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Toto je kniha musíme v tom žít, ano? Sledujete pořad 
Sufismu. Pokud jste Mezi Mistrem 
Povídají si mezi Mistrem dostatečně silní, a žáky 
a žáky. můžete to překonat, „Vyšší povinnosti 
Mistr řekl některým pokud ne, osvícených Mistrů“ 
svým žákům: tak to prostě přijměte. Přednáška 
„Teď když jsem mrtvý Víte to, že? Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
si možná přečtete nějakou Ano. mezinárodní shromáždění - 
pravdu ze Sufi. V tomto světě, 15.prosince 2008 
Tyto informace vám protože nemáme  Příjemné klima. 
byly dány přímo spojení s Bohem, Úžasné počasí. 
či nepřímo, když jsem byl  milujeme toto Užíváte si toto slunečné 
fyzicky mezi vámi”, a tamto. počasí, že? 
myslel tím, když byl dosud A když získáme Vypadáte krásně. 
dosud naživu, spojení s Bohem, Ano? 
„Všichni, kromě stále milujeme toto a Ano! 
několika byste jimi tamto a druhé, Mimořádně vysoké podpatky. 
nakrmili svou  ale buďto to mít Kdokoli vynalezl 
nenasytnost a lásku můžeme nebo nemůžeme. vysoké podpatky, 
k zázrakům.“ Jsou  Aulačtí  měl by dostat Nobelovu 
Pravděpodobně (vietnamci) cenu míru, 
napsal tento dopis tady? hlavně 
předtím, než odešel Kolik Aulackých v tomto počasí, 
do Nirvány. (vietnamců), kdy voda dosahuje 
(nejvyšší nebe). zvedněte ruku. 3 až 4 palce a 
Je to muslimský Mistr, Minulý týden byl celý vaše podpatky jsou 5, 
jistě odešel do Nirvány. Aulacký (vietnamský), vyhráli jste! 
A Buddha tento týden byl celý čínský. Skvělé. 
šel do Nebe; Před týdnem Buď vegetariánem, 
občas si vymění místa. byl evropský. buď ekologický, 
Proč ne? Mexičané, zachraň planetu. 
„Vězte, že to, nezapomenu na vás. Jste OK? 
co dělá Sufistický Mistr Jsou to milí lidé, Všichni? Ano. 
pro svět jsou opravdu milí. Minule lidé brečeli 
a lidi, Mexičané jsou opravdu jako děti: 
velké i malé věci, velice upřímní. „Nechceme jet domů! 
není často pozorovatelem Jsem překvapená: Dokonce „Nechceme jet domů!” 
vidět.” ani nemluvím jejich jazykem. Řekla jsem: 
„Vidím, že vidíš, Poprvé, „Nechci, abyste jeli 
ale nechápeš. když jsem přijela do Mexika, domů, 
Slyším, že slyšíš, okamžitě jsem cítila jejich ale musíte jet. 
ale nerozumíš”, nesmírnou náklonnost. Vaše rodina vás chce  
rozumíte? A pokaždé, když tam jedu, mít doma, 
„Sufistický učitel to je stejné. vaše vláda chce, abyste 
používá svou sílu A Kostarikánci také. jeli domů a 
k učení, léčení Teď vám vaše karma (odplata) 
a dělání lidí řeknu příběh. chce, abyste jeli domů.” 
šťastnými a tak dál. V příběhu se říká: Jaký máte užitek 
V souladu s nejlepšími „Teď, když jsem mrtvý” - z pláče? 
důvody pro užívání Mistr, víte? Cokoli jsme vytvořili, 
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„...neměli by mít život nemám čas. své síly, neznamená to, 
v tom, co není ku  Prosím, pokud že když vám neukáže 
prospěchu Komunity mi dáš místo k zaparkování, žádné zázraky, 
přátel.” budu chodit do kostela tak je nedělá. 
Myslí tím komunitu každý den svého života!” Že se nesníží k tomu, 
praktikujících, A najednou aby vám prospíval způsobem, 
protože je to je přímo tady jakým byste si přáli, 

neznamená, že nemůže. zde napsáno místo k zaparkování: 
velkými písmeny. „Nevadí, Bože, Prospívá vám 
„Mnozí z vás, našel jsem ho. v souladu 
kteří jste chudí, Našel jsem ho sám.” s vašimi zásluhami, 
nadávali byste, kdybyste A jiný příběh. ne podle vašich 
byli bohatí. Jeden oddaný křesťanský požadavků. 
