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Zdravím všechny! 
Zdravíme, Mistryně! 
Kde jsou hračky  
pro děti? 
Kde jsou hračky? 
Proč je nedáte sem? 
Dobrá. Je to jedno. 
Jak se všichni máte? 
Dobře. 
Jak se mají děti? 
Dobře. 
Vede se vám tyto dny dobře? 
Ano. 
Jste tak trpěliví.  
Místo je malé 
a někdy tady  
není dostatek vody  
a elektřiny, 
přivezli jsme ale další. 
Je to teď lepší? 
Je to trochu lepší. 
Je nás tady moc. 
Pochopte to, prosím.  
I když sem chcete 
přijet meditovat, 
není tady venku dost místa, 
ledaže byste  
seděli na silnici. 
Šťastní?  
Je mi to moc líto. 
Jsme velice šťastní. 
Jste v pořádku? 
Ano. 
Myslela jsem, že se  
vměstnáte venku, 
alespoň venku. 
Pak byste mohli jít 
dovnitř kdykoli. 
Je to ale zřejmě 
těžké zorganizovat. 
Hotely mají  
omezené kapacity. 
Mají omezený počet pokojů, 
množství vody  
i elektřiny. Snažili 
jsme se, jak jsme mohli.  
Prosím, snažte se to vydržet. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Hej! 

A co děti? 
Máte se dobře? 
Ano. 
Miluji vás. 
Miluji Vás. 
Velice vás miluji. 
Je mi líto, že vás nemohu  
vidět každý den. 
Je mi velice líto, 
že vás nemohu vidět 
všechny každý den.  
Vystřídejte se. 
Tentokrát máme lidí  
víc než dost. 
Původně jsem schválila 
čtyři až pět tisíc lidí. 
Tentokrát počet lidí vysoce 
převyšuje naše odhady. 
Nebudete se takto cítit  
nespokojení? 
Je to stále v pořádku? (Ano.) 
Skutečně stačí  
podívat se jen jednou? 
Stačí! 
Skutečně to stojí  
za tolik úsilí? 
Ano. 
Je mi to tak líto! 
Je mi to skutečně velice líto!  
Velice líto! 
Kromě toho,  
abych se starala o vás, 
mám další papírování,  
domácí úkol – 
práce s dokumenty – 
a také nějakou práci navíc. 
Vždy je nějaká práce navíc. 
Původně jsem doufala, 
že sem všichni přijedeme 
a sedneme si spolu 
na jednom velkém místě, 
i kdyby to bylo na silnici. 
Bylo by to lepší, kdybychom  
si mohli sednout všichni  
společně, není to  
však možné. 
I tak jsou tady  
velice dobří. 
Thajci jsou velice dobří. 
Thajci jsou velice dobří.  

