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Jednou, po zasvěcení, 

když jste byla  

v Los Angeles, 

jsem měl vnitřní zkušenost, 

ve které jsem viděl Mistryni, 

jak převádí skupinu muslimů 

přes poušť. 

Mistryně je učitelka, 

kterou musím následovat 

po zbytek svého života. 

Není jiné cesty. 

(Dobrá.) 

Hned od první minuty,  

kdy jsem Vás uviděl. 

Děkuji vám. Dobrá. 

(Děkuji Vám, Mistryně.)  

Následuje Cao Đài 

vegetariánskou stravu? 

Ano, celoživotní  

vegetariánství, Mistryně. 

Celoživotní vegetariánství. 

Všichni stoupenci 

Cao Đài musí být  

celoživotními vegetariány? 

Ano. Všichni hodnostáři  

Cao Đài musí být  

celoživotními vegetariány. 

Ti, co mají vysoké pozice? 

Následovníci, učitelé… 

učitelé musí být  

celoživotními vegetariány. 

(Rozumím, rozumím.) 

Náboženství Cao Đài 

následovalo a kázalo 

poselství Boha, 

proto je náboženství Cao Đài  

náboženstvím Boha. 

Později se náboženství Boha 

rozšířilo 

do všech kontinentů, 

což znamená, že se  

náboženství Boha rozvíjelo  

na všech kontinentech. 

V současné době 

není náboženství Cao Đài 

na pěti kontinentech. 

Ano, je. 

Už jsem dala  

náboženství Cao Đài 

na Supreme Master TV, 

takže o něm teď pět 

kontinentů ví. 

Takže ho mají. 

Proto,  

že jste ho tam dala. 

To proto, že jsem řekla, 

že všechna náboženství, 

která říkají lidem, 

aby dělali dobré věci a činy 

a aby se vyhnuli špatným.  

A vím,  

že Mistr Cao Đài 

byl v minulosti  

osvícený Mistr. 

Proto vše, co učil,  

bylo správné, 

jako Buddha nebo Ježíš, 

všechny jsem je dala do TV. 

Řekla jsem jim, ať vyhledají 

náboženství, která jsou  

podobná, mají podobná  

učení, aby ta náboženství  

už mezi sebou nebojovala, 

aby si už špatně  

nerozuměla, 

nepohrdala sebou vzájemně, 

musejí se respektovat 

a vzájemně si pomáhat. 

Rozumíte? (Ano.) 

To bylo cílem. 

Když jste přednášela, 

mluvila jste  

ze svého srdce, 

nepotřebovala jste  

vůbec žádné poznámky. 

Slova,  

která jste říkala 

jsou velice podobná 

se slovy zakladatele 

náboženství Cao Đài 
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v minulosti. (Jsou podobná?) 

Vaše přednášky jsou velmi 

podobné. Je to podobné, 

není žádný rozdíl. 

Vy ale používáte výrazy, 

které jsou aktuálnější. 

(Rozumím.) 

V minulosti používali 

hodně starých výrazů, 

to je vše. 

(Rozumím, rozumím.) 

Je to ale velice podobné. 

(Skutečně.) 

Není v tom žádný rozdíl. 

Vaše slova jsou ale  

elegantnější. 

Nikdy jsem nečetla  

učení Cao Đài, 

nikdy dříve. 

Ale později,  

když jsem je požádala, aby 

udělali průzkum, pak jsem 

se dozvěděla a požádala je,  

aby o něm napsali a dali do  

TV, Supreme Master TV, 

aby všichni věděli,  

že Cao Đài  

také učí toto, 

to znamená, že je to podobné  

jako učení Buddhy 

a Ježíše. Rozumíte? 

(Ano.) Dobrá, to je dobře. 

Žádný problém. Alespoň jsou 

následovníci Cao Đài 

také vegetariány. 

Učí lidi jíst vegetariánsky. 

To už je velice dobré. 

Je to dobré. 

(Ano, děkuji Vám, Mistryně.)  

Není tam nic,  

co by nebylo dobré. 

