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Přejeme Mistryni 

stále dobré zdraví! 

Přejeme Vám Mistryně 

stálé štěstí! 

Děkuji, děkuji! 

Ať je Mistryně stále krásná!  

Děkuji vám! 

To je na váš krk. 

Když pláčete, 

mohli byste později kašlat. 

Je mi vás tak líto. 

Mistryně je taká krásná! 

Mistryně, miluji Vás. 

Děkuji vám! Děkuji vám!  

Děkuji! (Jsme tak šťastní, 

že vás vidíme, Mistryně!) 

Jste všichni šťastní? 

Ano. Jsme velmi šťastní.  

Tak šťastní. 

Proč pláčete, 

maminko? 

Jsem velice dojatá. 

Když budete moc dojatá 

a budete plakat, 

budete mít červený nos 

jako Santa Klaus. 

Jste v pořádku? 

Jestli budete moc plakat, 

budete mít žízeň. 

Je lepší jíst toto. 

Maminko,  

moc pláčete. 

Prosím, dejte si trošku. 

Tady, babičko. 

Víte, jak to pít? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Ohromné! Přečtete to. 

Páni! Jste velice chytrá. 

Kolik vám je? 

Sedmdesát osm.  

Páni, vypadáte skvěle! 

Vypadáte tak mladě. 

Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) 

Ptám se za bratra. 

(Dobrá.) On tady není. 

Chtěl by vědět, 

jaké to je, 

vidět svoji Přirozenost? 

Och! On to neví? 

Cítil to, ale chce se ujistit. 

Rozumím, rozumím. 

Tak to není. 

Když vidíme naši Přirozenost 

v ten okamžik  

vidíme Světlo 

nebo slyšíme vnitřní Zvuk 

během naší meditace. 

V té době  

vidíte svoji Přirozenost. 

To je naše Přirozenost, 

ne tlukot srdce. 

Naše Přirozenost 

je naše původní Přirozenost, 

naše původní Já. 

To znamená  

„vidět naši Přirozenost“. 

Například, před zasvěcením 

jste nikdy neviděl Světlo. 

Pak jste v době zasvěcení 

viděl Světlo 

nebo slyšel Zvuk, 

Zvuk Buddhy, ano? 

To znamená 

„vidět svoji Přirozenost“, 

ale neviděl jste svoji 

úplnou Přirozenost. 

Například, 

když mě vidíte ze zadu, 

vidíte jen moji polovinu. 

Není to tak? 

Skutečně mě vidíte, nicméně, 

když stojíte přede mnou, 

uvidíte mě celou. 

Ano? 

Uvidíte dokonce i moje boty. 

Jeho situace je taková – 

jen trochu dále, 

ale můžete mě také vidět. 

Někteří lidé vidí 

trochu Světla, 
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někteří hodně Světla, 

někteří vidí více, 

někteří méně – všichni 

„viděli svoji Přirozenost.“ 

Tomu se říká 

„vidět svoji Přirozenost 

a stát se Buddhou.“ 

Mistryně! 

Ráda bych položila otázku. 

Když jedna  

členka mé rodiny zemřela, 

v okamžiku odchodu, 

mi Mistryně umožnila vidět  

tři zářivé bílé paprsky 

směřující k nebi. 

Znamená to,  

že byla vysvobozena? 

Co si myslíte? 

Ano. 

Překročila Tři světy? 

Když jste viděla Světlo, 

je už v pořádku. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Dosažení třetího světa  

je již velmi dobré. 

Už tam není karma 

(odplata) a ona se nemusí  

vracet. 

Může mě následovat  

a duchovně praktikovat 

tam odtud 

a dosáhnou Páté Úrovně. 

Naše restaurace Loving Hut 

byla otevřena 3. prosince. 

Páni! 

Ráda bych se podělila  

o naše zkušenosti 

s Mistryní 

a všemi ostatními. 

Nejdřív o našem šéfkuchaři. 

i když není zasvěcený, 

je již čtyři roky  

vegetarián. 

On a někteří další lidé 

nám pomohli s renovací. 

Byli schopni přesunout 

plný náklad písku 

nahoru během hodiny. 

I když byli smáčení potem, 

byli šťastní. 

Když přišli, 

řekli, že má naše místo 

velmi dobré prostředí 

a moc se jim tam líbilo. 

To o našich kuchařích. 

Oni rozumí feng shui? 

Vyciťují chi 

nebo energii? Skvělé! 

Ano, vyciťují. 

Druhá věc je, 

že v den  

velkého otevření 

jsme byli všichni  

moc, moc šťastní. 

Naši praktikující 

tancovali na hudbu. 

Nejen praktikující, 

někteří kolemjdoucí, 

kteří nebyli zasvěcení 

se k nám taky  

s tancem přidali. 

