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Je to pravda. Nejmilovanější 
osobou je Mistryně. 
(Děkuji vám.) Mistryně, 
neposkládala jsem to. 
Rozumím, rozumím. 
Rozdávala bych 
celému světu… 
Rozumím, rozumím. 
Přijímám jakékoli podmínky. 
Samozřejmě. 
Nejlepší podmínka je 
vidět Mistryni. 
Nepřijeli jste ze vzdálenosti 
tisíce kilometrů kvůli jídlu. 
Máte vše doma. 
Jen to, když vidím vaši ruku, 
mě činí tak šťastnou, 
Mistryně. 
Jste šťastná, když 
vidíte jen mou ruku? 
Pak nemusíte vidět mne, 
podíváte se jen na mou ruku 
a budete šťastná. 
Mám další. 
Můžete se podívat na obě. 
Dívám se do očí Mistryně, 
jsou tak krásné. 
Mistryně, vypadáte tak 
mladě a krásně. 
Neviděla jsem Vás hodně let. 
Kolik je vám let? 
Mně je 67. 
Šedesát sedm. 
Jste starší, než já. 
jsem mnohem starší, než Vy, 
ale jsem docela zdravá. 
Ano! Vypadáte velmi 
dobře a růžově. 
Ano. Cítím se skvěle. 
Jste růžová. 
Než jsem začala praktikovat 
tuto metodu, moje zdraví 
bylo ubohé. (Skutečně?) 
Opravdu. Nelžu. 
A teď jste v pořádku? 
Teď jsem v pořádku. 
Děje se mi tolik zázraků. 
Navrátilo se jí zdraví, 
po praktikování této metody. 
Mám mnoho životních 

zkušeností. 
Chtěl by si dát toto. 
Má rád chleba. 
Dnes nemáš chuť na chleba? 
(Chleba je dobrý.) 
Má rád chleba. 
Už nechce jíst. 
Jsou oba plní. 
Jen si s vámi hrají. 
Někdy jsem v televizi 
viděla, jak Mistryně jí 
a povídá si se všemi. 
Tak jsem záviděla. 
Tak jsem záviděla. (Já taky.) 
Mistryně mi dala příležitost 
získat, co jsem chtěla. 
Nemohu pozvat všechny. 
To jediné mě mrzí. 
Máte příliš mnoho žáků. 
Nikdy nevím… 
(Je mi líto.) 
V televizi jsme viděli, 
že Mistryně dávala ovoce, 
jablka a bonbóny. 
Říkali jsme: 
„Dejte nám taky něco!“ 
Teď všichni máme, 
co jsme chtěli. 
Vezměte si to. Vezměte si to. 
To je vynikající. 
Vezměte si to. Vezměte si to. 
Tato polévka je moc dobrá. 
Vezměte si to. Vezměte si to. 
Je tak sladký. 
Mám jich víc. 
Všechny jsou dobré. 
Tolik jsem po tom toužil. 
My tady máme 
vždy dobré jídlo. 
Veganské jídlo je 
vynikající. Stačí? 
Nemohu pozvat všechny, 
proto jsem je požádala, aby 
sem přivedli pár nejstarších. 
Všichni jsme si to užili. 
Můj život stojí za to. 
Co dál byste si rádi dali? 
Je dobře, 
že má dobré oči 
a našla ty nejstarší. 

My staří lidé 
spolu vycházíme lépe. 
Vy nejste stará. 
Mistryně, vy nejste stará. 
Vypadáte mladší a mladší. 
Vzpomínám si, 
že jste říkala, že budete žít 
do 114 let. 
Víc než to! 
To jsem neříkala. 
Říkala jsem, že je to možné. 
Říkala jsem, že je možné 
žít do tohoto věku, 
ale já jsem to neslíbila. 
To záleží na tom. 
To záleží na tom, 
jak to zařídí Bůh. 
Záleží na tom, 
Jak to Bůh zařídí. 
Vy byste chtěla žít do 140? 
Modlím se za to každý den. 
Benny, ty jsi nejhezčí. 
Modlím se každý den 
za to, aby Mistryně žila 
dlouhý život, do 140, 
déle než do 114, 
aby pomohla zachránit svět. 
Záleží na Božím plánu. 
Bůh to tak jistě zařídí. 
Ano. Pokud 
bude svět zachráněn, 
nedělám si starosti s tím, 
jak dlouho budu žít. 
Vy jistě zachráníte svět. 
Není nic, co byste 
nemohla udělat. 
Není nic, co byste 
nemohla udělat. 
Děkuji vám. 
Záleží to na zásluhách světa. 
Dokud jste tady, 
může se stát cokoli. 
Děkuji. 
Jsme velmi optimističtí. 
Budeme se každý den modlit, 
aby byl jistě realizován 
ideál Mistryně. 
Já se za Mistryni modlím 
každý den. 
Často se modlím, 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1771_Vzácny čas medzi Majstrom a žiakmi_II 

