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když jste tady, nebo dvě oblečení. Po zasvěcení, 
mám chuť na nudle. Například takto. se uzdravíte 
Je to skutečně jiné. Někdy dokonce  z mnoha nemocí, 
Jak to, že jsou vaše vibrace nenosí oblečení. váš život se zlepší 
tak silné? Samozřejmě, a máte víc energie. 
Dokonce i vaší Mistryni že takoví lidé mohou  Začnete  
ovlivnily. dosáhnout osvícení, respektovat sami sebe, 
Řeknu vám – to vám říkám upřímně. protože jste se stali  
cokoli chcete jíst, Kolik lidí to ale ctnostnějšími, ano? 
prostě to jezte. může udělat? Rozvinul se  
Nemodlete se ke mně  Vy ano? Můžete to udělat? i váš soucit. 
a nesnažte se být hrdinové: Ano nebo ne? Ne! Proto  
„Já přestanu jíst Dobrá. To vím. nemusíte čekat, 
a pít, mám Mistryni,  Proto vás učím  až půjdete do Nebe, 
aby mi pomohla.“ Metodu Quan Yin. abyste poznali,  
Co bych pak měla dělat? Číňané že tato cesta je dobrá. Ano? 
Měla bych jíst za vás? obzvlášť rádi jedí. Toto je cesta, kterou 
Mám tak malé tělo, Je nemožné vám říct, bychom měli jít, ano? 
kolik jídla můžu sníst? abyste nejedli. Je to tak? Pak se budeme, samozřejmě,   
Všichni chtějí  Kdybych vám řekla, těšit z více a více  
přestat jíst a být hrdiny. abyste na sobě nic nenosili, požehnaných odměn. 
Vy chcete být  to byste možná mohli udělat, Získáme požehnání 
breathariány, a modlíte ale kdybych vám řekla, a pomoc od andělů. 
se ke mně o pomoc. abyste nejedli nebo nepili, Někdy je to  
Proč by vám Mistr „Och ne! Sbohem! velmi zřejmé. 
měl pomáhat Mistryně, sbohem!“ Někteří lidé 
s takovou věcí? Jste schopni udělat to mohou vidět velmi jasně, 
Pokud rádi jíte, jen jezte. cokoli bych vám řekla abyste  někteří ne, 
Pokud rádi nejíte, udělali. Vydrželi byste   ale stejně to vědí 
pak toho nechte. jakékoli utrpení, a mohou to cítit, ano? 
Nemodlete se ke mně  ale nemůžete se  My ale všichni velmi 
už o tuto pomoc. vzdát jídla. dobře víme, že tato cesta   
Rozumíte? (Ano!) Řeknu vám upřímně, je pro nás velmi dobrá. Ano? 
Když jsem vám dávala  když jsem sama,  Metoda Quan Yin 
zasvěcení, slíbila jsem vám,   jím velmi málo, je nejlepší metodou: 
že z vás udělám breathariány velmi jednoduše. vysvobozuje  
a pak budu muset jíst Nevařím,  všechny cítící bytosti. 
místo vás? (Ne.) když jsem tady Například, někteří lidé 
Jediné, co jsem slíbila je nebo na jiných místech. se vzdají všeho,  
vaše vysvobození Někdy si vezmu jen  aby upřímně následovali  
v jednom životě. jeden nebo dva krajíčky Pravdu. 
V této epoše můžete dokonce chleba a jablko.  Vzdají se všeho – 
dosáhnout Páté úrovně. Když se ale vrátím sem, rodiny, partnera, dětí 
Někteří lidé  začnu mít chuť a dokonce jídla a pití. 
už dosáhli   na čaj, Vzdávají se také jídla 
Páté úrovně. jinak nemám ani a pití – 
Nesnažte se však hádat, touhu po čaji, odloží všechno. 
protože vaše hádání  dlouhou dobu. Nemají dokonce ani 
by stejně nebylo správné. Dokonce speciálně  moc oblečení. 
