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Jak se máte? (Skvěle.) 
Odkud jste? 
Co? (Šanghaj.) 
Myslela jsem, že vypadáte 
jako Taiwanci (Formósané).  
Dobrá. Kde jsou 
Číňané? 
Jsou ještě tady? (Ano.) 
Proč sedíte tak daleko? 
Jak smutné! 
Vystřídejte se. Dobrá. 
Kdo vám řekl,  
abyste bydleli tak daleko? 
Teď bychom tedy měli začít! 
Měli byste jít spát 
v 9 hodin večer. 
Doteď jste meditovali 
jen dvě hodiny. 
Nevadí! 
Můžeme pracovat přesčas. 
Já pro vás pracuji přesčas. 
To se nepočítá do vaší  
meditace. Ano? 
Je to extra bonus, ano? 
Úroky. 
Vyprávět příběhy 
u postele. 
Příběhy u postele? 
Přestaňte snít! 
Nemáme tady žádné postele. 
Příběhy u postele. 
Vy dovedete  
spát takto hlasitě  
i bez postele. 
Kdybyste měli postel, 
ani byste nevstali. 
Ano. Já mám taky  
hrůzu ze spaní v posteli. 
Je to příliš pohodlné. 
Než jsem přijela na Formózu, 
už jsem zapomněla,  
co je to postel. 
Položila jsem si 
spacák na zem a 
do druhého jsem si vklouzla, 
pak jsem mohla spát. 
Tak se mi dobře spí, tak si 
představte, kdybych měla  
postel! Nikdo by  
nepracoval.  

Skutečně! 
Nevím, jak dlouho 
byste museli čekat  
na svého Mistra. 
Někdy  
pracuji všechny hodiny, 
a stejně nejsem hotová. 
Moje práce narůstá. 
Není to špatné. 
Co je dnes za den? 
20.?  
20.? (Ano.) 
Setkání začalo, 
ano? Dobrá. 
Setkání začalo! 
Teď vám řeknu příběh, 
abyste mohli jít spát – 
Myslím, abyste dál mohli  
spát nebo znovu spát. 
Nevadí. 
Spěte, jestli můžete. 
Když přijedete domů, 
nebudete mít  
tolik času na spaní.  
Budete vyčerpaní  
z každodenní práce. 
Tak žalostné. 
Předtím jste si mysleli,  
že pracovat 8 až 10 hodin 
je hodně. 
Je to tak? Ano? 
Stěžovali jste si? 
Ano? Ne. 
Předtím,  
když jste šli do práce,  
říkali jste si,  
že pracovat 8 až 10 hodin  
každý den je únavné! 
Vyčerpávající! 
Teď musíte pracovat  
přesčas 
jako Japonci. 
Japonci pracují 
dlouho do večera, 
po úředních hodinách. 
Když si odpracují 
8 až 10 hodin, 
po normálním pracovním  
čase ještě dobrovolně  
navíc několik hodin pracují  