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 / 3 

aby se každý sen a plán 
Mistryně zrealizoval. 
To je moje každodenní 
modlitba. 
Modlíme se každý den. 
Ostatní čínští zasvěcení 
se taky modlí. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Mistryně, jednou jste mě 
rozplakala. Plakala jsem 
dlouho, dlouho. 
Dlouho. 
Na jedné kazetě 
s přednáškou jste řekla: 
„Važte si hodnoty 
zasvěcení.“ 
„Kdyby bylo nutné, 
abych se zabila 
kvůli mým žákům, 
udělal bych to.“ 
Mohla jsem si vyplakat duši. 
Byla jsem těmi slovy 
tak dojatá. 
Já jsem neudělala nic, 
abych Vámi pohnula. 
Tak moc jste mě dojala. 
Řekla jsem: „To se nestane, 
Mistryně.“ 
Všichni děláme, co můžeme. 
Každý dělá, co může. 
Ano. Taky musíme 
pilně praktikovat. 
Nevím, jestli to 
ostatní slyšeli nebo ne. 
Na jiné kazetě jste 
řekla… 
Přemýšlím. 
Přísahala jste, 
když jste mluvila o slibech. 
Nevzpomenu si 
na vaše původní slova, 
ale řekla jste něco 
jako: „Kdybych nějak  
ublížila ostatním, 
ať je to jakkoli malé, 
nechť jsem Nebem 
a Zemí zničena.“ 
Vykulila jsem oči. 
Když jsem slyšela tuto 
přísahu, řekla jsem si: 

„To dokazuje, 
že Mistryně nikdy neudělá 
nic špatného.“ 
Mistryně skutečně 
žije podle toho slibu. 
Ano, Mistryně podle něho 
žije v každém okamžiku. 
Mistryně nikdy… 
Je to z důvodu čištění. 
Nasledujeme Mistryni… 
Myslím, nemluvme  
o těchto věcech. 
V budoucnu 
ochraňujme naši víru, 
zaměřme se na naši praxi. 
Neměla jsem strach ze smrti. 
Měla jsem jen strach, 
abych neudělala chybu. 
Řekla jsem: „Bože, 
jestli udělám něco špatně, 
prosím, znič mne. (Ano.) 
Nedovol mi ublížit ostatním.“ 
To je vše. 
Velká Mistryně, 
jsme Vám tak vděčni. 
Požádala jsem Boha, 
aby mi potvrdil, že v případě, 
že udělám něco špatného, 
že mě okamžitě zničí. 
Měla jsem obavu, že jsem 
udělala něco nevědomě. 
Všechny žáky jste dojala 
k slzám. 
My jsme nedělali nic, 
abychom Vás dojali. 
Ale udělali. 
Vaše upřímné praktikování 
mne dojímá. 
Přijeli jste 
z takové dálky, samozřejmě, 
že mne to dojímá, 
jen to nemohu stále každý 
den opakovat. 
My jsme vděčni Mistryni. 
Jsem dojatá ve svém srdci. 
Jsme Mistryni tak vděční. 
Jinak bychom 
nebyli schopni přijet. 
My myslíme jen na Mistryni. 
Ve skutečnosti se stydíme. 

