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Je teplo, když se sedí  kvůli rychlejší komunikaci. V minulosti byli vládci 
společně, jen ti, kteří  Kdybychom neměli  vybíráni  
sedí ve vnějším kruhu takový systém,  z duchovních praktikujících. 
se musí obětovat, nepřijeli byste  Například, byli by jako  
aby ochránili ty,  tak rychle. jeden z nás tady, 
kteří sedí uvnitř. Dostali jste informaci teprve kdo je  
Chlad…chlad… chlad…  minulý večer, ano? (Ano.) velmi dobrý praktikující 
Cítíte chlad?  V jedenáct v noci. pomohl mnoha lidem 
(Ne.) Den předtím a je velmi moudrý. 
Ano nebo ne?  byla zveřejněna ta zpráva Osvícený král  
(Ne.) ve 2, 3, 4 ráno. vůbec nechtěl  
Ne. Dobrá. Přesto,  být králem. 
Jste velmi stateční. jsme neměli dost času Jelikož mu  
Měli byste jim dát  kontaktovat všechny. lidé důvěřovali 
Cenu hrdiny. Proto mě někteří lidé  a zvolili si ho, 
Normálně tady v zimě neviděli. Věděla jsem to. aby se o ně staral, 
nebývá moc chladno. Proto jsem říkala: souhlasil,  
Během těchto dnů pršelo, „Dobrá, dobrá. Ať přijdou že se stane králem. 
proto  ještě jednou.“ Jen přijal svoji povinnost. 
trochu klesla teplota. Děkujeme Vám, Mistryně. Samozřejmě, že se staral 
Je to ale dobré, I když počasí není  o své žáky 
že? (Ano.) moc příjemné, a všechny, kdo rádi 
Oblečte se teple na Formóze (Taiwanu) duchovně praktikovali. 
a bude vám dobře. je už počasí V takové zemi 
Mnoho lidí dokonce  docela dobré. všichni duchovně  
nemá co na sebe. Na některých místech praktikovali, 
Někdy se ani je sníh až sem. proto vůbec nepotřebovali  
neodvažuji dívat na TV. Viděli jste to v TV. Dobrá. byrokratický systém. 
Plakala bych, kdybych se  Kdybych tam zapadla, Možná potřebovali  
dívala a neunesla bych tu  nenašli byste mě. jen několik  
bolest, protože nemohu   Zakryl by mě sníh kontaktních osob, ano? 
všem pomoct, rozumíte? a kdybyste přišli, A později se stali 
Nemáme  lidé by vás  krajskými činiteli, 
neomezený kapitál, taky neviděli. vůdci týmů 
nemáme ani neomezené Všichni bychom byli  nebo zástupci vesnic atd., 
lidské síly, rozumíte? zasypaní, nikdo by tam protože bylo pohodlné 
Někdy, když chceme  nepotřeboval používat stany, kontaktovat lidi 
jet na nějaká místa… protože  po skupinách. 
Někdy není snadné  bychom si udrželi teplo Rozumíte? 
dělat charitativní práci. pod sněhem.  Tak vznikla vláda. 
Někdy nás lidé  Dobrá. Dovedete si to představit? 
podezřívají, Takže tady to není špatné. Dovedete si představit  
když se jim snažíme pomoct.  Formósané tu situaci? (Ano.) 
Kladou nám  (Taiwanci) jsou skutečně  Ano! Bylo to 
různé otázky velmi požehnaní. Ano? jako v naší skupině teď. 
a dokonce zavřeli naše lidi Díky Vám, Mistryně. My nemáme žádnou armádu, 
do vězení. I když někteří z vás  byrokracii ani žádné dělení, 
Na některých místech to  sedí ve stanu, kromě kontaktních osob, 
tak je. Situace je taková. necítíte chlad, kterým pomáhají ještě  
Proto děláme jen  že? nějací lidé, 
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ano? (Ano.) to není opravdové utrpení. co můžeme. 
