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Velmi dobře, dobře, dobře. 

Ano, jsme jedna rodina. 

V každém případě, je to  

lepší než Thajsko.  

Byl jste  

na thajském semináři? 

Ano. 

Takže víte. 

Nemohli jste mě vidět 

ani s dalekohledem, 

že? (Ano.) 

Teď je to tedy fajn, že? 

Projdu okolo, a jelikož  

je tady méně lidí, 

můžete mě lépe vidět. 

Jestli mě jasně neuvidíte, 

vezměte si brýle! 

V Thajsku to bylo 

tenkrát velice náročné, že? 

Ne. (Ne.) 

Byla to vzácná příležitost. 

Máme hodně  

milých vzpomínek. 

Hodně milých vzpomínek? 

Co to znamená. 

To znamená, 

že nám to moc chybí. 

Chybí? Samozřejmě. 

Nezapomenete na to. 

Takové situace 

nezapomenete ani  

za deset tisíc životů. 

Ano, to vám řeknu. 

Jen buďme spokojeni 

s tím co máme, 

protože nevím, budeme-li  

moct navštívit Thajsko. 

Proto, kdykoli  

si to budeme moct užít, 

užijme si toho okamžiku. 

Je to lepší než nic.  

Ano? 

Toto bychom v Thajsku  

dělat nemohli. 

Bylo tam příliš hodně lidí. 

Museli jste chodit  

pěšky do desátého, 

patnáctého poschodí. 

To se vám nechtělo  

jít dolů,  

když jste to vyšli nahoru! 

Bylo to velmi dobré. 

Velmi dobré. 

Dost dobré? 

Spolupraktikující 

stále chtějí jet do Thajska 

a setkat se tam s Vámi. 

Ještě se se mnou chcete  

setkat v Thajsku? 

Hodně lidí z Číny 

tam stále chce jet,  

aby Vás tam viděli. 

Rozumím. 

Jen byste byla  

příliš unavená. 

Je pro nás stejně lepší, když 

my přijedeme navštívit Vás. 

Oba způsoby jsou dobré. 

Jen teď  

potřebujeme snížit  

naše emise uhlíku.  

Myslím, že tak 

je to pro všechny 

pohodlnější. 

Je to dobré i pro vás, 

když přijedete na střídačku. 

Rozumíte? (Ano.) 

Když se střídáte, můžete 

sedět mnohem pohodlněji, 

máte dobré jídlo 

a klimatizaci –  

je lepší, 

když cirkuluje vzduch. 

Je to velice pohodlné 

a bezpečné, sedět tady. 

V Thajsku jste mě mohli 

zahlédnout jen na silnici.  

Jestli jste se na mne mohli  

jednou podívat, to už  

jste měli velké štěstí. 
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Je někdo,  

kdo mě tam neměl šanci 

ani jednou spatřit? 

Ano. 

Zvedněte ruku. 

Ti, kdo byli v Thajsku, 

a neviděli mě, 

zvedněte ruce, 

abych se podívala. 

Tři lidé? Čtyři, pět.  

Možná ještě víc lidí, 

kteří tentokrát 

nepřijeli. 

Co jste dělali,  

když jste mě neviděli? 

Chodili jste ulicemi? 

Já jsem pracoval v kuchyni. 

Vy jste pracoval v kuchyni, 

proto jste mě neviděl. 

Tak roztomilé. Dobrá, dobrá. 

Dám vám kapky proti kašli. 

Jsou speciální. 

Vezmete si je, když kašlete. 

Vystačí na jeden den. 

Dobrá. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Dobrá, ti, kdo pracovali 

v kuchyni, pojďte sem. 

Směna z kuchyně. (Ano.) 

Ti dva,  

kteří mě neviděli 

v Thajsku.  

Dva nebo tři? 

Tři! Pojďte sem! 

Teď budou všichni tvrdit, 

že mě neviděli. 

Pojďte! Pracovala jste  

v kuchyni? 

Rozumí, rozumím. 

Ne. 

Myslela jsem, že když už  

jsem Vás viděla mnohokrát… 

Je to tak? Dobrá. 

To jsem si myslela. 

Proto jsem Vás neviděla. 

Neviděla jste mě. Dobrá. 

Kdo vám říkal,  

abyste tak přemýšlela? 

Proto jsem dala  

příležitost ostatním. 

To taky není špatné, není. 

To jsem si tenkrát myslela. 

Tak je to také dobré. 

Dobrá! 

Jste soucitná. 

Ti, kteří pracovali  

v kuchyni  

jsou také velmi soucitní. 

On vařil,  

aby se lidé najedli, 

a raději přišli o příležitost 

vidět Mistryni. 

On je taky 

velmi soucitný. 

Viděl jste mě ale  

předtím nebo potom? 

Bylo Thajsko poprvé, 

kdy jste mě mohl vidět? 

Ano. 

Byl jsem na setkání v roce 

1997, to jsem vás viděl. 

Vy jste mě viděla vloni. 

Dobře. Nezemřete. 

Před dvěma týdny 

jsme propagovali ekologické 

žití na ulici vedle 

restaurace „Osvícená láska 

zeleniny“, 

kterou vedou naši zasvěcení. 

