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Další. 
Rád Vás vidím, Mistryně! 
Mám potíže 
při meditaci, protože 
slyším hlasitý zvuk 
v mém levém uchu. 
Mám potíže s 
Quan Yin. 
Mám velmi silný zvuk 
v mém levém uchu. 
Je to správně? 
Ano, ano, to je správně. 
Ano. 
Bral jsem léky, 
ale nefungovalo to. 
Je to 
zvuk Quan Yin? 
Potřebuji Vaši radu. 
Léčbu? 
To není situace pro léky. 
Snažte se, kdykoli 
můžete. 
Kdykoli si vzpomenete, 
zaměřte svoji pozornost 
zpět sem nebo sem 
nebo sem. Ano? 
Snažte se spát na 
pravé straně. 
Poslouchejte telefon 
z pravé strany. 
Zapněte si moji hudbu nebo 
kazetu, cokoli 
v pravém rohu – 
před vámi, v pravém rohu. 
V pravém rohu, jako 
když sedíte tady, 
pustíte si hudbu 
kde jste. 
Asi 45 stupňů 
z centra, ano? 
Pak bude vaše pozornost 
tažena tam. 
Nebo dejte něco 
sem, nahoru. 
Nebo poslouchejte 
se sluchátky: 
hudbu nebo učení 
nebo co máte rád, 
si pusťte… přes sluchátko, 
ano? (Ano.) 

Ne, ne sluchátko. 
Jak tomu říkají? 
(Sluchátka.) 
Sluchátka, ano. 
Protože, když 
si dáte sluchátka, 
zdá se, že zvuk 
přichází tam seshora. 
Rozumíte mi? 
(Ano.) A pak se to 
stane zvykem. 
Je to jen vaše pozornost. 
Protože přichází 
zleva a vy pak 
dál posloucháte. 
Čím víc 
posloucháte, 
tím víc přichází tudy. 
Jinak Zvuk 
nepřichází zleva, 
nepřichází zprava, 
nejde to z uší, 
co slyšíte, 
je to pozorností, ano? 
Vnitřní pozorností. 
Když si tedy dáte takto 
hudbu nebo sluchátka, 
po chvíli se z toho 
pro vás stane větší zvyk, 
poslouchat tady nahoře 
nebo poslouchat zprava. 
A pokud zvuk 
stále nepřichází 
tudy – 
nebo je to stále… hudba, 
myslím, vnější hudba 
když přichází tady odtud, 
pak zesilte zvuk 
na pravé straně 
ve vašich sluchátkách, 
ve vašich sluchátkách. 
Ano, aha. 
A pak se to 
stane větším zvykem. 
Víc si na to zvyknete. 
Dobrá, ona musí brzy odjet, 
(Ano, prosím.) 
Proto chce položit 
otázku. 
Ptejte se, rychle. 

Číslo 9. 
Skočili jsme k číslu 9! 
Ha! Kde je číslo 9? 
„Elixír lásky číslo 9,“ 
Dobrá! (Dobrá.) Dobrá. 
Je pro mne velká čest, 
setkat se s Vámi, Mistryně, 
protože jsem toužila 
se s Vámi setkat. 
Získala jsem zasvěcení 
asi před 6 měsíci. 
Když se nemohu 
moc dobře soustředit 
nebo když jsem během 
mé meditace roztržitá, 
představuji si, 
jak Mistryně 
přednáší. 
Když to dělám, 
čas utíká rychleji 
a cítím se lépe 
a uvolněněji. 
Nicméně, potřebuji 
ve své duchovní praxi 
růst. 
Přemýšlím, jestli si takto 
někdy mohu představovat 
obraz Mistryně 
v mé mysli. 
Jsem tak poctěna, 
že jsem Vás potkala, Mistryně, 
že mám pocit, že sním. 
Byla jsem zasvěcená 
před 6 měsíci, proto 
mám základní otázku. 
Během meditace 
se nemohu dobře soustředit, 
jsem roztržitá. 
V té době si představuji 
obraz Mistryně 
jak přednáší. 
Když to tak dělám, čas utíká 
a cítím spokojenost 
z duchovního růstu. 
Mohu si takto 
představovat Mistryni, 
když se nemohu 
dobře soustředit? 
Doufám, že budete dál zdravá 
a miluji Vás. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1800_Dosažení kritické masy pro záchranu planety_III 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 2 / 3 

Děkuji Vám. 
Je zakázáno 
představovat si moji podobu. 
To není legální. 
Policie by vás chytla! 
Řekněte jí to. (Ano,řekla jsem) 
Ne, řekněte jí, 
co si myslíte vy. 
Může to dělat nebo ne? 
Rychle, musí odjet. 
Ano, můžete to dělat. 
Můžete si představovat 
obraz Mistryně 
ve své mysli. 
Co je to? 
Řekla jsem: „Můžete to dělat.“ 
Může? (Ano.) 
Dobrá. Máte teď od ní 
povolení. Je to v pořádku. 
Představovat si obraz Mistryně 
ve své mysli je lepší, než 
jakákoli jiná věc, 
kterou byste mohla mít. 
Poděkujte jí – je od policie! 
Dobrá. Je to dobré. 
Měla byste. Ano? 
Měla byste. 
Pokud vám to pomáhá, 
o to víc. 
Aha. Děkuji Vám! 
Měli byste si 
upamatovávat Mistryni. 
Stále, nejen, když se 
nemůžete soustředit. 
Pojďte si vzít svoji část. 
Mistryně, přeji vám, 
abyste byla stále zdravá 
a miluji Vás! 
Prosím, zůstaňte zdravá. 
Stále Vás miluji. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Zůstanu tak zdravá, jak mohu. 
Pojďte. Vezměte si svůj díl a 
tam dole je nějaká rýže – 
ne, rýže je venku, ne tady. 
Vezměte si pytel, 
celý pytel. 
Ano, to taky. Dobrá! 
Dobrá, to všechno je pro vás, 
pro člověka, který odjíždí. 

