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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. 
A neskôr odišli mnohí ľudia. 
Povedali mi niečo 
o Krišnovi. 
Povedala som, že v 15. 
vydaní Majsterkinho 
časopisu News 
z prvých rokov, 
(Pokračujte.) 
bol aforizmus 
vyňatý z učenia Krišnu. 
Povedala som: 
„Majsterka nám už dávno 
povedala, že ona bola 
Krišna.“ Zaujíma ma, či som 
im odpovedala správne? 
Zaujíma ju, 
či to pochopila správne. 
Kto povedal, že som bola 
##Krišnom? 
Ja som to povedala. 
Povedala som, že Majsterka 
bola pred 5000 rokmi Krišna. 
Naša terajšia Majsterka. 
Akých 5000 rokov? 
V 15. vydaní 
časopisu News. 
Aha, hovorilo sa tam, 
že som bola Krišnom. 
Povedala, že v našom 
časopise bol citát vyňatý 
z učenia Krišnu. 
Ten citát bol z Bhagavad 

Gíty. Povedala som: 
„Kto to vie lepšie, 
Majsterka alebo vy?“ 
Tak som im odpovedala. 
Zabudnime na to. 
Zabudnite na to. 
(Áno.) 
Majsterka, som dnes 
veľmi spokojná. 
Dobre, dobre. 
Majsterka, viete o mojej 
16 ročnej túžbe. 
Preto Majsterke ďakujem, 
že mi dnes dala 
túto príležitosť. 
Majsterka, ďakujem vám. 
Nemáte za čo. 
Majsterka, 
veľmi vás milujem. 
Dobre, ďakujem vám, 
ďakujem vám. 
Je mi ľúto, že ste museli 
čakať tak dlho. 
Prišla som raz 
v septembri. 
Dnes som tu druhý krát. 
Druhý raz. 
Boli ste tu v septembri, 
to je skvelé. 
Keď som sem prišla 
v septembri, nemala som 
možnosť vidieť vás. 
Vtedy vás nevidela. 
V septembri 
sme Majsterku nevideli. 
Nevideli ste ma? 
Ako to? 
(Prišli sme 23. a 24.) 
Bolo zatvorené. 
Áno, áno. 
Bolo zatvorené. 
Avšak Majsterka nám 
odpovedala. Keď sme išli 
dolu kopcom, videli sme 
dúhu. Dovoľte mi dať vám 
obrázok dúhy. 
Dúha. Dobre. 
Dúha. 
Vlastne to bola odpoveď 
od Majsterky. 

Boli sme veľmi spokojní 
a mali sme sa dobre. (Fajn.) 
Povedala som: „Nebaví ma 
pozerať pamiatky. 
Ja nejdem.“ 
Neskôr, 
keď sme zbadali dúhu, 
mala som sa veľmi dobre. 
Sestra zo Šanghaja 
mi povedala: „Vravela si, 
že ťa nebaví pozerať 
pamiatky, ale mala si sa 
tak dobre. 
To preto, že si videla 
Majsterkinu dúhu?“ 
Oni videli dúhu. 
Ako keby im 
odpovedala Majsterka. 
Áno, áno. 
Bolo to skutočne ako 
Majsterkina odpoveď pre nás. 
To je priaznivé. 
Majsterka nám okamžite 
ukázala znamenie. 
To je veľmi priaznivé. 
Majsterka nám odpovedala 
a videlo to 24 zasvätených. 
Žiadni ďalší ľudia v našej 
skupine to nevideli. 
Je tu dnes všetkých 24 ľudí? 
Nie, teraz prišli asi 7 z nás. 
Prídu ostatní v budúcnosti? 
Áno, prídu neskôr, 
pretože tento krát 
to bolo veľmi ťažké. 
Budú môcť prísť? 
Koľko ľudí prišlo 
v septembri? 
Spolu nás bolo 24. 
(Dobre.) 24 nás čakalo 
na príjazdovej ceste 
k hlavnej bráne. 
Nikto vám neotvoril? 
Niekto áno. 
Niekoľkých z nás prijala 
Quan Yin messengerka 
a povedala nám, 
že Majsterka tu nie je. 
Takže ste boli dnu. 
Vypočuli sme si ju 
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a hneď sme odišli. 
Je mi ľúto. 
Ale vo svojich srdciach sme 
boli veľmi neochotní odísť. 
Povedali mi, 
že sme už zastavili 
prijímanie žiakov, 
nikto už nemal prísť. 
Povedali: 
„Dobre, nikto nepríde.“ 
Ale vy ste prišli na koniec. 
Nevedela som to. 
Oni to mysleli tak, 
že som v tom čase 
neprijímala žiakov, 
pretože bol odoslaný oznam, 
(Áno, áno.) 
takže nikto nemal prísť. 
Naša situácia bola takáto. 
Vedeli sme 
o tom ozname, 
ale veľmi sme sa snažili 
prejsť procesom 
žiadosti o vízum. 
Keď sme boli v polovici, 
dostali sme oznam, 
že už viac nemôžeme prísť. 
Avšak získanie víz bolo 
veľmi ťažké. (Rozumiem.) 
Povedali sme si, že ak 
dostaneme víza, tak pôjdeme. 
(Rozumiem.) 
Keby sme nešli, 
neboli by sme schopní 
prísť nabudúce 
alebo tento raz. 
Rozumiem, rozumiem. 
Je mi ľúto. 
Vôbec sme sa nesťažovali. 
Mysleli sme si, 
že to je Majsterkina lekcia, 
ktorú sa máme naučiť. 
(Je mi ľúto.) 
Sme veľmi spokojní, pretože 
môžeme vidieť Majsterku 
počas týchto dvoch ciest. 
Máme dole nejaké cukríky? 
Prosím, prineste mi nejaké. 
(Dobre.) 
Toto je výnimočné. Hrsť. 