pro továrnu 
a pak mají schůzi, 
než jdou domů. 
Díky tomuto postoji 
Japonci prosperují. 
Je to pravda? 
Tak jejich země 
silně ekonomicky vzkvetla 
i v jiných oblastech. 
Jinak by 
Japonci byli taky 
v bolestivé situaci. 
Byli dokonce bombardováni. 
Raději bych  
o této historii nemluvila. 
Nicméně, je o tom  
dobré se příležitostně  
zmínit, aby si lidé připomněli 
krutost války. 
Obě strany velice trpí. 
Oba útočníci 
i napadení  
musí trpět. 
Není nic dobrého 
na vítězství 
a pro poraženého 
je to ještě horší. 
Proto 
není válka nikdy dobrá. 
My chceme mír, 
mír, mír, 
mír, mír! 
Každý den přeříkáváme: 
mír, mír! 
Myslím, že můžeme dát  
nějaký krásný růženec 
vůdcům zemí 
a naučit je přeříkávat  
tuto mantru každý den – 
jedna stačí. 
Mír… mír… mír… 
Kdyby se jim to zdálo příliš 
nudné, naučíme je další. 
Harmonie… harmonie… 
harmonie… 
Pokaždé, když se budou 
nudit, vrátí se zpět. 
Mír… mír… mír… 
Kdyby se skutečně nudili, 
Mír a harmonie… 
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mír a harmonie… 
Ano! Přeříkávání takové  
mantry by bylo prospěšné. 
Nabitá  
požehnáním Mistra 
to by bylo jistě prospěšné. 
Vše pozitivně přeříkáváno 
bude mít jistě 
pozitivní výsledky. 
Pozitivní síla  
je nepředstavitelná. 
Říkali jsme vám  
o experimentu v Japonsku. 
Ano? 
Udělali experiment 
s vodou. 
Nalepili positivní slova  
nebo jména 
nějakých pozitivních lidí 
na sklenice vody 
a ta voda byla pak velmi 
krásná a čistá. 
Je to tak? 
Když ji pak zmrazili 
měla vzory 
krystalů. 
Když se na sklenici nalepily 
špatná slova nebo 
jména špatných lidí, 
když se voda zmrazila, 
ze vzorců krystalů 
byla špína a tmavá barva,  
místo toho, aby měly 
krásný tvar. 
Když se „dobrá“ voda 
zmrazí, 
vypadá jako sněhové vločky,  
s květinovými vzory, 
Velmi krásné! Ano? 
Když nalepí špatné jméno 
nebo špatné slovo 
na sklenici, 
zmražená voda bude  
vypadat tmavě a pošmourně, 
jako blátivá voda 
a bude podivných tvarů, 
místo krásných vzorů 
sněhových vloček. 
Teď to víte. 
To byl jen  

experiment  
obyčejných lidí. 
Pro nás,  
duchovní praktikující, 
cokoli přeříkáváme 
je efektivní. 
Proto buďte opatrní na to,  
co přeříkáváte! Dobrá. 
Nepeskujte svého manžela 
nebo manželku moc. 
Jen přeříkávejte Budhovo  
jméno. Proto 
jsem uvažovala o tom,  
že dáme korálky 
na přeříkávání manter 
všem vůdcům  
zemí, 
zdarma, aby mohli 
každý den přeříkávat. 
Jistě by to bylo  
efektivní! Mohou si 
připomínat: 
mír a harmonie, 
mír a harmonie… 
Mír… mír… mír… 
Harmonie… harmonie… 
harmonie… 
Mohou to přeříkávat 
v jakémkoli pořadí, 
bez omezení. 
Jak by přeříkávali,  
počítali by svými prsty. 
Když by se tato ruka unavila, 
vyměnili by ji za druhou. 
Ano? Kdyby byly obě ruce 
zaměstnané, nemohli by  
náhodně něco podepsat 
nebo podepsat příkaz k válce. 
Je to tak. Příkazy. 
Když je mír, 
není potřeba nic  
podepisovat. 
Všichni jen  
odhodí své zbraně 
a všechny je spálí. 
Není třeba nic podepisovat 
a mír přijde  
přirozeně. 
Aby začala válka, 
na to potřebují hodně věcí. 

