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Další. 
Zvolte si. 
Toto není příběh o tom, 
jak jsem se sem dostala, 
ale mám malou otázku. 
Mohu se zeptat? 
Toto je otázka, 
malá otázka. 
V posledních dnech, 
několika posledních letech 
jsem si všimla jedné věci. 
Vidím, že hodně psů 
a koček, nejen 
zvířata zasvěcených, 
ale taky hodně zvířecích 
společníků, jako jsou psi 
a kočky se snaží 
jíst vegetariánské jídlo, 
přestože jejich chovatelé 
nejsou vegetariány. 
Lidé říkají, že zvířata 
jsou vnímavější 
a dovedou 
mezi sebou 
komunikovat. 
Zdá se, že je to proto, 
že jsou mezi sebou 
spojena telepaticky. 
Zajímalo by mě, jestli jsou si 
zvířata skutečně 
vědoma současné 
situace Země 
a jestli 
si mohou i lidí 
toto podvědomě 
uvědomovat 
a stát se vegetariány. 
V těchto dnech se víc 
a víc zvířat 
snaží stát vegetariány, 
přestože je 
jejich chovatelé 
o to nežádají. 
Zvířata? 
Zvířata. 
Ano. Psi a kočky. 
Snaží se být vegetariány. 
Je to proto, 
že jsou citlivější 
než lidé? 

Nebo taky řekla, že duše 
jsou vnitřně spojené, proto 
vědí jaká je 
(Ano.) teď situace 
na Zemi? 
Och, oni to vědí 
a poslouchají mne. 
Moji psi jim to taky říkají. 
Ale jak to ví ona, 
že se zvířata 
stávají vegetariány? 
Když vidím mé přátele, 
mohu to říct. 
Někteří moji přátelé 
navštěvují dům svých přátel 
a psi a kočky 
v tom domě neochotně 
jedí, když jim dávají 
průmyslově připravené jídlo, 
které obsahuje 
zvířecí složky. 
Nicméně, když jim 
dávají svačinu, 
jedí rádi víc ovoce. 
Když jim dávají maso, 
nechtějí jíst. 
Moji přátelé mi říkali, 
že se to stává 
mnoha lidem, kteří mají 
zvířata. 
Její přátelé mají zvířata. 
Mnoho koček jejich přátel 
nebo zvířat přátel jejich 
přátel 
dává psům jídlo, které 
není vegetariánské, 
a oni jedí jen málo, 
ale když jim dají ovoce 
(Zeleninu.) 
a zeleninu, 
jedí je radši 
než ostatní věci. 
Jedí hodně. 
Ano. Jedí hodně. 
Jsou velmi chytří. 
Co se týče psů a koček, 
když navštívíme web stránky 
jako Daum Café 
nebo block, je tam hodně 
video klipů se psy a kočkami 

s poznámkami jako, 
„Podívejte se na mého 
speciálního vegetariánského 
psa.“ 
V těchto dnech je na 
YouTube nebo na internetu 
hodně fotografií 
nebo obrázků 
zobrazujících: 
„Můj pes je vegetarián!“ 
Skutečně? 
Všechny takové věci. 
Skvělé! 
Takže se to lidi dozvědí. 
Skvělé. 
Ano. Musíte to 
dát 
Supreme Master Television. 
Už to děláme. 
Když vidíte něco hezkého, 
dejte to dohromady 
a dejte to televizi. 
Aby to dali 
do celého světa, ano? 
Velmi dobrý příběh. 
Dobrá, další. 
Já krmím mého psa 
tím, co jí má rodina. 
Nedáváme mu 
žádné krmivo. Nicméně 
můj pes má hodně energie. 
„Dávám mému psovi 
přesně to, co jím já, 
stejné jídlo,“ – (Ano, ano.) 
s její rodinou – 
„a pes má 
spoustu energie.“ 
Když hodím mému psovi 
míček, pes skočí 
asi metr a půl 
vysoko. 
Ona hodí míček 
a její pes skočí asi 
jeden a půl metrů vysoko, 
pohybuje se k ní. 
Když se vrátím domů, 
pes mě intenzivně objímá. 
Když se vrátí domů, 
skáče na ní a objímá ji. 
Já vím, já vím. 
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Pes rozumí všemu, 
říká. 
Ano, já vím. 
Já vím. 
Myslíte si, že by byl 
můj pes klidnější, 
kdybych mu dala psí žrádlo? 
Ona řekla: „Kdybych 
mu dala psí žrádlo, 
mohlo by ho to zklidnit?“ 
Psí žrádlo ano, 
ale vegetariánské psí žrádlo. 
Můj pes ale nechce 
jíst psí žrádlo. 
Můj pes jí 
zelí a meloun. 
Brambory 
jsou jeho oblíbené. 
Nemá rád psí žrádlo, 
má rád meloun, 
zelí… 
Och, ano. Moji psi 
to taky mají rádi, ano. 
Takové věci. 
Mrkev. (Ano.) 
Když mu to nedám, 
jde do košíka 
a vezme si to sám. 
V kuchyni 
mívám 
poschoďový košík. 
Dávám tam mrkev… 
něco, 
co se snadno nekazí, 
to nedáváme do lednice – 
dáme to jen do košíku, 
jako brambory, mrkev 
a jablka, protože 
vydrží dlouho i bez 
lednice. 
A oni přijdou a jedí, 
jedno po druhém. 
Někdy se vrátím: 
„Kde?“ Mimochodem 
se vrátím 
a chci vařit: 
„Kam zmizela moje mrkev?“ 
Jablka jsou pryč! 
Někdy ten malý 
nedosáhne do vyšší úrovně, 