Jaký hotel by dovolil, 
aby nás mohlo tolik přijet 
meditovat? 
Je to tak? (Ano.) 
Když došla voda,  
Když došla voda, 
objednali další. 
Když nestačily  
toalety, 
vláda nám poslala  
nějaké toalety. 
Později jsme  
objednali další vodu 
a mobilní toalety  
a koupelny, 
ale jako první  
nám nějaké poslala 
tamní vláda 
a zdejší policie. 
Dovedete si to představit? 
Oni nás neznali.  
To bylo poprvé, 
co jsme přijeli do Pattayi, 
poprvé,  
co tady máme setkání. 
To je skutečně velice  
dojemné. Původně  
jsem včera chtěla jet ven, 
protože tu bylo 
příliš mnoho lidí 
a měla jsem strach, 
že to bude nepohodlné 
pro vás a také pro ně. 
Jela jsem tedy ven, 
abych našla jiné místo.  
Jela jsem ho hledat v noci. 
Jedno jsem našla,  
a bylo to taky v pořádku, 
ale bez klimatizace. 
Bylo to na otevřeném  
prostranství, něco  
jako na kempování. 
Problém je ten,  
že nemáme stany,  
takže by to nefungovalo. 
Mohli bychom ho použít, 
ale nebylo by dobré, 
kdyby začalo pršet. 
Bylo by to v pořádku, kdyby  
nepršelo. Oni tam mají  
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hodně velkých stanů  
a mohli bychom sedět v nich, 
ale místní  
hotelové vedení řeklo: 
„Prosím, neodcházejte! 
Prosím, neodcházejte!“ 
Žádali mé pomocníky, 
aby mě zavolali zpět. 
Vrátila jsem se tedy zpět. 
Oni řekli:  
„To je v pořádku! 
Prosím, požádejte Mistryni, 
aby se vrátila!“ 
„Prosím, požádejte Mistryni, 
aby se vrátila!“ 
Řekla jsem tedy:  
„Dobrá! Dobrá!“  
Oni řekli: „Nevadí! 
Pošleme naše hosty  
někam jinam, 
a necháme celé to místo vám 
a můžete si dělat, co chcete.“ 
Kde najdeme tak  
pohostinnou zemi 
a pohostinné lidi? 
Jak to, že jsou tak dobří? 
Skutečně je velice miluji. 
Thajci jsou skutečně milí. 
Jsou skutečnými věřícími  
v buddhismus 
a jsou  
skutečně dobrými buddhisty. 
Jsou tak pohostinní. 
Nicméně na tomto místě 
je to skutečně mimoťádné. 
To místo otevřeli pro nás 
a poslali všechny své hosty 
do jiných hotelů. 
Oni hostům vysvětlili: 
„Tady se koná  
velká konference, 
kde je hodně lidí. 
Máme obavy z toho, 
že by to pro vás  
mohlo být nepohodlné.  
Zajistili jsme  
pro vás jiný hotel,  
který je lepší třídy.“ 
Nicméně museli  
v některých případech 

zaplatit rozdíl. 
Ale my jsme na sebe převzali 
zaplacení za vyrovnání, 
za všechno nepohodlí 
nebo vyšší náklady, 
které s tím byly spojené. 
Byli jsme ochotni zaplatit 
za to všechno. 
Avšak oni to nedělali 
kvůli tomu. 
Poslali své hosty pryč  
ještě dříve, 
než věděli, že zaplatíme. 
Hotel zaplatil  
to vyrovnání.  
Je dost obtížné najít 
takové dobré lidi. 
Cítím, jak se celý svět  
zlepšuje. 
Skutečně ano. 
Policie se přišla podívat,  
všimla si, 
že nám nestačí toalety, 
tak nám sem poslali  
přenosné toalety. 
Je to velmi dojemné! 
Skutečně dojemné! 
Thajci jsou skutečně  
soucitní  
a pohostinní. 
Vy si tedy užíváte  
velkého požehnání. 
Gratuluji! 
Je to tedy stále v pořádku. 
Teď je to s vodou 
a se vším v pořádku. 
Když jsme přijeli, 
v hotelu nebyli připraveni, 
tak chyběla voda. 
Museli jsme objednat vodu  
z venku. 
Teď je to pro nás  
mnohem pohodlnější. 
Cítíte se mnohem lépe?  
(Ano.) Je to v pořádku?  
Pokud by se vyskytla  
nějaká potíž, prosím, 
snažte se to pochopit. 
Udělali jsme, co jsme mohli,  
a stejně tak vedení hotelu. 

