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pretože som šťastná, Nakoniec budú vietor Sledujete reláciu 
že ich vidím späť doma. aj vlny veľmi pokojné Medzi Majstrom a žiakmi 
Už ste tu boli. a na spiatočnej ceste  „Srdce matky“ 
Zaujíma ma, sa zmenšia na polovičnú silu, Prednáška Najvyššej 
či sa budete báť tak, takže všetci boli šťastní. Majsterky Ching Hai 
ako som sa bála ja, keď boli Keď sme mali dosiahnuť Taipei, Formosa (Taiwan)  
vaše deti tam v oceáne? prístav, 7. marec 1989 
Dnes som spoznala, brat Jin nás začal Akú ste mali meditáciu? 
čo to je „báť sa“. učiť túto pieseň. Ona sa chce so všetkými 
Našťastie  Dali ste to dohromady podeliť o svoj zážitok na lodi. 
nemám žiadne deti. práve teraz? Videla Majsterku 
Ale toto sú viac než deti. Áno. v prednej časti lode, 
Ďakujem! To je zábava. Géniovia! Géniovia! ako nás vedie celú cestu. 
Všetkým sa to páči. Mimochodom, chcela som  A na našej spiatočnej ceste 
Oni zastupujú vás všetkých. vám povedať, že v deň som videla Majsterku,  
Dnes som plakala mnohokrát. Majsterkinej prednášky a namiesto toho, aby nás  
Teraz už mám oči osušené. v Penghu mal môj viedla vpredu, sedela na  
To je ten dôvod. fotoaparát znovu problém. drevenej plti alebo kanoe  
Ľudia v Penghu hovorili Ale videla som a sprevádzala nás. 
o vašich hosťoch s úctou. na vlastné oči, Pôvodne v ten deň 
Zasvätení z celej že Majsterka mali zrušiť všetky plavby 
Formosy (Taiwan) aj jej obraz za ňou kvôli búrke. 
obsadili Penghu na dva dni. vyžarovali modré svetlo. Prechodná sila búrky 
Skôr než ste odišli, Viete, čo to znamená? bola nad úrovňou 18. 
všetko ste vyčistili. Modré svetlo reprezentuje Ak ste niekedy jazdili 
Voči hotelu ste sa správali láskyplnú silu. na húsenkovej dráhe, 
ako k vlastnému domovu. Všetci spolu-zasvätení,  viete, aké to je 
Dobre ste ho vyčistili  ktorí tam boli, cítili, byť tak silno pohadzovaný. 
a upratali. že dve Majsterkine prednášky Pôvodne mohla loď 
Poskladali ste  boli plné lásky vziať len 195 cestujúcich, 
všetky paplóny, a boli fantastické. ale nás bolo na palube takmer  
vyčistili ste všetky toalety, Aj vy môžete spievať? 300 ľudí. 
všetok odpad ste V takom starom veku Nielenže bolo počasie zlé, 
odniesli na jedno miesto ešte stále môžete spievať. ešte sme boli aj preťažení. 
a vzali so sebou. Zasvätení z našej skupiny ale nakoniec sme dosiahli 
Takže manažér hotelu Nekonečné Svetlo druhý breh bezpečne. 
mal stretnutie, na ktorom sú všetci géniovia. Bolo to vďaka 
povedal personálu, Dostali ste všetci požehnaniu Majsterky. 
že ešte nevidel požehnané jedlo? Na spiatočnej ceste 
takú dobrú skupinu Dvaja či traja ľudia sme zaznamenali 
za celých desať rokov, zo speváckej skupiny môžu viac problémov. 
čo tam pracuje. zastúpiť ostatných V poslednej minúte 
Na začiatku, a prísť sem hore sa k nám chcela pripojiť 
keď vás videli prichádzať vziať požehnané jedlo. iná skupina ľudí, 
a nasledovať ma Práve sa vrátili takže by sme boli  
s takým entuziazmom, zo smrtiacej pasce ešte viac preťažení. 
boli veľmi prekvapení. a takmer zomreli. V tom čase bol vietor a vlny 
Boli zvedaví, prečo je Veľmi som sa o nich bála. tiež veľmi silné. 
táto Majsterka natoľko Takže im dávam  Majsterka nám povedala: 
milovaná svojimi žiakmi. nejaké požehnané jedlo, „Nebojte sa!“ 
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Aj keby som bola  Je to tak, však? Neskôr si uvedomili, 
inkarnáciou Pána Budhu, (Áno.) že to dáva zmysel, 
bolo by to zbytočné. Takže dnes som sa cítila pretože tá Majsterka 
Nie je to tak? (Áno.) akosi upokojená. učí svojich študentov dobre. 
Preto som vďačná každému. Stretla som nejakých Takže to nie som ja, 
Svet nie je dokonalý zasvätených z Penghu. kto je dobrý, 
a vy to musíte zniesť. Išli na letisko, ste to vy, kto je dobrý. 
Majsterka je dobrá učiteľka. aby chytili lietadlo. (Je to Majsterka.) 
Je to Budhova Keď si kupovali lístky, Toto je také krásne. 
milujúca sila. zdalo sa, že niekto povedal, Kto to fotil? 
Nemusíme to znášať, že... (Majsterka je Také sladké! 
užívame si to. veľmi výnimočná.) Možno sme v ten deň mali 
Užívate si to,  Ako to vedel? cukrovú trstinu, 
nemusíte to znášať, áno? Povedal: „Vaša Majsterka takže to dopadlo takto. 