Potřebují  
souhlas 
mnoha úřadů, 
jako je honí sněmovna, 
dolní sněmovna, než  
zahájí válku.  
Také musí vydat  
hodně příkazů 
generálům, než  
válka začne. 
Číňané mohou  
jít blíž. 
I kdyby se posunuli 
o centimetr blíž, 
je to dobré. 
Já znám vaše srdce. 
Můžete si sednou  
s vašimi bratry  
a sestrami tady. 
Mám k vám, zápaďákům,  
velký ohled, 
dlouhé nohy, 
vy to víte, že? 
Někdo to ví? 
Všichni to víte. Dobrá, ano. 
Protože jsou vaše nohy 
dlouhé, bojím se,  
že byste se nevměstnali 
do davu, proto vás vždy 
nechávám sedět vpředu. 
Dokonce i teď,  
když je řada na Číňanech, 
stále sedíte  
po obou stranách. 
Nezneužívejte 
svého privilegia. 
Ano? Fér je fér. 
Řekla jsem, že fér je fér.  
Vždy na ně beru ohled  
a nechávám je sedět vpředu. 
I když je  
setkání s Číňany, stejně 
je nechávám sedět vpředu, 
protože mám strach, 
že by si nezvykli 
být namačkaní. 
Jejich nohy jsou  
taky dlouhé 
a potřebují hodně místa. 
Proto stačí, když  
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je necháme sedět po stranách. 
Dobrá. Kde jsme byli? 
Mír. 
Mír, mír, mír… 
Dobře, že  
mluvím o míru, 
jinak by byla válka. 
Řeknu vám. 
Musím hrát roli 
matky i táty  
najednou, 
proto potřebuji 
vypadat sladce  
i přísně, jak je potřeba. 
Někdo potřebuje, abych byla  
přísná, někdo mě potřebuje  
sladkou. Nemohu mít  
stejnou tvář,  
jako Buddha ze dřeva. 
Kdybych byla taková, stačilo  
by, abyste uctívali doma,  
nepotřebovali byste najít  
Mistra. Ano? Nemám čas, 
abych předstírala zdvořilost. 
Musím žáky učit 
a zvládat celý svět.  
a zvládat celý svět. 
Nemám čas, abych jednala 
zdvořile, pro vaši podívanou.  
Už jsem vám to řekla dříve: 
nepřijela jsem sem, abyste 
mě obdivovali: „Mistryně 
je nejsladší osoba!“ 
Ne! 
Je mým záměrem 
předstírat, že jsem  
nejsladší osoba? 
Musím si každý den 
nasazovat stejný  
strojený úsměv? 
Musím lidi 
utvrzovat 
o mé dobré reputaci? 
Jsem tady, 
abych vás nějak oceňovala? 
Ne. Přijela jsem sem, 
abych vám dala šanci 
stát se dobrým člověkem. 
Pokud nejste dobří, 
pak vás budu napravovat,  

dokud nebudete dobří. 
Napravuji vás postupně. 
Ano? Například, 
pro lidi je taky těžké 
postavit takové pódium. 
Musí to vyrovnat, 
brousit, řezat a smontovat, 
dokud nejsou spokojeni, 
ano? 
Kdyby to nebylo perfektně 
nařezáno do tvaru, jako teď, 
jistě by dál řezali, 
brousili a napravovali, 
dokud by nebyl 
úhel naprosto správný. 
Jen tak mohou postavit 
tak nádherné pódium. 
Je to tak? Schody jsou  
tak přesně  
a krásně postavené. 
Každý úhel je  
přesně vypočítán. 
Já dělám totéž.  
Když nejste dobří, 
opravím vás. 
Když jste pevní 
a v pořádku, 
pak já budu taky v pořádku. 
Pokud chcete,  
abych vás nechala být, 
pak praktikujte sami. 
Sami se uzemněte,  
očistěte, ořežte a pokrájejte 
až přijedete domů, 
až si budete myslet,  
že s vámi budu spokojená, 
a pak je to v pořádku. 
Není to ale jisté. 
Stejně nemusíte být dobří, 
když ale přijdete sem,  
musím vás jen trochu  
poopravit. 
Pokud nepraktikujete 
doma, budu vás muset  
poopravit hodně,  
když sem přijedete 
a oba budeme  
vyčerpaní. 
Už o těch věcech 
nemluvme. 

