Titul: TV_816_Pravý pokrok je dosažení míru ve světě
důvěřuji vám tedy všem.
Pravý pokrok je dosažení míru
Věřím všemu, co řeknete.
ve světě
Jste již naplněni moudrostí,
Oblékla jsem si
jen jí musíte důvěřovat!
kvůli vám krásný
Opravdu jste Buddhové.
korejský kroj.
Pokud ne, co jiného jste?
Vypadá jako kroj
Jen nemáte dostatek
z dob dynastie Tang.
sebedůvěry.
Ten vypadá stejně!
Život za životem
Japonské kimono také
jste byli klamáni,
vypadá jako
abyste si mysleli,
kroj dynastie Tang.
že jste obyčejní lidé.
Ten je také podobný, že?
Kde vidíte
Vypadají krásně!
obyčejného člověka?
(Krásně!)
Než jste přišli,
Tento kroj
jak jste mohli být
je tak pohodlný!
obyčejným člověkem?
Vypadá velice společensky,
Až odejdete, čím se stanete?
ale je opravdu velice
Když vidíme, že všichni
pohodlný,
Buddhové a osvícení Mistři
protože není upnutý!
jsou jako my, znamená to,
Měli jste dobrou meditaci?
že my jsme jako oni.
(Ano!)
To je pravda.
Všichni jste opravdu
Uvnitř sebe máme Buddhu.
dobře meditovali!
A my všichni jsme
Byla tady zasvěcená
žijícími Buddhy.
z Kostariky.
Jen nám chybí sebevědomí
Její dům shořel.
a nekonáme podle toho.
Říkala,
Čím častěji budeme pomáhat
že prošla mnoha testy,
ostatním získat zasvěcení,
ale když shořel její dům,
tím více si uvědomíme,
dostala hodně
že jsme Buddha.
požehnaných odměn.
To je jediný způsob.
Nebyly to materiální odměny,
Snadno se to ale řekne
ale odměny jiného druhu.
a obtížně se to dělá,
Získala také materiální věci!
protože naše mysl stojí mezi
Všichni zasvěcení se o ni
a dělá nám potíže.
starali a dali jí oblečení
Jinak by si všichni
a všechno.
rozpomněli, že jsou Buddha.
Já jsem jí také dala své
Nedělejte si s ničím starosti!
oblečení a všechny peníze,
Vy jste skutečně Buddha.
které jsem měla s sebou.
Nikdo jiný uvnitř vás není.
Když tedy mají naši
Není tam nikdo jiný,
zasvěcení potíže,
je to vaše mysl,
je v pořádku, když si vezmete
ale není to jiná bytost.
co potřebujete.
Vy si myslíte,
Dělejte to tak v budoucnu,
že jste jen tato mysl.
rozumíte?
Je to počítač, který přemýšlí,
My jsme
„To jsem já, nebo toto jsem já
duchovní praktikující.
nebo já jsem takový
Já vím, že nejste ziskuchtiví,

nebo takový.“
To je práce mysli.
Jen to ignorujte.
Máte-li doma počítač,
budete vědět.
Někdy pracujete s wordem.
Když vložíte program,
pak vám to vytiskne
něco, co jste tam vložili.
Někdy vám to dokonce
namaluje obrázek,
protože v počítači již
máte tuto informaci zadanou.
Proto, když
zmáčknete tlačítko,
vylezou vám různé věci.
To je vše!
Naše mysl funguje stejně.
nahrála již mnoho věcí,
a my jsme v to uvěřili
a zapomněli jsme
na naše pravé Já.
Zapomněli jsme na naše
pravé Já. Vy nemáte
žádné potíže.
Po zasvěcení
se o vás váš vlastní Buddha
postará, takže nebudete
mít žádné potíže.
Vlevo, vpravo, nahoru nebo
dolů, to je jedno,
kdo se stará?
Jen se zaměřte na
svoji duchovní praxi
a buďte vlídným člověkem.
Nemůžete nikam jinam
než do Nebe, ano?
(Ano!) Je to tak jednoduché.
Samozřejmě,
že to není někdy pohodlné,
ale to je také plán Boha.
Jinak kdyby bylo všechno
všude stejně snadné,
nevěděli bychom
jak silná je naše víra.
Věci se zlepšují a zlepšují!
Také, když si vzpomeneme
na minulost…
ne na dnešní svět,
i když říkáme,
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vypadat jasněji.
že nemáme svobodu,
Například, před chvílí
ale vzpomeňte si
jsme seděli ve tmě,
na časy Šákjamuni Buddhy.
ale uvnitř nás byla záře, ano?
Přestože lidé
(Ano.)
mohli mít svobodu,
Světlo nepřišlo z venku!
nemohli jet nikam,
Nikdo světlo nerozsvítil.
protože museli cestovat
Přišlo z nitra.
tak daleko, tak daleko!
Bylo to vnitřní světlo.
Mnich Xuan Zang musel
Když jste otevřeli své oči,
cestovat přes deset let,
byla velká tma a
byl při své cestě
nebylo tu nic.
stále tahán zpět ďábly.