Kedy ste nacvičili vyzerá taká malá, Áno, je to ako pole 
túto pieseň? (Práve teraz.) prečo ju máte  cukrovej trstiny. 
Práve teraz? (Áno.) tak veľmi radi?“ Je to také pekné, 
To je vaša pieseň. Povedala som: „Naša  také krásne. 
Povedali ste mi, Majsterka je veľmi  Také sladké, také sladké. 
tak už to viem. výnimočná.“ Ten človek Všetky obrázky sú 
Ale všetci tí z Taipei povedal: „Aj ja cítim, že je také krásne. Pozrite, 
tiež spievali, keď som prišla. veľmi výnimočná.“ sú také krásne. 
(Cvičili sme to práve teraz.) Je to tak? Ten fotograf vie, 
Nacvičili ste to práve teraz? Možno videl, že vy ste ako robiť fotky. 
(Áno.) taká výnimočná a preto Áno, áno. 
Ako ste to mohli zvládnuť si myslel, že vaša Majsterka Niekedy, 
v takom krátkom čase? musí byť výnimočná. ak nevieme, 
Je to vďaka Ak sú už žiaci  ako robiť fotky, 
Majsterkinmu požehnaniu. takí výnimoční, aj dobre vyzerajúci človek 
Je to preto, že praktikujeme Majster musí byť môže na tých fotkách 
Metódu Quan Yin. veľmi výnimočný. Som vyzerať škaredo. 
Cvičili sme to  požehnaná vami všetkými. Oni sú takí krásni. 
od 6:30 až doteraz. Áno, je to pravda. Je to  Videli ste ich? 
Je to tak? pravda. Ak nepraktikujete Jeden krajší ako druhý. 
Nikdy sme nepočuli dobre duchovne, Také sladké. 
o tejto piesni. nezáleží na tom, aká dobrá  Vyvolali ste všetky filmy. 
Skutočne? som ja, je to zbytočné. V ten deň sme jedli 
Nikdy ste ju nepočuli? Keby videli, že vy ste cukrovú trstinu. 
Nie. odporní, kto by chcel Sú také krásne! 
Máme ju zaspievať znovu? uveriť vo mňa? Dobrá práca! 
Dobre! Napríklad tak. Vyzerajú tak pekne. 
Áno, ak chcete. Ak ste tvrdohlaví Máte dobrý vkus. 
Majsterkino srdce a ťažko poučiteľní, Viete veľmi dobre 
je srdcom matky, ak robíte opak toho, ako nájsť dobrú Majsterku. 
srdcom nebeskej matky. čo vás učím, samozrejme Môžete urobiť dobrú voľbu. 
Srdce žiakov nemáte žiadnu cnosť, Mali by ste veriť sami sebe. 
by malo byť také čisté žiadne pravidlá, disciplínu, Ak sme dobrí 
ako Ching Hai, oceán. spôsoby a nebudete mať vo svojom srdci, 
Jasný mesiac na oblohe ani dobrú atmosféru. náš Majster musí byť dobrý. 
svieti na oceán ľudí dole. Kto potom uverí vo mňa? Áno, je to skutočne tak. 
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Jasná obloha hore 
je spojená s veľkými 
oceánmi dole. 
Srdce matky 
je čisté ako mesiac 
svietiaci na naše duše. 
Materská láska 
je veľká ako oceán, 
milosrdná, tolerantná 
a súcitná. 
Udržme si srdce čisté, 
aby sme mohli prijať 
zasvätenie od mesiaca. 
On sa to práve naučil 
a už to dokáže spievať. 
Je to dieťa 
jednej z našich sestier. 
Dnes som veľa nerozprávala, 
pretože náš jazyk nie je dosť. 
Buďme len v tichosti 
a poďme domov. (Dobre.) 
Milujem vás. 
(Majsterka, milujeme vás!) 
Na tvári Božskej Matky, 
dva prúdy teplých sĺz 
tečú dole ako Žltá rieka 
a Jang-c'-ťiang 
Srdcia jej detí 
sú pokryté prachom. 
Používa svoje láskyplné slzy, 
aby ich umyla. 
Chráni nás  
pred vetrom a dažďom; 
V tichosti preberá 
naše utrpenie. 
Objíma nás svojim 
nekonečným svetlom 
a ochraňuje nás  
pred prachom. 
Prehovára k nám  
svojim láskyplným hlasom, 
hovoriac svojim deťom 
o ich domove v Nebi. 
Drahá Božská Matka, 
budem nasledovať tvoju  
Pravdu a nikdy nebudem 
od teba oddelený. 
Budem nasledovať tvoju 
Pravdu a nikdy nebudem 
od teba oddelený. 

Božská Matka je s nami. 
Slzy Božskej Matky 
sú slzami smútku. Majsterka, 
budeme praktikovať 
usilovne, pracovať tvrdo, 
nasledovať vás navždy 
a usilovať o Pravdu. 
Majsterka, od teraz, 
my žiaci vás nenecháme 
preliať už ani jednu 
slzu smútku. 
Majsterka, milujeme vás! 
Nasledujúca pieseň 
je venovaná našej 
milovanej Majsterke, 
„Čistý oceán z Neba.“ 


