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Metodu Quan Yin Dosud hodně lidí  Takže tam je místo jménem 
nebo následovat buddhismus stále nerozumí. Kjóto, které je plné 
nebo křesťanství. Vy už jste porozuměli. buddhistických chrámů. 
Stačí jen dělat dobré činy, Jsem velice šťastná Když jste tam,  
vyhnout se špatným činům, a pyšná na to, že vás  často můžete vidět  
být vegetarián, hodně rozumí. Quan Yin Bódhisattvy 
to už je v pořádku. Kněží tedy požádali s modrýma očima 
Každý Buddha, každý Ježíš  svou kongregaci, aby odlili a rovným velkým nosem,  
vás bude milovat Quan Yin sochy, jako mají lidé ze západu. 
a vezme vás nahoru. o kterých věděli, že je to  Pro zajímavost tedy 
Když budeme následovat Marie a doma je uctívali. odhalil tento příběh. 
křesťanství nebo  Když tedy lidé vstoupili  Kněží měli tedy sochy Marie 
buddhismus, ale naše mysl  do jejich domovů, v naprosto stejném 
nebude vlídná, budeme  mysleli si,  oděvu jako 
nemorální, žádný Ježíš nebo  že je to Quan Yin, Quan Yin Bódhisattva, 
Buddha nás nepřijme, ano? a nikdo nic neřekl, aby se vyhnuli potížím. 
Ten příběh se jmenuje   to zaprvé. Jeho věřící mohli  
příběh Quan Yin Marie. Zadruhé, otevřeně uctívat 
Už jste pochopili. kdyby byli v podezření Pannu Marii,  
Máte nějaké otázky, a museli šlápnout  aniž by byli vládou 
než odjedete? na sochu Panny Marie, pronásledováni. 
Hodně lidí odjíždí zítra? mohli si myslet,  Je to tak logické, že? 
Teď jeďte domů že je to Quan Yin. Je na nich, aby následovali 
pracovat pro svět. Když ji uctívali, náboženství jaké chtějí. 
(Ano.) Kdyby všichni  byla to Panna Marie, Jsou to jejich duše,  
zůstali tady a užívali si to, ale když na ni šlapali, tak je nechme být. 
nikdo by  byla to Quan Yin.  Ale problém někdy je, 
nikoho nezachránil. Můj Bože, že vláda je stejná jako  
Svět potřebuje zachránce, takové soužení! naši rodiče, že? 
ano? Oni jen  Mají velké obavy, 
Já musím také pracovat, z celého srdce věřili v Nebe, aby se jejich děti  
vy musíte také pracovat. chtěli být dobří, nestali fanatiky, příliš 
Nějaké hádky, nechte je. konat dobré skutky extrémními a diktátorskými. 
Kdo je dobrý, kdo je špatný,  a následovat Nebylo to jen tehdy. 
odhoďte to. morální pravidla. Je to i dnes běžné. 
Musíme se soustředit Nikomu neubližovali, Mnoho zemí  
na duchovní praxi, přesto museli procházet  také zakazuje… 
abychom zachránili sebe takovými útrapami. tato země zakazuje  
a ostatní. Teď se to děje toto náboženství, tamto  
Nekončilo by to, kdybychom   mnohem méně než tehdy. náboženství bojkotuje jiné… 
si dělali starosti  Dnes je stále mnoho  i dnes je to stále stejné. 
s triviálními vlastnostmi  takových situací, Po mnoha tisících letech, 
jiných lidí. mnoho takových situací. ale mnoho lidí   
Ego lidí,  Nevím,  se stále nenaučilo  
je jich mnoho. kdy se lidstvo probudí. té lekci, že všechna 
Každý člověk má ego. Je to trochu dlouho. náboženství učí lidi 
Není možné  Není dost světla, konat dobro, všechna jsou  
to vše odstranit.  ještě není dost osvícení. jedno, všechna uctívají jen 
My praktikující  Každý není osvícený. Boha nebo buddhovskou  
stále máme ego, mnohem  Není potřeba praktikovat podstatu lidských bytostí. 
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svoji lekci. Ano? Když žijeme  menší než nepraktikující. 
Teď se tedy  v těsné blízkosti V posledních několika dnech, 
snažte praktikovat  a budeme se takto obrušovat, byli jste šťastní?  
bez ohledu ne útrapy  budete čistější, (Šťastní.) 
tohoto světa. (Ano.) hladší, oblejší.  Jste se sebou spokojení? 
Jen přes utrpení  Jako dva kameny, (Ano.) 
můžete praktikovat. které se o sebe třely. Velmi dobře.  