Ale uvnitř byla velká záře.
Teď, když jste v letadle
Mysleli jste si,
ďáblové na vás nemohou,
že to bylo slunce? Ne, ne!
protože jste příliš vysoko.
Dnes je oblačno.
A je příliš pozdě,
I kdyby slunce vyšlo,
protože tam doletíte rychle.
nebyl by to žádný rozdíl.
To je naprosto vynikající.
Vy všichni máte Buddhu
My máme skutečně v naší
uvnitř!
době mnoho požehnaných
Máte vize,
odměn.
jakmile se soustředíte.
Všude je to stejné.
Já jsem se teď
Nechybí-li nám toto,
tak dobře soustředila.
chybí nám tamto.
Všichni seděli tak tiše.
To našeho ducha více mate.
Cítila jsem to.
Když nás něco příliš bolí,
Bylo to efektivní, že?
myslíme jen na Boha,
(Ano.)
protože nemůžeme
Když se vrátíte domů,
spoléhat na nic jiného.
dělejte to samé,
Když nemůžeme spoléhat
a pak bude váš duch
na nic jiného,
velice silný!
myslíme jen na Boha.
Strach je náš nepřítel,
Proto máme lepší
nebojte se tedy.
vnitřní vize.
Dovolte mi, abych vám řekla,
Když máte to, nemáte tamto.
že jste výjimeční!
Všichni jsou tedy
Jste skvělí!
určitým způsobem
Nepodceňujte se.
kompenzováni.
Měli byste poznat
Bůh nenechá nikoho
vaši velikost.
příliš trpět, aniž by
Měli byste ji znát, ano?
mu to nějak nevynahradil.
Život za životem,
Když duchovně
se odmítáte,
praktikujeme, zjistíme,
a stává se to zvykem!
že i když se někdy
Kdo další je tam?
věci nejeví příznivě,
My všichni jsme Buddhové!
později získáme požehnání.
Není tam nikdo jiný!
Věci se mění sem a tam.
My všichni jsme jedno.
Musíme se na ně dívat
Pokud si myslíte, že já jsem
naším okem moudrosti,
Buddha, pak vy jste také!
pak bude každá situace

Stejní!
V tomto světě je tolik lidí,
ale kolik jich rozumí tomu,
co říkám?
To nezmiňuji
stravování se vegetariánsky,
dodržování pravidel
a duchovní praktikování.
Musíte porozumět vaší
vlastní velikosti!
Zaprvé porozumět tomu,
co říkám je již velice těžké,
a dodržovat pravidla je
ještě těžší,
duchovně praktikovat
je mnohem, mnohem těžší,
a udržet si vaši víru,
je mnohem, mnohem,
mnohem těžší.
Vy jste těmi, kteří prostě
přijdou a odejdou
a zkusí to.
Když jste schopni dále
praktikovat,
jste již velice velcí.
Co tím chci říci je, že
kdyby to nevycházelo
z vašeho vznešeného srdce,
nemohli byste tyto věci dělat.
Nenechte se tedy vaší
myslí klamat.
Nepředstavujte si tedy příliš.
Dříve jste si zvykli
na představu,
že svět je skutečný,
ale teď si představujete, že
vaše problémy jsou skutečné.
Čím více si to představujete,
tím více v to věříte.
Jste tím, v co věříte.
Měli byste tedy věřit,
že jste Buddha.
I když nemůžete uvěřit tomu,
že jste tak velcí,
musíte stále věřit mně.
Když vám řeknu,
že jste velcí, pak jste velcí.
Přijíždíte mě navštívit
s takovou upřímností.
Říkám to opravdu a upřímně.
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duchovně praktikovat
Říkám vám jen, co si myslím,
a teď jsme získali
když se tedy vrátíte,
tuto metodu, takže už
měli byste si to pamatovat.
nemáme žádné tužby.
Je to velice jednoduché.
Svět pro nás nemůže
Pokud máte někdy pocit,
nic udělat.
že máte potíže,
Když se tedy vrátíte
nebo starosti,
domů, buďte odvážní!
jste klamáni vaší myslí.
Vy jste ti nejodvážnější!
Neposlouchejte ji!
Jen jste někdy klamáni
Máte-li někdy opravdu
svojí myslí,
pocit, že máte potíže,
takže máte strach.
pak se modlete k Mistryni,
Není se čeho bát!
a budete v pořádku.
Všichni pracujete
Každý den meditujte.
velice dobře. Všichni
Vy již jste vegetariáni
meditujete velice pilně.
a dodržujete pravidla.
Cítím, že je tady
Další věc, kterou máte
velice dobrá atmosféra.
dělat, je pracovat,
Všichni skutečně
pokud máte práci.
upřímně praktikovali.
Jestli nemáte, jen meditujte.
