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Protože já nepřijímám  

vaše dary, 

nedovoluji 

také praktikujícím 

přijímat venku dary. 

Proto jsem platila  

za vše sama. 

Nepřijímám vaše peníze, 

abych vás naučila 

nezávislosti. 

Není to tak, že bych byla  

bohatší než Bill Gates.  

Nejsem! On má víc peněz  

než já. 

Nicméně, 

ku prospěchu všech,  

zaplatím, kolik budu mít. 

Není to tak,  

že bych měla tak moc peněz, 

že bych nevěděla, 

co s nimi. 

Není to tak. 

Byla jsem takto štědrá 

už od dětství. 

V minulosti mi 

moje maminka dala nějaký 

šperk, abych ho nosila. 

Během války  

dávaly matky často dětem 

nějaké zlaté ozdoby 

jako amulety. 

Pro případ, že by nemohly 

najít své rodiče  

nebo že by se něco stalo, 

aby z toho  

chvíli přežily. 

Nicméně, vždy jsem ho 

prodala, abych se postarala 

o mé přátele a spolužáky. 

Později, když moje maminka  

zjistila, že je to pryč, 

tak mi ho dala znovu 

a já jsem udělala   

znovu totéž. 

Není to tak, že bych měla  

tenkrát hodně a prodala jsem 

to a měla bych víc, 

tak to nebyla. 

Zlepšil se váš život, 

když mě následujete? 

Ano! 

To je pravda! 

Přišli jste o něco? 

Ne! 

Získali jste něco? 

Ano! 

To je pravda!  

Pamatuji si příběh, 

který jsem dávno vyprávěla. 

Velmi soucitný člověk 

se zeptal svého Mistra: 

„Prosím, vezmi mě   

na návštěvu do pekla.“ 

Tak ho jeho Mistr vzal 

na návštěvu do pekla. 

Viděl, že tam 

hodně trpí nějaké dítě, 

že je bolestivě trestáno. 

Řekl tedy svému Mistrovi: 

„Prosím, zachraň ho!“ 

Jeho Mistr řekl: „Nemohu, 

protože ten člověk  

není ještě připraven.“ 

Myslel tím, že ještě nebyl 

zcela očištěn. 

Peklo je místo, 

které odstraní vaše  

špatné kvality. 

Jako lékař při operaci 

odstraní rakovinový nádor, 

vypadá to velice bolestivě, 

ale ten člověk  

se v budoucnu uzdraví. 

Je-li nějaký člověk příliš 

špatný, měl by jít do pekla, 

aby se očistil, 

než bude moci jeho duše  

opět získat svobodu. 

Samozřejmě, že je to velmi 

bolestivé, ale není jiná cesta. 
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Jeho Mistr řekl: 

„Nemohu toho člověka  

vysvobodit, nemohu.“ 

On ale trval na tom, aby ho  

zachránil. Jeho Mistr 

mu tedy to přání splnil. 

Vzal to dítě nahoru, 

aby se stalo jeho. 

Později se to dítě ničeho 

nebálo. Změnilo jeho život 

v peklo a ublížilo 

mnoha lidem. Někteří lidé 

nemohou být zachráněni. 

Říkala jsem vám, 

že je to pro duchovní  

praktikující dost těžké. 

Je skutečně velmi těžké 

duchovně praktikovat 

v tomto světě. 

Je stále hodně  

překážek, které nám  

to ještě více ztěžují. 

Proto jsem šťastná, 

že jste schopni meditovat. 

Dál praktikujte. 

Zdravím, Mistryně. 

Moc rád se dívám 

na vaření  

na Supreme Master 

Television. 

Přemýšlím, zda může 

Mistryně udělat DVD 

s ukázkami vaření. 

Mohl bych jít  

k sousedům… 

Momentálně žiji v Bostonu. 

Můžete si je stáhnout 

a udělat si DVD. 

Mistryně, 

žiji v chudé čtvrti 

v Číně. Několik z nás 

zasvěcených otevřelo 

veganskou restauraci. 