Všichni byli moc šťastní. 

Všichni si to užívali. 

Skvělé! Skvělé! 

Blahopřeji! 

Proto říkáme 

„blahopřeji!“ 

protože to zní jako 

„být společně šťastní.“ 

Velmi dobře! 

Velmi dobře. Opravdu dobré. 

Děkuji vám, Mistryně. 

Velmi dobré. 

Slyšeli jsme,  

že když má člověk zapnutou 

Supreme Master TV, 

celá komunita z toho  

získává požehnání. 

Je to pravda? 

Ano, ano, ano. 
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Získají požehnání. 

Pak bychom  

ji měli zkusit pouštět 

v každé komunitě? 

Pokud je to možné,  

samozřejmě čím víc,  

tím lépe. Jeden člověk, 

nezasvěcený 

nám napsal, aby nám sdělil, 

že od té doby,  

co nechal hrát doma 

Supreme Master TV 

24 hodin denně, 

jeho rodina byla 

v klidu, 

všichni byli v klidu 

a atmosféra  

je velice dobrá. 

Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 

Budeme ji mít zapnutou 

jak jen to půjde, 

až se vrátíme. 

Dělejte, co můžete. 

Samozřejmě, bychom měli 

šířit dobré zprávy, 

a dobré zprávy  

jistě přinesou 

dobrou atmosféru. 

Dobrá atmosféra způsobí,  

že se budou lidé cítit šťastni. 

Například, když jdete  

například na svatbu, 

i když to není vaše svatba, 

když vidíte, že jsou 

všichni šťastní,  

budete se taky cítit dobře. 

Je to tak? (Ano.) 

I takové světské věci 

mohou způsobit, 

že se budete cítit šťastní, 

natož,  

když je to něco duchovního. 

Zdravím, Mistryně. 

Když jsem sledovala 

Supreme Master TV 

na počítači, 

viděla jsem Světlo. 

Viděla jsem vyzařovat  

hodně Světla. 

Světlo z našeho 

TV kanálu? 

Kolem obrazovky 

bylo Světlo. 

Když jsem o tom lidem 

řekla, zmizelo. 

To je v pořádku. 

Pokud vy víte,  

že tam bylo Světlo,  

je to v pořádku. 

Mistryně,  

když medituji na Zvuk, 

jednou za čas 

vyjde z mého nosu 

proud vzduchu 

a pak se začnu smát. 

Lidé se mě ptají,  

proč se směju,  

ale já nevím proč. 

Říkají mi, abych 

nevyrušovala ostatní, ale 

já jsem si to neuvědomovala.  

Jste šťastná? 

Ten proud vzduchu 

vychází z mého nosu. 

Je to jako „gah-gah-gah”. 

Mistryně, nevím,  

co se děje. 

Tak se smějte potichu. 

Smějte se „ha ha ha ha ha“,  

pak to bude v pořádku.  

Trochu se hlídejte. 

Jen vyrušujete ostatní, 

jinak to není problém. 

Smějte se, pokud chcete. 

Toto je svobodný svět, 

to není nic nezákonného. 

V devátém dílu 

knihy „Klíč  

k okamžitému osvícení“, 

Mistryně říkala, 
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že naše duchovní praxe 

vede k tomu stát se Buddhou, 

praktikujeme duchovně,  

abychom se stali Buddhou, 

stejně jako, když studujeme 

medicínu na doktora. 

Jak můžeme mít  

vnitřní komunikaci, 

abychom dosáhli 

Buddhovství? 

Kromě poznání 

lásky Mistryně, 

jak můžeme porozumět 

učení Mistryně 

a vnitřně s Mistryní  

komunikovat? 

Vy jste se tam zasekla? 

Ano, zdá se, že jsem  

se někde zasekla. 

Za nějakou dobu  

zaznamenáte postup. 

Když dosáhneme  

určité duchovní úrovně, 

musíme vidět vize  

té úrovně 

nebo je v pořádku 

mít jen uvědomění  

v našem srdci? 

Měli bychom mít  

uvědomění nebo vizi? 

Uvědomění je v pořádku.  

Uvědomění je dobré. 

Nemusíme mít  

vždy vize. 

Někdy cítím,  

že je mi koncept  

velice jasný, ale jen mi  

chybí utvrzení. 

Pokud máte správný 

koncept, je to v pořádku. 

Stále jsem otrávená, 

že nemám ty… 

Zdá se, 

že jsem se někde zasekla. 

Ráda byste viděla vize, 

že? 

Dostávám nějaké „odezvy“ 

v každodenním životě, 

ale moc nevidím Světlo, 

ani moc neslyším Zvuk. 

