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Víte, že když 
sem přijedete, můžete 
zde jen meditovat. 
Nemáte nic jiného 
na práci, proto můžete 
vše hodit za hlavu. 
Když to opustí vaše mysl, 
můžete sedět klidně. 
Čím klidněji sedíte, 
tím pohodlněji se cítíte. 
Cítíte se dobře 
fyzicky i duševně. 
Nejste unaveni ani 
když sedíte dlouhou dobu. 
 
Doma, někdy, 
jakmile začnete meditovat, 
přijdou vás vyrušovat děti, 
na zvonek u vašich 
dveří zazvoní soused 
nebo vás manžel požádá 
o jídlo nebo něco. 
Proto je těžké 
pro lidi doma praktikovat. 
Z tohoto důvodu se 
lidé v dávných dobách 
odříkali. 
Kdo se odříká, 
neopustí jen domov, 
musí opustit i svou zemi 
a jít na jiné místo. 
To je to, co řekl Buddha. 
Jen pak může člověk v klidu. 
duchovně praktikovat. 
Skutečně je to tak. 
Když opustíte svoji zemi 
a přijedete sem, 
můžete klidně 
meditovat, že? 
Jeden týden je lepší, 
než nic. 
Kdy jste přijeli? 
28. 
29. 
Jak dlouho jste už tady? 
Toto je třetí den. 
Třetí den. Dobrá. 
Pak můžete 
zůstat ještě jeden den. 
Ještě máte zítřek. 

Pak pozítří… 
Například. 
Můžete zůstat čtyři, pět 
nebo šest dní, rozumíte? 
Skutečně, můžete tady 
meditovat a taky 
si odpočinout. 
Můžete obnovit 
svého ducha. 
Proto vám 
umožňuji přijet. Ano? 
Velmi ráda vás vidím, 
když ale přijedete, 
musím dělat i nějakou práci. 
Někdy to není moc snadné. 
Není to moc snadné. 
Kdyby nebylo nic jiného, 
bylo by to v pořádku. 
Když jsou další věci… 
Každý si mě chce 
„kousek ukousnout,“ 
lidé venku i žáci. 
Čím známější jste, 
tím víc zodpovědnosti máte 
a víc lidí vás žádá, 
abyste pro ně něco udělali. 
Rozumíte? 
Někdy mi lidé během 
videokonference řekli: 
„Mistryně, navrhoval bych, 
abyste napsala 
všem vládám.“ 
Napsala jsem dopisy, 
ale ne tak, 
jak by očekával. 
On si myslel, že když 
jednou napíšu dopisy, 
všichni vládní činitelé budou 
následovat mé pokyny. 
Je to lepší než sen. 
Ani magická síla 
nemůže být tak mocná 
nebo tak rychlá. 
Byl skutečně velmi naivní. 
Možná mě velmi respektoval, 
a proto si myslel, 
že takoví budou všichni. 
Myslel si, 
že ostatní lidé mě 
taky budou respektovat 

tak jako on, a že 
mě budou všichni vládní 
činitelé poslouchat, proto 
jsem jim měla rychle napsat 
dopisy, abych je požádala, 
ať rychle jednají. 
„Pane prezidente, 
musíte toto zařídit, 
než bude příliš pozdě.“ 
Nebo, „Pane premiére, 
měl byste udělat, co říkám, 
jinak se věci rozpadnou!“ 
Rozumíte? 
On si myslel, 
že to mám udělat takto. 
Bylo by velmi krásné, 
kdybych mohla. 
My jsme jen 
duchovní skupina. 
Vy mě respektujete 
a myslíte si, že jsem skvělá, 
ale všichni si to nemyslí. 
Je to proto, 
že jdeme proti mnoha velkým 
průmyslům ve světě. 
Oni jsou velmi mocní. 
Mají moc a peníze, ano? 
Já nemám nic. 
Tady pro mne vaříte. 
Někdy to není potřeba. 
Řeknu vám, 
abyste pro mne nevařili 
a uvařím si sama. 
Doma si vařím sama. 
Taky žiji 
velmi obyčejným životem. 
Nemám velkou moc. 
Mám moc, 
tu ale můžete využít 
jen vy uvnitř. 
Lidé venku, 
i když použiji moji sílu, 
nejsou schopni ji vidět 
nebo jí rozumět, proto 
jim nemůžeme nic říct. 
Samozřejmě, nemůžeme. 
Ano? Jak bychom 
to mohli dokázat? 
Oni jdou na sever 
a já jsem na jihu, 
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jak by mohli vidět 
věci na jihu? 
Žádám je, aby šli na jih, 
ale oni nejdou 
a stále nás žádají, 
abychom jim dokázali, 
že jsme skutečně na jihu. 
I kdybychom to dokázali, 
řekli by, 
že tomu nevěří. 
Nic s tím 
nenaděláme, že? 
Svět je velmi 
komplikovaný. 
Je to velmi těžké, 
proto to jen skousneme. 
Dobrá. Odpusťte jim. 
Já jsem 
z provincie Sichuan, 
blízko epicentra 
velkého zemětřesení. 
Přežila jsem zemětřesení, 
ale moje vnitřní Světlo 
nebylo od té doby 
moc zářivé, 
protože po zemětřesení 
jsem neměla dobré 
podmínky pro meditaci. 
Museli jsme čistit 
vodní cesty a silnice 
a taky distribuovat první 
pomoc lidem v nouzi. 
Po zemětřesení… 
Dobrá. Co říkala? 
Že během zemětřesení 
v Číně byla přímo 
v jeho centru. 
Pak se zapojila 
do pomocných prací 
a neměla čas na meditaci, 
(Ano.) proto neviděla 
moc Světla. 
(Je to tak?) Mívala jsem 
během meditace na Světlo 
velmi dobré zkušenosti, 
ale od zemětřesení 
toho moc nevidím. 
Mívala jste dobré vize. 
Vídala jsem ve svých vizích 
Mistryni. 