Skutečně se stydíme. 
Měli byste se modlit 
taky za vládu. 
Modlíme se každý den. 
Jen, když je vláda dobrá, 
je v zemi mír 
a lidé jsou bohatí a silní 
a vy můžete přijet. (Ano.) 
To je dobrá vláda. 
My jsme taky vděční, 
že teď máme dobrou vládu. 
Je těžké 
najít dobrou vládu. 
Je těžké 
najít dobrou vládu. 
Vláda je teď velmi dobrá. 
Číně se teď daří lépe a lépe. 
Mnoho věcí se 
zlepšuje. (Já vím.) 
Mistryně, 
o tom se nám ani nesnilo. 
Nikdy jsem ani nesnila, 
že uvidím tak velký „Oceán“. 
Kdyby nebylo Vás, 
neviděli bychom ho. 
Vy jste teď viděli oceán? 
Ano, viděli. 
Já jsem teď viděla 
Oceán lásky. 
Myslela jsem, že mluvíte 
o krásném oceánu venku. 
Byli jste se venku 
podívat na krásný oceán? 
Toto je velmi známá 
turistická oblast. 
Vybrala jste dobré místo. 
Dá se tam koupat. 
Proto je to tak malé. 
Kdyby to bylo v odlehlejší 
oblasti, bylo by to levnější 
a větší. 
Vzduch je tady ale lepší, 
protože je to u oceánu. 
Je tu dobré životní prostředí. 
Chci, abyste měli větší 
komfort, když sem přijedete. 
Stále si pamatuji 
slova Mistryně: „Když jsem 
byla poprvé osvícená, 
první myšlenka, 
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která mi přišla na mysl, 
byla na děti v Číně. 
Děti v Číně 
mne jistě uvidí.“ 
Uchovávám si Vaše 
slova v srdci. 
Řekla jsem: „Je tolik Číňanů. 
Kdo je vysvobodí?“ 
To je vše. 
Jen naše Mistryně 
nás může vysvobodit. 
Jídlo je tak vynikající. 
Nechcete si něco dát? 
Je to tak dobré. 
Všechno je dobré. 
Mistryně, toto je gluten? 
To je gluten. Ano. 
Myslela jsem si, 
že je to cukrová třtina. 
Toto vše je 
vyrobeno z glutenu. 
Není divu, 
že je to tak dobré. 
Prosím jezte. 
Všichni to ochutnejte. 
Je to skutečně dobré. 
Jezte, jestli vám to chutná. 
Když jsme Vás viděli 
v Thajsku, 
nebyla jste tak hubená. 
Zhubla jste, 
když jsem vás dnes viděla. 
Zhubla jsem. 
Zhubla jste hodně. 
Zhubla jste. 
Prosím, pečujte o sebe. 
Vyzařujete zlaté světlo, 
Mistryně. 
Mistryně, to je cibule. 
Můžeme ji jíst? 
Já ji nejím. 
Používají ji k vaření, 
když chtějí. 
Já sama ji nejím. 
Můžete ji jíst, když chcete. 
Už jsem jim to říkala,  
ale někteří jsou noví. 
V každé skupině 
jsou nějací noví členové 
a lidé je zapomněli 

informovat. 
Pokud ji nechcete jíst, 
dejte ji stranou. 
Jezte jen toto. 
Já nejím cibuli. 
Jestli chcete, můžete ji jíst, 
ale já sama ji nejím. 
Mistryně, 
mohu něco říct? 
Dovolte mi říct několik slov. 
Největším přáním 
zasvěcených 
z Číny je vidět Vás 
na návštěvě Číny. 
Možná v budoucnu. 
Já nevím. Já nevím. 
Záleží to na zásluhách 
cítících bytostí a vůli Nebe. 
Není to tak, 
že já bych nechtěla jet. 
Jediné přání, které máme, 
je vidět Vás tam. 
Neměli bychom to žádat. 
Bůh to zorganizuje, 
my víme. 
Když přijde čas, 
máme Boha po svém boku… 
Budeme schopni pozvat 
Mistryni tam. 
Mistryně, tady je můj názor. 
Následujeme Vás, abychom 
se vrátili do našeho mládí, 
byli mladší, a mladší, 
znovu jako děti. 
Vy nevypadáte staře. 
Jste stejní. 
Jste stále jako děti. 
Ano? 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Uvidíme se později. 
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