Vy všichni jste 

hodnostáři Cao Đài? 

(Byli jsme, ano.) 

Pracujte dál 

pro Cao Đài, žádný problém. 

Ano, pak budeme  

dál pracovat. 

Když jim můžeme pomoct, 

pomůžeme jim, není problém. 

Viděl jsem ve verších, 

které uctívají 

Diêu Trì Kim Mẫu 

(Buddha-matka 

království Diêu Trì), 

že hovoří   

o vašem zjevení  

ve světě.  

Skutečně? Co říká? 

Mluví o vaší roli  

v nějaké části, například… 

Budu tu část recitovat. 

(Dobrá, recitujte ji.) 

Svatá Matka obdrží  

nejvyšší řád, aby pomohla 

všem dětem Boha. 

Odhalení  

Nejvyšší Svaté Metody 

k vykořenění  

prolhané cesty 

a vytvoření mírumilovného, 

šťastného světa.  

Spojení všech náboženství   

pod jednu víru 

a navrácení světa  

k dobru. 

Konfucianismus, 

Buddhismus, Taoismus, 

Spojí se, aby se staly  

jednou Pravou doktrínou. 

Obnovením přirozenosti  

Buddhy u lidských bytostí. 

Učením duší 

duchovním spřízněním. 

Omezením špatných duší 

v tmavých oblastech. 

Otevřou se Nebe, přinesou 

nejvyšší spravedlnost. 

Svatá Matka nastartovala  

Víru, udala Cestu. 
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Živí fyzické chování, 

drží duše nedotčené. 

Matka vytváří  

Nebe a Zemi a vše. 

Nabídněme naše uctívání 

ráno a večer. 

Ty verše… 

Vy si to vše pamatujete? 

Ano, pamatuji… 

Hovoří o roli  

dávného Buddhy –  

což je vaše role – 

toho, kdo sešel dolů, 

aby zachránil své děti. 

Och, skutečně? 

Věřím, že Mistryně je 

Diêu Trì Kim Mẫu 

(Buddha-Matka 

království Diêu Trì). 

Vidím vaše oči, 

…jsou podobné 

nebeským očím Cao Đài, 

Mistryně. (Jsou?) 

Já tomu tak věřím, že… 

To je vše? 

Dobrá, pak všichni  

můžete v klidu praktikovat. 

Jen proto, 

že oni nevědí,  

jinak jsme ze stejné rodiny. 

(Ano, ano.) 

Jsme všichni ze stejné rodiny. 

Vážená Mistryně, 

minulý rok jsem se vrátil do 

Au Lac (Vietnamu). (Ano?) 

Ano, jel jsem do Phan Thiết, 

Mistryně. 

Hledal jsem  

vegetariánskou restauraci 

a našel jsem jednu, kterou  

vlastnila žákyně Cao Đài. 

Posadil jsem se 

a hovořil s tou paní 

a cítil jsem, že je velice  

srdečná. 

Říkala: „Otevřela jsem  

vegetariánskou restauraci, 

ale moc se tady nevydělá. 

Nicméně, 

chci poskytnout  

čisté vegetariánské jídlo  

těm, kdo mají to srdce 

vstoupit.“ 

Tak jsem se jí zeptal: 

„Máte otevřeno  

sedm dní v týdnu?“ 

„Ano, mám otevřeno 

sedm dní v týdnu, 

ale nebývá tady moc  

zákazníků.“ (Jak to?) 

Zřejmě proto,  

že není moc lidí 

vegetariánů. 

Takže oni nemají  

hodně lidí, kteří  

by byli vegetariány. 

(Ať se snaží, jak může.) 

A je to, Mistryně,  

před kostelem.  

Na této straně je kostel 

a na této je  

restaurace Cao Đài. 

„Já následuji Cao Đài.” 

(Rozumím, rozumím. 

Žádný problém.) 

Řekl jsem, že následuji  

Mistryni, a ona řekla,  

že to není problém: „Každý  

má svoji cestu.“ 

Ona ale má…  

(Ideál.) dobrý ideál. 

