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Zdravím, Mistryně. 

Co se týče příběhu, 

který jste nám včera  

vyprávěla, chci se zeptat  

na nutkání mužů.  

Mniši 

musí tento  

pud potlačit. 

Chlapi, 

žáci, kteří žijí doma, 

se této energii přizpůsobí. 

Mniši jsou lidmi oceňováni 

za potlačování tohoto pudu. 

Která z těchto cest je pro 

duchovního praktikujícího 

prospěšnější? 

Vy myslíte, 

co se stane, 

když muž žijící doma bude 

potlačovat nebo ovládat tento 

pud, jak to dělají mniši? 

Je to stejné. 

Obdrží stejné zásluhy. 

Který z nich je lepší? 

Mnich, nebo  

ten co praktikuje doma? 

Ne. Oba jsou stejní. 

Odříkání je  

poskytnutí života člověka 

pro službu ostatním. Ano? 

Nicméně, jsou 

schopni ovládat svoji mysl. 

Tolik co se týče mnichů. 

Proč se ptáte  

na praktikující doma? 

Jelikož ti co bydlí doma,  

mají možnost 

svůj pud uvolnit,  

nemusejí ho potlačovat, 

mohou s ním naložit. 

To je stejné. 

Je to stejné pro mnichy 

i ty, co bydlí doma. 

Jen se co nejvíc snažte 

dělat co můžete. 

Dobrá, děkuji Vám. 

Pokud se chcete stát  

mnichem, pak to udělejte. 

Chcete-li zůstat doma,  

je to taky fajn. 

Hlavním bodem je  

služba lidem. 

V dávných dobách 

bylo mnohem důležitější 

stát se mnichem. 

Řeknu vám proč. 

Například,  

když žil Šákjamuni Buddha, 

žil v Bodhgaya, 

na velmi odlehlém místě. 

Z Číny  

byste museli jít pěšky 17 let, 

abyste se dostali do Indie.  

Tak jste na to zapomněli,  

prostě se stali mnichem, ano? 

Vaše manželka by na vás  

nečekala 17 let, 

protože by to trvalo  

17 let jít tam a  

17 let dostat se zpět. 

Byla by už příliš stará. 

Tak jste na to zapomněli. 

Nebo jste jednoduše  

dali slib, že budete mnichem  

a zůstali jste  

s Šákjamuni Buddhou. 

V té době se lidé  

stávali mnichy, 

aby mohli  

následovat Buddhu. 

Když ukončili výuku, 

šli ven kázat Dharmu 

(pravé učení). 

Nicméně v dnešní době  

je to mnohem pohodlnější. 

Je také mnohem pohodlnější 

přijet navštívit Mistra 

a jet zpět. 

Je také pohodlné  

jet ven kázat  

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 1 / 8 



Titul: TV_1314_Vše zahŕňajúca láska Majstra_II 

Dharmu (pravé učení). 

Proto není nutné  

oholit si hlavu nebo se  

skutečně stát mnichem. 

V mých očích  

jste všichni mniši. 

Nějaký příležitostný styk 

s vaší ženou 

je banální věc. 

Neděláme to často. 

Ne? 

Když jsme manželé dlouho, 

už víme o čem to je 

a víme,  

že to není nic, že? 

Někdy „nejíme jídlo“ 

několik měsíců. 

To je jiný druh jídla. 

Není to tak? 

Proto jsou mniši  

a lidé bydlící doma, 

více, či méně stejní. 

Je lepší,  

když se může člověk  

bydlící doma ovládat 

a šetřit svoji životní energii. 

Rozumíte? 

Ano. 

Rozumím. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Ráda bych Vás informovala.  

Zaprvé jsem velice vděčná 

Mistryni. 

Moje vděčnost  

se nedá popsat. 

Už nemohu mluvit, 

jinak bych se rozplakala. 