Určitě by bylo  tyto dny,  Mají jen jedno 
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a dělit se s ostatními. Je v pořádku, špatné. Dobrá. 
Můžete s ostatními i  že to chceme mít, ale  Jak jsem vám již říkala, 
obchodovat, žádný problém. neměli bychom být chamtiví. máme jich tady několik, 
Když jste byl farmář,  Mělo by to být upřímné  kteří dosáhli  
můžete teď pěstovat přání z našeho srdce. Páté úrovně. 
bio produkty To je jiné. Stabilních, 
a prodávat produkci Pokud se chcete  ne takových, co se pohybují  
zasvěceným. stát Buddhou, ale  nahoru a dolů. 
Je to prospěšné  nic neděláte, Kdybych vám řekla, kteří to  
i pro vaše zdraví. jen čekáte  jsou, rozmazlovali byste je  
Kdybyste viděli,  že vám buddhovství a pak  
že někdo chová zvířata, spadne do klína,  byste je táhli dolů. 
měli byste mu doporučit, to nefunguje. To můžete udělat. 
aby začal  Buddhovství není ovoce. Proto vám neřeknu,  
pěstovat bio zeleninu. Nemůžete být jako Newton, kdo to je. Ano? 
Například takto. sedět pod stromem Řeknu vám, užívejte si to. 
Mluvte se všemi, které znáte a čekat, Ti kdo toho dosáhli 
a ukažte jim  že vám spadne ovoce. to sami vědí. 
ty informace. My pro to musíme pracovat. I kdyby to nevěděli,  
Není to ve světě  Ano? Musíme mít  je to jedno.  
tak jednoduché. soucit Když to vím já, je to  
Musíme se velmi snažit. a ohled, v pořádku. Tak jim  
Já se budu velmi snažit, musíme  nestoupne jejich ego 
i vy byste se měli hodně  přispívat nesobecky a nebude jim dělat… 
snažit. Rozumíte? Ano? a bezpodmínečně. Jen se snažte co nejvíc  
Rozumíme. Pak přijde buddhovství  duchovně praktikovat. 
Dostaneme se tam velmi  přirozeně. Už stačí, že víte,  
brzy. Myslím, že to bude  Přirozeně k vám   kdo jste. Ano? 
velmi brzy, ano?  přijde, Snažte se co nejvíc 
Jen tvrdě pracujme. i kdybyste ho nechtěli. pomoci světu. 
Děkuji vám, že jste přijeli. Když neděláte  Meditace je taky způsob,  
Děkujeme Vám Mistryně. moc dobrých věcí jak pomoci světu, může  
Pojďme na chvíli  nebo je děláte jen abyste  pročistit atmosféru. 
meditovat. Ano? (Dobrá.) získali zásluhy Pokud je někde nějaká 
Máte nějaké velké  nebo požehnané odměny, katastrofa, jeďte tam, 
problémy? (Ne.) nezískáte žádné. Ano? a pomozte, můžete-li. Ano? 
Dobré děti. I kdybyste nějaké dostali, To je vše, co máte dělat. 
Dobrá, meditujme.  bylo by jich velmi málo, To jsou vaše povinnosti. 
(Dobrá.) rozumíte? Nepřehánějte to, 
Každý den, je jedno,  Jen relaxujte.Ano? Relaxujte. ani o tom moc nemluvte. 
jak jste zaneprázdněni Dělejte, co potřebujete Duchovní praxe není  
a jak zapomínáte,  dělat a meditujte. o vnějším chování. 
měli byste dělat alespoň Dělejte, co máte  Pátá úroveň není  
jednu hodinu meditace dělat. něco, co můžete získat,  
na zvuk. Žijte skromný život, když o to požádáte. 