Kdybyste byli moc šťastni, Rozumíte? (Ano.) To je dobře. 
nechtěli byste praktikovat,  Po chvíli se ostré části, To znamená,  
že? Je velmi těžké  části, které nejsou oblé,  že jste osvícení. 
praktikovat, když jste šťastni. budou o sebe brousit,  Je pravda,  
My nemáme  dokud nebudou hladké, že jste dětmi Boha 
žádné náboženství. ano? a Buddhy. 
To není žádné náboženství: Dokud jsme ještě tady, Každou situaci  
on je buddhista, zušlechtíme celý svět. se snažte vydržet.  
ona je katolička, Pokud to vše nezušlechtíme, Jen si pamatujte, že musíte 
ten další muž je  když zemřeme,  praktikovat duchovně. 
muslim – cokoliv. stejně to skončí. Jinak, dnes se vyhneme 
Ať je vaše náboženství  Vytrvejte, slupce od melounu, 
jakékoli, je to jedno. až půjdete domů. a zítra stoupneme 
My meditujeme,  Bude dobré, budete-li  na slupku od kokosu, že? 
jen abychom zklidnili mysl, spát méně a jíst méně. (Ano.) Co říkají Aulačané 
pro mír ve světě, Šetřete si čas na meditaci. (Vietnamci), 
kvůli osvícení, Pokud nemůžete,  je vždy pravda. 
abychom byli inteligentní  praktikujte jak nejvíc můžete. „Vyhnete se slupce  
a moudří. Pokuste se, ano? od melounu 
Protože,  Když nebudete praktikovat  a potkáte slupku od kokosu.“ 
jak jsem dříve zmínila, teď, budete toho pak litovat,  Slupka od melounu je měkká, 
tento svět není náš. když půjdete nahoru. že? (Ano.) 
Je jen přechodně. Praktikující, Slupka od kokosu  
Cokoli děláme  kteří seděli po vaší je tvrdší, 
trochu jinak než  levé a pravé straně, často zraní naše chodidlo, 
ostatní lidé, poběží tak rychle  když na ni šlápneme. 
jsou nervózní. do páté úrovně… Mnozí lidé jsou   
Snažte se udržovat vaši mysl  tak nějak. tedy takoví. Například, 
čistou a klidnou, ano? A vy jste stále tady, ona opustí jednoho manžela 
Snažte se být ctnostní lopotíte se pod nebo  a vezme si druhého. 
a nezlobte se na nikoho. na třetí nebo druhé úrovni. Ten je dokonce horší, že? 
Vše je naše odplata Pak byste byli velmi smutní. On opustí svou ženu, 
nebo kolektivní odplata  Teď ještě nic necítíte. aby se oženil s jinou…  
světa. Myslíte si,  nejdřív je to dobré,  
Je-li to naše odplata, že co vám říkám je legrační. tak „fajn“.  
snažte se ji vydržet, To ještě nic není. Když spolu chvíli žijí, 
buďte trpěliví a děkujte Bohu V té době  více se poznají, 
a Buddhovi za to, budete velmi smutní, a už tam není nic dobrého. 
že nám dal šanci   víte? Velmi, velmi smutní. Jen dál praktikujte 
splatit naše dluhy. Všichni vaši přátelé  a vše se přirozeně vyřeší. 
Ale jedná-li se o kolektivní šli nahoru Snažte se praktikovat, abyste 
odplatu světa, a vy sedíte tady odstranili všechny trny, ano? 
pak jsme také spokojeni dole a učíte se znovu Snažte se vyčistit. 
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Děje se to přirozeně. Často to lidé nevědí. a dobrovolně to se všemi 
Situace se často mění, že? Stojí vedle nás, vydržíme, ano? 
Naše špatná karma hubují nám, zneuctívají nás, Například, 
(odplata) se mění, pomlouvají nás, nějaký člen naší rodiny 
proto dnes je jiná, obviňují nás, má nehodu, i když  
zítra bude jiná. ale my jsme stále šťastni. to není naše tělo, 
S ničím  Nemají na co se spolehnout. také trpíme, že? 
si nedělejte starosti, ano? Ale bez ohledu na to, Musíme pomoci,  
I kdyby svět skončil, jak nám hubují jak jen můžeme.  
stále máme místo, nebo nás obviňují, Například, ta osoba  
kam se vrátit. tento svět je přechodný – nemá peníze, 
Snažíme se jak nejlépe všichni později zemřou. ale je to náš bratr, tak za něho 
můžeme zachránit ostatní. Ti kdo hubují samozřejmě zaplatíme 
Ne proto, že máme strach, i ti, kteří jsou hubováni, nebo půjdeme do nemocnice  
že svět skončí všichni zemřou.  nebo koupíme pro naši 
a my zemřeme. Tím, že to víme, sestru léky. 