Samozřejmě, Cao Đài 

učí lidi, aby konali dobro. 

Nikdo nedělá nic špatného. 

Lidé, kteří 

dobře praktikují, 

i když následují 

náboženství Cao Đài, 

měli by všemu rozumět. 

Následují dobrou cestu. 
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Lidé,  

kteří následují nějaké  

náboženství, jakékoli, 

jsou-li upřímní a usilovně 

se snaží porozumět 

učení zakladatele 

toho náboženství, 

pak je to také velice dobré. 

Alespoň se stanou dobrými 

lidmi, modely 

a mají ideály. Víte? 

Nedělají špatné věci. 

Jen ti, kteří následují  

náboženství formálně, 

nerozumí ničemu 

a stávají se, 

tak zvanými „fanatiky“ 

a ničí pověst  

svého náboženství. 

Jinak jsou  

všechna náboženství dobrá. 

Nevidíte to? 

Na Supreme Master 

Television 

vysíláme učení 

mnoha náboženství 

a všechna jsou podobná. 

Existuje jich více, ale 

všechna jsme neukázali. 

Když se ale setkáme   

s našimi přáteli nebo  

jinými lidmi, mají  

svůj pohled  

na jejich náboženství – 

velice idealistický – jako že 

chozením do chrámu nebo  

kostela jsou velice upřímní. 

Někdy je mi jich 

ale líto. 

Proč líto?  

Já tomu rozumím tak, 

že si zvolili delší cestu. 

Mistryně, když tam dojedou, 

uvidí… 

Žádný problém, 

v budoucnu ano. 

Jdou ale  

tak dlouhou cestou. 

Proč tím chtějí projít? 

Protože se jim to líbí. 

Protože se jim to  

tak líbí víc. 

Například, 

někdo řídí rád auto. 

Volnost, svoboda, 

mohou jet  

kam chtějí. 

Když chtějí jet rychleji, 

jedou rychleji. 

Když chtějí jet pomalu, 

jedou pomalu 

a zastaví si, kde chtějí. 

Někteří lidé  

jezdí rádi autobusem, 

někteří vlakem. 

Dobrá, žádný problém. 

Lidé, kteří následují 

náboženství Cao Đài, 

například, 

pokud jedí vegetariánsky, 

pak už je to velmi dobré. 

My je nemusíme  

vysvobozovat. Přineste 

spásu lidem tam venku, 

kteří jedí maso, pijí víno. 

Nestarejte se 

o následovníky Cao Đài, 

ti již praktikují. 

Nechte je být. 

Před lety existoval 

trh Long Hoa, který 

patřil Cao Đài, Mistryně. 

Trh Long Hoa 

fungoval před lety, v době 

sekty Huyền 

vedle  

svatého moře Tây Ninh’s,  

sekty Huyền, Mistryně. 

Na trhu Long Hoa 

neprodávali žádné 
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živočišné produkty, Mistryně. 

Neprodávali maso? 

(Všechno vegetariánské.) 

To je moc dobré. 

Později prodávali maso, 

ale tehdy ne. 

Jste v pořádku? 

Jsou vaše oči v pořádku? 

Něco se děje? 

Jste z něčeho smutná?  

Ne? 

Slyšel jsem je mluvit… 

Jste dojatý? 

Ano, drahý? 

Jste dojatý? 

Dobře, jen plačte. 

Tady je to snadné. 

Tady není pravidlo, které 

by zakazovalo pláč, ano? 

Řekla jsem, že tady nejsou  

pravidla. Žádná pravidla 

v ašrámu neříkají: 

„zakázáno plakat“. 

Já říkám, že je to tady velmi 

snadné, jen plačte. 

Pláč je dobrý, ano? 

Když pláčete, 

cítíte se lehčeji, 

ale trochu vás budou   

pálit oči. 

Pak použijte studenou vodu 

a pokapejte si oči, 

aby vás tolik nepálili. 

Je moc dobré,  

že muž může takto plakat. 

Doma 

si nedovolíte plakat. 

Doma by vám  

žena vyhubovala, 

neodvážil byste se plakat. 

