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„Bodhisattva doma“
V týchto dňoch
a „Bodhisattva v odriekaní“.
som veľmi šťastná.
To znamená kláštorní svätci
V súčasnosti pracujem
a domáci svätci.
ako manažérka v
Oni hovorili, že nielen
SM Vegetarian House.
mnísi sú svätci
Môj manžel mi pomáha.
ale aj svätci doma sú dobrí.
Majsterka, ďakujem vám.
A niektorí z nich
To je dobre. Vidíte?
dokonca na vyššej úrovni
To je
než mnísi, spomínate si?
Posol Quan Yin.
A dokonca aj mnísi
Čo je to Posol Quan Yin?
boli veľmi úctiví
Prinášate posolstvo.
voči takému človeku.
Ste poslom
Musíme sa oslobodiť
Metódy Quan Yin.
od všetkých konceptov.
Kamkoľvek idete,
Všade, kam ideme,
hovoríte k ľuďom,
ak pomáhame iným,
takže ste poslom.
sme svätci,
Vy ste tie najlepšie mníšky
sme mníšky alebo mnísi.
a mnísi. Áno, mám vás rada.
Urobte zo svojho domu
Videli ste film,
chrám. Pracujte pre
ktorý sa volal
vegánsky bufet alebo
„Zmeniť zvyk“?
pre Supreme Master TV
Na Supreme Master TV
a podobne, samozrejme
tiež z neho časť predstavili.
najskôr si poctivo zarobte
Bola jedna kresťanská
na živobytie. A potom
mníška. Nosila mníšsky
pomáhajte ostatným
habit a tak ďalej.
a pomôžte zachrániť planétu.
A neskôr ho zamenila za
Táto práca je veľmi
vysoké podpätky a podobne,
vznešená. Takže musíte
ale pomáhala viac,
pracovať spoločne,
než keď nosila
musíte spolupracovať,
mníšske šaty.
aby ste ľuďom poskytli
Nosila normálne šaty,
to najlepšie jedlo.
nosila pekné šaty,
Potom budete mať veľa
vyzerala elegantne.
zásluh. V budhistickej sútre
V srdci ale stále
sa vždy hovorí, že aj keď
zostala mníškou.
zachránite čo i len rybu
Chodila von
alebo nejakých mravcov,
a pomáhala ľuďom v núdzi,
či drobný hmyz, získate
nešťastným a chudobným,
mnoho rokov života.
deťom a sirotám.
Napríklad váš život sa predĺži
Urobila mnoho vecí.
aj o sedem rokov,
To je skutočná mníška.
keď zachránite len
Nie je to vždy tak,
nejakých mravcov.
že mníška musí zostať
A len jediný raz.
v chráme alebo v kostole.
A niekedy vám aj zvieratá
Nie vždy.
vrátia veľkú láskavosť.
Za čias Budhu,
Možno urobia,
spomeňte si,
aby ste žili dlhšie,
existoval

možno vás urobia zdravšími,
pomôžu vám vo vašej
situácii. Niekedy neviditeľne,
neviete o tom.
A teraz pracujete
vo vegánskej reštaurácii,
takže nielenže
zachraňujete zvieratá,
zachraňujete planétu,
miliardy ľudí!
Mali by ste sa zamyslieť,
aké šťastie máte, že máte
takú záslužnú prácu!
Aj keby ste boli v pekle,
keby ste robili túto prácu,
pôjdete rovno do Neba,
vysokého Neba.
Takže by ste mali
ďakovať Bohu,
že máte takú krásnu prácu.
Musíte pamätať
na svoj vznešený ideál.
Niekedy je to ťažké
kvôli egu,
osobnosti a povahe.
Ale musíme myslieť vysoko.
Musíme vytvárať
príklad dobroty,
lásky a oddanosti.
Musíte sa správať
ako svätec.
Musíte pomáhať ľuďom
s láskyplnou dobrotou,
aby aj oni mohli uvažovať
o tom, že budú vegetariáni.
Otvorila som
vegánsku reštauráciu
v Jeonju.
Myslela som si, že to bude
pre mňa ťažké pracovať
v reštaurácii, pretože som to
predtým nikdy nerobila.
Ale nie je to ťažké
a tá práca ma teší.
Cítim, akoby som našla
svoje skutočné poslanie.
