme se dobře. proto se vidíme takto. 
Děkujeme Vám za vaši lásku. Máte-li nějaké jednoduché Je to v pořádku? 
Děkujeme Vám. a důležité otázky Ano. (Ano.) 
To je vše, co jsem chtěla říct. nebo chcete něco říct, Dobře, dobře. 
Dobrá. můžete. Velmi dobře. 
Máte pohodlí? Cítíme lásku Mistryně Zdravím, Mistryně. 
Všem je nám moc dobře každý den. Zdravím. 
a náš výlet  Jsme velice spokojeni Vypadáte  
je velmi hodnotný. a vděčni. Mistryně každý den 
Dobře. Jsme Mistryni vděčni. mladší a mladší a krásnější. 
Vůbec nejsme unaveni. Není zač. Děkuji vám. 
Dobře. Dobře. Dobře. Děkuji, že tak  Mistryně, ráda bych  
Přijet sem bylo největší dobře praktikujete. vám sdělila, 
požehnání a zázrak. Víme, že jste velmi že dostáváme  
Jsme skutečně vděčni. zaneprázdněná. každý den od diváků 
Děkujeme Vám,  Jsme Vám velice vděčni. Supreme Master Television 
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že jste nám umožnila přijet.  
Jste vítáni. 
Ano. Je tak pozdě, 
ale vy jste s námi 
stále na telefonu, 
jsme za to opravdu vděčni. 
Je tak pozdě,  
a ještě jste si neodpočinula. 
Ale mluvíte s námi  
po telefonu. 
Víme, že vše zařizujete 
a o vše se staráte. 
Jsem tak vděčná. 
(Dobrá.) Jsme velmi  
spokojeni a vděčni. 
Mnohokrát Vám děkujeme. 
(Dobrá.) Každý den 
cítíme vaši lásku, 
hojnost vaší lásky. 
Děkujeme Vám. 
Je to fajn pokud  
všichni dobře praktikují. 
Ano, jsme jedno. 
My jsme jedno. 
Ano. 
To je nejdůležitější. 
Pracujeme společně, 
abychom zachránili svět. 
Pokud se všichni  
lidé stanou vegetariány, 
budou soucitní, 
ochraňovat životní prostředí 
a zvířata,  
všichni se dříve nebo  
později změní 
a negativní síla jistě zmizí. 
Ano. 
O to nemám strach. 
Myslím, že je velmi důležité 
mít vaši lásku 
a vnitřní připomenutí. 
Někdy ke mně přijde  
v nitru myšlenka  
a řekne mi, co mám dělat. 
V té době 
se najednou cítím  
velmi mocná a moudrá, 
i když jsem si myslela, 
že jsem velmi slabá. 
Když si uvědomím, 

že je to síla Mistryně, 
která vše dělá, 
cítím takový klid. 
Cítím, že kdybych se každý  
den odevzdala Bohu, 
že by nebyl žádný problém, 
ať bych byla kdekoli. 
Ano! Ano! To je pravda. 
Máte správný koncept. 
Na každé naší cestě tady, 
na každé zastávce  
jsme cítili vaši lásku a péči. 
Když jsme se k Vám 
přibližovali blíž a blíž,  
bylo to 
tak krásné, tak krásné. 
Bylo to díky Mistryni, 
že jsme přijeli  
na takové nebeské místo.  
Jsme tak šťastni , 
tak požehnáni. 
Dobrá! 
Všichni to tak cítíte? 
Jste šťastni? 
Ano! Šťastni! 
Děkujeme Vám, Mistryně! 
Všechno stojí za to. 
Jen je mi líto, 
(Prosím ne.) 
že jsem vás nemohla  
přijet navštívit osobně. 
Bude to v pořádku 
a budeme mít příležitost 
se vidět. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Prosím, opatrujte se, ano? 
Děkujeme Vám!  
Děkujeme Vám. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Určitě to bude v pořádku. 