Taková škoda! Dobrá, dobrá! 
Rozumím. 
Dobrá, tak to v těchto 
několika dnech napravte, 
meditujte pilněji. 
Zemětřesení se 
nestává každý den, 
díky Bohu! 
Díky Bohu, 
že nemáme zemětřesení 
každý den. 
Když teď už není 
zemětřesení, 
ať si dobře odpočine. 
Řekněte jí to. 
Mistryně říkala, že teď, 
když už není zemětřesení, 
si můžete dobře odpočinout. 
Meditujte, když máte čas. 
Odložte vše, co můžete. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Teď se soustřeďte a meditujte 
pro sebe. Dobrá. 
Dříve jste pracovala 
pro ostatní, teď to 
dělejte pro sebe. Ano? 
Zemětřesení nevznikne 
z ničeho nic. 
Je to taky druh 
špatné karmy (odplaty). 
Rozumíte, 
babi? 
Katastrofy, jako zemětřesení 
nebo jiné takzvané 
přírodní katastrofy 
všechny přichází 
ze špatné karmy (odplaty). 
Proto, když žijeme 
v oblasti kde jsou pohromy, 
nevyhnutelně sdílíme 
nějakou špatnou karmu 
(odplatu). 
Pokud jsme tam žili 
v bezpečí, to znamená, 
že jsme ochraňováni. 
Jinak by to mohlo 
být mnohem horší, 
jako u jiných lidí, 
když mají zničené domy 
a členové rodiny jsou mrtví. 

Ale pomalu se věci obnoví. 
Ano? Babi? 
Mistryně, jménem 
všech našich starších sester 
v oblasti, 
bych Vám chtěla poděkovat 
za vaše požehnání. 
Rádo se stalo. 
Dobrá, babi, 
snažte se vše obnovit, 
ano? 
Zvládnete to během 
těchto pár dní 
a budete se cítit lépe, 
když pojedete domů. 
Prosím, odpusťte mi. 
Nevím, jestli jsem vám 
měla říkat „stará dáma“, 
„stará máma“ 
nebo „babička“. 
„Babička“ je bezpečnější. 
Lidé mi taky říkají „babička“. 
Nejen „babička“, 
ale „pra, pra, pra babička“. 
Posledně na 
konferenci v Mongolsku, 
zpívali píseň s názvem, 
„Královna Matka“, že? 
„Královna Matka“ znamená 
„Císařova vdova“. 
„Císařova vdova“ 
by měla být velmi stará. 
Ten název nebyl „královna“, 
ale „Královna Matka“, 
rozumíte? 
My jsme jen obyčejní lidé. 
Říkejte mi jen „babi“. 
Není potřeba… 
Taky mě oslovují jako 
„Císařova vdova vesmíru,“ 
to tedy znamená, že jsem 
pra, pra, pra babička 
to znamená, 
že jsem velmi stará. 
Je to tak legrační. 
Když jsem viděla 
ten mongolský program, 
cítila jsem se tak stará. 
Stala jsem se pra, pra, 
pra babičkou. 
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Tak roztomilé! 
Dobrá, dobrá. 
Chcete si 
poslechnout příběh? 
Ano! 
Zrovna jsem jeden našla, 
ale utekl. 
Zase ho najdu. 
Jen minutku. 
Máte nějaké 
otázky o zemětřesení, 
které, kdybyste nepoložili, 
zemřeli byste? 
Mistryně, mám další otázku. 
Ještě jednu otázku. 
Když někdy vidíme, 
že ostatní lidé 
si tyto věci neuvědomují, 
jsme velmi smutní. 
Kdo je smutný? 
Naši zasvěcení, kteří 
chodí ven mluvit s lidmi 
o globálním oteplování. 
Lidé nemají vůbec ponětí. 
Ano, já vím. 
Už jsem dost plakala 
a už nebudu plakat. 
Obojí je v pořádku. 
Alespoň jste v pořádku. 
Alespoň vy jste 
v pořádku, ano? 
S ostatními lidmi, 
i když je chceme zachránit, 
je to velmi těžké. 
Ano, je to velmi těžké. 
To vám řeknu. 
Je to skutečně bolestivé. 
Není snadné pomáhat lidem. 
Když někdy jedeme 
poskytovat záchranné práce 
do nějakých oblastí, 
musíme to dělat tajně. 
Ve skutečnosti chceme jen 
zachránit lidi. 
Svět je takový, co naděláte? 
Někdy se ani 
záchranné práce 
nedají dělat otevřeně. 
Někdy musíme být 
opatrní, když děláme 

záchranné práce nebo mohou 
být naše životy v ohrožení. 
Kdyby bylo snadné 
zachránit svět, 
všichni lidé by už 
byli zachráněni. 
Nebyly by žádné katastrofy 
a nemuseli bychom 
utrácet peníze, abychom 
pomohli lidem, protože 
kdyby byly jejich duše 
zachráněné, nebyly by 
žádné katastrofy. Katastrofy, 
které by měly přijít, 
by byly minimalizovány 
nebo by zmizely. 
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