řekne tomu velkému 
a ten velký to vezme. 
Ano, vezme jedno, 
dá ho malému 
a vezme taky jedno pro sebe. 
Oba spolu jedí. 
Hermit speciálně. 
Jedí jen společně: 
vezmou jedno, 
dají to někomu. 
Dva, tři z nich. 
Já vím, co je to. 
Oni skutečně milují zeleninu. 
Máme jeden zasvěcený 
pár, jsou velmi staří. 
Jezdili často 
do našeho centra 
z Onyang, 
(Aha.) 
ale manželka onemocněla, 
tak jsem je navštěvovala 
jednou týdně, abych se o ně 
postarala. Nicméně tentokrát 
jsem jí řekla, že ji nebudu 
moct navštívit, 
že jedu na setkání, 
takže mě požádala, abych 
Vám předala její vzkaz, 
že Vás miluje, 
i když je její tělo staré 
a nemocné. 
Naše centrum je v Seoulu. 
Velmi starý pár, 
normálně chodili 
do meditačního centra 
jednou týdně. (Ano.) 
Ona je často navštěvuje, 
aby se o ně postarala. 
Ale tentokrát 
nemůže přijít, protože 
jela sem. 
Proto jim řekla: 
„Jedu na setkání.“ 
A oni řekli: 
„I když za Vámi nemůžeme 
přijet osobně, 
Mistryně, stále na Vás 
myslíme. 
Prosím, řekněte to Mistryni.“ 
Taková je situace. 

Děkuji vám. Řekněte jim, 
ať nemají obavy. 
V duchu jsme spolu. 
Je hezké sejít se 
osobně, fyzicky, 
ale když to nejde, jsme 
v duchu spolu. 
Oni říkají, 
že jsou stále šťastní. „Prosím, 
řekněte to Mistryni.“ 
Dobrá, dobrá. 
To je pro ně. 
Takže oni jsou spolu. 
Promiňte. 
To je jejich. 
Jedna sestra 
byla zasvěcená 
ve stejnou dobu jako já. 
Chtěla taky 
za Vámi přijet 
a taky si vyřídila vízum, 
ale onemocněla 
a nemohla přijet. 
Proto mě požádala, abych 
Vám předala její vzkaz, 
že Vás miluje. 
Byla zasvěcená 
loni? (Ano.) 
Její přítelkyně byla zasvěcená 
loni. 
Sestra a já jsme 
přijeli z I-Kuan Tao. 
Bylo to I-Kuan Tao 
a připravili jsme si vše, 
abychom sem mohli jet, 
pak přítelkyně onemocněla, 
proto nemohla přijet, 
ale řekla: „Och, prosím,  
řekni Mistryni, že ji miluji.“ 
Och, to je mi líto. 
Co je to za nemoc, 
že nemohla přijet? 
Vaše přítelkyně. 
Co má za nemoc? 
Je to rakovina plic. 
Rakovina plic. 
Proč? Vegetariánka 
a stejně má rakovinu plic? 
Ano. 
Jak dlouho? Je zasvěcená 
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jen od minulého měsíce? 
Ano, minulý rok… 
Žije, 
myslí na Mistryni. 
Zlepšuje se to. 
Myslí na Vás 
a zlepšuje se to. 
Než získala zasvěcení 
už měla rakovinu plic. 
(Aha.) Takže 
ona byla v I-Kuan Tao, 
když onemocněla 
a pak potkala Mistryni 
a získala zasvěcení 
od Mistryně. 
Už byla nemocná, 
když získala zasvěcení. 
Než byla zasvěcená, 
už měla rakovinu. 
Och, ano. 
Chtěla sem přijet, 
ale nezvládla to. 
Proto mě požádala, 
abych přinesla její fotku 
a identifikační kartu, 
aby ukázala její vděčnost. 
Vy jste přinesla její fotku? 
Ano, přinesla jsem její foto, 
ale ne identifikační kartu. 
Přinesla její 
fotografii, aby ji 
ukázala Mistryni. 
(Já vím.) 
Nedělejte si starosti. 
Bude v pořádku. 
Někdo další? 
Víte, 
někdy kvůli 
karmě (odplatě) 
za dlouhou dobu. 
Je jen nově zasvěcená, (Ano.) 
ale pokud teď medituje, 
upřímně, bude to v pořádku. 
Fyzické tělo 
má někdy problémy, 
ale my jsme 
po zasvěcení volní, 
duch je volný. 
To je důležité. 
Ale nezískávejte zasvěcení 

