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Ešte niečo?  
Áno, ešte je niekoľko, 
ešte o niečo viac. 
Áno? Povedzte mi. 
Sú aj nové povzbudivé 
vegánske správy, 
Majsterka. 
Dokonca. Povedzte mi. 
Radi by sme sa podelili 
s vami a s divákmi. 
Povedzte mi, povedzte. 
Áno.  
Vláda povzbudzuje 
k vegánskemu životu 
a bolo zavedených 
viac opatrení na ochranu 
zvierat. (Áno.) 
Napríklad, 
Christine Lagarde  
z Francúzska, ktorá sa stala 
novou šéfkou MMF, 
Medzinárodného menového 
fondu, je vegetariánka 
a nikdy nepije alkohol. 
Počula som to, áno. 
Dobrá dáma, skvelá dáma. 
Dokonca praktikuje jogu 
a tiež meditáciu. 
Nielen že je vegetariánka 
ale aj duchovná praktikujúca. 
Dobré dievča.  
Myslím skvelá dáma. Pardon. 
V poriadku, áno. 
Ale vyzerá stále mladá 
a veľmi, veľmi zdravá. 
Áno, Majsterka. 
Ako dievča, preto môžem 
povedať „dobré dievča“, nie? 
Nemyslím si, 
že by ju to urazilo, nie. 
Dobre, pokračujte. Čo ešte? 
V Mexiku oznámili 
otvorenie 20 nových bufetov 
s rastlinnou stravou 
v 16 samosprávach, 
aby podporili zdravie. 
(Bravo!) 
A ďalej 
na Formose (Taiwan) 
členovia zastupiteľstva mesta  

Taichung ohlásili 
iniciatívu na väčšiu podporu 
rastlinnej stravy na pomoc 
globálnemu otepľovaniu. 
V Južnej Kórei 
bol v júni (2011) zrušený  
tradičný festival psieho mäsa 
ako odpoveď  
na búrlivé protesty 
a dve miesta konania 
im nechcú prenajať priestor 
pre túto udalosť. 
A taktiež v Južnej Kórei 
budú zavedené prísnejšie 
tresty vrátane 
väzenia a pokút 
za krutosť na zvieratách. 
Bravo. To ma skutočne teší. 
Ďakujem vám. 
A ďalšie správy 
z Južnej Kórei. 
Toto všetko ma teší. 
Vláda v Soule  
požiadala Fendi, 
taliansky módny dom, 
aby odstránil všetky kožené 
veci zo svojej nadchádzajúcej 
prehliadky, kvôli obavám 
vyjadreným skupinami na 
ochranu zvierat, Majsterka. 
Ďakujem. Ďakujem vám. 
Indický štát Karnataka cez 
svoju Misiu pre organické 
farmárstvo pomohol 200 000 
farmárom získať prostriedky 
od vlády, aby mohli začať 
s organickým farmárčením, 
a tiež v severnej Indii, 
vláda v Pandžábe  
upozornila štátne školy, 
aby zakázali nosenie 
kožených topánok  
kvôli eliminácii 
krutosti na zvieratách a 
ničenia životného prostredia. 
Bravo! Ďakujem. 
Mnohokrát ďakujem. 
A Majsterka, 
Čile zakázala odrezávanie 
žraločích plutiev 

