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Poďte, poďte. 
Ďakujem vám! Ďakujem! 
Áno! Ďakujem vám! 
Ďakujem, Majsterka! 
Môžete si ich zobrať. 
Dobre? Dosť. 
Nemáte za čo. 
Dobre? Áno? 
Nezáleží na tom, 
ako veľa máte; 
môžete si ich zmiešať 
s ostatnými. (Dobre.) 
Môžete si ich zmiešať 
s ostatnými 
a urobiť veľkú tašku. 
Budete mať ďalšiu tašku, 
keď pôjdete domov. 
Vonku toho nechali viac. 
Dobre? 
Áno? 
Pripravili sme sa. 
Ach! Skutočne ich nútite 
pracovať veľa. 
Nejaké chcete, keď ste tu 
a ďalšie chcete, 
keď idete domov. 
Doprajte si viac pohľadov 
na mňa. (Dobre.) 
Láska nepotrebuje slová. 
To som počula. 
Niektorí ľudia povedali, 
že nepotrebujú jesť, 
keď ma prídu navštíviť. 
Čudujem sa, prečo stále 
kupujú tak veľa jedla. 
Každý deň kupujú veľa jedla. 
Aj ja som zaplatila za seba. 
Nejedávam jedlá zadarmo – 
nerozumejte mi zle. 
Každý si musí 
zaplatiť poplatok, 
keď sem príde. 
Všetci sme 
nezávislí ľudia. 
Postaráme sa o seba. (Dobre.) 
Ak sa nedokážeme postarať 
sami o seba, ako sa môžeme 
postarať o ostatných? 
Jednako je to v poriadku. 
Ak sa skutočne nemôžete 

postarať o seba, 
je to v poriadku. 
Ak nemôžete, tak nemôžete. 
Žiaden problém. 
Dobre. Ako sa máte? 
Máme sa dobre. A vy? 
Ďakujem, 
že posledných pár rokov 
pracujete tak tvrdo. 
Niet za čo. 
Nie je to tvrdo. 
Cítime sa šťastní. 
Pracujeme tvrdo spoločne. 
Majsterka, sme 
šťastnejší a šťastnejší. 
Skutočne? (Áno!) Áno. 
Majsterka, vyzeráte 
taká mladá a krásna. 
Ak niekto nie je šťastný, 
je to jeho vlastný problém! 
Ak niekto praktikoval 
duchovne tak dlho 
a stále nie je šťastný, 
potom má problém. 
Áno! Ak niekto vyhlasuje, 
že sa stal Budhom, 
potom má ešte väčší problém. 
Niektorí ľudia príliš dychtia, 
aby sa stali Budhom. 
Nemôžu sa dočkať, 
preto sa náhlia. 
Majú bohatú predstavivosť. 
Máte vo vašom meste 
nejakých Budhov? 
Nie v tejto skupine. 
Máme doma veľa 
obrázkov Majsterky. 
Ste šťastní, 
že vo svojom meste 
nemáte žiadneho Budhu. 
Niekto v inej skupine 
mi povedal: „V našom meste 
sa objavilo zopár Budhov,“ – 
zopár na tomto mieste 
a zopár na tamtom. 
Koľkí z vás odchádzate dnes? 
Myslím zajtra. 
Je 10:00. Zajtra? 
My sme práve dnes prišli. 
Práve ste prišli, 

