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Většina lidí neví, 
že jsou zvířata mučena 
takovým způsobem – 
jen kvůli soustu, 
které zhltneme 
za dvě nebo tři sekundy. 
Proto 
vysíláme programy 
pro lidi, aby viděli, 
jak kruté to je. 
Nikdo to nemůže 
unést, když to vidí. 
Láme to srdce! 
Musíme se na to ale 
podívat, abychom věděli! 
A budeme 
odhodlanější jít ven, 
abychom je zachránili. 
Rozumíte? 
Nebo se ještě můžeme snažit 
zastavit tyto kruté praktiky 
a změní se krutá 
kvalita uvnitř lidí. 
Teď tedy rozumíte. 
Není to tak, 
že by Bůh neměl milost, 
aby zachránil planetu. 
I kdyby to udělal, 
dál by zabíjeli děti Boha. 
Rozumíte? 
Dál by se vzájemně zabíjeli 
a vytvářeli by 
špatnou karmu (odplatu). 
Není to tak, že by byli zabiti 
a to by bylo vše. 
Půjdou do pekla 
a budou tam trpět 
možná miliony let. 
Lidé nerozumějí 
tomuto druhu 
špatné karmické odplaty. 
Proto, 
přestože je Bůh miluje, 
neznamená to, že musí 
zachránit jejich fyzické 
životy nebo zachránit Zemi. 
Nic dobrého by jim to 
nepřineslo! Pokračovali 
by tak dál, rozumíte? 
Tímto způsobem nemůže 

zákon karmy dál existovat. 
Budeme-li se kát a změníme  
se, pak samozřejmě, podle 
zákona karmy 
se nebudeme muset 
znovu vrátit. 
Rozumíte? Když jednou 
splatíme naši fixní, 
špatnou karmu (odplatu), 
můžeme odejít a relaxovat. 
Všechny další dluhy nám 
budou odpuštěny. 
Pokud se ale nebude kát 
a nezmění způsob svého 
života, pak by nebylo 
k ničemu, i kdyby ho Bůh 
zachránil. Vytvářel by si 
víc a víc 
špatné karmy (odplaty), 
Rozumíte? 
Například, 
když nějaký kriminálník 
stále zabíjí lidi a policie 
ho chytí, když zabije 
dva lidi, 
pak vláda nebo 
společnost řekne: 
„Nedávejte ho do vězení. 
Netrestejte ho.“ 
Například. 
Bylo by to v pořádku? (Ne.) 
Můžeme to udělat. 
Kdybychom ho ale pustili, 
dál by zabíjel další lidi. 
Například. 
V tomto případě by se 
to zhoršovalo a zhoršovalo. 
To není rozumné, 
rozumíte? 
Vysvobodit ho, by 
ublížilo ostatním i jemu. 
Dobrá, to už víte. 
Takže nejlepší je, 
že my sami 
duchovně praktikujeme 
a podporujeme ostatní, 
aby praktikovali. 
Samozřejmě, 
že je to velmi těžké, ale měli 
bychom se snažit co nejlépe. 

Musíme to udělat, 
není jiná možnost. 
Dobrá, jaký byl 
dnes váš oddych? 
Meditovalo se vám lépe? 
(Ano.) 
Odpočinuli jste si lépe? 
Kde jsem vás 
předtím potkala? 
Byl jsem na setkání 
v Thajsku. 
Je to tak? Dobrá. 
Aha. 
Vypadá velmi povědomě. 
Ano, ano. 
Mám na mysli, 
i kdybyste se neposunuli 
v duchovní praxi 
když jste sem přijeli, 
alespoň si trochu odpočinete, 
speciálně praktikující z Číny, 
kteří podstoupili hodně útrap, 
aby se sem dostali, že? (Ne.) 
Ne? 
(My jsme velmi šťastní.) 
Velmi šťastní. 
Ano, já vím. 
Myslela jsem, 
než jste sem přijeli. 
Samozřejmě, že vše je 
dobré, když jste přijeli. 
Vaše mysl už může 
odpočívat. 
(Máme velké štěstí.) 
Někteří nemohou přijet, 
já vím. 
I když se velmi snaží, 
aby přijeli, nemohou. 
Možná je to 
špatná karma (odplata). 
Možná je to kolektivní 
karma (odplata). 
Možná nejsou dost upřímní. 
Ne, že by 
nebyli upřímní v tom, 
že chtějí vidět Mistryni, ne. 
Chtějí mě vidět, 
ale s jiným záměrem, 
rozumíte? 
Někdy mě chtějí vidět 
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kvůli své nemoci, 
kvůli delšímu životu, 
aby byl jejich syn 
poslušnější nebo 
aby jejich žena porodila syna 
a ne dceru. 
Duchovní praktikující 
by měli vědět, 
že záměr praktikování je 
najít své Já, 
„Kdo jsem,“ rozumíte? 
Proto 
mistři Zenu vždy učili 
lidi, aby přeříkávali: 
„Kdo jsem já? Kdo jsem já? 
Kdo jsem já?“ Že? 
Pak po dlouhém recitování 
byli už hodně unavení, 
tak říkali: „Já, já, já…“ 
Dělala jsem: „Kdo jsem já?“ 
Pak z toho bylo: „Kdo je to?“ 
Pak, byli unaveni a stalo se 
z toho: „Já, já, já,“ že? 
Praktikující dialogy Zenu 
jen přeříkávají: „Já, já, 
já,“ že? Někteří přeříkávají: 
„Kdo, kdo, kdo.“ 
To taky pomáhá. 
Teď jsem něco zjistila. 
Zjistila jsem, že někteří lidé 
rádi mluví celý den, 
mohu je tedy požádat, 
aby přeříkávali: „Óm“ 
nebo „Kdo jsem já?“ atd., 
aby vás už neobtěžovali 
mluvením. 
Ti kdo rádi uctívají, 
například uctívají horu 
a vydávají se na poutě, 
těm vyprázdním dům 
a udělám z něho 
fitness centrum, 
aby tam mohli cvičit. 
Někteří hlasitě chrápou, 
když meditují, 
pro ty taky připravím 
místnost, aby mohli chrápat, 
aby se obtěžovali vzájemně. 
Někteří lidé rádi 
přeříkávají mantry, že? 