Zadruhé, chci  

informovat Mistryni, 

že i když  

jsou naši zasvěcení  

většinou důchodci, 

přes 60 nebo 70 let, 

chodíme všude 

a roznášíme  

informační letáky Mistryně 

a DVD „Buďte 

vegany, žijte ekologicky,   

zachraňte planetu“. 

Chodíme na autobusové  

nádraží a rozdáváme je 

i v autobusech. 

Můžete je distribuovat všude. 

Dáváme je i zaměstnancům 

v továrnách,  

když mají přestávku na jídlo. 

Vykládáme jim  

o učení Mistryně, 

aby věděli, proč  

by se měli stát vegetariány 

a proč potřebujeme 

zachránit Zemi. 

Když si s nimi popovídáme,  

dáme jim zdarma 

vegetariánské jídlo, 

připravené našimi  

zasvěcenými. 

Byli velice šťastní. 

Skvělé! 

Dáváme lidem jídlo všude. 

Tímto způsobem se chováte 

jako mniši a jeptišky. 

Proto si tentokrát zažádalo 

o víza 48 zasvěcených, 

aby sem mohli přijet 

a všechna byla povolena. 

Skvělé! 

Nikdo nebyl odmítnut. 

Skvělé! (Díky Bohu. 

Děkujeme vám, Mistryně.) 

To díky vašim zásluhám. 

Kdybychom měli nesobecká 

srdce, většina věcí 

by šla hladce. 

Mistryně, (Ahoj.) 

zasvěceným v našem městě 

opravdu moc chybíte 

a moc vás chtějí vidět. 

Doufáme, že Mistryně 

brzy přijede do Číny. 

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 2 / 8 



Titul: TV_1314_Vše zahŕňajúca láska Majstra_II 

Také vás chci informovat 

o dobrých zprávách. 

Ano. 

Můj syn se oženil. 

Blahopřeji! 

Měli jsme  

vegetariánskou hostinu. 

Vegetariánskou hostinu. 

Využili jsme té příležitosti, 

abychom šířili učení Mistryně 

a řekli lidem, 

že když se stanou vegetariány 

mohou zachránit Zemi. 

Pomohli nám zasvěcení 

i nezasvěcení. 

Požádali jsme zasvěceného, 

aby byl našim šéfkuchařem. 

Svatební hostina 

byla pořádána 

ve velké restauraci.  

Měli jsme víc 

než 40 stolů hostů. 

S pomocí přátel jsme pozvali 

zástupce starosty, 

aby byl hlavním svědkem 

manželství. 

Pozvali jsme také ředitele 

některých úřadů, aby přišli 

na naši hostinu a užili si  

vegetariánského jídla 

a byli všichni velice potěšeni. 

Všichni jedli  

vegetariánská jídla. 

Jsem Vám Mistryně 

velice vděčna 

za vaše požehnání a pomoc. 

Dobrá, není zač. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Víc a víc lidí se stává 

vegetariány. 

Skutečně? 

Jejich počty se zvětšují 

a velice se zajímají 

o záchranu planety 

vegetariánskou stravou. 

To vše je vaše zásluha. 

To vše je díky dobrému  

učení Mistryně. 

Ano,  

ale jste to vy, kdo jdete ven 

šířit toto poselství. 

Také proto, že jste  

dobře praktikovala, 

máte sílu přimět lidi, 

aby poslouchali. 

Kdybychom  

duchovně nepraktikovali, 

naše slova by neměla sílu 

a lidé by neposlouchali. 

Je to tedy proto,  

že jste dobře praktikovala. 

Jsem na vás velice pyšná, 

malí Buddhové, 

staří Buddhové 

a velcí Buddhové. 

Dobrá. Děkuji vám. 

Zdravím, Mistryně. 

Chtěla bych vám něco říct. 

Byla jsem zasvěcená 

7. května tohoto roku. 

V červenci jsem otěhotněla. 

Teď je to 20 týdnů 

nebo 5 měsíců. 

Moje máma říká, že je to  

děvče. Říkala, že jí vnitřní  

Mistr řekl, že je to děvče. 