Kde jsme skončili? 
Pracovitý 
duch Japonců. 
Mluvila jsem o tom. 
Dobrá. To je dobré. 
Protože Japonci  
pracují tak tvrdě a mají  
ducha odříkání, 
jejich země se obnovila 
a stala se jednou 
z nejsilnějších zemí 
na světě. 
Války vznikají  
jen kvůli hamižnosti. 
Ani trocha hamižnosti 
není v pořádku. 
Jakýkoli druh chamtivosti 
je stále chamtivost. 
Brát si, co si 
brát nemáte je chamtivost. 
I kdyby to bylo  
jen stéblo trávy, 
je to chamtivost. 
Patří někomu jinému, ne? 
Nejsme v divočině. 
Není to tak, že by tam 
narostla tráva tak vysoká, 
že by tam nikdo jiný nechtěl  
sedět, kromě nich. 
Je to první řada! 
První řada je žádaná. 
Všichni by tam  
chtěli sedět, 
je ale obsazená. 
Jsou taky tak vysocí, 
že by blokovali lidi 
za nimi. 
Musel jsem je zajistit. 
Nemám ráda nespravedlnost.  
To je problém 
tohoto světa.  
Nemám ráda nic,  
co je v rozporu s pravdou, 
ctností a krásou. Ano? 
Je jedno, kdo oni jsou, 
je to stejné.  
Pouze nemám to ráda.  
Skutečně nemám ráda, co  
ty lidičky teď dělají.  
Buďte striktní  
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v dodržování pravidel.  
Neberte si nic,  
co není vaše.  
Jestli to je jenom místo na  
sezení, místo na stání nebo 
dokonce vzduch. Dobře? 
Dokonce ani květinu,  
nedívejte se na ni,  
jestli není vaše.  
Vezměte si, jestli je vám to 
darováno. Jestli je to pro  
veřejnost, pro každého,  
aby to užíval, pak to  
samozřejmě můžete užívat. 
Avšak je špatné zabírat  
místo jiným lidem 
nebo věci jiných lidí  
a je jedno, kdo jsou.  
Ó, můj Bože.  
Mluvili jsme o míru 
a stali jsme se  
nemírovými kvůli 
těm několika lidem.  
Tak vidíte,  
jenom jedna sobecká akce 
a kolik způsobí 
těžkosti.  
Je to jako řeka, která  
teče hladce.  
Jestli postavíte zeď,  
abyste ji zahradili, 
dokonce i když voda 
stále může pronikat, 
již není tak hladká  
jako předtím. Je to pravda?  
Učila jsem vás  
dlouhou dobu,  
že oba, jak cizinci, tak místní 
musíte zachovávat 
pět pravidel.  
Je to velice jednoduché.  
Nemůžete dodržovat ani  
těch pět pravidel? 
Toto je čas  
pro Číňany.  
Každý to ví.  
Jestli to nevíte,  
podívejte se kolem,  
a měli byste to poznat.  
Je tam někdo  

s vysokým nosem 
sedící vedle vás?  
Je tam?  
Jestli ne, znamená to, že 
to není vaše místo 
a měli byste jít  
někam jinam. Dobrá.  
Chcete meditovat 
nebo jít zpátky spát?  
Chcete  
jít zpátky do stanu 
a meditovat, ano?  
Můžete meditovat  
ve stanu,  
nemusíte tady zůstat.  
Můžete dělat,  
co chcete.  
Je pro ně v pořádku,  
aby tady meditovali v noci?  
Nebo jim bylo řečeno, 
že to nemohou dělat?  
(Můžou meditovat přes noc.) 
Přes noc je to fajn. Dobrá.  
Kdokoliv může meditovat 
přes noc, může to dělat tady.  
Jestli nemůžete, pak jděte  
zpátky do stanu odpočívat. 
Jestli usnete,  
váš soused 
vás může vzbudit. Ano? 
Když uvidíte, že někdo  
chrápe příliš hlasitě,  
požádejte ho, aby šel zpátky 
do stanu, ano?  
Je v pořádku,  
když chrápete trochu, 
ale když chrápete 
celou noc,  
pak to není dobře. Dobrá?  
Nemáme tady  
skutečný strop, takže 
když chrápete příliš hlasitě, 
nejsem si jistá, jestli  
to vydrží. Ale je to postaveno 
tak pěkně. Je příliš teplo, aby  
se meditovalo přes den? (Ne.) 
To je perfektní. Zvláštní.  
Počasí letos  
na Formose (Taiwan)  
je velice dobré. (Ano.) 

