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Někdo dále? 
Teď nechtějí mluvit! 
Ne každý. 
Ano. Dobrá, později. 
Řekněte mi příběhy. 
Později. Říkejte příběhy. 
Co se děje? 
Proč? 
Ne. Ne teď. 
Později. 
Možná po dobrém  
příběhu. 
Dobrý příběh 
bude odměněn. 
Přišli jsme sem 28. 
Kde? Kdo jste vy? 
Japonka? 
Jsem Korejka. 
Korejka. Dobrá. 
A tam 
bylo asi 20 lidí. 
Někteří z nich  
museli přijet do tohoto 
meditačního centra dříve, 
než ostatní. 
Hledali jsme  
místo, kde  
budeme bydlet, 
a… slyšíte mě? 
Ano, slyším. 
Promiňte, a pak… 
Proč nemluvíte  
korejsky, 
aby vám všichni  
rozuměli? 
Prosím, mluvte korejsky. 
Ona mi to přeloží, 
jednoduše, ano? 
Ano. 
Přijeli jsme. Naše  
skupina byla 20 lidí. 
Rezervovali jsme si  
hotel, ale když jsme 
přijeli, nebylo  
snadné ten hotel najít. 
Krátce, krátce. 
Ano. Nebylo ho snadné  
najít, pak? 
Bylo těžké ho najít. 
Ztratili jsme se  

na dlouho. 
I když jsme měli mapu, 
stejně jsme ho  
nemohli lokalizovat. 
Nicméně, najednou se  
objevil jeden člověk 
a vzal nás do hotelu. 
Oni přijeli  
o dost dříve, než 
měli, (Ano.) 
o několik dní, takže 
hledali hotel. 
Bylo obtížné ho najít. 
Pak najednou  
přišel jeden člověk 
a odvedl je do hotelu, 
proto ho našli snadno.  
To je vše? 
Ano. 
Někdo další? 
Ano. 
To není otázka, 
Mistryně mi dala vše, co 
jsem potřebovala, proto 
jsem každý den šťastná. 
Stále Vám děkuji. 
Ona řekla, Mistryně mi 
dala vše, proto 
jsem tak šťastná. Každý 
den jsem tak šťastná. 
Každý den, dobrá. 
(Ano.) To je vše? 
A ona za to chce 
sušenky? 
Už jsem jí  
dala vše, že? 
Před zasvěcením jsem 
rozjela malý obchod, 
ale po zasvěcení 
jsem měla dost 
světského světa, tak 
jsem se rozhodla, že už  
nebudu dál dělat toto  
podnikání, 
jednat s lidmi, 
a budu se věnovat jen  
meditační praxi. 
Slíbila jsem si 
že nebudu podnikat… 
(V čem jste podnikala?) 