Včera, když jsem Vás viděla  

v meditační hale, 

moje dítě se najednou uvnitř 

důrazně pohnulo, 

vyloudilo zvuk jako 

klepání na dveře. 

Je tak šťastná. 

Když jste odešla, 

přestala se hýbat. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Původně jsem Vás  

chtěl navštívit v Thajsku 

v roce 2006, 
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ale z jistého důvodu 

se to nepovedlo. 

Tentokrát jsem  

byl obzvlášť nervózní, 

protože jsem měl strach, 

jestli budu moci přijet. 

Nicméně, 

s pomocí Mistryně 

jsem velice hladce dorazil. 

Je to poprvé, co Vás 

moje žena a já vidíme. 

Jsme oba zasvěcení. 

Och, skutečně!  

Kde je vaše žena? 

Tam. 

Zdravím, Mistryně! 

To je vaše manželka? 

Jste skutečně požehnán, 

že máte tak krásnou ženu. 

Jsem moc šťastný,  

protože to je poprvé, 

co vidíme Mistryni. 

Tentokrát jsem si pomyslel, 

jestli se mi nepovede  

v tomto životě vidět Mistryni, 

nevím, jak  

budu moci žít dál. 

Když jsem Vás tedy uviděl, 

moje srdce se naplnilo 

vděčností. 

Jsem velmi vděčný 

a už o nic víc  

nežádám. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Děkuji Vám za vaši lásku 

a upřímnost. 

Mistryně,  

jsem velmi nedočkavá, 

aby se všichni, 

které mám kolem sebe, 

příbuzní a přátelé, 

stali vegetariány. 

Nicméně, nedělají to. 

Někdy jsem jim  

vegetariánství vysvětlovala, 

ale byli velice tvrdohlaví. 

Velice mě to znepokojovalo, 

někdy jsem jim to zazlívala 

a nechtěla jsem se o ně starat. 

Můj Bože! 

A co teď? 

Hluboko uvnitř je ve  

skutečnosti velice miluji. 

Mám pocit, že pro lidi  

ve světě  

je to nejmenší požehnání  

být vegetariánem 

a největším požehnáním, 

poznat Mistryni. 

Oni ale nemohou dostat  

ani to malé požehnání. 

Někdy nemohu pomoci, 

ale cítím se uvnitř zklamaná 

a frustrovaná. 

To je v pořádku. 

Někdy si dají  

vegetariánské jídlo,  

jen aby mě potěšili. 

Je mi jich skutečně líto. 

Během meditace často pláču. 

Chybí mi Mistryně, 

a miluji Mistryni. 

Byli šťastni, 

když jsem jim dala  

jednu vaši fotografii. 

Nicméně, modlili se  

k Mistryni jen  

za světské odměny. 

Když měli potíže, 

modlili se k Mistryni, 

ale nestali se čistými  

vegetariány. 

Jsem kvůli nim velmi smutná. 

Někdy tomu nerozumím. 

To je v pořádku. 

Chce to čas. 

To je v pořádku. 

Každý člověk má svoji cestu. 

Jsou příliš tvrdohlaví. 

Příliš tvrdohlaví. 
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Možná jste je moc hýčkala 

a rozmazlila je. 

Vždy jste jim dala, co chtěli. 

Proto teď nejsou  

moc poslušní. 

Dobrá, zapomeňte na to. 

I když vás neposlouchají, 

nezavrhují vás. 

Chtěli obrázek Mistryně 

a to všechno. 

Rozumím. Rozumím.  

Chvíli to nechte,  

jak to je. 

Alespoň jsou vlídní v srdci. 

Někdy je těžké 

zříci se masa. 

Proč? Protože  

vidí maso jen  

takto naplátkované. 

Oni nevidí  

ten horor na jatkách. 

Pak můžete zkopírovat  

ten pořad,  

„Stop krutosti na zvířatech“, 

který se vysílá každé úterý. 

Nahrajte si ten pořad 

a ukažte jim ho, ano? 