kvůli nemoci. 
Dobrá, vy vyberte, vyberte. 
Před třemi lety jsem se 
přestěhovala do přírody, 
abych žila jako farmářka. 
Zasvěcení jsem získala před 
13 lety a můj manžel 
a můj syn 
byli zasvěceni nedávno. 
Od kdy jsem byla 
na venkově, zvykla jsem 
meditovat sama, 
ale teď jsme tři a máme 
skupinovou meditaci. 
Jsem tomu tak ráda. 
Před třemi lety 
se přestěhovala na venkov, 
aby tam žili a teď je to 
13 let od jejího zasvěcení. 
A její manžel a syn 
jsou taky zasvěcení, 
takže mohou mít 
skupinovou meditaci. 
Tak hezké. (Tak hezké.) 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrý příběh. 
Minulý rok jsem měla 
velkou operaci. 
Když jsem se dostala 
na operační sál, 
Byla jsem tak vyděšená, 
že jsem se nemohla uklidnit, 
i když jsem přeříkávala 
Svatá jména. 
Proto jsem přeříkávala 
i Dar, ale 
nemohla jsem se uklidnit. 
Tak jsem přeříkávala jméno 
Mistryně. Pak 
z mé pravé strany 
ke mně přišlo silné a zářivé 
Světlo a uvědomila jsem si, 
že to Světlo byla Mistryně. 
Držela jste mě za pravou 
ruku a říkala: 
„Neboj se, mé dítě, 
ochráním tě,“ 
(Ano.) 
a pak jsem se cítila 
tak utěšená. 

Mám jen Vás, 
na koho mohu spoléhat, 
když odtud odejdu. 
Byla jsem tak šťastná. 
Pak jsem spala velmi hluboce 
a probudila jsem se. 
Když jsem 
opouštěla operační sál, 
doktor se mě zeptal, 
Takový dlouhý příběh. 
„Jak to, že se 
takto usmíváte? 
Jiní pacienti 
obvykle skučí, 
když se probouzí 
z anestézie,“ 
ale já jsem doktorovi řekla: 
„Děkuji Vám, doktore,“ 
a pak jsem odešla 
z operačního sálu 
s úsměvem na tváři. 
Minulý rok, 
když musela 
na velkou operaci 
byla tak vystrašená, 
že i když přeříkávala 
Svatá jména, 
přeříkávala Dar, 
nefungovalo to. 
Začala tedy přeříkávat 
jméno Mistryně 
a pak z její pravé strany 
přišlo silné Světlo 
a ona si uvědomila, 
že jste to byla Vy, Mistryně. 
Takže…Držela jste její ruku 
a řekla jste: 
„Neboj se, mé dítě.“ 
A ona se pak 
zklidnila, 
byla tak šťastná a pak 
velmi hezky během 
operace spala, 
a když se probrala, 
usmívala se. 
Doktor tedy řekl: 
„Jak to? 
Jste po tak velké operaci 
a usmíváte se, 
když odcházíte 
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z operačního sálu?“ 
Proto zjistila, 
že kdyby umírala, 
že je velmi důležité, 
myslet jen na Mistryni. 
A pak jsem měla 
druhou operaci, 
aby mi odstranili šrouby. 
V té době jsem hned 
opakovala vaše jméno, 
místo toho, abych přeříkávala 
Svatá jména nebo Dar. 
Přeříkávala jsem vaše jméno 
a pak se Mistryně objevila 
a řekla: 
„Teď to zvládneš 
sama. Proč mě stále 
voláš?“ 
Před několika měsíci 
musela jít na 
druhou operaci, 
aby jí vyndali šrouby. 
(Dobrá.) A pak 
okamžitě 
přeříkávala vaše jméno 
a pak jste přišla: 
„Och, neobtěžuj mě 
s takovou maličkostí! 
Dospěj, 
už jsi velká,“ víte? 
Pak jsem řekla, 
„Ne, stále chci 
přeříkávat vaše jméno. 
Jen se chci 
o vás opřít.“ 
A pak jsem 
ztratila vědomí 
kvůli anestézii. 
A ona tedy řekla: 
„Ne, chci stále 
přeříkávat vaše jméno. 
Chci 
se o vás opřít.“ 
A pak byla 
anestetizovaná. 
Ano, velmi malá věc, 
„Mistryně! Mistryně!“ 
Jako dítě. 
Už tak velká. 
Už stárnete, že? 

Kolik už vám je? 
49. (49.) 
A stále voláte mámu? 
Už máte děti. 
Už byste sama 
mohla mít děti. 
Vezměte si, aby váš hlas 
nebyl tak chraplavý. 
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