s platnosťou od júla (2011) 
(Áno.) a 11 krajín 
Latinskej Ameriky 
ratifikovalo dohodu, 
ktorá požaduje úplný zákaz 
komerčného lovu veľrýb. 
Sú to Argentína, Brazília, 
Čile, Kolumbia, 
Kostarika, Ekvádor, 
Panama, Peru, Mexiko, 
Dominikánska republika 
a Uruguaj. (Áno.) 
Žehnám týmto krajinám. 
Nech sú požehnané všetky 
tieto krajiny a ich obyvatelia. 
A tiež Južná Amerika, 
honduraský prezident 
Porfirio Lobo Sosa  
vyhlásil trvalý 
azyl pre žralokov 
v honduraských vodách. 
Vďaka a požehnanie aj jemu. 
Venezuelské súdy 
vyhlásili nové opatrenie 
na ochranu divého života, 
vrátane rozsiahleho zákazu 
poľovníctva o chránených 
oblastiach. (Bravo!) 
A v Ázii, 
Čína buduje prvú  
nemocnicu na svete 
pre pandu obrovskú. 
26 organizácií na ochranu 
zvierat v Číne 
poslalo austrálskej vláde 
petíciu na zastavenie 
exportu závodných psov 
do Macau (v Číne). 
Ďakujem, ďakujem vám, 
za to všetko. 
Ďakujem vám za to všetko. 
Nech sú požehnaní. 
A ešte jedna správa, 
Majsterka. 
Videli sme tiež správy 
o rastúcej vegánskej 
komunite v Egypte. 
Skutočne? Skvelé. 
Skvelé, skvelé. 
Milujeme vás, Majsterka. 
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Milujeme vás, Majsterka! 
Dobre, môžete povedať  
znovu, že ma milujete. 
Nemám námietky. 
Milujeme vás, Majsterka! 
Ďakujem vám. 
Aj ja vás milujem, ľudia. 
Dobre. Čo teraz? 
Adi. Dobrá, ahoj Adi. 
Co chcete  
vědět? 
Mistryně,  
během toho prodlouženého 
období, které jste nám Vy a  
Nebe milostivě zajistili, 
jakou radu byste pro nás 
měla kromě  
skupinové meditace 
za Svět veganů, 
Svět míru? 
Co dalšího bychom měli  
dělat, abychom pomohli  
včas dosáhnout cíle 
veganského světa? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Adi, říkala jsem,  
že něco zaručuji? 
Pokaždé říkám, že všichni  
musí meditovat, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Celý svět by se měl 
připojit, aby se podpořila  
a sjednotila energie, 
aby se mohl celý svět  
změnit 
a meditovat a pomoci 
s pozitivní energií, 
abychom mohli  
získat pozitivní výsledky. 
Toto je vliv  
dobré meditace, 
veganství a ctnostných činů  
všech, kteří se účastní, 
dosud taky milosti 
Nebe, samozřejmě. 
Vždy se musíme 
modlit, aby nám milost Nebe  
pomohla, požehnala nám, 
odpustila lidem, 
chybujícím lidem, 

abychom měli víc času, 
větší šanci ke změně, 
ano? 
Čím více zásluh 
získáme, tím lepší bude šance  
světa na přežití. 
Čím víc meditace, 
tím víc milosti  
z Nebe. (Ano, Mistryně.) 
Čím víc lidí bude vegany, 
tím víc života. 
Jen to taky sami dělejte 
a modlete se a buďte vděční,  
jako vždy, za jakoukoli  
milost z Nebe 
a jakékoli pozitivní změny 
v lidských srdcích. 
Já jsem s vámi vždy 
a toto vše dělám  
s vámi. 
To je vše, co mohu říct, ano? 
Samozřejmě, že se modlím, 
modlím se k Nebi 
a dělám, co mohu: 
Medituji všechny ty hodiny. 
Zavřu se jako 
vězeň  
do malé cely, ano. 
Jsem jako vězeň  
v cele. 
Samozřejmě, 
kdyby nebyli psi 
a žádná jiná práce, 
nevylezla bych  
z mého pokoje. 
Ano, cela v mém pokoji 
je malá. Říkala jsem, jeden…  
Myslím, že není… 
Jak je velký? 
Je asi  
1,3 metrů, 
ani ne metr a půl 
na 2 metry, 
1,3 na 2. 
Jsem dobrovolný vězeň, 
místo abych tam  
byla stísněná. 
Jsem dobrovolný vězeň. 
Vždy to není  
pohodlné, 