Policie udělala také  
to nejlepší, co mohla! 
Můj Bože! 
Kde můžete najít 
takovou policii? 
Oni jsou skutečně milí! 
Oni nám soucitně poslali 
toalety z obavy, 
abychom neměli málo toalet. 
V hotelu automaticky  
objednali více vody, 
aby uspokojili naši potřebu. 
Je toho mnohem víc,  
než mohu zmínit. 
Jsou to skutečně milí lidé. 
Tak milí lidé, skutečně! 
Tady je to taky velmi dobré 
pro Číňany. 
Je pro vás snadné přijet sem,  
že? 
Velmi snadné. 
Skvělé! Skvělé! 
Skutečně jsem nemohla mé 
pocity vyjádřit slovy. 
Byla jsem příliš dojatá, 
tak dojatá. 
Vrátila jsem se tedy.  
Je v pořádku, abychom se 
trochu stlačili?  
Dobrá. 
Nějaké otázky?  
Děti?  
Můžete mluvit.  
Je to v pořádku. 
Jak se máte, Mistryně?  
Jak se máte, Mistryně? 
Aulačanka (Vietnamka). 
Mám se dobře, děkuji,  
děkuji vám. V pořádku. 
Jak se máš ty, drahá? 
Dobře. 
Bavili jste se  
během těchto dní? 
(Děkuji, Mistryně.) 
Ano? (Ano, hodně zábavy.) 
Jste velmi šťastné, ano. 
Máte nějaké další otázky? 
Mistryně,  
rád bych Vás následoval 
a žil jako mnich. 

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


Titul: TV_1899_Čistá láska dětí k Mistryni 

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 3 / 5 

Ach, chceš žít jako mnich. 
To je důvod,  
proč sis už oholil hlavu? 
Už sis oholila hlavu, 
abys byla připravena? 
(Ano.) Dobrá. 
Přemyslíme to 
později, drahá. Přemyslíme  
to později ano? (Ano.) 
Přemýšlejme o tom později.  
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Nebudeš rodičům chybět, 
když se staneš mnichem? 
Je v pořádku praktikovat  
doma. (Ano, Mistryně.) 
Můžeš být i doma mnichem.  
(Dobrá.) 
Odříkáme se jen v našich  
srdcích. Ano? 
Není potřeba se odříkat  
navenek. 
(Ano, děkuji, Mistryně.) 
Dobrá, rádo se stalo. 
Dobrá. 
Je tady víc dětí, 
které se chtějí na něco zeptat? 
Přiveďte je sem. 
Sem, sem, sem. 
Mistryně, vyrobila 
jsem pro Vás malou panenku. 
Děkuji ti. Děkuji ti. 
Děkuji ti. 
Děkuji, děkuji! 
Nech si ji pro sebe. 
Vážím si tvé vlídnosti. 
Ano? 
Děkuji Vám, Mistryně! 
Je moc krásná! 
Také ti dám  
na oplátku panenku. 
Děkuji Vám, Mistryně!  
Děkuji! Děkuji! Děkuji! 
Uchovej ji pro mě v bezpečí, 
ano? (Dobrá.) 
Dělala bych si starosti, abych 
ji neztratila. Je bezpečnější, 
když si ji necháš, ano? 
(Dobrá.) Děkuji ti. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. Další.  

Mistryně, mám otázku. 
Za deset dní  
mi bude 12. 
Dala byste mi, prosím,  
zasvěcení?  
Dobrá, dobrá! 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Bude to v pořádku, budou-li 
tvoji rodiče souhlasit. 
Další. Počkej prosím. 
Mistryně, je mi 8 let. 
Moji rodiče jsou zasvěceni. 
Kdy mohu získat 
plné zasvěcení? 
Za čtyři roky. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Nespěchej. 
Mistryně, mohu, prosím, 
získat plné zasvěcení teď? 
Kolik ti je? 
Jedenáct. 
Jedenáct?  
Ještě jeden rok, dítě. 
Ano? Ještě jeden rok, dobrá? 
Dobrá? 
Ještě jeden měsíc. 
V lednu mám narozeniny. 
V lednu ti bude 12?  
Ano. 
Tedy  
jeden… dva měsíce navíc 
a bude ti dvanáct? 
Ano. 
Dobrá. Dobrá. Dobrá. 
Jak se máte, Mistryně? 
Mám se dobře. Děkuji. 
Jak se máš ty? 
Mám se fajn. 
Bavila ses během  
těchto dnů? 
Jsi unavená  
nebo něco? 
Jsem šťastná. 
Nejsi unavená.  
Dobrá, dobře. 
Další. 
Kdo je další? 
Mistryně,  
mohla byste, prosím, příště  