V té době 

jsme měli v restauraci  

puštěnou Supreme Master TV 

každý den. 

Hodně kolemjdoucích  

vidělo náš vzkaz. 

Teď je vláda,  

obzvlášť v Beijing 

velice otevřená. 

Cítili jsme se moc dobře. 

Taky jsme cítili 

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 2 / 6 



Titul: TV_1311_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_VI 

požehnání Mistryně. 

Bylo to velmi příjemné. 

Hodně lidí se zapojilo 

do rozdávání letáků. 

Hodně lidí o planetární 

krizi nevědělo. 

Když si přečetli ten leták, 

všichni dávali  

palec nahoru, říkali: 

„Velmi dobře, velmi dobře. 

Nevěděli jsme to.“ 

Je to teď velmi dobré 

a jde to lehce. 

Další velmi  

zajímavá historka je ta, 

že jeden náš zasvěcený 

šel rozdávat 

vaše knihy zdarma. 

V Číně je omezení  

kvůli ochraně 

životního prostředí, 

které říká, že nemůžete 

náhodně rozdávat 

propagační materiály. 

Pak ale policajt 

dostal tu knihu. 

Když si tu knihu přečetl, 

řekl: 

„Myslím, že ohledně vaší  

Mistryně není nic sporného.“  

Všichni jsme byli šťastni, 

když jsme to slyšeli 

a cítili jsme, že co řekl, 

byla skutečně pravda. 

Pak nám vrátil  

všechny materiály. 

Bylo to moc dobré. 

Byl to velmi vlídný 

a férový policajt. 

Ano, ano. 

Férový a čestný. 

Taky můžeme  

dát reklamu do autobusů. 

Rozumím. 

Když jsme se domluvili 

s místním výborem 

v místních komunitách,  

dovolili nám taky  

vyvěsit plakát. 

Jeden hlídač byl  

taky velice legrační a vlídný. 

Řekl: 

„Když se vy a náš dozorce  

dohodnete, 

pomůžeme vám  

distribuovat letáky.“ 

Nicméně, je mnoho 

efektivních způsobů, 

jak rozdat letáky. 

Navíc, hlavní je,   

že je teď politika 

laxnější. 

Čínští vůdci 

mluvili také o ochraně 

životního prostředí 

v TV, a také zmínili  

vegetariánství. 

Samozřejmě, my neděláme 

nic špatného. 

Děláme jen věci, 

které jsou prospěšné lidem, 

bezpodmínečně. 

(Ano, jsme velice dobří.) 

Nic lidem neúčtujeme. 

Všechna oznámení 

jsou na naší TV 

vysílaná zdarma. (Ano.) 

Kdo je dobrý,  

toho podporujeme. 

Hodně zasvěcených  

ve svém volném čase, 

šíří vzkaz  

o vegetariánství. 

Podle situace 

to vysvětlují  

různým způsobem. 

Například, když vidí  

rodiče s dětmi, řeknou: 

„Kvůli vašemu dítěti, prosím, 

podívejte se na to.“ 
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Pacientům v nemocnicích  

říkají: „Podívejte se prosím 

na to. Být vegetariánem 

je dobré pro vaše zdraví.“ 

V každém případě jsou teď 

lidé vlídnější. (Ano, ano.) 

Čím více budeme  

praktikovat, o to lepší to pro  

všechny bude. 

Ano. Děkujeme Vám. 

Všichni Vás pozdravují.  

Dobře, já vím. Já vím. 

Ano, původně jste řekla: 

„Stačí se jednou  

na Mistryni podívat.“ 

„Bylo by už velice dobré, 

kdybychom mohli 

přijet do centra. 

Je jedno, jestli tam  

Mistryně bude.“ 

Pak dobrá, 

když je tam Mistryně: 

„Chci se na ni jen podívat.“ 

To je v pořádku. 

Když se pak podíváte: 

„Chtěla bych jí  

vidět ještě jednou.“ 

To je stále v pořádku. 

Když se podíváte dvakrát: 

„Bylo by lepší,  

kdybychom ji viděli víckrát.“ 

Pak jsem jim dala nějaké 

sušenky a bonbóny. 

„Och, to už je moc dobré.“ 

Když dostali 

sušenky a bonbóny: „mohla  

by nás Mistryně (Obejmout.) 

obejmout?“ 

Po objetí nejspíš: „mohla by  

nás Mistryně obejmout víc?“  

Když vás obejmu víc: 

„můžeme dostat víc 

sušenek a bonbónů?“ 

Protože to, co jste dostali 

vám nestačí, 

abyste se podělili s ostatními, 

když přijedete domů atd. 

Rozumím. 

Když přijedete domů, 

smíchejte je s dalšími  

bonbóny. Vezměte je zpět,  

aby byli všichni šťastní. 

Když dostanou můj dar 

lásky, bude to v pořádku. 

Zdravím, Mistryně! 

Zdravím. 

I když není  

naše město velké, 

snažíme se, jak můžeme 

dělat několik věcí. 

Několik dnů 

před našim příjezdem 

jsme dali několik reklam 

do autobusů. 