Ne, já se ničeho nebojím. proto jsme šťastní, Protože si v té době  
Vy se bojíte? (Ne.) velice šťastní nemyslíme,   
Dobří hoši! Dobré dívky! a je nám líto těch, že je to její problém,  
Dobře! Dobře! kdo nám hubují. když zemře. 
Jsem na vás pyšná. Vůbec necítíme smutek. Je to naše tělo a krev, 
Jsem na vás velmi pyšná. Máme Metodu Quan Yin, ano? 
Jste taky hodně odvážní! máme Mistryni, Svět je také  
Velmi odvážní. aby nás vedla, naše tělo a krev.  
Po čem lidé nejvíc touží, kamkoli jdeme, Všichni jsme příbuzní. 
je svoboda. ona nás následuje. Proto můžeme spolu  
Bez svobody Je to stejné, ať mě  v tomto světě žít. 
často raději  vidíte nebo ne, Samozřejmě,  
riskují svůj život. jsem vždy vedle vás, že někdo je lepší  
Američané říkají: jen o tom nevíte. a někdo horší. 
„Dejte mi svobodu Někteří to nevědí, že? Podobně v rodinách, 
nebo mi dejte smrt.“ Někteří lidé to vidí, někdo je horší  
Z těchto dvou variant někteří ne, a někdo srdečnější.   
si zvolíme jen jednu. ale víte, že tam Mistryně je, Tento svět je jako  
Nemůžeme žít  že vám dává také  jedna velká rodina. 
pod kontrolou, duchovní podporu. Takže je tam někdo, 
utlačováni Když máte nějaký  kdo je trochu nevědomý, 
nebo uvězněni, vidíte? problém, prostě ji zavoláte: zatímco ostatní jsou  
Alespoň náš duch  „Prosím řiď za mne! osvícení, 
je volný, proto  Auto jede dolů z kopce takže vše musíme sdílet. 
můžeme vše odpustit. a brzdy nefungují. V tom okamžiku  
Děláme, co můžeme. Prosím zastav to auto!“ spolu vydržíme,  
Síla máji je  Ona udělá vše, o co požádáte. proto jsme v naší praxi  
velmi silná, že? Jaké štěstí! odhodlanější, abychom   
Hodně útrap. Ale lidé venku to nemají. zdokonalili náš soucit, 
Vím, Proto se to snažte za jakékoli odpuštění a toleranci, 
že je pro vás velmi situace vydržet. stejně jako naši moudrost. 
obtížné praktikovat, Buďte trpěliví. To znamená, 
takže jste dobří, Praktikujte více a  že známe naše Já. 
už velmi dobří. v budoucnu se to změní. Máme štěstí. 
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Jsem na vás velmi pyšná, 
protože, jak už jsem  
zmínila včera, 
už jste prošli mnoha testy. 
Bylo tolik testů, 
prošli jste všemi. 
Proto jste velmi dobří. 
Jste těmi vyvolenými! 
Vyvolenými k čemu? 
Byli jste zvoleni, 
abyste zachránili svět, 
ne tady seděli, 
potulovali se  
a pili čaj, ano? 
Teď tedy pracujeme lépe 
než předtím. 
Už jsme prošli  
mateřskou školkou 
i základní školou. 
Prošli jsme střední školu. 
Teď jsme vstoupili 
na vysokou školu. 
To znamená, že jsme  
vysokoškoláky, lékaři, 
kteří brzy odpromují. 
Děláme práci  
promovaných lékařů, 
abychom se duchovně 
připravili  
na dokončení studia. 
Díváme se stejným směrem. 
To znamená, že se jen  
soustředíme a jdeme jednou  
cestou. Nedíváme se už  
na tu či druhou stranu.  
Proto teď děláme naši práci 
s lepším duchovním stavem. 
Zdá se,  
že máme větší výsledky. 
Pracujeme méně, 
ale máme lepší výsledky. 
Když máte 
trochu útrap, dejte 
je stranou, nechte to být. 
V každé práci  
se vyskytnou  
nějaké potíže. 
Musíme si ale pamatovat 
náš vznešený ideál. 
Vše triviální dáme stranou, 

abychom zachránili svět. 
Pochopili jste to. 
Zachráníme tolik životů, 
kolik můžeme. 
Pokud ne, je to fajn. 
Také nemáme co ztratit. 
Také můžeme  
získat více zásluh, 
více rozšířit naši lásku 
a pozvednout naši moudrost 
a naši duchovní úroveň. 
Nesmírné zásluhy. 
Proto se ničeho nebojíme. 


