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Když někoho nenávidíme, 

ztrácíme naši dobrotu 

i duchovní, 

těžce vydělané body. 

V Au Lac (Vietnamu) 

říkáme, 

pokud někoho milujete, 

je to jako byste  

posílali lásku sobě. 

Pokud někoho nenávidíte, 

je to jako byste  

jim dávali hnojivo  

nebo výživu. 

Proto ten člověk roste, 

a vy ztrácíte. 

Ano. Dobrá. 

Slyšíme to často  

z vašeho učení, 

i ze svatých písem,   

o tom, že cokoli  

pošleme ostatním,  

to okamžitě dostaneme. 

Ano. 

Myslím,  

že je to pro mě  

skutečně těžké to pochopit. 

Myslím si, že je to pravda, 

ale je to pro mne  

tak těžké pochopit,  

jak to že já (Ano.) 

například vyšlu  

k někomu 

negativní pocity, 

jak to, že mi to ublíží? 

Někdy je pro mne  

těžké někoho milovat 

a odpustit ostatním 

a taky je těžké  

milovat sebe 

a odpustit sobě. 

Můžete mi prosím ozřejmit 

proč je to tak 

a jak to mohu zlepšit? 

Nebo je jen cesta 

opakovaně to zkoušet? 

Jen přeříkávejte Svatá Jména, 

říkala jsem vám to, nebo  

jděte ven, dělejte něco jiného 

nebo si přečtěte příjemnou  

knihu nebo si vzpomeňte  

na dobré věci a hned v další  

minutě se zklidníte, 

hned na to zapomenete. 

Dobrá, Mistryně. 

Prostě to musíte změnit. 

Ano? Jen musíte rychle 

tu situaci změnit.  

Například, dobrá, teď  

jsem vám udělala  

něco špatného nebo něco, 

co není příjemné  

vašemu egu, 

protože není  

schopné přijmout 

vše a pak  

kvůli tomu, 

vás to rozhodí, 

z prací se opozdíte 

a práci zkazíte 

nebo něco takového, 

jste na mne naštvaná, 

je pro vás těžké  

mi hned odpustit – 

dobrá, jen jděte ven. 

V okamžiku, kdy se naštvete, 

přeříkávejte Svatá Jména, 

pokud můžete. 

Ano, Mistryně. 

Dejte si všude lístečky, 

před sebe, abyste 

kdykoli se naštvete 

viděla ten vzkaz, 

řekněte: „ne!“ , nebo 

přeříkávejte Svatá Jména 

a rychle se z té  

situace dostaňte ven 

nebo dělejte něco jiného, 

abyste se na několik  

vteřin potěšila 

a další vteřinu  
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už na to zapomenete.  

Zjistíte,  

že zloba je pryč, 

už neexistuje. 

Ano, Mistryně. 

Musíte rychle  

změnit situaci, 

můžete-li. 

Můžete-li, ano?  

Dobrá. 

Budeme se snažit, Mistryně. 

Mnohokrát děkujeme. 

Protože někdy je těžké 

přeříkávat Svatá Jména, 

nebo si dokonce vzpomenout, 

že máme přeříkávat 

Svatá Jména.  

Pamatujte si jen jednu věc: 

změnu. Změnu, ano?  

Změnu. Jedno slovo – 

„změnu“. Změnu, ano, 

změňte situaci, 

změňte osobu,  

změňte místnost, 

změňte prostředí, 

změňte situaci. Ano? 

Rychle 

šáhněte po knize nebo 

se dívejte na něco příjemného 

nebo řekněte někomu  

něco příjemného, 

nebo myslete na někoho  

koho hodně milujete, 

nebo něco 

hezkého – 

co hezkého pro   

vás někdo posledně  

udělal  – 

něco takového. 

Rychle to změňte, ano? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Mnohokrát Vám děkuji, 

Mistryně. 

Zkuste to, zlatíčko.  

Skutečně to funguje. 

Musíte udělat změnu. 

Zapamatujte si jen jedno 

slovo: změna. Ano?  

Ano, Mistryně. 

Změna. 

Protože, kdybychom  

zůstali v té situaci, 

ještě by se to zhoršilo, 

ano? Zhoršilo by se to. 

Ano, Mistryně. 

Například, někdo  

omylem ve vaší kuchyni  

zapálí oheň. 

Okamžitě, můžete-li, 

popadnete hasicí přístroj 

a uhasíte ho, ano? 

Nebo si vezmete vědro vody. 

Půjdete ven 

a vezmete si vědro vody. 

A když nemůžete, 

jděte jen ven. 

Zachraňte sebe, ano? 

Dobrá, Mistryně. 

Dobrá. Je mi to tak líto. 