Řídíme se  

při duchovní praktikování 

instrukcemi Mistryně. 

Mám pocit, že Čína 

je na tom dost dobře. 

Jak Mistryně řekla: 

„Bez ohledu, kde jste, 

pokud se řídíte při  

praktikování radami  

Mistryně, je to nejlepší.“ 

Ano, je to skutečně  

tak jednoduché. 

Jsem moc šťastný, že jsem  

sem mohl přijet. Moc šťastný. 

Bůh vše zařídil. 

Mistryně, přijeli jsme  

tentokrát velmi hladce 

díky požehnání Mistryně, 

i když neumíme 

ani slovo anglicky. 

V každém kritickém  

okamžiku,  

jakým je průchod celnicí, 

nám přišli pomoct  

Číňané žijící za mořem,  

mluvící anglicky.  

Cítili jsme stále  

přítomnost Mistryně. 

Ano, ano. 

Budete-li následovat 

moje instrukce  

při duchovní praxi, 

vše bude fajn. 

Jste s námi skutečně  

stále. 

Je to zázrak. 

Jsme velice dojati. 

Včera jsme přijeli  

na letiště  

a nevěděli jsme, co dělat,  

kvůli jazykové bariéře. 

Nevěděli jsme,  

jak se dostat na autobus. 

Najednou tam byl  

turistický průvodce, 

jehož zákazníkům  

se opozdil let  
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a on tam byl brzy. 

Když poslal zákazníky 

s časovým předstihem  

na letiště, vrátil se zpět. 

Byl to také  

Číňan ze zámoří, 

z Hongkongu. 

Bylo vám jedno, kdo je to, 

jen když  

mluví čínsky. 

Okamžitě jsem tam šla 

a řekla: 

„Ahoj! Jak se máte? 

My nemluvíme  

místním jazykem. 

Jak se dostaneme do…?“  

On řekl: „Skvělé! 

Řidič autobusu je venku 

a autobus je přede dveřmi. 

Můžete s ním jet.“ 

Taky nás povozil po okolí. 

Mám pocit, že Mistryně 

ví skutečně všechno. 

Mistryně je všudypřítomná 

a všemocná, 

ochraňuje nás  

a stará se o nás stále. 

Je to skutečně tak. 

Asi šest lidí  

nás navádělo, 

jak se kam dostat. 

Rozumím. Šest. 

Je to skutečně pravda. 

Mistryně nás ochraňuje a  

pomáhá za všech okolností. 

Ano. Ano. Hlavní věc je,  

abyste byli upřímní. 

Pak budete v pořádku. 

Budete mít obojí, vnitřní 

i vnější zkušenosti. 

Když jsme procházeli  

celní kontrolou, 

na cokoli se úředník ptal, 

řekli jsme,  

že nerozumíme, 

a hned nám to někdo  

vysvětlil. 

Dobrá, dobrá. 

Když jste sem přijeli, 

museli jste mít 

kontaktní telefonní číslo. 

Mistryně nám vždy pomůže. 

To je pravda, 

proč ale nemít cestu  

pojištěnou? 

Pokaždé,  

když se modlíme k Mistryni, 

Mistryně nám vždy 

pošle „nástroj“ ku pomoci. 

Ano. 

Vy mě tak znervózňujete. 

Co když by neměla 

koho poslat? 

Funguje to pokaždé.  

Jste si tak jistí, 

jistější než pojišťovna. 

Mistryně je naše „pojišťovna  

pro všechny případy“. 

Nejsem si tak jistá jako vy. 

Co kdybyste jeli  

do relativně odlehlé oblasti, 

kde by nebyli Číňané. 

Co byste dělali? 

Nemusím všude najít Číňana, 

aby vám pomohl.  

Mistryně stejně zorganizuje, 

aby přišla pomoc  

v pravý čas. 

Já vím, ale někdy 

nemohu nikoho najít! 

Kdybyste jeli  

do arabských zemí nebo  

do míst jako je poušť Gobi, 

nenašla bych nikoho, 

kdo by vám pomohl. 