Taky, když moc mluvím, 

jeho otec –  

taky zasvěcený – 

je naštvaný. 

Myslím, že bychom s tím  

měli něco udělat. 

Proto jsem řekla: 

„Rozdělme si práci. 

Ty bys měl promluvit  

s lidmi v tvojí rodině, 

kteří jedí maso. Já 

promluvím s mojí rodinou.“ 

Nicméně, neudělá to. 

Někdy jsem  

skutečně znepokojená. 

Rozumím. Rozumím. 

Rozumím 

vašemu pilnému úsilí. 

Skutečně mě to znepokojuje.  

Někdy jsem tak znepokojená, 

že mám pocit, 

že vybouchnu. 

To je v pořádku. 

Mistryně obětovala tolik 

pro Zemi a  

pro cítící bytosti. 

Já skutečně… 

Rozumím. 

Proč jen nemají ani trochu… 

Jsem skutečně znepokojená. 

To je v pořádku. 

To je dobré. 

Já je stejně miluji. 

Proto se jen snažte je také  

dále milovat, ano? 

Představte si, že teď  

vejdete do lesa v horách 

a potkáte lva, 

kterého velice milujete. 

Nicméně, když mu řeknete, 

aby byl vegetariánem, 

odmítne to. Pak na to  

zapomeňte. Nemůžete se  

na něho zlobit. 

Alespoň mne vaše rodina 

hodně respektuje  

a věří ve mne. 

Z toho místa 

je můžeme pomalu zachránit. 

To je v pořádku. Trpělivost. 

Když se moje dcera vdávala, 

taky jsme měli  

vegetariánskou hostinu. 

Dva týdny před svatbou 

dostal její tchán náhle infarkt. 

Skutečně jen díky 

požehnání Mistryně přežil. 

Později moje dcera viděla – 

myslím, že je v pořádku, 

když to Mistryni řeknu – 

měla vizi, ve které 

viděla, že ho král Yama 

omilostnil, protože  
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pro svého syna  

uspořádal vegetariánskou  

hostinu. 

Nicméně, nemůžeme 

jim o tom říct. 

Rozumím. 

Co můžeme dělat? Že? 

Nevšímat si jich. 

Ano? Nemá to 

s vámi nic společného. 

Zdravím, Mistryně! 

Zdravím! 

Mistryně, ráda bych se  

podělila o dobré zprávy! 

Povídejte. Mám ráda dobré  

zprávy. Vítejte! 

Věřím, že děti 

v rodinách zasvěcených  

jsou z vyšších království. 

Já mám doma vnučku. 

Když jí byly dva roky 

a tři měsíce, 

ještě moc nemluvila. 

Jednou  

se hodně bouchla do hlavy 

a měla velkou bouli. 

Její matka byla  

na obchodní cestě. 

Řekla mi: „Babičko, 

moc mě bolí hlava.“ 

Já jsem řekla: „Co mám  

dělat? Co kdyby ti babička 

bolest odebrala?“ 

Ona řekla: „Ne.“ 

Řekla: „Babičku už  

bolí rameno.“ 

Já jsem řekla: „Proč mě bolí 

rameno?“ 

Ona řekla:  

„Protože jsi mě jednou 

ráno uhodila. 

Já jsem řekla: „Co budeme  

dělat? Nejspíš se modlit  

k Mistryni, aby ti bolest 

odebrala.“ Ona řekla: „Dobrá, 

budu se modlit k Mistryni.“  

Tak jsem ji naučila  

přeříkávat vaše jméno, 

„Nejvyšší Mistryně  

Ching Hai.“ 

Ona ještě nebyla schopná  

ani zopakovat celé jméno. 

Když ho ale řekla, 

už necítila bolest. 