musím skutečně  
na vše zapomenout, 
abych se tam dostala 
a zůstala tam 
a soustředila se 
celé dlouhé hodiny. 
Někdy je to… 
nemám čas  
jíst a pít 
a… všeho se vzdám. 
Ano. Dobrá. 
To je vše, co dělám. 
Ale neříkám, že vám  
něco „zaručuji“, ano? 
Ano. Dobrá, lásko. 
Něco dál? 
Prosím, starejte se o sebe,  
Mistryně. 
Ano, to dělám. Dělám. 
Dělám to, když můžu. 
Děkuji, Mistryně. 
Ano, věc se má tak, 
paradoxní je,  
že musím hodně meditovat 
a taky musím hodně 
jíst. Jak?  
Jak to mohu spojit? 
Myslím,  
že když hodně meditujete, 
nechcete moc jíst. 
Nemám ani čas, 
abych měla chuť. 
Víte, co myslím? 
Čím víc jíte, 
tím větší chuť máte. 
Když ale hodně meditujete, 
nejíte, a pak máte 
menší chuť k jídlu, 
dokonce ať sním cokoli,  
vůbec to nechutná. 
Dobrá, to jsou  
paradoxní věci. 
A já musím meditovat, 
soustředit se, být v ústraní 
a to všechno, 
a musím se současně  
starat o záležitosti  
světa, dokonce 
dělat sekretářskou práci. 
Každá konference je  
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pro mne jako kniha – 
musím znát vaše otázky  
a poznamenávat si 
všechny detaily, 
než je zapomenu. 
Není to tak, že se zeptáte 
a já hned odpovím. 
Někdy musím provádět 
průzkum, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Nebo,  
když něco chybí, 
musím se do toho podívat. 
Ano, Mistryně. 
Rozumíme. 
Mezi sebou máme legraci, 
ale vážná témata, 
která probíráme, 
vyžadují vážný průzkum, 
soustředění 
a spolupráci 
s mnoha lidmi. 
Dobrá, děkuji vám. 
Děkujeme Vám, za vaši  
oběť a lásku, Mistryně. 
To je v pořádku. 
Necítím nic. 
Necítím nic špatného  
ohledně mé situace. 
Cítím se jen špatně, 
že nemohu pracovat hladce  
a dostatečně rychle,  
kvůli situaci, to je vše. 
Neztěžuji si,  
nic takového, ne. 
Jsem skutečně vděčná, 
že ještě mám kde být, 
mám střechu nad hlavou 
a čtyři stěny okolo. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Nemám  
s sebou ale všechno. 
Musím se věcí vzdát.  
Ano, Mistryně. 
Dobrá, ještě nějaké otázky? 
Ano, zdravím Mistryně. 
Při minulé konferenci 
jste, Mistryně, zmínila,  
že Mistryně vždy dělá, 
co nejlépe může, 

dělá, co může,  
aby pomohla světu, 
ale že někdy, 
když chce Mistryně  
opravit jednu věc, 
nějaká situace se někde jinde 
může dokonce zhoršit. 
Mohla by Mistryně  
toto trochu víc vysvětlit? 
Ano, jen se vás chci   
ještě na jednu věc zeptat. 
Proč jste tak hubená? 
Proč už nejíte chleba? 
Myslíte, snažíte se jíst 
méně nebo proto, 
že jste alergická na chleba? 
Ano, je to trapné, 
ale můj obličej  
už mohl prasknout. 
Proto nemůžete jíst chleba? 
Jste alergická  
na lepek nebo něco? 
Ne, myslím, že jen na  
mouku. Snažila jsem se  
jíst víc, 
poté, co jste něco říkala 
na minulé konferenci, 
abych přibrala, ale… 
Mouku? Ne, vy  
nemusíte přibrat. 
Jen si dělám starosti, 
jestli jste zdravá nebo ne. 
Cítím se dobře. 
Děkuji za Váš zájem. 
Ano? Pak jezte víc, 
jezte víc rýže  
místo chleba? (Dobrá.) 
Vám moc nechutná rýže? 
Ne, mám ráda rýži.   
Dobrá, pak ji jezte, 
zapomeňte na chleba. 
Dobrá, budu jíst víc rýže. 
Ano, tu a tam si 
můžete dát chleba, když už to 
nebudete moct vydržet, ano? 
Nějaký jím. 
Pak méně. Méně, ano. 
Děkuji za Váš zájem. 
Možná lepek… 
Nejste alergická  

na lepek nebo  
je to celá mouka, 
lepek a všechno? 
Nejsem si jistá. 
Jen, když jsem  
to přestala jíst, můj  
obličej se zlepšil. Proto… 
Co kdybyste jedla chleba 
bez lepku. 
Uvidíte, jak to bude. (Dobrá.) 
Prodávají ho. 
Ano? (Dobrá.) 
Pokud se to znovu 
objeví, pak to víte. 
Zapomeňte na to celkově. 
Pokud to ale dělat nebude,  
pak si ho budete moct dávat. 
Ano? (Dobrá.) 
Děkuji mnohokrát, Mistryně. 
Jste v pořádku. 
Teď odpovím na vaši otázku. 
(Dobrá.) 
Nepamatuji si, že bych řekla,  
na co jste se ptala. 
Nepamatuji si, že jsem říkala, 
že někde jinde 
se to zhorší. 
Nejspíš je to  
nedorozumění, 
ale pamatuji si jen, 
že pokud řeknu, že se snažím  
napravit něco pro svět 
meditací, 
někde v ústraní… 
Ale nemohu to vždy  
dělat v klidu 
nebo abych byla sama,  
protože ke mně přijde horší 
událost nebo situace, 
nežádaná nebo neočekávaná, 
dokonce bez varování.  
Například přeruší moji práci, 
můj klid, mojí meditaci 
a zkomplikuje to, že se 
věci musí přeorganizovat, 
abych mohla zas pokračovat.  
Každá malá věc  
stojí hodně času. 
Kromě toho,  
že musíme jít kupovat a  
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přeorganizovat věci a… 
Víte, co myslím? 
Myslím, že to jsem měla  
na mysli, od toho, co se stalo, 
nejhorší věc, 
která se stala. Ano? 
Protože jsem nemohla 
pokračovat v mé práci. 
Nemusela jsem  
opustit a vzdát se jen  
materiálního pohodlí, šlo 
o mnoho dalších věcí, ano?  
Víte, ztráta času, 
ztráta meditačních bodů 
atd., atd., ano? 
To znamená pomalejší mír  
pro svět. 
(Ano, rozumím, Mistryně.) 
Ano, to není o mně. 
Já nepotřebuji nic. 
Kdybych hned teď zemřela,  
šla bych rovnou  
do nejvyššího Nebe. 
Nepotřebuji nic. 
Skutečně je to tak. Dobrá? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Mistryně, zmínila jste, 
že někteří mistři 
mají více či méně NK-, nebo  
nepřátelské kvality-, žáků. 
Kolik procent 
NK- a PK- 
nebo přátelské kvality-, 
mají žáci Mistryně? 
Můžete hádat? 
Nebo ne? 
Můžete hádat 
kolik NK, například? 
Kolik PK? 
Začněte s PK – 
kolik? 
Kolik procent? 
Ne, nevíte? 
Vy pracujete tady… 
Přeji si, aby to bylo 100 %. 
70 % NK, 30 % PK. 
To je moc hodně – 
PK ani ne polovina, 
ani ne polovina (v %) 