Agent z cestovnej kancelárie 
povedal: „Vy staré dámy 
musíte byť bláznivé.“ 
Nechápal. 
Behom 3 mesiacov 
sme prišli dvakrát. 
Sú to staré dámy. 
Človek z cestovnej agentúry 
povedal, že tie staré dámy 
musia byť bláznivé. 
Bláznivé. Prečo? 
Šťastné. Šťastné. 
Pretože v priebehu 
3 mesiacov prišli dvakrát. 
Máte tašku? 
Máte nejakú tašku? 
Mám jednu tašku. 
Nie? Dobre. Áno. 
Poďte. 
Dajte cukríky sem. 
Dať cukríky sem? 
Dobre. Poďte. 
Pekne to zabaľte 
a dajte cukríky dnu. 
Fajn. Tieto sú pre tých 
24 žiakov. Dobre? 
Ďakujeme, Majsterka. 
Pre tých, čo prišli minule 
ale nemohli ma vidieť, 
môžete sa podeliť. 
Doniesla som dve fotky. 
Dúha vyzerá ako oči 
a skutočne nám odpovedala. 
Dobre. Dúha. 
Dúha. 
Toto môže dosvedčiť, 
že ste videli dúhu. 
Fajn. Dobre. 
Krásne. 
Je vzácne vidieť dúhu. 
Dobre. 
Táto dúha 
a veľké svetlo z hôr. 
Dobre. 
Nechajte si to ako pamiatku. 
Darujem ju vám. 
Majsterka myslela, aby ste si 
to nechali ako pamiatku. 
Doma mám ďalšie. 
Toto je odlišné! 

Ďakujem, Majsterka. 
Zoberte si to domov 
a môžete povedať ľuďom, 
že to videla Majsterka. 
Viem že je ťažké prísť 
odtiaľ. 
Podstúpili sme... 
Nebolo to ľahké. 
Každý má nejaké ťažkosti, 
nielen vy. 
Každý prešiel ťažkosťami, 
aby sem prišiel. (Áno.) 
Musíte byť vytrvalí, 
aby ste prišli. 
Rozumiem. 
Rozumiem veľmi dobre. 
Ďakujem vám 
za vaše požehnanie. 
To je dôvod, prečo som 
vás ešte prišla pozrieť, 
pretože viem o vašej túžbe. 
Ďakujem Majsterka. 
Ináč by som zostala doma. 
Ja som dnes taká spokojná! 
Sme takí spokojní! 
Ona je veľmi spokojná. 
Nie som dobrá v speve 
ale chcem vyjadriť, 
čo mám v srdci. 
Zaspievam operu Yue  
z Hangzhou. 
Yue operu z Hangzhou. 
Speváčka? 
Hviezda? 
Dnes, keď vás vidím 
v tomto okamihu, 
je to vôbec prvý raz 
od dávnych čias 
medzi Nebom a Zemou, 
čo učinilo moje srdce 
spokojným. 
Bola som taká potešená 
a veselá, keď som dostala 
tie dobré správy. 
Tak veľmi som sa tešila 
na ten výnimočný deň. 
Každú minútu, každý mesiac 
a každý rok. 
Tešila som sa na 
opätovné stretnutie 
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s mojou Majsterkou 
a konečne je to tu. 
Tá predo mnou, je 
skutočne Večná. 
Hľadala som túto 
spriaznenosť v tomto živote. 
Bolestná túžba 
minulosti je preč. 
Odteraz budem mať 
vďaka vám 
nádherný život. 
Odo dnes 
budem načúvať 
vedeniu môjho učiteľa: 
(Prečo plačete?) 
usilovne meditovať, 
aby som bola dobrou žiačkou 
Majsterky, 
rozvíjať svoju múdrosť, 
duchovne praktikovať, 
uvádzať Majsterkino učenie 
do praxe 
a robiť dobročinnosť. 
Puto medzi 
Majstrom a žiakmi 
pretrvá naveky. 
Po opätovnom stretnutí 
s Majsterkou už nikdy 
nemôžeme byť oddelení. 
Hoci je Mliečna Dráha 
široká, 
vždy je tam pramica. 
(Prečo plačete?) 
Puto medzi 
Majsterkou a žiakmi 
(Budete spievať do budúceho 
roku.) sa nikdy nezmení. 
Niektorí ľudia plačú! 
Majsterka, 
rozumiete tomu? 
Máte úspech! 
Majsterka, strácam hlas. 
Dokážem to 
zaspievať lepšie než teraz. 
To stačí. To stačí. 
Niektorí ľudia plačú 
a niektorí sa smejú. 
Je to veľmi úspešné. 
Mám ešte ďalšiu. 
Nie. Nie. 

Bude plakať viac ľudí. 
Príliš veľa ľudí plače. 
Neskôr to tu bude 
„plačúci oceán“. 
Stačí zaspievať jednu. 
Máte v tejto profesii 
budúcnosť. 
Niektorí ľudia plačú, 
niektorí sa smejú 
a niektorí tlieskajú rukami. 
Však? (Áno.) 
Zatlieskali ešte predtým, 
než ste začali spievať! 
Dobre. Meditujte viac. 
Poďme chvíľu recitovať 
Sväté Mená 
a potom meditujte. 
Dobre? (Dobre.) 
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