Není to všechno vaše vina, ano? 

Ano, Mistryně. 

Není to všechno vaše vina. 

Jen někdy,  

dokonce zloba, někdy  

přichází z lásky. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Například, hodně milujete 

toho člověka, 

ale ten člověk…  

„Proč má takové ego?“ 

Vždy vám odporuje 

a nevidí  

ty správné věci, 

a i když   

správné věci vidí, 

nedělá je, 

kazí práci, 

brzdí misi 

a různé věci,  
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které vás mohou rozzlobit. 

Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Když tedy nemůžete  

odpustit tomu člověku, 

odpusťte alespoň sobě. 

Ano, Mistryně. 

Pamatujte si jen  

jedno slovo: změna. 

A pak jděte ven 

a pak se vraťte  

a zkuste to s tím 

člověkem znovu, můžete-li. 

Pokud nemůžete, požádejte 

někoho, aby to udělal, ano?  

Mnohokrát Vám děkuji, 

Mistryně. 

Dobrá. 

Například, řeknete 

jednomu kolegovi, 

aby udělal to a on nebo ona 

to skutečně udělat nechtějí 

nebo se to snaží zdržet nebo  

jen dělá potíže 

a vy se v tom momentě   

naštvete, 

jen odejděte ven, 

nejdříve se zchlaďte, 

zabezpečte nejdříve sebe. 

A pokud nemůžete, 

vraťte se a sami si 

s tím člověkem popovídejte, 

pak požádejte někoho jiného, 

aby přenesl ten vzkaz, ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Hlavně  

že se práce udělá. 

Je mi to líto, 

práce není snadná. 

Není to jako  

jít do supermarketu 

nakupovat oblečení 

nebo se dívat na filmy. 

Ano, cítíme,  

že je to vlastně velká  

příležitost k růstu. 

Je to příležitost  

růst rychleji. 

Ano, ano. Tak to je. 

To je správně. 

Musíte být ale odvážní 

a trpěliví. 

Později budete  

mnohonásobně odměněni. 

Ano, Mistryně. 

Mnohokrát Vám děkuji, 

Mistryně. 

Není zač. 

Doufám, že to bude fungovat. 

Zkusím to. 

Zdravím, Mistryně. 

Mám otázku  

o hněvu. 

Slyšela jsem, že pokud  

je někdo naštvaný na nás, 

také získáváme špatnou  

karmu (odplatu). 

Jak to funguje? 

Ne. 

Není to vždy „získat 

špatnou karmu (odplatu)“ 

od takového člověka. 

Ne, ne. Ne, to není pravda. 

Samozřejmě,  

negativní pocity  

jsou nepříjemné, 

ale vy máte také  

svoji ochranu. 

A je-li ten člověk  

na vás naštvaný 

a má nějaké zásluhy, 

zdarma vám je dává. 

Ano, Mistryně. 

Co když nemají 

žádné zásluhy? 

Pak je to pro vás smůla! 

Pak se za toho člověka  

musíte modlit, aby on 
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nebo ona brzy získali 

nějaké zásluhy. „Zásluhy“, 

ne „zásnuby“! Zásluhy. 

Ano, Mistryně. 

Mnohokrát Vám děkuji. 

Mám další otázku. 

Máme-li nezasvěcené 

rodinné příslušníky, 

kteří podnikají 

v rámci „čtyř zabijáků“,  

v mase, cigaretách, drogách, 

alkoholu, jelikož  

jsme s nimi příbuzní, 

jsme tím také ovlivněni? 

Je něco, co bychom mohli 

dělat, abychom se ochránili, 

jako duchovní praktikující, 

od špatné karmy 

(odplaty) 

tohoto podnikání? 

Dobrá, zaprvé, 

snažte se být nezávislí, 

například, nemusíte na nich  

být finančně závislí,  

ano? Ano. 

Samozřejmě,  

že se jim snažte říct o všech  

špatných věcech ohledně  

toho. Pokud nemůžete, 

jen vytiskněte 

všechny škodlivé vlivy  

ze Supreme Master TV 

a dejte 

jim to 

a možná si to přečtou, 

možná ne. 

Zaprvé, pokud chcete  

ochránit sebe, 

musíte se z toho  

podnikání vymanit. 

Musíte být nezávislí. 

Musíte si najít nějakou 

jinou práci, ano? 

Ano, Mistryně. 

Pak už není nic, 

čím byste jim mohli  

pomoct, jedině,  

že byste měli hodně zásluh, 

a samozřejmě,  

že je s nimi můžete sdílet. 

Ano, Mistryně. 

Nebo se za ně modlit. 

Například takto. 

Pak získají zásluhy. 