přijet do Hohhot? 
Mongolska! 
Budu-li mít příležitost, 
přijedu. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji tobě. 
Ahoj, Mistryně! 
Ráda bych získala  
plné zasvěcení. 
Je mi deset. 
Mohu ho taky získat? 
Ne, nemůžeš. 
Je příliš brzy. 
Můžeš, prosím, ještě 
chvilku počkat? 
Ano? Nespěchej. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Jsem Turbold. 
Jsem z Mongolska. 
Moc Vás miluji. 
Drahá Mistryně,  
jak se máte? 
Jsem z Mongolska 
a velice Vás miluji. 
A jsem velmi šťastná, 
že Vás tady vidím. 
Dobrá. Děkuji ti.  
Tolik Vás milujeme. 
Děkuji. 
Děkuji vám.  
Také vás miluji. 
Jsem rád, že vás vidím,  
Mistryně Ching Hai.  
Přijel jsem z Koreje. 
Jmenuji se Jo-hyun. 
Velice Vás miluji! 
Děkuji ti!  
Také tě miluji. 
Jsem tak šťastný, 
že Vás vidím. 
Jsem šťastný, že Vás vidím. 
Jsem také šťastná,  
že tě vidím 
Děkuji Vám. 
Tvoje angličtina  
je moc dobrá. 
Mistryně,  
jste v poslední době 
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zdravá? 
Ano, děkuji ti. 
Bude mi 12 let 
za čtyři měsíce, 
mohu získat plné zasvěcení? 
Odkud jsi? 
Jsem z Číny, 
pevniny. 
Formóza (Taiwan) 
nebo pevnina? 
Pevnina. 
Pevnina? Dobrá. 
Pak ti dám zasvěcení. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Je obtížné přijet 
z Číny.  
Je velmi obtížné přijet 
z Číny, pevniny. 
Mistryně,  
jste nádherná! 
Děkuji ti! 
Ty jsi taky moc hezký. 
Mistryně,  
jste moc krásná! 
Ty jsi taky krásný. 
Nějaké další otázky? 
Mistryně. 
Kde jsi? Dobrá. 
Přijela jsem z Indonésie. 
Jsem ráda, že Vás vidím. 
Jsi z Indonésie? 
(Ano.) Dobrá. 
Vítej. 
Jsem moc ráda, že Vás vidím.  
Děkuji ti. 
Miluji Vás, Mistryně.  
Já tě taky miluji. 
Děkuji Vám. 
Děkuji tobě. 
Jsem tak šťastný,  
že Vás vidím! 
Kde jsi? 
(Tady.) Dobrá, jsem 
taky šťastná, že tě vidím. 
Jsem tak šťastný, 
že Vás vidím. Já… 
Odkud jsi?  
Ze Singapuru. 
Vítej! 
Je to popáté,  

co Vás vidím! 
Poprvé? 
Popáté. 
Popáté?  
Ano. 
Máme tedy  
dobré spříznění? 
A už mám  
poloviční zasvěcení. 
Já vím, já vím.  
Kolik je ti teď let? 
Je mi osm. 
Dobrá. Dobrá. 
Jsi šťastný? 
Ano, velice šťastný.  
Dobře. Dobře. 
Jsem šťastná, že tě vidím.  
Popáté, že? 
Ano. Popáté. 
Popáté, šťastný.  
(Ano.) Dobrá. 
Když jsem byl dítě, 
dotkla jste se mé hlavy. 
dotkla jste se mé hlavy.  
Když jsi byl dítě.  
Teď jsi velký. 
Ano. Jsem velmi šťastný. 
Také tě miluji. 
Ať žije Mistryně 
sto let. 
Já žiji v Au Lac (Vietnamu), 
pojedete se mnou 
zpátky do Au Lac, 
Mistryně? 
Moc Vás miluji. 
Když budu moci,  
pojedu, ano? 
Děkuji ti. 
Vážená Mistryně, 
všichni zasvěcení z Au Lac 
by Vám rádi uctivě  
nabídli dárek. 
Dobrá, tam  
už jsou dárky. 
Budeš je mít později, 
ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. 
Toto vezmi dětem. 
Poslední. 