takže neodchádzate. 
Vy odchádzate zajtra? (Áno.) 
Na Formosu (Taiwan)? 
(Áno.) Do Číny. 
Formosa (Taiwan) 
a Čína. 
(Yunnan.) Páni! 
Ako dlho to trvá? 
O 12:00 zajtra. 
Dvanásť hodín? 
Odchádzame o 12tej. 
O 10tej. (O 13:00.) 
Zajtra. 
Potrvá to jeden deň? 
Dva dni. 
Pýtam sa, 
koľko hodín 
vám trvá let. 
Lietadlo. 
15 hodín. 
(15 hodín?) 
13 hodín letu. 
To nie je zlé. Nie zlé. 
Predtým Xuan Zhang 
musel kráčať 18 rokov. 
18 rokov. 
Teraz sa sem dostanete 
za 18 hodín. (Áno.) 
To je neuveriteľné. 
Prišlo veľa pokroku. 
Bude škoda, 
ak teraz prídeme o svet, 
keď sme pokročili 
do takej miery. 
(Áno.) 
Keby sme ho stratili v čase, 
keď sme dokázali chodiť 
iba pešo, 
nebolo by to také zlé. 
Teraz môžeme lietať, 
bola by škoda, 
keby sme ho stratili. (Áno.) 
Začína to byť pohodlné. 
(Áno.) Preto ochraňujme 
túto Zem. 
(Dobre.) 
Snažme sa zo všetkých síl. 
Robme všetko, čo môžeme. 
Dobre? (Dobre.) 
Ináč nebudeme mať Zem. 
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Nebudeme mať svoj domov, 
ak nebudeme mať Zem. 
Ďakujem vám 
za vaše požehnanie. 
Ak ju dokážeme ochrániť, 
bolo by to to najlepšie. 
Dobre? Chcem povedať, 
mali by sme ju chrániť. 
Nepovedala som, že to 
dokážeme. Povedala som, 
že by sme ju mali chrániť. 
Chcem povedať, že by sme 
na tom mali tvrdo pracovať. 
Dobre? (Dobre.) 
Šírte správy 
a súčasne duchovne 
praktikujte, (Dobre.) 
aby sme informovali 
ostatných ľudí, že všetci 
môžu pracovať spoločne, 
aby ochránili svet. 
Zdá sa, že sa to teraz 
zlepšuje. (Áno.) 
Veľmi sa to zlepšuje. 
Je to príliš pomalé, 
ale niektorí ľudia 
sa stali vegánmi. (Áno!) 
Niektorí ľudia 
ma poznajú 
takmer 20 rokov 
a ešte len teraz začali 
byť vegánmi. 
Je to lepšie než nič. 
Áno. 
Ak budete pracovať tvrdšie, 
bude ich viac. 
Predtým ich nebolo 
tak veľa, však? 
Teraz máme viac „detí“. 
To znamená, že to funguje. 
Funguje to. Kto je nový? 
Zdvihnite ruku. 
Nech sa pozriem. 
Nové dieťa, dobre. 
Iba 4? 
3 alebo 4. Ach, 5. 
Minule sme ich mali viac. 
Takže zvyšok z vás 
sú dávnejšie zasvätení? 
Koľko rokov? 

(20 rokov.) 
Viac než 10 rokov. 
20 rokov. 10 a viac rokov. 
Ja som 14 rokov. 
14 rokov. 
Viac než 20 rokov. 
13 rokov. (17 rokov.) 
(15 rokov. 16 rokov.) 
Dobre. Páni! 
Máte silnú vieru. 
Áno. 
Prečo ste vo mňa verili 
tak dlho? 
Nie je dňa, 
kedy vás nechceme 
navštíviť, Majsterka. 
Každý deň nám chýbate. 
Často nám chýbate. 
Chýbam vám? 
Každý deň. 
Chýbam vám, 
aj keď ma nepoznáte? 
Chýbate mi každý deň. 
Je to neobyčajná túžba. 
Nedokážeme vám opísať 
našu túžbu. 
Nedokážeme opísať 
našu túžbu. 
Dobre, dobre. 
Rozumiem. 
Všetkým chýbam, áno? 
Niektorí z vás 
ma nasledovali 
viac než 10 rokov, 
ale toto je prvý raz, 
čo ma vidíte osobne. (Áno.) 
To znamená... 
Pre mňa je to prvý raz. 
Pre mňa piaty raz. 
Už 5 krát. 
Páni! Také dobré! 
Ako ste sa sem dokázali 
vtesnať? Chodili ste 
pri každej príležitosti. 
Chcem povedať, že niektorí 
z vás ma nikdy nestretli, 
nikdy ma nevideli osobne. 
Aj tak vám stále chýbam? 
Chýbate nám každý deň. 
Túžila som po vás. 