je PK. 
Není to ale jen o tom 
kolik NK,  
ale taky jakého druhu NK 
dokonce jsou – 
nejhoršího druhu. 
Nevadí, 
já je miluji všechny 
a jsem ochotna  
pomoci komukoli, 
pokud ve mne vloží důvěru 
a kdo přijde nebo mne 
bude kontaktovat nebo bude 
moci kontaktovat. 
Nicméně, je to moje chyba, 
je to můj slib,   
že zachráním ty nejhorší, 
již dávno  
jsem převzala tento úkol, 
již dlouho předtím, než jsem  
poznala Metodu Quan Yin, 
dlouho předtím 
než jsem šla do Himalájí, 
když jsem dokonce pracovala 
v utečeneckém táboře pro  
aulacké (vietnamské) 
uprchlíky – tehdy. 
To už byl rok 1970, 
nějak v té době. 
Ano. V mém případě 
je to víc tvrdé práce 
a je to mnohem bolestivější,  
než by to normálně bylo. 
Ano? To je vše. 
Ano, Mistryně! 
Děkuji Vám mnohokrát 
za vaši milost! 
Není zač. 
Mistryně, jak se může  
NK žáků vyhnout 
překážení práci Mistryně 
a zastavit následování jejich 
špatné karmy (odplaty)? 
Jsem si jista,  
že se snaží, co můžou 
nebo si myslí,  
že se snaží, co můžou. Ano. 
Nemyslím vás, ano? 
Ale nezdá se, že vždy  
dělají správné věci, 