Je velmi těžké  

někoho najít. 

Jak si můžete být tak jistí? 

Věříme v Mistryni.  

Je správné věřit  
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v Mistryni, 

ale tady není Nebe.  

Není snadné najít lidi. 

Dobrá. Fajn. 

Nejdřív buďte dobře  

připraveni, pak kdyby bylo  

potřeba a byli jste bezmocní, 

požádejte Mistryni o pomoc. 

Ano? 

Děkujeme Vám, Mistryně.  

Funguje to velmi dobře. 

To je také dobré, 

to je také dobré. 

Když ale budete praktičtější, 

neuškodí to. Ano? 

Dobrá. Ano. 

Zdravím, Mistryně.  

Ráda bych se s vámi podělila 

o pár dobrých zpráv. 

Mám ráda dobré právy. 

Jeden zasvěcený měl během 

meditace nějakou zkušenost. 

Viděl, že kamkoli 

je SOS leták doručen,  

je tam Mistryně 

a duch toho člověka, 

který obdrží ten leták 

je Mistryní pozvednut. 

Kde jsou rozdávány letáky, 

tam je dobré počasí. 

Ano, proto potřebujeme  

rozdávat letáky. 

Děkuji Vám, Mistryně.  

Děkuji Vám, mnohokrát! 

Není zač. 

Další dobré zprávy. 

Ráda bych je Mistryni sdělila. 

Otevřela jsem  

pět až šest webů  

pro šíření učení Mistryně. 

Na jednom webu  

bylo asi 200 000 kliknutí. 

Během asi tří měsíců 

otevřelo ty stránky 

200 000 lidí. 

Později byl jeden člověk 

zasvěcen poté,  

co si na mých stránkách  

přečetl učení Mistryně. 

Proto je síla Mistryně všude. 

Ano, děkuji vám všem. 

Jste dobrými nástroji. 

Čína si vede lépe a lépe. 

Hlavní čínská televize 

a televize v Beijing 

vysílají programy, 

ve kterých radí lidem, 

aby jedli vegetariánsky. 

To jsou dobré zprávy. 

To jsou skutečně dobré  

zprávy. Je to dobré. 

Doufám, že zasvěcení, kteří 

umí pracovat s internetem 

otevřou další webové stránky, 

aby se šířilo učení Mistryně.  

(To je pravda.) 

Takto by to vidělo  

víc a víc lidí. (Správně.) 

Tímto způsobem  

můžeme také  

představit Mistryni. 

To je nejrychlejší způsob. 

Propagujeme jen  

vegetariánství. 

Neděláme nic nelegálního. 

Dala jsem tam spoustu  

krásných a zářivých  

fotografií Mistryně.  

Všichni byli velmi  

překvapeni, když je viděli. 

Později si někteří zasvěcení 

obrázky stáhli 

a poslali mi je. 

Dokonce mi ty  

webové stránky doporučili. 

Řekla jsem: „Ty webové  

stránky jsem založila já.“ 

Ona vám poslala odkaz. 

Ano. 

Jen abyste se přesvědčila, 
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že je to efektivní. 

(Řekla jsem, že jsem je  

založila.) To je efektivní. 

Pracujme všichni společně. 

V této oblasti máme mnoho 

vhodných nástrojů. 

Měli bychom jich využít 

co nejvíc. 

Je rychlejší šířit  

ty zprávy přes internet. 

Je to rychlejší. Ano. 

Když mají pocit,  

že jim to učení dává smysl, 

když si ho přečtou, 

mohou sami přijít. 

Nemusíme vůbec chodit  

k jejich dveřím. 

Ano. Jsou lidi,  

kteří navštívili moje stránky 

a požádali mě, 

o zasvěcení. 

Řekla jsem: „Já nemám 

ty schopnosti. Musíte jít  

pro zasvěcení  

k mé Mistryni.“ 

Dobrá. Pak ho zapíšete. 

Ano, přihlásil se  

a dostal zasvěcení. 