Máte stan  Přijeli jste jen Na některá místa 
a všechno, na chvíli dokonce nemůžeme ani jet. 
jen jste si ho nepřinesli. a když prší  Mezinárodní nebo  
Máte tyto věci? nemusíte chodit, vládní organizace 
(Ano.) jen dnes. nebo skupiny 
Ten typ stanu  Nemůžeme ale vždy s dlouhou historií 
můžete použít jako pláštěnku. spoléhat na meteorology. jsou mocnější. 
Je jako pončo. Předpověď počasí  Je pro ně snazší  
Je velmi široké. předpovídala, že  se kamkoli dostat. 
Navrhli jsme něco  dnes bude slunečno, My musíme žádat 
podobného, že? ale když jsme vyšli ven, o povolení kamkoli jedeme. 
Můžete se tím ochránit. zmokli jsme.  Někdy  
Že? Celí jsme promokli. nemůžeme pomoct lidem, 
Pokud ji nemáte, Někdy  i kdybychom chtěli. 
můžete si, až se vrátíte domů,  předpovídají lehké mraky, Proto  
vyměnit oblečení. ale končí to sněžením někdy cítím bolest 
Jinak, noste si sebou a lidé musejí házet lopatami. když vidím utečence 
navíc jednoduché oblečení. Odhazovat sníh. a další lidi trpět. 
Pro případ, že budete  Musí skutečně Nemají  
promočení, můžete se  tvrdě pracovat, zimní oblečení  
převléct už než nastoupíte  aby odházeli sníh. když sněží. 
do auta, budete suší. Ano? Proto se nedá vždy na Je tam velká zima 
Nebo se budete moct převléct předpověď počasí spoléhat. a děti jsou  
hned, když budete mokří. Když prší, když přijdete, velmi zranitelné. 
Rozumíte? Dobrá. můžete jet domů Ve světě je tolik  
Vždy existuje řešení. a přijít jiný den. utrpení. 
My nejsme chudí lidé, Je to v pořádku. I když podle  
ani bez domova.  Udělejme to v budoucnu. buddhistické filosofie, 
Měli bychom být připraveni  Jinak,  je to jejich karma 
na každou situaci. Ano? si můžete vzít pláštěnku. (odplata), my s nimi stejně  
Kdyby si to nějací zasvěcení Říkala jsem vám to. velmi soucítíme a je nám  
skutečně nemohli dovolit, Nebo si vzít stan, který jich líto, že? 
pomozte jim, rozumíte? jsem navrhla, ano? (Ano.)  Proto se jim snažíme pomoct, 
Pokud nemůžete dostat Ten, který je obojím, jak můžeme. 
moc pomoci, řekněte mi stanem i pláštěnkou.  Proto, když nemáme  
nebo Centru v Miaoli. Říkala jsem vám to. velký chrám 
Už dříve jsem vám to říkala. Můžete si tam  nebo pohodlné místo  
Teď to říkám znovu. zřídit místo na jídlo. na meditaci, prosím,  
Můžeme jim pomoci S miskou a  neobviňujte mne, ano? 
žít lehčí život. hůlkami Neobviňujeme. 
Bez ohledu tam můžete vařit. Raději byste  
jak tvrdé je to tady, Můžete to tam zřídit stavěli chrám a nechali 
protože nemáme chrám a vařit nějaké nudle ostatní lidi umírat chladem 
nebo dost místa, v malém kovovém hrnci. nebo hladem? (Ne.) 
jsme na tom mnohem lépe, Když sem tedy přijedete Ne? Ano nebo ne? (Ne.) 
než mnoho lidí, a bude pršet,  Ne. To je správné. 
rozumíte? není to moje chyba. Raději bychom  
Jedna miliarda lidí Říkala jsem vám,  trochu trpěli. 
hladoví k smrti. jak se připravit, Ve skutečnosti 
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Nemají ani vodu. 
Kdyby na Formóze  
(Taiwanu) byl nedostatek  
vody, můžete  
se pokusit najít řešení. 
Například,  
během deštivých dní 
si můžete připravit nějaké  
místo, abyste nasbírali vodu. 