Jenom 18 nebo 19  
stupňů Celsia.  
Akorát pro vás, abyste se  
přikryli  
dekou 
nebo spacákem a spali.  
Jakmile si sednete,  
hned  
usnete. 
Je to velice pohodlné.  
To tak nebývalo.  
Nebo se mýlím?  
Zapomněla jsem.  
Bývalo chladněji.  
Bývalo chladněji – 
ale to není dobrý jev. 
Říkala jsem vám.  
Globální teplota 
se mění příliš rychle.  
Jestli to půjde takhle dál, 
budeme se muset přestěhovat 
na severní nebo jižní pól 
abychom přežili.  
Takže se snažte šetřit energii,  
ano? Již jsem se  
o tom zmiňovala.  
Když můžete koupit 
výrobek, který neprodukuje 
emise, udělejte to prosím.  
Vyměňte svoje žárovky 
za úsporné.  
Dobře? Používejte solární 
světla mimo váš dům.  
V noci je můžete použít 
jako venkovní světlo.  
Pak nepotřebujete 
vaše vlastní světlo.  
Nějaké světla mohou svítit 
sami osobě 
a nejsou velká.  
Můžete je používat jako  
baterky nebo na čtení.  
Některé jsou větší 
a tudíž jasnější. Ano?  
Můžete si koupit velikost,  
vhodnou pro vaše potřeby.  
Samozřejmě stojí více,  
ale ušetříte  
na vašem účtu za elektřinu, 
takže to není špatné.  
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Můžete je nechat na slunci  
celý den. Ano? 
Přečtěte si instrukce  
než to zapnete.  
Některá světla jsou jiná 
a mohou se zapnout  
rovnou.  
Potřebují 
absorbovat sluneční světlo 
den nebo dva 
předtím, než se zapnou.  
Některé se mohou zapnout  
rovnou. Záleží.  
Pak můžete použít světla.  
Večer  
přinesete světla dovnitř 
jako vnitřní svítidla.  
Používejte je kdekoliv  
můžete. Neříkám, že se  
mohou používat všude –  
pokud jste si zřídili  
solární systém, 
pak může být používán 
na mnoha místech, 
i na sledování televize.  
Mívala jsem místo  
v horách, kde 
jsem mohla využívat sluneční 
energii k sledování TV,  
nabíjet telefon,  
a dělat mnoho dalších věcí, 
ale nemohla jsem  
pohánět pračku.  
Vařívala jsem 
se solární energii v Indii,  
ale potřebovali jsme  
speciální kamna,  
ne jakékoliv kamna.  
Konstrukce byla velice  
jednoduchá.  
Sestává ze zrcadla 
a když sluneční světlo 
je soustředěno na zrcadlo,  
bude uvnitř horké. 
Vaření zabere čas, 
ale jídlo je poživatelné.  
Používala jsem to k vaření 
rýže a rýže se uvařila dobře.  
Měla jsem další kamna na  
pečení veganských koláčků.  

Nakrájela jsem zeleninu  
na malé kousky.  
Čím menší kousky,  
tím rychleji se uvaří.  
Pak jsem přidala trochu soli, 
koření a olej.  
Nechala jsem to v solárních  
kamnech dvě hodiny 
a bylo to hotové.  
Záleží na tom,  
jak horké je slunce. Jestli 
je horké, uvaří se to rychle.  
Jestli není příliš horké,  
je to stále v pořádku.  
V tomto věku lidi 
objevili něco,  
co se může používat  
dokonce i za deštivých dnů. 
Ale energie z normálního  
solárního systému může být 
uchovávána v bateriích 
a používána pomalu místo,  
aby se použila přímo.  
V současnosti některé 
telefony mohou být znovu 
nabity sluneční energii.  
Měla jsem ten typ telefonu 
dříve.  
Ty, které máme teď 
nemohou být nabity 
tímto způsobem,  
nicméně jsou  
takové telefony, které  
mohou být znovu nabity 
sluneční energií. 
Víte to?  
Jestli můžete,  
prosím pokuste se je koupit.  
Nebo můžete použít sluneční  
energii na nabití vašeho  
telefonu. Jen dělejte, co  
můžete. Je také energie větru.  
Lidé v současnosti přemýšlí 
o všech typech řešení, 
protože jsou vystrašeni  
a začínají být nervózní.  
Ale my to víme, protože 
jsme o tom již mluvili 
před dlouhou dobou.  
Předtím, než se stali  