Rozumím. 

Velice upřímně  

na této misi pracujeme. 

Co jste dělali? 

Dali jsme reklamy 

do autobusů. 

Rozumím. 

Žádné reklamy v autobusech 

v našem městě nejsou  

o ochraně 

životního prostředí. 

Proto naše reklamy 

velice dobře 

poutají oči. 

Dobře. To je dobré. 

Děkuji vám. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Můžete to dávat 

vně vašeho domu? 

Ne, možná je to příliš zřejmé 

připevnit to  

na váš dům. 

Nemůžete to  

vyvěsit všude? 

Doma si to můžeme vyvěsit.  

Vyvěšujeme si to doma. 
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Ano. 

Vyvěste jen informace SOS 

o ekologickém životě, 

vegetariánství, 

krizi planety atd. 

A udělejte to jednoduché. 

Opakujte to. 

Když jsem jela do Thajska, 

měla jsem strach, 

že ten výlet nezvládnu. 

Později mi cestovní agent 

řekl: „Nedělejte si starosti. 

Úředníci Národního 

bezpečnostního úřadu 

letí stejným letem 

jako vy.“ Náš let byl tedy 

velice hladký. 

Ano? 

Lidé z Národního 

bezpečnostního úřadu 

letěli do Thajska také. 

Jeli si poslechnout  

vaši přednášku… 

Jste tak důležitá. 

Veřejný bezpečnostní úřad  

vás ochraňuje, 

když jedete za hranice. 

Na co si stěžovat? 

Nicméně, bylo to díky  

vašemu požehnání. 

Vše probíhalo  

velmi hladce. 

Dobrá, dobrá, zajistila jsem  

vám klidný chod motoru. 

Dobrá. To je skvělé. 

Jste-li upřímná, 

praktikujete dobře 

a věříte   

ve Všemohoucí Sílu, 

pak vše, co budete dělat, 

půjde hladce. 

Je to jak jste řekla: 

když jsme pozitivní 

a ochotní to dělat, 

pak uspějeme. (Ano.) 

To je skutečně velmi důležité. 

Ano, ano. 

Měli bychom se snažit co  

nejvíc pomoci ostatním 

víc porozumět. 

Jen tak budeme pravými 

duchovními praktikujícími. 

My nepraktikujeme  

jen pro sebe. 

Mistryně, situace je taková, 

že jsme propagovali  

řešení  

k záchraně planety.  

Rozdali jsme v té souvislosti 

hodně letáků, 

některé naše zasvěcené 

napadlo,  

že bychom mohli rozdat 

letáky v odlehlých 

oblastech okresech. 

Ano. 

A bylo to taky  

velmi efektivní. 

Cítím, že je vláda 

mnohem otevřenější 

a je pro lidi snazší 

přijmout  

takové informace, 

ve srovnání s dřívějškem. 

Myslím, že vaše práce 

pro nás cítící bytosti 

a společné úsilí 

našich praktikujících 

má skutečně  

viditelné výsledky. 

Myslíte, že se  

to viditelně lepší? 

Ano, ano. 

Dobré věci? 

Samozřejmě, čím víc 

lidí duchovně praktikuje 

a čím jsou upřímnější, 

tím víc  

se energie okolí vyčistí. 

Pak se budeme cítit  
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mnohem pohodlněji. 

Ostatní lidé se budou 

cítit taky dobře. (Ano.) 

Budou nás podporovat. 

Ano,  

když jsme rozdávali letáky, 

taky jsme prošli 

kolem policajta v civilu. 

Když jsme rozdávali letáky, 

nebyl šťastný 

a řekl: „Co rozdáváte? 

Řekla jsem: „Podívejte se.“ 

Vysvětlili jsme mu, 

o co se jedná a jeho postoj  

se hned změnil. 

„Dobře. 

Velmi dobře, velmi dobře.“ 

Hned když si přečetl  

leták, změnil svůj postoj. 

Ano. 

Tehdy jsem řekla: 

„Vezměte si ho domů a  

přečtěte. Vše, co je na tom  

letáku zmíněno 

je prospěšné Zemi 

a zdraví všech. 

Je to vše o tom být vegany   

a žít ekologicky.“ 

On řekl: „To je moc dobré, 

to je moc dobré.“ 

Dobrá. Ano. 

Oni taky vědí  

o naléhavé situaci 

naší Země. 

(Ano, ano.) Dobrá. 

Klíčem je poskytovat 

bezpodmínečnou pomoc. 

Ano? 

Nechoďte ven se záměrem 

osvobozování lidí 

a jejich převracení v Buddhy, 

a podobné věci, ano? 

Teď zachraňujeme Zemi. 

Zda se stanou Buddhou 

nebo ne, budou následovat 

naši metodu nebo ne, o to 

se budeme starat později. 

(Ano.) Všichni mě nemohou  

následovat. 

Různí lidé mají  

různá spříznění. 

My jen chceme zachránit je. 

Ano? Bezpodmínečně 

se oddáme. 

Pak budou lidé cítit  

naši nesobeckou lásku 

a budou dojati. 
 