Dobře. To je skvělé. 

Vidíte. To je dobré. 

Nájdite spôsoby, ako robiť 

veci, ktoré pomôžu ostatným, 

potom automaticky získate 

zásluhy pre seba. 

Nemyslete tak moc  

stále na sebe, 

ano? 

Ráda slyším dobré zprávy. 

Taky bych ráda řekla 

pár slov. 

V naší oblasti otevřelo 

hodně sester a bratrů 

obchody s bochánky na páře, 

aby prodávali bochánky  

na páře u turistických atrakcí, 

kvůli omezeným financím. 

Některé bochánky jsou  

nadívané zeleninou. 

Současně s tím  

rozdávají brožury  

o vegetariánství. 

Společně. 

Ano. Ano. Vytiskli 

„Alternativní způsob života“ 

na zadní stranu brožury. 

Umístili taky  

barevný SOS leták Mistryně 

mezi stránky v knížkách. 

Když si lidé přijdou  

koupit bochánek na páře, 

dají mu ji. 

Taky si vedeme  

docela dobře. (Dobrá.) 

Tyto bochánky na páře 

jsou velmi oblíbené. 

Všichni se snaží  

co nejjednodušším 

a nejpřímějším  

způsobem, podle místa, 

distribuovat materiály  

a knížečky. 

Jelikož je to atrakce, 

jezdí se sem podívat 

lidé ze všech  

koutů země. 

Ano. Ano. 

Tak to je. 

Tato metoda je přímá. 

Ano. Ano. 

Dosáhne taky velice daleko 

a je efektivní. 

Rozesíláme knížky taky 

do mnoha vegetariánských  

restaurací, když vozíme jídlo. 

Taky si je vezmou 

a rozdávají tyto knížky  

s informacemi o zdraví 

a výživě 

společně s informacemi  

o Mistryni. 
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Pozitivní lidé  

si najdou způsob,  

jak dělat pozitivní věci. 

Jejich tváře září. 

I když nemohli přijet, 

jsou všichni Mistryni velice 

vděčni. 

Všichni věří v Boha. Také 

mě požádali, abych předala 

Mistryni jejich pozdravy: 

„Přejí Mistryni,  

aby se starala o své zdraví.“ 

Děkuji vám. Děkuji vám. 

Každý má jiný talent. 

Jen podle toho 

jednejte. (Ano.) 

Dělejte věci podle 

vaší situace. 

(Ano.) 

Zachránit ostatní je stejné 

jako zachránit sebe. 

Čím víc lidí zachráníte, 

tím víc zásluh získáte, 

díky vašemu sdílení.  

Bude se to násobit a násobit 

a stále se to načítá. 

Mnoho mladších  

bratrů a sester, 

kteří umí na počítači, si sami 

vytvářejí také webové stránky 

a dávají tam různé  

informace o Mistryni. 

Jak teď sestra zmínila, 

jejich poměr úspěšnosti  

je velice vysoký. 

Jsou všechny velmi efektivní 

a dobře přijímány. 

Ano. To je skvělé. 

Dál takto pracujte. 

Všichni to slyší, ano? 

Využívejte internet. 

Mistryně, v poslední době 

je situace v Číně  

velmi, velmi dobrá, 

hlavně co se týče  

vegetariánství a otevírání 

restaurací, 

které se rozrůstají  

velice rychle. 

Už je jich hodně. 

Je jich hodně, hodně. 

Otevřeli jednu restauraci 

Mistryně, Loving Hut. 

Restaurace Loving Hut  

mezinárodního řetězce. 

Ano. 

Cítím, že je  

velká poptávka po kuchařích. 

Nenajdete ho  

všude, protože  

lidé otevírají 

vegetariánské restaurace  

všude. 

Buddhistická asociace 

pořádá také  

tréninkový program 

pro zaměstnance  

vegetariánských restaurací. 

Proto se vegetariánství  

v Číně velice, velice  

rychle šíří. 

To je pravda. To je pravda. 
 


