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Charita dělá jiné 
lidi šťastnými 
a nebojácnými 
 
Řeknu vám něco 
o Mistryni. 
Má to souvislost 
s naší Metodou Quan Yin. 
Mluvte pomalu, abychom to 
mohli tlumočit do 
mandarínského jazyka. Ano? 
Metoda Quan Yin 
vyléčila jeho manželku. 
Zachránila jí život. 
Jeho žena ležela 
12 dní v komatu. 
Když praktikoval 
Metodu Quan Yin, modlil se 
k Mistryni o pomoc. 
Modlil se 12 dnů 
a Mistryně přišla. 
Než Mistryně přišla, 
byla jeho manželka 
v bezvědomí. 
Trvalo to 12 dní, 
než se probrala. 
Probrala se, 
a šla se vykoupat. 
Řekla jejich dceři, 
že má hlad. 
Takže dcera 
uvařila misku congee. 
Jeho žena se ho ptala, 
jak dlouho byla v bezvědomí. 
On řekl: „Dvanáct dní.“ 
Síla Metody Quan Yin 
je nepředstavitelná. 
Proč se tak 
brzy uzdravila? 
Protože tak upřímně prosil 
Mistryni o pomoc. 
Mistryně říkala, že se 
modlil velice upřímně. 
On doporučuje, 
aby se praktikující 
naprosto oddali 
praktikování 
Metody Quan Yin. 
Může to zachránit životy 
vašich přátel a příbuzných. 

On to může dosvědčit. 
On zkoušel mnohé způsoby, 
ale nic nefungovalo. 
Přeříkával všechna 
zaklínadla, které znal. 
Modlil se ke všem 
božstvům, ale marně. 
Doktoři mu řekli, 
aby ji odvezl z místnosti 
a připravil na pohřeb. 
Jistě zemře. 
Mnozí doktoři 
měli stejný názor. 
On řekl, že přesto, že 
je smrtelně nemocná, 
musí se modlit k Mistryni, 
aby našla způsob, jak ji 
zachránit. Řekl, že 
Mistryně je Nejvyšší Matka 
z nejvyšších, ještě 
před počátkem stvoření. 
Ona musí být schopna 
zachránit jeho ženu. 
Každý den 
viděl různá transformační 
těla Mistryně. 
Jaké výhody plynou 
z účasti na setkáních? 
První dva dny 
nás přišel navštívit 
Manjusri Bodhisattva. 
Vidíte, 
jak požehnaní jsme? 
Po čtyřech dnech 
se dostavili všichni 
Buddhové a Boddhisatvy. 
Všichni nám všem 
požehnali. 
On příliš mluví. 
To je nad slovy. 
Vidíte, jak je Metoda 
Quan Yin mocná. 
On se učil 
mnohé metody 
a Metoda Quan Yin 
je jeho oblíbenou. 
On chce jít, 
a zůstat s Mistryní. 
Ale časté nemoci jeho ženy 
to nedovolovaly. 

Teď, když je jí dobře, 
musí jít, 
a následovat Mistryni. 
Kdybych ji nenásledoval, 
nebyl bych hoden Nebe. 
Mistryně zachránila 
život jeho manželky. 
Měl více než 60 
dřevěných soch božstev. 
Ony ji nedokázaly zachránit. 
Dal je tedy pryč. 
Teď mu 
zbylo 20 soch. 
Chtěl je dát také pryč, 
ale jeho syn si je 
chtěl nechat. 
On doufá, 
že jeho syn bude také 
praktikovat 
Metodu Quan Yin, 
a zbylých soch se zbaví. 
Chce, aby se věnoval 
praktikování 
Metody Quan Yin. 
Toto je 
velice dobrá metoda. 
Musíme se 
všemu naučit. 
Dávní mudrci říkali, 
že se nemusíme učit 
umírat, ale my musíme. 
Proč se musíme 
učit umírat? 
On vysvětloval, že 
praktikujeme meditaci, 
a neděláme nic špatného. 
Když přijde čas, kdy máme 
zemřít, Mistryně nás odvede 
do země blaženosti. 
To se musíme naučit. 
Toto je pravdivý příběh. 
Jeden z jeho sousedů 
neměl dobré srdce. 
V posledních třech letech 
jeho života měl v celém 
těle červy. 
Červi mu skoro snědli 
jeho tělo. 
Pokaždé, když šel 
okolo, jeho soused 
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škemral o pomoc. 
Říkal mu: 
„Jsi příliš krutý na to, 
abys mohl být zachráněn. 
Ani Nebe tě nemůže 
zachránit.“ On neumí 
mluvit mandarínsky. 
Jen šest z deseti by rozumělo 
jeho mandarínštině. 
Rozuměli by mu 
jen Formosané. 
Jeho mandarínština 
by pro vás byla řečtinou. 
On nebudu moc mluvit. 
V budoucnu 
bude více příležitostí. 
Je mnoho věcí, které by 
vám mohl vyprávět. 
Víte proč 
Shákjamuni 
dosáhl osvícení? 
Ví to někdo? 
Odříkání? 
Čeho se zříkal? 
Svého postavení a bohatství. 
On byl velice rozmazlený, 
velice rozmazlený syn. 
Od svého narození 
do dospělosti, 
měl každý den někoho, 
kdo se o něho staral. 
Pořád měl někoho, 
kdo se o něho staral. 
Jeho nohy se nikdy 
nedotkly země. 
Byl velmi rozmazlený. 
Byl jedináček. 
Jediný princ. 
Byl obratný 
v literatuře 
i v bojovém umění. 
Byl inteligentní. 
Měl okouzlující osobnost, 
kterou každý miloval. 
Víme z jeho příběhů, 
jaký byl, 
když byl dítě. 
Měl mnoho 
konkubín a krásek. 
Měl jen jednu manželku, 