…abych vydělala peníze, 
Nicméně, od té doby 
uteklo několik let 
a teď bych ráda vedla  
Vegetariánskou 
restauraci. 
Ale díky mému slibu, 
znamená to, že nemohu  
otevřít Vegetariánskou 
restauraci? 
Než byla zasvěcená 
trochu podnikala 
(Ano.) 
a měla dost jednání 
s různými lidmi, 
proto se rozhodla,  
že už nebude 
dál podnikat. 
Pak , po 
zasvěcení… Teď chce 
vést vegetariánskou 
restauraci, 
ale ona řekla,  
že proto, že se rozhodla, 
že nebude podnikat, 
(Ano.) 
tak možná proto 
nemůže  
otevřít  
tu restauraci. 
Proč ne? 
Ona se ptá, jestli 
je to kvůli příslibu? 
Neptejte se mě na takové 
věci. 
Nemohu číst vaší mysl. 
Nechci – 
je tam tolik věcí, 
příliš plno, 
není tam pro mne místo. 
Někdo další? 
Tady! 
Den před tím, než jsem  
sem přijela, jsem zjistila,  
že špatně napsali mé  
jméno na letenku. 
Když jsem to zjistila,  
agentura už měla ten den  
zavřeno. 
Měla jsem být  
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v letadle v 9:30 
následujícího rána, ale 
mohla jsem to té letecké 
společnosti vysvětlit jen  
od 8:40 do 8:50 ráno. 
V té agentuře řekli: 
„Musíte jet přes 
Being a musíte taky 
zaplatit poplatek,“ 
který byl 1 milion wonů 
(kolem 1 000 dolarů). 
Navíc, mohli tam být 
další potíže, protože 
já neumím mluvit 
čínsky a neměla jsem  
čínské vízum. 
Ale v 9 hodin 
se nám podařilo mluvit 
s cestovní kanceláří 
a zaměstnanec letecké  
společnosti mi přinesl  
letenku v 9:33  
ke vchodu, 3 minuty po 
čase nástupu do letadla. 
Takže jsem nakonec  
byla schopná sem přijet. 
Zařídila si letenku, 
aby sem mohla přijet, 
ale bylo na ní  
uvedeno špatně jméno 
a pak jí cestovní kancelář 
zavolala, 
že nemůže jet. 
Měla letět  
příští den ráno. 
Ano. 
Získali tu informaci 
v 8:30 ráno 
a pak řekli: „Och, 
budete muset zaplatit 
poplatek 1 milion wonů 
a budete muset  
jet přes Čínu,“ 
a ona neměla vízum do 
Číny, takže bylo téměř 
nemožné jet. 
Pak nějakým zázrakem 
získala letenku, když 
asi v 9:30 už mělo 
letadlo odlétat 

a zaměstnanci  
aerolinií 
jí přinesli letenku 
v 9:33. 
Zdrželi letadlo 
a přinesli jí letenku, 
proto mohla přijet. 
Páni! 
Oni ho pro vás zdrželi? 
Další zázrak! 
Mocná magická síla. 
Dobrá. Kdo dále? 
Když jsem chodila  
s mým bývalým  
manželem, slíbili jsme si, 
že jednoho dne si dáme 
nějakou dobrou kávu. 
Když jsme ale spolu žili, 
rozvedli jsme se. 
Rozvedli jsme se a náš  
syn řekl bývalému, 
Manželovi, že tentokrát 
odjíždím.  
A můj bývalý manžel  
řekl: „Och, skutečně?“ 
A zeptal se: „S nějakým  
mužem?“ Můj syn řekl: 
„To není muž, 
jede tam na setkání 
se svojí Mistryní.“ 
Můj manžel řekl: 
„Och, opravdu?“ Pak 
mi poslal hodně peněz 
na pokrytí cestovného. 
Když chodila  
se svým bývalým  
manželem, 
slíbili si, že si dají 
nějakou dobrou kávu. 
Později se s jejím  
manželem rozvedli. 
Když řekla svému  
manželovi: „Pojedu.“ 
Pak jí manžel řekl: 
„S kým, 
s nějakým mužem?“ 
A ona pak řekla: 
„Ne s mužem.“ 
Pak jí dal manžel 
hodně peněz, 