nervózními, jsem řekla, 
že jedení masa 
je hlavní příčinou 
(globálního oteplování). 
Spojené národy 
oznámily veřejnosti, 
že chov hospodářských 
zvířat způsobuje více 
světových emisí plynů, 
než automobily. 
To je důvod 
číslo jedna. 
Věděli jsme to již dávno, 
ale nikoho to nezajímalo. 
Proto jste vy, vegani, 
opravdu soucitní. 
Nejenom že 
zachraňujete zvířata, 
ale zachraňujete také lidi, 
protože lidé mohou přežít 
jedině pokud tato Země 
bude nadále existovat. 
Takže jste 
přispívali k environmentální 
ochraně po mnoho let, 
je to tak? 
Díky veganské stravě 
méně lidí chová zvířata. 
Je to stále 
lepší a lepší. 
Kdyby nebylo veganů, 
svět by byl horší. 
Ale měli bychom pracovat 
tvrději. Když jdete 
na skupinovou meditaci, 
prosím podělte se o auto, 
pokud můžete. 
Podělte se o auto, když jdete 
nakupovat nebo kamkoliv, 
nebo pomozte nakoupit 
jedni pro druhé. 
Například, 
pokud máš moc práce, 
můžu pro tebe nakoupit. 
Pokud má on hodně práce, 
také pro něj mohu nakoupit. 
Například tak. 
Můžete se podělit 
o cokoliv jen lze. 
Zkuste jezdit autobusem 
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nebo vlakem, pokud je to 
možné. Když jdete na 
skupinovou meditaci, 
na nákup nebo do práce, 
dohodněte si čas 
na sdílení auta. 
Někdy budete možná 
muset chvíli počkat u cesty. 
Jezděte do práce 
a vracejte se z ní společně, 
pokud je to možné. 
Pokud chodí vaše děti 
do stejné školy, můžete je 
vzít dohromady. 
„Dnes je vezmu já, a zítra 
je vezmeš ty.“ 
Například tak. 
Pak můžeme ušetřit 
více a více. 
Děláme, co je v našich silách, 
abychom ušetřili, je to tak? 
Nejdříve musíme pomoci 
sami sobě a pak nám 
pomůže Bůh. 
Bůh nám dal spoustu 
stromů a kyslíku. 
Původně naše Země mohla 
vydržet po velmi dlouhý čas, 
ale mnoho lidí 
vypálilo lesy,  
aby postavili obydlí, 
nebo aby vypěstovali jiné, 
výnosnější plodiny, 
takže vypálili  
spoustu lesů. 
Ne všechny lesní požáry 
byli přírodní; 
některé způsobil člověk. 
Mnoho z nich. 
To protože 
když byly lesy vypáleny, 
mohli říct, „Nyní už tu 
nejsou žádné stromy, 
můžu si zažádat o povolení 
postavit domy,“ 
nebo vysadit něco, co je 
pro ně výnosnější. 
Takže lidé světu  
způsobili nejvíce škody. 
Nejenom že 

nejedí vegansky, 
ale také spalují kyslík, 
vypalují lesy a ničí 
systém výroby kyslíku. 
Dělají také mnoho 
jiných věcí. 
Chovají zvířata vytvářející 
spoustu jedovatého plynu. 
Užívají 
spoustu chemikálií. 
Dokonce i věci jako je 
sprej na vlasy jsou škodlivé. 
Mnoho z těchto věcí 
ničí naši ochrannou 
atmosféru. 
Proto se Země 
stále více ohřívá. 
Měnilo se to pomalu, 
ale nyní ke změně 
dochází velmi rychle, 
protože… 
Samozřejmě že újma 
způsobená emisemi 
nemůže být snížena. 
Už je zde, 
takže se jen může 
každý den zvyšovat. 
Neměli bychom jen 
počítat, jak rychle se 
denně zvyšuje – 
ne, už tady je, 
a my k ní každým dnem 
přidáváme víc. 
Takže to není o tom, 
o kolik se každý den 
navýší, je to tak? 
Škoda už je napáchána, 
existuje 
a my ji každým dnem 
zhoršujeme, 
takže nemůžeme jen 
počítat o kolik se emise 
navyšují každým dnem 
a říci, kolik let ještě máme 
na nápravu. 
Ne, ne, ne! 
Už nyní je to velmi špatné, 
a my to zhoršujeme. 
Uhlíkové emise tu 
zkrátka zůstávají. 