Přijeďte sem a  

vyplačte se dosytnosti. 

Mistryně. (Ano.) 

Začala jste předtím větu, 

ale nedokončila jste ji. 

Něco jako, že jste přišla 

na tento svět ne… 

že vaše mise není 

být Mistrem. (Ano?) 

Že jste nám jen dala 

nástroj a vezmete  

nás Domů, „cestou“. 

Ano, „cestou“. A? 

Jaké je vaše  

skutečné poslání? 

Moje skutečná mise? 

Jen pozvednout vědomí 

celého světa, 

víte? 

Ne abych byla vaším  

osobním Mistrem. 

To bych mohla dělat, aniž  

bych byla vašim Mistrem. 

Ale, mimochodem 

měli jsme spolu spříznění 

a rádi sem jezdíte 

a sedíte… tak proč ne? 

Je tedy pravda, 

že jste tady 

v této době,   

kdy hrozí světu nebezpečí 

kvůli skleníkovému efektu, 

že jste tady,  

abyste zachránila svět? 

Doufám, že budu moci. 

Vím, že budete. 

Ano. Dobře. 

Nemyslím si, že by Bůh 

dovolil, aby se světu… 

aby se s ním něco stalo. 

Musíte tady být z nějakého  

důvodu, abyste ho zachránila  

v tomto období. 

Dobrá, alespoň abych 

zachránila nějaké lidi, ano. 

Ale myšlení lidí 

je velmi obtížné odhadnout. 

Jeden den tak, jeden den  

jinak, snažíme se co nejvíc. 

Ano? S vaším požehnáním  
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to můžeme dokázat, ano? 

S vaším požehnáním. 

Když už jsme dosáhli  

kritického množství, 

možná to bude fungovat. 

Bude to fungovat! 

Bude to fungovat? Ano. 

Ano, jen jim řekněte: 

„Och, ona je učitelka, 

učitelka meditace. 

Má dobrou metodu 

a je zkušená 

a má také dobré  

zkušenosti. 

Tak o tom  

možná přemýšlej.“ Ano? 

Jen jim řekněte, aby jedli 

vegetariánsky a budu šťastná. 

Není ani potřeba, aby mě  

následovali. 

Ano. 

To opravdu není třeba. 

Ano? Ano. (Ano.) 

Očekávám, že budete perfektní. 

To vždy! 

Nezáleží na tom jak dlouho 

jste zasvěceni, 

vždy se na vás dívám  

a očekávám dokonalost. 

Možná jsem na vás  

trochu tvrdá 

podle lidského měřítka, 

ale takoví jste: 

jste dokonalost! 

Takže když teď neuděláte 

něco dobře, 

když neuděláte něco 

jak očekáváte 

v tomto životě, 

budete se muset  

zase vrátit, 

protože vy sami 

nepřijmete nedokonalost, 

protože vy jste dokonalost. 

Rozumíte mi? 

Žádný Bůh vás  

nevykopne dolů 

z Nebe! 

Tam není karma 

(odplata), 

není tam král Mája, 

který by vás vlekl dolů. 

Už ne. 

I když uděláte  

něco špatně, 

budete muset zaplatit 

předtím než zemřete, 

tak to bude zařízeno.  

Vy ale nebudete 

tolerovat sebe. 

Když přijdete do Nebe 

a uvidíte,  

že je vše čisté, 

vy nebudete tolerovat sebe 

jako nedokonalou bytost, 

proto se budete  

muset vrátit zase zpět 

a dělat to, dokud nebudete 

se sebou spokojeni. 

Rozumíte mi? 

(Ano!) Dobrá! 

Ujasněte si to. 

Ano? Dobrá? 

Takže vše,  

co musíme dělat, dělejme 

co nejdokonaleji 

a potichu, pokorně – 

jak je to jen možné. 

Není třeba se předvádět. 

Nemusíme to říkat lidem 

a nemusíme z ničeho  

nic dělat. (Ano.) 

Dobrá. Je nám to jasné? 

Ano. 

Je to jasné?  

(Ano.) Dobře. 
 