Ležela tam a řekla: 

„Moje bolest je pryč!“ 

Pak řekla: 

„Poslouchej babi.“ 

Zeptala jsem se: „Co mám  

poslouchat?“ Ona řekla: „Jen  

poslouchej.“ Já jsem řekla: 

„Nic neslyším.“ 

„Mistryně mluví!“ 

Já jsem řekla: „Opravdu?“ 

„Ano! Ty neslyšíš,  

jak Mistryně mluví?“ 

Jsem tak šťastná, tak šťastná! 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Děti jsou čistější. 

My jsme všichni hluší. 

Ona poslouchala  

svýma vnitřníma ušima. 

Samozřejmě, 

že jste to nemohla slyšet. 

Zdravím, Mistryně! 

Zdravím! 

V severní provincii Hubei 

pořádali 

mezinárodní setkání. 

Mezinárodní  

fórum bojových umění 

se konalo  

v horách Wudang 

s účastníky z 76-ti zemí. 

Proto v té době  

nemohli zasvěcení 

rozdávat letáky  

v jejich oblasti. 

Nakonec jeli vlakem 

na místo 
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vzdálené 100 mil  

od jejich okresního města, 

aby rozdávali letáky.  

Všichni byli moc šťastní. 

Díky požehnání Mistryně. 

Všichni byli moc šťastní. 

Dobře! 

Požádali mě, abych Vám   

tu zprávu tlumočila. 

Nemohli Vás přijet  

navštívit, 

jsou Vám velice vděční. 

Všichni doma  

pilně praktikují. 

Říkali mi, abych Vám tu  

zprávu za každou cenu 

tlumočila. Děkuji vám! 

Děkuji vám! Děkuji! 

Děkuji jim všem. 

Děkuji všem. 

Co se děje? 

Pokaždé, když Mistryni  

vidím, jsem tak dojatá, 

že pláču. 

Nikdy jsem si nepomyslela,  

že bych mohla slyšet vaše  

slova osobně, 

proto jsem opravdu dojatá. 

Mistryni mohu být jen  

vděčná, spokojená 

a trochu zahanbená. 

Proč? 

Mistryně říká, že nejlepší je 

motlitba, kdy o nic  

neprosíme. Nikdy jsem  

Mistryni o nic neprosila, 

zvlášť o světské věci. 

Když jsem byla zasvěcená, 

modlila jsem se k Bohu  

jen o tři věci, 

aby Mistryně  

byla napořád mladá 

a krásná. 

Děkuji Vám. Děkuji. 

Aby byla stále šťastná 

a úspěšná v šíření Pravdy 

a při záchraně Země. 

Kromě toho, 

jak Mistryně řekla, 

mám vše, 

co si mohu přát. 

Mistryně  

se velmi dobře stará 

o všechny lidi, které znám 

nebo neznám, včetně 

příbuzných a přátel, 

mého syna a dcery. 

Jsem z hloubi duše vděčna 

a nemám ani ponětí,   

jak to Mistryni splatit. 

Nezmiňujte se o tom. 

Jako Mistr to mám dělat. 

Pokaždé,  

když Vás přijedu navštívit, 

pláču celou dobu, 

dokud neodjedu domů. 

Nicméně, 

něčeho je mi líto. 

Když se Vás dnes nezeptám, 

bude mi to ještě víc líto. 

Po zasvěcení 

jsem měla hodně zkušeností, 

jako Světlo 

a vnitřní vize. 

V té době jsem ještě nebyla  

v důchodu, 

ale pracovala jsem méně. 

Byla jsem velmi horlivá. 

V době zasvěcení 

jsem slyšela jiné zasvěcené, 

jak mluví o své motivaci  

pro získání zasvěcení. 

Hledali vysvobození. 

Řekla jsem: „Jak můžete být  

tak sobečtí, chtít získat 

vysvobození jen pro sebe? 

Měli bychom  

se stát Buddhou, abychom 

vysvobodili cítící bytosti.“ 

Nicméně,  
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až po zasvěcení jsem zjistila, 

jak těžké je to pro Mistryni 

zachraňovat cítící bytosti. 

Jak jste to zjistila? 

Víte trochu, že? 

Děkuji, že mě tolik milujete. 
 