Ona si vezme svoje. 
Dobrá, skočíme zpět 
k číslu 6, ano? 
Číslo… 
6, ano, dobrá. (Ano.) 
Zdravím, Mistryně. 
Mám v mé praxi 
překážku. 
Praktikuji, aniž by 
o tom věděli lidé kolem mne, 
moje rodina, moji přátelé 
o tom vědí. 
Ráda bych 
šířila učení Mistryně 
a taky bych ráda 
svobodně pracovala 
v Loving Hut. 
Taky chci svobodně 
duchovně praktikovat, 
mám ale strach, 
že moje rodina 
bude proti mně 
a budou mi bránit, proto 
to omezuje moji svobodu, 
abych dělala tyto věci. 
Jak bych měla 
napravit moji mysl, 
abych provozovala 
duchovní praxi odvážně? 
Mám v mé praxi 
překážku. 
Získala jsem zasvěcení, 
aniž by o tom moje rodina 
a přátele věděli. 
Ráda bych 
šířila učení Mistryně 
a taky bych ráda 
pracovala v Loving Hut, 
mám ale strach, 
že by byla moje 
rodina proti tomu. 
Mistryně, jak mohu 
změnit moji mysl, 
abych byla silná 
ve své praxi? 
Já nevím. 
Je to vaše mysl, ne moje. 
Jak se já mohu 
postarat o vaši mysl? 
Ano. Je to vaše práce. 

Řekněte jim to. (Ano.) 
Neptejte se mne. 
Neděláte 
nic špatného. 
Děláte dobrou věc, 
protože když jste zasvěcená, 
můžete pomoci 
5 generacím, minimálně. 
Řekněte jim, že proto, 
že chcete pomoci rodině 
a 5 generacím, 
aby byli vysvobozeni z pekla, 
proto jste 
získala zasvěcení 
a po zasvěcení 
se cítíte velmi dobře. 
Pokud se cítíte dobře. 
Cítíte se dobře? 
(Ano.) Dobrá, 
pak jim řekněte pravdu! 
Řekněte jim, 
že skutečně chcete, aby se 
i oni cítili dobře, jako vy, 
pokud ale ne, 
stejně je milujte. 
Můžete pracovat 
pro Loving Hut 
a pozvěte je tam 
na večeři a představte 
jim veganské jídlo. 
Proč ne? 
Dobrá, děkuji Vám. 
Nebo ještě  
v Loving Hut nepracujte, 
nejdřív je pozvěte 
do Loving Hut. 
Ano, dejte si dobré jídlo, 
pěkně si popovídejte 
a pak jim pomalu řekněte: 
„Víte, 
jsem s touto skupinou 
a chtějí mě přizvat, 
abych tady pracovala.“ 
Když už si dají dobré jídlo, 
pak to bude snadné. 
Nejdřív počkejte, 
jestli jim bude chutnat. 
Ujistěte se, aby na ně 
byl celý tým 
ten den velmi milý, aby vám 
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dali dobré jídlo, speciální. 
Speciálně by bylo hezké, 
kdyby jeden z vaší rodiny 
měl narozeniny nebo něco 
a jděte tam 
a pak je překvapte 
nějakým malým dortem, 
svíčkou a 
malými třaskavými bonbóny. 
Zapálíte je. A pak 
zazpíváte šťastné 
narozeniny, víte? 
Ať se cítí 
velmi speciálně 
a ať mají dobrý dojem. 
A pak pomalu, 
pokud se jim to bude líbit, 
pak jim to pomalu řekněte. 
Ano, ano. 
Pozvěte je 1, 2, 3 krát. 
Nebo, máte-li strach, 
pak později řekněte: 
„Chci tady pracovat.“ 
Víte? 
Nebo, že tam už pracujete, 
„Mám tady práci,“ 
víte? 
Nějak podobně. 
A nebudou mít nic 
proti tomu, abyste 
v té restauraci pracovala. 
A pak pomalu řekněte: 
„Taky se mi to tak líbí“ – 
víte? – 
„a praktikují 
to a to. 
Praktikují nelhaní, 
žádné krádeže a násilí 
a jsou skutečně milí, 
a já tedy teď patřím 
do této skupiny. 
Tak nějak, ano? 
Kolik vám je let? 
Je mi 30 let. 
30 let. 
Je vám 30 
a ještě se bojíte rodiny? 
Skutečně. 
Svět je plný tlaku, 
dokonce od rodiny. 

(Narodili jsme se  
ve špatném světě!) 
Dobrá. Nemusí následovat 
mne, nic takového. 
Jen jim řekněte, 
že je to na nich. 
Spokojená? (Ano, děkuji.) 
Dobrá. Další? 
Sedm, ano. „Chil bon“. 
Ano. Chil bon. 
Zní to jako anglicky. 
Och, on odjíždí. 
Och, och. Haló? 
Vzal si něco? 
Vzal jste si jídlo? 
Vzal? 
Dobrá. 
A rýže je dole, ano? 
Buďte opatrný. 
Šťastnou cestu! 
Miluji vás. 
Opatrně! Dávejte pozor 
kudy jdete. 
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