Chýbate mi, 
odkedy som vás videla 
po prvý krát. 
Chýbam vám 
od prvého momentu. 
Áno, túžila som vás vidieť. 
Niektorým ľuďom chýbam, 
aj keď ma nikdy nevideli. 
Napríklad ona 
ma videla až po 16 rokoch. 
Tak nepríjemné. 
Väčšina ľudí 
bola v Thajsku 
ale ja nie, možno preto, 
že som tam nemala ísť. 
Tento raz som za to bojovala. 
Keby som nemohla prísť 
tento krát, 
celá moja bytosť 
by bola prázdna, akoby 
som stratila svoju dušu. 
Povedala som: „Majsterka, 
som ochotná prijať všetky 
podmienky. Súhlasím, 
že urobím všetko, čo poviete. 
Splním všetky požiadavky, 
len aby som splnila toto 
želanie od seminára 
v Thajsku…“ Tento krát 
sa moje želanie splnilo, 
som vám úplne vďačná. 
Čo povedala? 
Povedala, 
že dostala všetko. 
Naposledy nemohla ísť 
do Thajska. 
Tento raz konečne prišla. 
Ďakuje Majsterke. 
Jej želanie sa tentoraz splnilo. 
(Dobre.) 
Tento krát prišli z Hangzhou 
iba dvaja ľudia. 
Iba dvaja ľudia 
prišli z Hangzhou. 
Počula som to. Počula som, 
že prišli dvaja ľudia. 
Väčšina ľudí 
bola minule v Thajsku, 
okrem mňa. 
Väčšina ľudí nemohla prísť. 
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Povedala, že väčšina ľudí 
prišla, ale ona nemohla. 
Aha! Väčšina ľudí prišla, 
ale ona nemohla. Rozumiem. 
Odkiaľ ste? 
Hangzhou. 
Bola som v Hangzhou. 
Majsterka, navštívte prosím 
niekedy Yunnan. 
Bola som len na návšteve. 
V tom čase som nebola 
veľmi slávna. 
Takže som mohla chodiť 
na rôzne miesta. 
Teraz neviem, 
či stále môžem cestovať 
ako predtým. 
Prvý krát som Majsterku 
spoznala, keď mi zasvätení 
dali výtlačok 
úvodnej Knihy zdarma 
od Majsterky, 
pri jazere Xihu. 
Keď som si ju prečítala, 
napísala som list… 
so žiadosťou o zasvätenie. 
Stačila na to Kniha zdarma. 
Páni! 
Ste veľmi osvietená. 
Áno, ako ste to mohli urobiť? 
Hľadala som Majstrov všade. 
Praktikovala som Čchi-kung 
a uctievala Budhu v chráme. 
Uctievala som Budhu viac 
než 10 rokov. Neskôr som 
uvidela Majsterku… (Koho?) 
Predtým viac než 10 rokov 
uctievala Budhu. 
Áno. 
Po prečítaní Majsterkinej 
Knihy zdarma… 
Som povedala: „Našla som! 
Našla som skutočné zlato. 
To čo som mala predtým, 
bola meď; teraz som našla 
skutočné zlato.“ 
Ako ste to vedeli? 
Myslím, že s Majsterkou 
mám hlboké spriaznenie, 
pretože po prečítaní 

Majsterkinej knihy 
som už nechcela 
nič iné. Prestala som robiť 
všetky ostatné veci. 
Pochopila moje učenie 
z jedinej knihy. 
Neuveriteľné! Obdivujem ju. 
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