Vše co dělám,  jezte jednoduché jídlo, Tak to nefunguje. 
je podle   rozumíte? Přijde to přirozeně. 
přání Nebe. Ano? Neubližujte moc rostlinám. Ano? Někdy,  
Když něco není nutné, Můžete si zasadit vlastní čím víc to chceme, 
je lepší žít  zeleninu a ovocné stromy tím těžší je to získat. 
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jednoduchý život.  
Ano? 
Rozumíme. 
Jak se máte?  
Máte všichni pohodlí? 
Dobře? (Ano.) 
Velmi komplikovaný. 
Velmi komplikovaný   
je tento svět. 
My jsme příliš prostí. 
Proto někdy  
nerozumíme způsobu, 
jak ten svět funguje. Náš 
způsob je velmi jednoduchý. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně! 
Mistryně,prosím opatrujte se. 
Zdravím, Mistryně! 
Přijeli jste sem  
z Au Lac (Vietnamu)? 
Jste tak rychlí! (Ano.) 
Dobrá, je to dost dobré 
pokud jste chráněni 
před deštěm. 
Myslela jsem si, 
že vás přijede hodně, 
a nemohou tady  
být jen ti, 
kteří mě neviděli včera, 
a tedy když jste přijeli, 
měli byste se sem  
všichni vmáčknout. 
Proto jsem je požádala, 
aby rychle postavili stan. 
Jen přivázat baldachýny 
ke stromům. 
Pak je to v pořádku. 
Děkujeme, Mistryně.  
Pomůže to? 
Ano. Děkujeme, Mistryně. 
Pomůže to nějak? 
Všichni mě vidíte, 
ano? (Ano.) 
Pro vás bych  
šla přes hory 
i přes řeky! 
Mistryně, děkujeme Vám!  
Vidíte mě? 
Všichni mě vidíte? 
Ano. Děkujeme, Mistryně. 

Posuňte se trochu blíž  
do kryté oblasti.  
Zdravím, Mistryně! 
Tak moc vás miluji! 
„Tak moc vás miluji“? 
Já vás taky tak moc miluji. 
Děkujeme, Mistryně.  
Dobrá, dobrá. 
Děkujeme, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně. 
Miluji Vás! 
Mistryně,vypadáte tak mladě! 
Mistryně, jste tak krásná! 
Děkuji vám! 
Děkuji vám! Dobrá. 
Děkuji všem! 
Děkuji vám! Děkuji vám! 
Zdravím, Mistryně. 
Dobrá. Ano. 
Zdravím, Mistryně. 
Viděli jste dost? 
Ano. (Děkujeme, Mistryně!)  
Půjdu ven. 
Miluji vás! 
Šťastný Nový rok! 
Během  
čínského Nového roku 
můžete přijít a vzít si 
vaši červenou obálku. 
Ano? (Ano!) 
Mistryně, miluji Vás! 
Přijeli jste na návštěvu? 
Jak to, že je tolik  
Aulačanů (Vietnamců) 
zasvěcených? 
Mistryně, jste tak krásná! 
Děkuji vám! Děkuji vám! 
Jste tak krásná! 
Jsou tady stromy. 
Je tak snadné to postavit, 
jen přivázat tam nahoru 
nějaké baldachýny. Dobrá! 
Je snadné postavit 
takový druh chrámu. 
Dobrá, děkuji vám! 
Sbohem! (Sbohem!) 
Dobrá. (Sbohem!) 
Miluji vás! 
Miluji Vás! 
Děkuji vám! 

Děkuji, že jste přijeli! Dobrá. 
Děkujeme, Mistryně. 
Děkuji za vaši lásku! 
Děkujeme, Mistryně, 
za Vaši lásku! 
Šťastný Nový rok! 
Sbohem. 
Moc vás miluji! 
Milujeme Vás! 
Miluji Vás. 
Mistryně skutečně vypadá 
mladě a krásně. 
Mladě a krásně. 
Sbohem, Mistryně. 