Ďakujem, že ste to zariadili.
Nemáte za čo.
Som šťastná, že vy ste
šťastná. Pokračujte prosím.
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„Ako zasejete,
Máte tú najlepšiu prácu.
tak budete žať.“
Každá práca, ktorá slúži
Zasejeme semienko z jablka
veľkému množstvu ľudí,
a získame jabloň
prináša mnohonásobné
a neskôr jablká.
zásluhy a požehnanie.
Mnoho jabĺk!
Každá práca, ktorá pomáha
Hoci zasejete len jediné
iným, samozrejme
semienko z jablka. Vidíte,
prináša požehnanie aj vám.
to je fyzicky povedané,
Ale čím viac ľuďom
to už viete.
alebo cítiacim bytostiam
Takže z jedného semienka
prospievate, dokonca hmyzu,
z jablka máte neskôr veľký
čím viac im prospievate,
strom, ktorý vám rok čo rok
tým viac podpory
dáva tisíce jabĺk.
a zásluh získate pre seba.
To isté –
Takže ľudia, ktorí pracujú
ak zasejete dobré semienko,
na organických ekologických
len jediné semienko,
farmách, slúžia ľuďom.
pomôžete jedinej osobe,
Ľudia, ktorí pracujú
jednému zvieraťu, znásobí
vo vegetariánskej reštaurácii,
sa to. Nehovoriac o tom, keď
slúžia mnohým ľuďom.
pomáhate mnohým ľuďom
Ľudia, ktorí vyrábajú šaty,
v tom istom čase.
alebo ľudia, ktorí pracujú
Teraz je mnoho
pre Supreme Master TV
nových reštaurácií
alebo chodia von
Loving Hut a sú každý deň
roznášať letáky a podobne,
zaneprázdnené
to sú všetko veľmi dobré
obsluhovaním ľudí.
práce. Letáky, propagovanie
Dokonca aj vo vzdialených
vegetariánskej stravy
krajinách, kde predtým
a nového spôsobu života,
nikdy nemali vegetariánstvo,
záchrana zvierat
dokonca aj v iných krajinách,
a záchrana planéty, to sú
kde neveria v reinkarnáciu
všetko veľmi dobré práce.
a podobne,
Nemusíte vlastniť
veľa ľudí začalo byť
reštauráciu a ani nemusíte
vegetariánmi, pretože chcú
byť bohatí,
zachráni planétu.
aby ste to urobili.
A zachrániť planétu
Aby ste získali zásluhy,
znamená zachrániť životy.
nemusíte ani chodiť von
Takže oni takto tiež
a pomáhať chudobným.
získajú svoje zásluhy.
Ak nemáte peniaze,
Nielen že získate
len rozdávajte letáky,
zásluhy pre seba, pretože
to je tiež veľa zásluh.
pomáhate zachraňovať
Všetko čo robíte,
zvieratá a ľudí,
čo pomáha iným ľuďom
ale pomáhate človeku,
a zachraňuje životy, potom
ktorý sa stravuje vo vašej
váš život bude zdravší
reštaurácii, ktorý vás počúva
dlhší a šťastnejší.
a tiež zachraňuje životy
Všetko, čo prospieva iným,
a planétu.
nám prináša šťastie,
Takže vy obaja
to je isté.

pomáhate veľa. Neexistuje
kalkulačka, ktorá vám
môže povedať, ako veľmi,
nekonečne, nesmierne.
Ďakujem, že ste mi dovolila
prísť na toto stretnutie.
Predtým, než som sem
prišla, veľmi som váhala,
pretože situácia okolo mňa
nebola veľmi dobrá.
Majsterka, som jediná,
kto medituje v mojej rodine.
Takže si želám,
aby v budúcnosti
všetko išlo hladko.
V každom prípade ďakujem,
že som mohla prísť.
Vždy ste vítaná.
Spomeňte si,
predtým, než sa vydáte,
všetci ste slobodní.
Mali by sme sa navzájom
milovať a rešpektovať.
Ak vás milujem, potom
všetko, čo vám prináša
šťastie, pokiaľ ste ku mne
verná, mala by som byť
šťastná a dovoliť vám to.
Obzvlášť keď nerobíte
nič zlé,
stravujete sa vegetariánsky,
meditujete, dodržiavate
dobrých päť prikázaní,
ste veľmi dobrým občanom
a aj dobrou ženou.