Dejte jim všechny 

informace tiše, 

tajně,  

jako byste je zapomněli doma  

když je navštívíte, 

a pak, samozřejmě,  

dělejte záslužné věci 

a můžete je s nimi sdílet. 

Meditujte víc a konejte 

dobré věci, oni z toho 

budou mít taky prospěch. 

A, samozřejmě, protože 

praktikujete   

Metodu Quan Yin, 

čím výš půjdete, 

tím lépe pro ně. 

Ano, dobrá? 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Rádo se stalo, lásko. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Jak se dnes máte? 

Mám se dobře, lásko. Dobře. 

Mám otázku. 

Na minulé konferenci 

Mistryně zmínila, 

že popelář vydělá 

kolem 100 000 až 200 000   

záslužných bodů za rok. 

Týká se to taky  

všech úklidových prací, 

velkých nebo malých? 

Ano, ano, ano, ano. 

To je dobré! 

Ano, ale při malém uklízení  
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získáte malé zásluhy. 

Co, když se uklízí 

pro naftovou společnost? 

Ti poskytují palivo 

pro všechny druhy 

dopravy a taky lidem  

elektřinu a teplo atd., 

ale současně je to taky 

zdrojem znečištění  

ovzduší, vody  

a také znečištění moří, 

obzvlášť, 

když jsme se dozvěděli, 

jaké škody napáchala 

poslední katastrofa  

v zálivu v Mexiku. 

Je tedy práce  

pro naftovou společnost 

záslužná práce, Mistryně  

nebo je to víc o problémech? 

Ano i ne.  

Ano i ne, ano? 

Samozřejmě, 

že poskytují  

lidstvu  

hodně pohodlí. Pak  

za to mají zásluhy, 

současně ale, 

mají jejich zásluhy 

srážky kvůli 

vedlejším vlivům, 

znečištění naftou atd. 

Pohybuje se to oběma směry. 

Takže dávají a také berou. 

Ano, ano. 

Získají více zásluh 

než srážek. 

Není jejich chyba,  

že jsme závislí na naftě  

a benzínu.  

To je pravda, pravda, pravda. 

Myslím, že všichni 

přispíváme k vytváření  

špatné karmy (odplaty). 

Ano. 

Proto se všichni dělíme  

taky o jejich špatnou karmu 

(odplatu). Proto je 

jejich špatné karmy 

méně než jejich zásluh. 

Teď tomu rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, dobrá. 

(Děkuji Vám.) 

Není zač, lásko. 

Vše musí být logické. 

Neříkám vám, 

nežádám vás,  

abyste měli slepou víru 

v to co říkám. 

Ano, vše to dává smysl,  

Mistryně. 

Dobrá, lásko. 

Děkuji Vám. 

Dobrá, mně to dává. 

Mně to smysl dává. 

Mně to taky dává smysl, 

Mistryně. 

Děkuji Vám mnohokrát, 

Mistryně. 

Dobrá. 

Ano, zdravím, Mistryně. 

Zdravím! 

Dnes jsou  

na Supreme Master  

Television 

Letmé zprávy o tom, 

jak mohou nové informace 

pomoc ukončit válku  

v Afghánistánu. 

Proto, Mistryně, obecněji, 

proč vznikají války? 

Je to někdy osud, 

že vznikne válka? 

Je to proto,  

že vytvořili  

špatnou karmu zabíjení 

(odplatu) 

mezi sebou 

v dřívějším životě. 
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Ano. Je to tedy druh  

karmy pomsty 

(odplaty), 

energie pomsty, 

která je táhne  

znovu a znovu  

proti sobě. 

V dobách Buddhy, 

byly  

dvě malé země,  

které spolu 

bojovaly 

a žáci přišli  

za Buddhou a prosili ho, 

aby válku zastavil, 

a Buddha řekl: 

„Ne, nemohu,  

neposlouchali by.“ 

A pak  

jeden z jeho žáků, 

který měl magické síly, 

předvedl  

nějaký magický trik,   

že se ty dvě země 

přemístily společně  

do jeho žebrácké misky. 

Když ji ale následujícího  

dne otevřeli, 

viděli, že uvnitř 

všichni bojují 

a viděl, že je miska  

uvnitř celá od krve. 

Rozumíte? (Ano.) 

I na malém prostoru 

bojovali. 

Je to tedy tak,  

že vědomí lidí se musí 

pozvednou, 

a když se energie světa  

změní,  

lidé se také změní. 

Koncept  

o válce a míru  

musí v porozumění lidí  

zakořenit. 

Musíme děti,  

když jsou 

ještě malé, učit 

o míru, morálce 

a lásce k sousedům. 

To pak možná  

pomůže, ano? 

Dobrá. Ano, Mistryně. 
 