Někdy mám pocit, 

že rozumím učení, 

přestože rozumím  

vašemu učení, 

není neodstranitelně moje. 

Stále mi chybí ta část. 

Jen opakuji  

učení Mistryně, 

ale nemám  

úplné poznání v mém srdci. 

Jen tomu koncepčně 

rozumím. 

Dejte si čas. 

Nejspíš to jednoho dne 

získáte, ano? 

Někdy je to tak. 

Proto lidé 

v dávných dobách říkali, že 

někteří duchovní praktikující, 

touží po svém vnitřním  

Já nebo Bohu do takové míry, 

že nemohou jíst ani spát 

a zhubnou atd. 

To je ten důvod. 

Když nemohli dosáhnout  

poznání, 

byli velice frustrovaní. 

Jelikož vy máte  

porozumění, je to v pořádku. 

Někdy to není tak,  

že nemáte pokrok, 

jen tomu mysl  

nemůže rozumět. 

Já myslím, že touha  

je velmi důležitá, jako 

touha v básni  

Mistryně „Tiché slzy“. 

Jednoduše nejsem schopna 

takové touhy.  

Rozumím. 
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Budete ji mít později. 

Někteří lidé ji mají dříve, 

někteří později. 

Pokud je touha, 

je naděje. 

Má to spojení s nedostatkem 

vnitřní moudrosti nebo 

duchovní praxe 

v mých minulých životech? 

Někdy je to tak. 

Někteří lidé  

rostou rychleji,  

protože praktikovali  

ve svých minulých životech. 

Musíte být trpělivá. 

Když máte touhu,  

je to nejlepší. 

Dělejte si starosti jen  

pokud touhu nemáte. 

Vaše touha hraje  

roli i v pokroku  

v duchovní praxi. 

Rozumíte? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Předpokládejte,  

že nejste vdaná, 

a jste zamilovaná 

do nějakého člověka. 

Během vašeho milostného  

vztahu budete čekat 

na váš svatební den. 

Celé to čekání a toužení 

je taky velice hezké. 

Čekáte a toužíte. 

Čekáte a toužíte 

dokud se nevdáte. 

Někdy jsem znepokojená. 

Nebuďte znepokojená. 

„Vdáte se“ 

v ten šťastný den. 

Zdravím, Mistryně. 

Síla Metody Quan Yin 

od Mistryně 

je skutečně velká. 

Byla jsem jeptiškou 

víc než jeden rok. 

Nevím, proč jsem  

tam musela jít. 

Později se všichni,  

8000 mnichů a jeptišek 

v našem buddhistickém řádu 

stalo čistými vegetariány. 

To vše díky  

vaší Všemohoucí síle. 

Také mnich, 

který byl v řádu  

víc než osm let 

začal také praktikovat  

Metodu Quan Yin. 

Ohromné! 

Pak se dokonce oženil 

a převedl svoji partnerku, 

která měla přes 50 let. 

Skvělé! 

Také, když řídíme 

nějaké záchranné akce, 

přichází k nám hodně  

cizinců, kteří nám přichází 

pomáhat a darovat oblečení. 

To vše díky  

vaší velké síle. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Děkuji,  

že jste dobrými nástroji. 

Měli tam tři lidi, 

kteří společně sbírali  

oblečení. (Skutečně?) 

Oni tři, 

včetně jejího manžela, 

pracovali společně. 

Ohromné! Skutečně skvělé! 

Blahopřeji! 

Ona a její manžel 

používali své auto, aby 

doručovali do každého domu. 

Jste skutečně požehnaní! 

Mistryně, když jsem se  

sem chystala, 

starý člověk, kterému 
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je 116 let mě požádal, 

abych Vás pozdravovala. 

Je mu 116 let? 

Je mu 116 let. 

Jsou tam tři staří lidé 

kterým je nad 100 let. 

Jsou ochotni  

přispět jejich úsilím 

k záchraně planety. 

Speciálně mě požádali, 

abych vás pozdravovala. 

Dobrá. 

Prosím, taky je pozdravujte. 

Moje otázka se týká 

našich myšlenek. 

Když vytváříme myšlenky 

a tyto myšlenky mají 

léčivé účinky… 

Když například  

cítím v mé ruce bolest, 

použiji svoji sílu vůle  

a řeknu jí: „Přestaň bolet!“ 

(Rozumím.) 

Pak to přestane bolet. 

To je v pořádku. 

Počítá se to  

za magickou sílu? 

Ne, to není. To není.   

Dělala jste to pro sebe. 

Neuplatňovala jste tu sílu 

na jiné lidi.  

To je v pořádku. Ano? 

To můžete dělat dál. 

Kdekoli vás bolí, 

řekněte tomu, aby to přestalo. 
 