Cestovali jste sem tisíce mil,
Bojíte-li se něčeho
abyste se sem dostali
nebo máte potíže, modlete se
a s velkou oddaností
k vnitřnímu Mistru.
praktikujete, navzdory
Mistr je s vámi stále!
obtížným okolnostem.
Nic špatného se vám nestane.
Navzdory tomu všemu
Někdy jsme klamáni
je vaše atmosféra uvnitř
naší myslí
velice klidná.
a myslíme si,
Jste tedy dobří
že něco není dobře,
z venku i uvnitř.
ale brzy zjistíme,
Věřte v sebe.
že je to v pořádku.
My všichni jsme lidé.
Někdy máme pocit,
Život je krátký,
že je situace špatná
proč bychom měli trpět?
brzy zjistíme proč je to tak,
Za chvíli všichni zmizíme.
a pak se to změní v dobré.
Bylo by tedy lepší,
Když si někdy myslíme,
kdybychom si potřásli
že to není dobré,
rukama, podporovali se,
Buddhové nám požehnají
pomáhali si a milovali se.
a změní situaci,
Nebylo by to hezké?
aby nám dali to, co chceme,
Život je tak krátký.
co je pro nás dobré.
Měli bychom žít šťastně.
Někdy se to na první pohled
Proč mezi sebou rozlišujeme,
dobře nejeví,
bojujeme a nedůvěřujme si?
ale později
Čím více je tedy svět v míru,
budeme mít jiný názor.
tím správnější a lepší je.
Nic tedy není špatně.
Jen tak si můžeme říkat,
Všichni by se tedy
že se svět vyvinul.
měli cítit dobře.
Nemůžeme považovat
Slíbili jsme,
svět za vyvinutý
že sem přijdeme

pokroku ve vědě
a technologii,
že jsme schopni letět
tam a tam, nebo že máme
mnoho počítačů.
Ve skutečně v rozvinuté
civilizaci žijí lidé
v míru jako lidi,
komunikují spolu
lidským jazykem,
chovají se k sobě jako lidé,
milují se a pomáhají si
navzájem.
Jen tak si můžeme říkat lidé.
Kdyby to bylo tak,
bylo by to skvělé!
Zlepšuje se to a zlepšuje.
Cítím, že vaše země
je na tom velice dobře.
Byla by škoda, kdyby nebyla.
Korejci jsou tak dobří.
Podle jejich
duchovní praxe poznáte,
že je jejich IQ
velice vysoké.
Je tady mnoho
duchovních praktikujících.
Pokud tady máme tiché,
klidné, legální a pohodlné
místo, můžeme sem
chodit, bez ohledu na to,
jak je to daleko.
Svět je takový.
Máme-li toto,
nemáme tamto.
Možná, když je to odlehlejší
a je velice obtížné se sem
dostat, získáte více
a trvalejší
požehnané odměny,
protože jste přijeli
z upřímnosti.
Kdyby to bylo příliš snadné
a příliš neformální, možná
by lidé nezískali dost zásluh,
aby si toto místo udrželi.
Měli bychom tedy
myslet pozitivně.
V našich zemích máme také
velká nebo malá centra
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kvůli setkání.
na skupinové meditace.
Když sem přijedete,
Je velice dobré když máte
a vidíte jejich ulice,
skupinové meditace.
měli byste přijet domů
Gratuluji Korejcům,
a vyčistit svoje ulice.
že mají tak hezký
Když nadejde čas,
a klidný ašrám.
vše se může změnit.
Není tady moc rovina,
U všech zemí je to stejné.
ale je tady klid.
Je-li to dnes dobré,
Ať je situace jakákoliv,
zítra to může být lepší.
jsme šťastni.
Je-li to dnes špatné,
Potřebujete-li nějak pomoci,
může to být zítra dobré.
a pokud mohu pomoci,
My tedy čekáme a uvidíme.
pokusím se!
V tichosti praktikujeme
Naši lidé z Formózy
a čistíme naše okolí.
udělají, co mohou.
Pak se velké problémy
Jinak jediné co chci říci,
zmenší a malé zmizí.
je děkuji.
Děkuji vám všem.
Opět se uvidíme,
(Děkujeme Vám, Mistryně!)
až budeme mít příležitost.
Děkujeme Vám, Mistryně.
To nám dává velkou útěchu.
Je to velice povzbudivé.
Taky to tak cítím.
Když meditujeme společně,
je to velice uspokojivé.
Toto je velice dobrá země.
Cítím, že Korea
je velice dobrá.
Její atmosféra
je velice klidná.
Když se jdete podívat
do hlavního města,
je tak čisté, navzdory
velkému množství lidí a aut.
Většina velkoměst
je špinavých.
Ale Korea je tak čistá!
To ukazuje, že lidé jsou zde
na velice vysoké úrovni,
jsou velice civilizovaní
a velice disciplinovaní.
Velice disciplinovaní lidé.
Už je to tady velice příjemné.
Je-li někdo disciplinovaný
a čistotný,
znamená to,
že je uvnitř také velice čistý.
Teď můžete jet domů
a učit se od nich.
My sem nejezdíme jen
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