Taky najdu způsob, 
jak je uspokojit. 
Pro ty, kteří se rádi modlí, 
myslím, že prosí o pomoc 
Mistryni pro jejich byznys, 
aby vydělali víc peněz nebo 
aby jejich syn měl ženu… 
Ach ne, 
aby jejich žena porodila syna, 
něco takového – pro ty 
taky připravím místnost 
a dám tam sochu 
boha země, 
aby si mohli věštit. 
Rozumíte? 
Znáte tento způsob věštění? 
Zatřesou nádobou štěstí, 
vytahují si losy. 
Na Formóze (Taiwanu) 
tomu říkají „věštění“. 
Třesou nádobou 
s tyčinkami štěstí, dokud 
jedna tyčinka nevypadne 
a čtou, 
co je na ní napsáno. 
Když se mu věštba 
nelíbí, vhodí ji zpět 
a udělá to znovu. 
Takto 
jsou zaneprázdněni celý den 
a neobtěžují mne. 
Všude v mých přednáškách 
i v mých knihách, 
vždy říkám, že bychom 
měli získat zasvěcení, 
rozumíte? 
Být osvícený, 
znamená poznat své Já. 
Je dokázáno, že můžeme 
získat osvícení okamžitě, 
ale neslíbila jsem vám 
tyto triviální věci, 
jako je magická síla 
nebo že budete mít 
syna nebo dceru. Nikdy. 
To jsou triviální věci, 
ano? 
Moji duchovní praktikující 
by měli tyto věci odložit. 
Nemám na mysli abyste 

opustili svou rodinu, ale 
abyste přijali, jakkoli to je. 
To je to, co mám na mysli. 
Je v poriadku,  
ak vaša žena porodí syna 
alebo dcéru. 
Mali by ste ich milovať 
rovnakým spôsobom,  
bez ohľadu na to či je to  
chlapec alebo dievča. 
Napríklad tak. 
Iba takto môžeme 
nájsť svoju pravú podstatu. 
Ak venujeme príliš  
veľa pozornosti 
materiálnemu životu, 
náš duch nemôže stúpať hore, 
rozumiete? 
Není to tak, 
že bych vám něco zakazovala 
nebo že bych neměla 
ráda, když kladete otázky 
o porození syna nebo 
o vydělávání více peněz. 
Ne, jde jen o to, 
že vaše úroveň je nízká. 
Když jste na takové úrovni, 
potřebujete 
uctívat jen boha země, 
místo toho, abyste jezdili 
navštěvovat mne sem. 
Som tu, aby som učila ľudí, 
aby sa vyslobodili, aby našli 
svoju pravú podstatu, 
svoju veľkú Budha Podstatu. 
Prinajmenšom 
môžu zachrániť sami seba 
a pozdvihnúť svojich päť, 
šesť, sedem, osem generácií. 
Trochu viac, 
môžu zachrániť ostatných 
alebo byť hrdinom, 
Bódhisattvom či svätcom. 
Nemám ráda lidi, 
kteří vyžadují celý den 
to a tamto 
a sami nepraktikují. 
Jsou jako 
obchodníci venku 
nebo žebráci, 
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rozumíte? (Ano.) 
Jsou to duchovní žebráci. 
Duchovní žebráci – 
žebrají po lidech požehnání 
a magickou sílu. 
To není postoj 
praktikujících Quan Yin. 
Rozumíte? Ne, ne. 
Tito lidé 
sem nemusí jezdit. 
Pokud je to to, co chcete, 
jděte a najděte boha země, 
ano? Stačil by bůh země 
nebo bohyně země 
nebo bůh kuchyně, 
ten, kdo má 
na starosti sporáky, 
bůh, který má  
na starosti vaření. 
bůh kuchyně 
nebo bohyně kuchyně. 
Jsou tři. 
Protože to má tři nohy. 
Kotlíky mají tři nohy. 
Říká se, že byla 
bohyně kuchyně 
a dva bohové kuchyně. 
To jsou tři. 
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