speciálně, když se jedná  
o velmi důležité věci, ano? 
Ne malé věci. U malých 
věcí je to v pořádku, 
jen když je to něco důležitého 
a velkého, pak dělají něco  
špatně. Co mám ale dělat? 
To je cena, kterou platím  
za to, že mám takové žáky. 
To je jednoznačně  
moje chyba, (Ne.) 
protože veřejně učím  
tajemství, ano? 
V dávných dobách 
Mistři neučili takto 
otevřeně, ano? 
Dokonce i tak byli zabíjeni 
a ukřižováni 
a vražděni 
a stahováni z kůže za živa. 
Mám štěstí, že jsem ještě   
naživu a v pořádku. (Ano.)  
Ale alespoň budou  
zachráněni, pokud 
budou následovat učení 
a ctnostnou cestu, 
a když jeden člověk, jako já 
jakkoli trpí, alespoň 
mnoho ostatních bude 
šťastných a vysvobozených, 
což jistě jsou, 
pokud následují učení, 
to dobře víte, pak to bude 
stát za všechnu tu bolest.  
Je to dobrý obchod, 
nemyslíte? 
Dobrá, princip je prostý 
a jednoduchý, myslím: 
jen se vžijte do kůže   
druhého člověka, 
mistra,   
a zdržte se činů, 
které vás mohou zranit,  
kdybyste byl tím člověkem. 
(Ano, Mistryně.) 
Ahoj Majsterka. (Ahoj.) 
Majsterka, 
sme naveky vďační 
Vám aj Nebu 
za všetku ochranu 
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a požehnanie, 
ktorú ste nám poskytli 
v priebehu rokov, 
počas ktorých tu pracujete. 
Vieme, že ako náhradu za to 
ste dali vlastnú bezpečnosť 
a zdravie, len aby ste nám 
poskytli bezpečie a zdravie, 
a to môže veľmi dobre byť 
jeden z hlavných dôvodov 
prispievajúcich k vašim 
riskantným životným  
podmienkami. Je niečo, čo 
môžeme my ako žiaci urobiť 
alebo za čo sa môžeme 
modliť, aby sme Majsterke 
pomohli k lepším pracovným 
a životným podmienkam? 
Nemôžete toho urobiť veľa. 
Budem už veľmi vďačná, ak 
mi nebudete robiť ťažkosti. 
Ak mi žiaci nebudú pridávať 
viac starostí, 
budem už vďačná 
a ak budú spolupracovať 
a urobia, o čo ich požiadam, 
čo im nariadim, alebo  
o čo ich poprosím, budem  
ešte vďačnejšia.  
Ináč nie je toho veľa, 
čo môže žiak urobiť. Dobre? 
Len pracujte, viete? 
Všetko, čo chcem, 
je aby dobre meditovali 
a zachránili aspoň sami seba. 
A čokoľvek môžu urobiť, 
to už je navyše, 
pre svet, nie pre mňa. Ja 
skutočne nepotrebujem nič. 
Nech budem mať akékoľvek 
podmienky, prežijem. 
Som odolná od narodenia. 
Narodila som sa počas vojny, 
a do Himalájí som odišla 
dobrovoľne. 
Neexistujú horšie podmienky 
než vojna, áno? 
A ani horšie než Himaláje 
len s dvoma pármi 
pajama, viete... 

Je to ako tunika 
s nohavicami, 
z tenkej bavlny, áno – 
z indickej tenkej bavlny, 
najlacnejšej akú som našla – 
dva páry toho, 
pulóver, 
spací vak, 
miska na varenie čapáti, 
a pohár na pitie. 
Neexistujú horšie podmienky 
než toto – 
žiadne domy, žiaden stan, 
jeden pár topánok, mokrých 
a studených po celý deň. 
Ako to môže byť horšie 
než toto? (Áno.) 
Prežijem kdekoľvek, 
takže nie je nič, 
čo by ste museli pre mňa 
fyzicky robiť, áno? 
A duševne, no, 
dokážem sa o seba postarať. 
Len pracujte z celého 
svojho srdca, kedykoľvek 
a kdekoľvek môžete, 
aby ste zachránili svet 
od zmätku. 
Zachráňte svoje duše 
meditáciou. 
Potom, nech už sa 
mne stane čokoľvek, 
prijmem to ochotne. 
Dôvod, prečo sa stále  
udržiavam v bezpečí 
a nažive, je ten, aby som 
pomohla svetu. Len preto. 
Tak ako aj vy, aby som 
pokračovala v práci  
na spasení duší, pre svet, 
pre ľudí 
a pre zvieratá – 
ich všetkých veľmi milujem. 
Neexistuje lepšia práca 
pre mňa než pomáhať 
ostatným bytostiam v núdzi 
a pozdvihovať ich do 
lepšieho duchovného stavu. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Ďakujem vám za vašu lásku, 

Majsterka. Ďakujem pekne. 
Nemáte za čo. 
Majsterka, na začiatku 
tejto prednášky 
som sa vás pýtala  
na krajiny, ktoré majú  
dlhodobú vojnu. 
Mohli by ste sa  
s nami podeliť o to, 
kde a aké krajiny to sú? 
Dobre. Myslela som, 
že na to zabudnete. 
Nie, Majsterka, nezabudla. 
Dobre, Viete, 
je ich mnoho, mnoho, 
mnoho, áno? 
A lídri, ktorí tam sedia, 
buď budú spôsobovať 
problémy alebo 
sa stane niečo, 
čo ich prinúti spôsobovať 
problémy či utrpenie 
alebo niekto iný im 
spôsobí utrpenie 
a oni sa potom budú musieť 
uchýliť k pomste. 
Dobre? Záleží to na tom, 
aké mocné sú 
tie portály a cesty, 
a záleží aj na tom, 
akí mocní sú tí vodcovia, 
ktorí tam sedia, 
a podľa toho bude efekt 
a výsledok rôzny. 
Áno? V poriadku. 
Či už vojna alebo konflikty,  
občianske vojny, 
katastrofy 
veľkého alebo malého  
rozsahu.  
Dobre, poviem vám to. 
Ďakujem, Majsterka. 
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