A také sluneční teplo 
je zachyceno 
uvnitř atmosféry  
a tak způsobuje  
globální oteplování. 
Ale teplo není tak špatné. 
Stává se to horší, 
když přicházejí povodně. 
V těchto letech je 
stále více a více povodní. 
Minulý rok jich bylo 
docela hodně. Proč? 
Vy víte proč. Ano? 
Mluvila jsem o tom 
již dávno. 
Zatímco jsme oddaní 
naší práci, musíme také 
chránit sami sebe. 
Musíme se 
bránit, zatímco 
v tichosti pracujeme. 
Oni tak jednají, 
protože jsou nevědomí, 
nepraktikovali dobře. 
My duchovní praktikující 
bychom jistě byli 
kultivovanější 
a nedělali bychom takové 
věci. Pokud nepraktikujeme 
dobře, lidé to poznají. 
Někdy, když lidé nechodí 
na skupinovou meditaci, 
chovají se tak, 
jako ti,  
kdo neuspěli v testu. 
Jakmile přijdou, 
hovoří nesmysly 
a ptají se na základní otázky, 
plýtvajíc časem 
a prostorem lidí. 
Pomáhá, když navštěvujete 
skupinovou meditaci 
častěji. 
Nemůžete říct že, 
„Má úroveň je tak vysoká, 
že nemusím chodit 
na skupinovou meditaci.“ 
Někteří lidé dokonce říkají, 
„Doma se mi medituje lépe 
než se skupinou.“ 
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Nic takového není. 
Může to být, že jste 
v ten den měli špatnou 
náladu, nebo jste se 
necítili ten den dobře. 
Je nemožné, aby se 
někdo cítil hůř, když 
medituje ve skupině. 
Samozřejmě, někdy se 
cítíte dobře, 
když meditujete doma, 
ale to je proto, že jste 
byli dobyti na skupinové 
meditaci. 
Je to jako chození do školy. 
Musíte navštěvovat 
lekce, než víte,  
co dělat doma. 
Skupinová meditace  
je velmi důležitá. 
Proč bych jinak 
pro sebe musela 
vytvářet 
takové potíže? 
Ale já vím, že je přínosná, 
proto v ní pokračuji. 
Neskončím s ní. 
Lidí se bojíme 
jenom když děláme 
špatné věci. 
Když se unaví, 
přestanou. 
Když se unavím já, 
odpočinu si 
a pak vstanu 
a půjdu zase pracovat. 
Je mi jedno, 
kolik let; když jsem 
unavená, odpočinu si. 
Pokud nemohu vstát, 
pak nevstanu. 
Kdykoliv můžu vstát, 
budu pracovat, 
protože to je něco, 
co bych měla dělat. 
Je to dobrá věc; 
Musím to dělat. 
Pak možná jednoho dne 
se k nám ostatní připojí, 
aby bojovali proti máyi. 

Namísto útočení na lidi, 
budou útočit na mayu. 
My také bojujeme, 
ale my bojujeme 
s ďáblem a mayou 
namísto proti lidem. 
Nebojujeme 
s nevinnými. 
Dobrá, dnes skončíme zde. 
Uvidíme se zítra, pokud 
budeme moci.  
Ano? 
Spali jste dobře? 
To by pro vás 
neměl být problém. 
Odpočívalo se vám 
tady dobře? (Ano.) 
Můžete se trochu 
dobýt. 
Je v pořádku, pokud usnete. 
Když se vzbudíte, 
zase meditujte. Dobře? 
Neobviňujte se příliš. 
Když budete mít čas, 
můžete znovu přijít. 
Váš příchod je vítán. 
Rádi mě vidíte. 
Přinesl si někdo dalekohled? 
(Ne.) Ne. 
Říkal jsem vám to v Thajsku. 
Proč jste si ho nepřinesli? 
Je tu čím dál 
více lidí. 
Není možné, aby 
tak velké množství lidí 
ubylo, takže  
je lepší si jej přinést. 
Pokud jej nepotřebujete 
používat, je to ok. Je malý. 
Ok. Pro případ, že byste 
mě chtěli vidět. Dobrou noc. 
Dobrou noc. 
Skutečně, jsme velmi 
požehnáni, že jsme si mohli 
pronajmout toto místo. 
Je opravdu dobré. 
Je to na vás trochu tvrdé, 
ale mělo by to být v pořádku. 
Dokud můžeme sedět, 
je to dobré. 