Mistryně, 
moc Vás miluji. 
(Děkuji ti.) 
Jak se máte, Mistryně? 
Mám se fajn, děkuji ti. 
Ráda bych získala  
plné zasvěcení. 
Souhlasíte, Mistryně? 
Kolik je ti let? 
Je mi 10 let. 
10 let. 
Počkej ještě 2 roky, ano? 
(Ano.) 
Jsi z Au Lac (Vietnamu)? 
(Ano.) 
Jak jsi se sem dostala? 
Letadlem? (Ano.) 
To je dobré, dobrá. 
Počkej, ano? 
Mistryně. 
Ano. 
Když jdeme k lékaři, 
musíme brát léky. 
Nicméně,  
lékař si také není jistý, 
zda ten lék 
je veganský nebo ne. 
Můžeme ho brát? 
Když ho berete  
a nevíte, 
potom je to v pořádku. 
Pokud víte,  
potom ho neberte. Snažte se, 
jak nejlépe můžete,  
tomu vyhnout, dobrá? 
Děkuji Vám, Mistryně.  
Rádo se stalo. 
Zdravím, Mistryně.  
Kde jste? 
Jsem Klára. 
Ano. 
Přijela jsem z Ottawy. 
Miluji Vás. 
Miluji tě. 
Skutečně jsem Vás  
chtěla vidět. 
A miluji Vás. 
Děkuji ti, drahá.  
Miluji tě. Miluji tě.  
Jsem také šťastná,  
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že tě vidím. 
Ahoj, Mistryně. 
Bude mi za 7 měsíců 
12 let. 
Mohu, prosím, získat 
plné zasvěcení? 
Kolik měsíců? 
Za 7 měsíců 
mi bude 12. 
Mohu, prosím, získat  
plné zasvěcení? 
Sedm měsíců. 
Sedm měsíců 
je dlouhá doba. 
Odkud jsi? 
Formóza (Taiwan). 
Pak, prosím, počkej, ano? 
Na Formóze (Taiwanu) 
je to snadné. 
Můžeš získat zasvěcení 
kdykoli. Nespěchej. 
Zdravím, Mistryně. 
Proč slyším  
jen jeden Zvuk 
během meditace na Zvuk? 
Poslouchej, cokoli přijde.  
Dobrá?  
Nemůžeš slyšet jasně, 
je-li to příliš komplikované. 
Jeden Zvuk stačí.  
Ano? 
Děkuji vám. 
Co můžeme udělat, abychom  
pozvedli svoji moudrost? 
Meditovat více, 
a později se pozvedne,  
dobrá? 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. 
Trvá to nějaký čas, ano? 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně. 
Miluji Vás. 
Drahá Mistryně, 
miluji Vás tak moc. 
Dobrá. 
Mistryně, až budu spát, 
můžete mne vzít  
ještě jednou do Nebe, 
abych tam mohla létat? 
Dobrá. Můžeš!  

Někdy! Dobrá? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Avšak musíš být vzhůru. 
Kdybys spala,  
nevěděla bys, 
že jsem tě tam vzala. 
Ano. 
Teď si rozdejme dárky. 
Přineste ty dárky sem. 
Mistryně, Mistryně! 
To je pro mne? 
Och, děkuji ti. Pomůžeš mi, 
a necháš si to za mě?  
(Ano.) Mohla bych to  
ztratit při cestách. 
Ty se mi  
o to postaráš, ano. 
Přineste dárky sem. 
Dárky. 
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