aby sem mohla přijet. 
Protože nejela  
s mužem! 
Prosím, řekněte Mistryni,  
že můj bývalý manžel 
se stal autorem  
bestseleru v Koreji. 
Váš bývalý manžel? 
Její manžel se stal 
autorem bestseleru  
v Koreji. 
Bestseleru? 
Autor! 
Co napsal? 
Je to novela, ano? 
Ano, je to novela. 
Romanopisec 
a autor bestseleru 
v Koreji.  
Takže je moc slavný? 
Ano. Všichni ho znají. 
Proč jste se rozvedla 
se slavným mužem?  
Protože v té době  
jsem chtěla najít 
božskou přirozenost víc, 
než vést rodinný život. 
Och, dobrá. 
V té době  
jí víc zajímal  
nebeský svět,  
než rodinný život. 
A teď? 
Kdybych se tehdy  
setkala s Mistryní, 
nerozvedla bych se. 
V té době bych se 
nerozvedla, kdybych se 
setkala s Mistryní. 
Och! Je ještě volný? 
Nevím, jestli se ještě 
můžeme dát dohromady, 
ale jsme jako přátelé. 
Já nevím,  
ale jsme teď přátelé. 
Můžete se dát 
dohromady. 
Ne? 
Nevím. 
Dobrá. 
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Pokud se s ním  
nechtěla rozvést,  
pak ať mu to řekne. 
Je-li ještě volný. 
Vteřinku drahá. 
Ona stále vypadá moc 
dobře. 
Dobrá. Někdo další? 
Mistryně,  
jsem Vám tak vděčná, že 
jste mi pomohla sem  
přijet. Dnes se žení 
můj synovec. 
Jelikož Mistryně  
zorganizovala toto datum  
pro setkání, zdá se, 
že jste chtěla, abych  
přijela sem a ne, 
abych šla na svatbu. 
Proto jsem do doby, než  
jsem sem přijela pilně  
meditovala a upřímně se  
modlila, žádala jsem Vás  
o pomoc,  abych jela  
sem. A den před mým  
příjezdem jsem 
zavolala mému bratrovi 
a vysvětlila jsem mu:  
„Toto může být moje 
poslední příležitost, 
proto musím jet. Prosím  
tě laskavě, pochop mě.“ 
Proto jsem mohla přijet  
sem s porozuměním  
všech členů rodiny. 
Děkuji vám za to. 
Ona řekla: „Jsem tak  
vděčná, že jsem sem  
přijela.“ Dnes se žení  
její synovec, ale 
jí se tam moc nechtělo. 
Proto se hodně modlila 
k Vám. 
Co se tedy stalo? 
A pak  
sem přijela. Takže 
je velmi hezké být tady. 
Och, proč se ke mně  
modlíte ohledně svatby? 
Ne, ona nevěděla,  

jestli má jet sem 
nebo jít na svatbu. 
Ne, důvod, proč jsem to  
dělala byl ten, že datum  
setkání se shodoval se 
svatebním dnem.  
Proto jsem si myslela,  
že to musí být 
zorganizováno Mistryní, 
že bych sem měla jet. 
Proto jsem jim řekla, 
že bych měla jet sem. 
Takže dnes se 
koná i svatební den, ale 
Mistryně to technicky 
zorganizovala, 
abych přijela sem, 
proto jsem přijela. 
Mohla jste přijet 
jiný den. 
Týká se to setkání  
v Thajsku a na Formóze. 
Byla jsem zasvěcená  
v roce 2005 na setkání na  
Formóze a v roce 2006  
jsem se zúčastnila setkání 
na Formóze. Mistryně  
nám vždy říkala: „Dejte  
stranou vše ostatní, když  
jedete na setkání.“ 
Nerozuměla jsem tehdy 
tomu významu. 
Když jsem se poprvé 
zúčastnila setkání, jen 
jsem pilně následovala  
rozvrh meditací. Takže 
jsem moc nevěděla. 
Pak, po setkání,  
vyšly DVD. 
Pak jsem zjistila, jak 
vzácné bylo to setkání.  
Proto jsem si pomyslela,  
že bych měla být na  
všech setkáních za 
každou cenu. 
Takovým způsobem  
jsem tentokrát přijela. 
Předtím, než jsme měli  
setkání na Formóze  
(Taiwanu) nebo  

v Thajsku, Mistryně  
říkala: „Než přijedete na  
setkání … zanechte  
všeho“, ale ona  
nerozuměla, co to 
znamená. Pak jen  
meditovala, pilně se  
účastnila meditací a  
setkání a když se vrátila,  
a viděla DVD,  
které vyšly, 
uvědomila si, že to bylo 
jako vzácný šperk, 
účastnit se setkání. 
Jako vnitřní realizace. 
Dobrá. 

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