Pokud je vám zima, 
více se oblečte. 
Ano? (Ano.) 
Prosím dejte na sebe pozor. 
(Ano.) 
Nestěžujte si. 
Ano? (Ano.) 
Každá situace 
je pro nás ta nejlepší. 
Říkala jsem vám to. Dobře? 
Mnoho uprchlíků nemá 
ani místo k životu. 
Tak vydržte trochu těžkostí. 
Jsme rozhodně šťastní, 
když jsme spolu. 
Nic se nám nemůže stát. 
Pokud se budete chovat 
dobře v těchto dvou dnech, 
budeme pro vás mít 
nějaké programy. 
Nebudu je předvádět já; 
vy je budete předvádět, 
abyste se pobavili. 
Dobrá? Jste vítáni. 
Jsme tak šťastní, 
že s vámi můžeme slavit 
Nový rok. 
Děkuji! Buďte spokojení. 
Ano? Buďte spokojení. 
Samozřejmě, také bych byla 
raději, kdyby měl každý z vás 
kilometr místa na sezení. 
Ale tohle je teď dostatečně 
dobré. Je tu teplo. Ano? 
Mohou jíst? 
Dejte jim to. 
Ty jsou pro vás, 
jeden pro každého. 
Dejte nejdřív 
těm z Číny. 
Dejte nejdřív 
těm z Číny. 
Dejte jim pár. 
Pokud dojdou, postaráme se 
o to později. 
Ok. Dobrou noc. 
Dobrou noc. 
Možno sa niektorí  
z vás Číňanov 
sťažovali  
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na cudzincov, 
ktorí sedia tamto. 
Neobviňujem vás. 
Mali by sme urobiť 
správnu vec. 
Hovorili sme o tom  
dlho, však? 
Ak v budúcnosti uvidíte, 
že to robia, 
len im povedzte, 
aby išli von, dobre? 
Ak uvidíte niekoho, 
kto nemá plochý nos, 
požiadajte ho, aby odišiel. 
Oni už dostali prednosť, 
a aj tak sem prídu, 
aby ostatných ľudí 
oberali o ich vzácny čas. 
Nemilujem ich viac 
než milujem vás. 
To nie je pravda. 
Milujem vás 
rôznymi spôsobmi. 
Ak ste urobili niečo zlé, 
napravím vás. 
Ak ste nič také neurobili, 
budem vás milovať. 
Ako môžem všetko robiť 
vždy tým istým spôsobom? 
Aj oni to vedeli. 
Videli, že tam nikto nesedí. 
Nemám rada také správanie. 
Skutočne to nemám rada. 
Hovorila som vám, 
že nemáme byť chamtiví. 
Toto je druh chamtivosti. 
Niekedy som však 
zhovievavejšia 
voči cudzincom. 
Ako včera, 
Mongoli sa rozprávali tamto. 
Keby ste to boli vy, 
žiaci z Formosy, 
nestihli by ste to dokončiť. 
Musím vám to povedať jasne. 
Preto som sa pýtala: 
„Kto ste? 
Odkiaľ ste?“ 
Našťastie povedali, 
že sú z Mongolska. 

Prišli zďaleka 
a neučila som ich tak dlho, 
na rozdiel od žiakov 
z Formosy, ktorí boli 
trénovaní viac než 10 rokov. 
Takže je to fér. 
Nie je to tak, že sa k vám 
správam zle, áno? 
Vy ste domáci, 
a mali by ste ísť príkladom. 
Cudzinci prichádzajú 
iba občas, 
preto som im odpustila. 
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