Můžete si koupit velkou  
plastovou nebo kovovou  
nádobu, dát jí tam 
a schraňovat dešťovou vodu 
a můžete ji používat 
k mnoha účelům. 
Neměli byste čekat, 
až tady nebude voda 
a stěžovat si,  
že máte žízeň. 
Měli bychom  
uchovávat vodu, ano? 
Obzvlášť během 
léta na Formóze 
bývá nedostatek vody 
běžnější, ano? (Ano.) 
Můžete být připraveni 
předem. 
Máte-li soukromou 
cisternu pod zemí,  
můžete do ní nechat  
vtékat vodu. 
Když nemáte, můžete si  
koupit hodně nádob, ano? 
A můžete v nich skladovat 
vodu postupně, 
pro dobu, kdy  
bude nedostatek vody 
nebo pro každodenní použití. 
Rozumíte? 
V létě jí 
můžete ušetřit víc, ano? 
Pak budete moct přežít 
těžké časy. 
Sprchujte se 
nebo perte, 
jen když je to nutné. 
Nemusíte se sprchovat 
ani prát každý den. 
Pak nebudete mít  
nedostatek vody. 

I kdybychom měli  
nedostatek vody,  
můžeme si koupit nádoby 
abychom vodu uskladnili.  
Na mnoha místech lidé 
nemají vůbec peníze. 
Uprchlíci nebo lidé 
v chudých zemích 
moc nemají. 
Když přijdou povodně 
nebo sucha, 
mohou v podstatě čekat  
více či méně na smrt.  
Nemají žádné prostředky, 
aby přežili. 
Kde by vzali peníze, 
aby si koupili nádoby, 
rozumíte? 
Ani nevědí,  
co budou druhý den  
jíst. 
Mohou mít jídlo  
dnes, 
ale nevědí,  
co budou jíst zítra. 
Když mají jedno jídlo, 
nevědí, odkud 
přijde  
další jídlo. 
Slyšeli jsme,  
že někteří lidé mohou žít 
bez jídla i vody,  
ale kolik lidí  
to dovede? 
Můžete to udělat? 
Ano nebo ne? (Ne.) 
Ne. Vy to taky nechcete 
zkusit. 
Já to vím. Já to vím. 
Proto vás učím  
Metodu Quan Yin. 
Praktikující Quan Yin 
mohou udělat cokoli, aniž by 
měli problémy. Ano? 
Hlavní princip je, 
neubližovat ostatním, ano? 
Neubližovat jiným bytostem, 
ano? 
Dokonce i listové zeleniny 
byste se měli snažit jíst méně. 

Jezte víc plodů, 
neubližuje to rostlinám. 
Je mnoho různých  
plodů, které můžeme jíst. 
Fazole jsou taky plody 
a samozřejmě, ovoce. 
Ale fazole jsou taky plody. 
Když si utrhneme plod, 
rostlina může  
dál žít. 
Samozřejmě, je dokonce   
lepší ovoce, jako jsou jablka,  
netrhat. 
Když je utrhneme, 
měli bychom jim poděkovat. 
Ano? Poděkujeme jim, 
a stromy budou 
dál žít a příští rok 
ponesou víc ovoce. 
Například, kdybychom 
neotrhali pomeranče 
tento rok ze stromu, 
příští rok 
by neměl žádné. (Ano.) 
Takže skutečně musíme 
z určitých stromů 
ovoce trhat, 
jinak by nesli  
méně a méně ovoce, 
až by přestali úplně, 
protože strom má pocit, 
že není nutné 
nést ovoce. 
Podstata tedy je, 
že bychom měli  
děkovat všem bytostem, ano? 
Udržují nás při životě. 
To proto, že jsme si zvykli 
jíst jídlo, a nemůžeme 
to změnit rychle, 
když ale ta situace přijde, 
můžeme přežít. 
Vy to víte, ano? 
Jen víc meditujte 
a budete v pořádku. 
Rozumíte? 
Ano. Rozumíme. 