Pretože vaša Majsterka
vás učí, aby ste bola
oddaná svojmu manželovi.
Vo Vietname (Âu Lạc)
hovoríme: „Ak stúpite
dážďovke na chvost,
aj ona otočí hlavu späť“,
čo znamená, že chce
byť proti vám.
Áno, príliš veľa ovládania
ľudia nemôžu zniesť.
Vy chcete vždy prísť
navštíviť ma.
Prečo? Pretože sa navzájom
máme veľmi radi, slobodne!
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robte to isté.
Ja milujem vás a preto
Chráňte svoje manželstvo.
chcem, aby ste bola šťastná.
Znovu prebuďte svoju lásku.
To je pravda zlatko, vidíte?
„Praktikujúci“ neznamená
Ukazujem vám spôsob,
nestarať sa o rodinu
ako môžete byť šťastná
alebo o pocity iných ľudí.
a lepšia každý deň.
Ak nie ste ženatí/vydaté,
Neberiem za to od vás nič.
ste slobodní.
A keď prídete sem,
Ale vy ste už vydatá,
snažím sa ako viem,
máte povinnosti.
aby ste boli šťastní,
Ukáže aj jemu svoju lásku.
rozprávam sa s vami.
Ďakujem, Majsterka.
Pretože vás milujem.
Komunikácia je dôležitá.
Chcem, aby ste boli šťastní.
Vo všetkom, v obchode,
Povedzte mu, že to je láska.
v láske, muž a žena,
Ak niekoho milujete,
deti a matka, otec,
pokúsite sa urobiť všetko,
musia komunikovať.
aby bol šťastný,
Pretože sme stratili
žiadne ovládanie!
schopnosť telepatie
Skutočná láska je taká.
voči sebe navzájom.
Ak niekoho skutočne
Stratili sme tú schopnosť.
milujete,
Takže musíme používať
on či ona to vie.
jazyk a činy.
Nezväzujete ich, on sa bude
Ak si ho vezmete,
lepiť okolo ako guma.
alebo ak s ním žijete
A ak ho nemilujete,
celý ten čas,
on nemiluje vás,
potom ten človek musí mať
nezáleží na tom, koľko reťazí
v sebe niečo dobré.
tam dáte, jedného dňa
Takže vydolujte tie dobré
sa to uvoľní a ja odídem.
veci a povedzte mu to.
Ďakujem.
A bude šťastný. Pretože keď
Nemáte za čo.
sme v manželstve príliš dlho,
A rozumiem vašej situácii.
zabudneme,
Nie ste jediná.
aký je manžel dobrý
Na celom svete
zabudneme, aká dobrá
v mene lásky a romantiky
je manželka a každý deň
sa ľudia navzájom väznia.
sa len hádame
To nie je správne.
a potom sa viac a viac
Manželstvo nie je
zbierajú negatívne spomienky
kvôli uväzneniu.
po celý čas, to nie je dobré!
Dajte mu viac lásky.
Začnite odznovu, oddnes,
Ak bude cítiť viac vašej
choďte domov,
lásky, bude sa cítiť
staňte sa novou manželkou.
bezpečnejšie a potom bude
Ak chcete, aby sa k vám
šťastný a uvoľnený.
správal pekne,
Ukáže viac zo svojej lásky.
začnite sa vy k nemu
Vyjadrite ju.
tak správať
Neuvažujte o tom len vo
a potom sa možno obráti
vnútri. Buďte ako keď
a bude sa k vám chovať
ste sa po prvýkrát spoznali,
rovnako. Minulý týždeň
romantická láska,

som niečo varila
a mala som
vegetariánske šampanské
a učila som to dievča:
„Ak máte priateľa,
správajte sa k nemu takto.“
Sviečky, šampanské,
ženšen.
Ušetrite si čas pre manžela.
Spomeňte si na jeho dobré
vlastnosti a povedzte mu to.
Ak je k vám štedrý
v peniazoch, povedzte mu:
„Ach, ty si taký
štedrý manžel.
Mám veľké šťastie!“
Poďakujte mu za veci,
ktoré robí.
Oceňte ho, povedzte mu to,
poďakujte mu.
Ďakujem, Majsterka.
Ďakujem.
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