ale mnoho krásek po svém 
boku. 
Říká se, že pro něho 
každý den 
zpívaly a tancovaly. 
Stále Ho bavily. 
Jeho otec měl obavy, 
aby se nestal mnichem, 
a neodešel z paláce. 
Říká se, 
že když byl princ malý, 
řekl věštec králi 
Jeho věštbu, 
předpověděl Mu budoucnost. 
Věštec byl ve své 
předpovědi přesný. 
Řekl, 
že když Shákjamuni 
zůstane v paláci, 
stane se 
moudrým králem nebo 
všemocným vladařem. 
Bude božským vladařem, 
ne obyčejným králem. 
Opustí-li domov, 
aby duchovně praktikoval, 
stane se Buddhou. 
Podle všeho, 
věštec také řekl, 
že Shákjamuni by se 
raději stal mnichem. 
Dosáhl by 
buddhovství. 
Král se obával, 
že se Shákjamuni 
když vyroste, stane mnichem. 
Nalezl bezpočet způsobů, 
jak zabavit prince 
24 hodin denně. 
Shákjamuni měl 
stále vše co chtěl. 
Lidé pro něho stále 
zpívali a tancovali. 
Během zimy 
žil v teplých palácích. 
V létě relaxoval 
tam, kde bylo chladněji. 
Jaro a podzim trávil 
na různých místech. 
Nebylo mu dovoleno 

opustit palác, 
ze strachu, že by mohl 
vidět něco nepříjemného. 
To by s Ním mohlo pohnout, 
a podnítit Ho 
k hledání Pravdy. 
Ve skutečnosti, když byl 
Shákjamuni princ, byl 
uvězněnou loutkou pod 
velice přísným dohledem. 
Nemohl jít ani ven. 
On stejně, 
ven ani jít nechtěl. 
Neměl ani ponětí o tom, 
jak těžký je život. 
Myslel si, 
že se všichni mají jako On, 
že si žijí v paláci, 
mají vše, co chtějí, 
a vše je jim splněno. 
Jednoho dne, z nějakého 
neznámého důvodu, 
opustil palác. 
Viděl zrození, starobu, 
nemoc a smrt. 
Když se vracel domů, 
začal mít strach 
z převtělování. 
Rozhodl se opustit domov, 
aby nalezl Pravdu. 
Samozřejmě, 
král by to nedovolil, 
On tedy utekl. 
Slyšela jsem, 
že mnoho Mistrů, z Číny, 
uteklo z domova. 
Jen takto se mohli 
stát proslulými. 
Mistr Hsu Yun se taky 
tajně vytratil z domova. 
Stejně tak Mistr Bai Sheng, 
prostě odešel. 
Byl ředitelem 
buddhistické asociace 
Čínské repuliky. 
Je jich ještě mnoho dalších, 
ale zapomněla jsem jména. 
Mistr Hsu Yun se měl oženit. 
Jeho rodina Ho 
chtěla spoutat. 

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


Titul: TV_639_Charita dělá jiné lidi šťastnými a nebojácnými_I 

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 3 / 3 

Ale On v den svatby utekl. 
Zvláštní, jaký strach 
může člověk mít z toho, 
že získá manželku? 
Věděl to už před tím, 
než se oženil. 
Byl chytrý. 
Není divu, 
že si zvolil být mnichem. 
Není divu, 
že duchovně praktikoval. 
Byl v hledání Pravdy 
velice upřímný. 
Ze své praxe získal sílu. 
Nicméně, tito lidé byli 
dobří mniši z Číny. 
Velcí a ctnostní mniši. 
Ale museli utéct z domova. 
Jen si nemohu vzpomenout 
na další. 
Kdyby Shákjamuni Buddha 
té noci neutekl, 
kdyby neopustil svého otce, 
svůj palác, svoji ženu a dítě, 
a kdyby se nevypařil, 
dnes by neexistovaly sútry, 
buddhistická svatá písma 
a etické kodexy. 
Často jsme slyšeli, synovská 
poslušnost je nejdůležitější. 
Ze všech ctností je synovská 
poslušnost první na seznamu. 
Ano, kdyby to byla pravda, 
byl Shákjamuni poslušný? 
Byl? (Ano.) 
Není snadné vzdát se rodiny. 
Udělají to jen lidé, 
kteří mají odvahu. 
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