Mnozí z vás jste stále kněz šel Má vyšší povinnosti, 
bohatí díky přítomnosti do restaurace. ty naplňuje.” 
lidské moudrosti. A je pátek a předpokládá se, Vyšší povinnosti, 
Mnozí z vás, že nebudete jíst ne každý váš rozmar. 
kteří jste byli v mé škole, maso, všichni Všichni z vás vypadají 
myslíte si, křesťané. trochu jinak, než jak 
že jsem vás učil. Většina křesťanů jsem viděla předtím. 
Ve skutečnosti to dodržuje. Mimochodem dobře. 
jste se fyzicky účastnili Přinejmenším v čase Ježíše Pojďme zpátky 
našich shromáždění, měli systém, k našemu Mistrovi. 
zatímco jste byli vyučováni že alespoň jeden den Pokračuje dopis: 
v jiném shromáždění. v týdnu  „Mnozí z vás transformovali 
Všechny tyto věci jsou tak  nejedli maso. své životy a 
cizí vašim A v čase Buddhy byli zachráněni před 
navyknutým myšlenkám, také říkali lidem, velkými riziky, 
že nejste že mají jíst dva byly vám dány šance, 
schopni až čtyřikrát do měsíce ne ty, které jste 
rozpoznat je. vegetariánsky nebo rozeznali 
Můj úkol byl deset dní v měsíci. jako výhody.” 
prospívat vám. To záleží na tom, „Ale měli jste i 
Úkol učinit, jak hluboko chcete jít tyto výhody.” 
že prospěch je  ve své oddanosti To je jako když vám 
pro vás viditelný k lásce ke zvířatům Mistr pomáhá neviditelně, 
díky druhým. a životnímu prostředí. ale vy to nevíte. 
Vaší tragédií je, V těch časech Pamatujete si vtip, 
že zatímco jste čekali, už to tak měli. který jsem četla 
že učiním zázraky a Všichni Mistři na Supreme Master 
udělám viditelnými mají svůj systém. Television? 
změny ve vás, To je to, o čem je nejedení Jeden chlapík 
vymysleli jste si zázraky, masa v pátek spěchal na obchodní 
které jsem neudělal  - být alespoň jednou schůzi a nemohl 
a vytvořili si ke mně do týdne vegetariánem. najít místo 
oddanost,  která Pokračujme. k zaparkování, 
nemá hodnotu. „Mnozí z vás, vzpomínáte? Ano. 
A vymysleli jste si ti co hledají plnější Stále se modlil k Bohu: 
změny a pomoc a život...” “Prosím, prosím, 
lekce,  které to znamená lepší život, spěchám, 
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se nekonaly. 
Změny, pomoc, 
lekce 
jsou však tady. 
Teď zjistěte, co  
ve skutečnosti znamenají. 
Pokud budete myslet 
a dělat, co jsem  
vám řekl, 
pracujete se včerejším 
mateiálem, jenž už 
byl použit a měl 
by být odhozen.” 
To je celý dopis. 
Teď s tím budeme pracovat, 
krok za krokem. 
První věc... 
někdy je lepší 
přečíst si to celé, abychom 
lépe rozuměli 
do čeho jdeme, 
jinak to pouze odhadujete 
a později řeknete, 
„Je mi líto, 
tak to není.” 
Teď půjdeme krok za krokem 
Nebo už všemu 
rozumíte? 
Není tak těžké tomu 
rozumět, že? 
Možná jen nějaké 
části potřebují 
být vysvětleny. 
„Teď když jsem mrtvý, 
si možná přečtete nějakou 
sufiiskou pravdu. 
Tyto informace 
vám byly poskytovány 
přímo i nepřímo, 
když jsem byl hmatatelně 
mezi vámi. 
„Všichni, kromě 
několika byste jimi 
nakrmili svou  
nenasytnost a lásku 
k zázrakům samým.“ 
Myslí tím, 
že když byl naživu, 
pokud by jim toto sdělil, 
pravděpodobně by si jen 

mysleli: “Wow!” 
Vnímali by to jenom 
jako něco nového, 
co jim ještě neřekl. 
Vnímali by to pouze 
jako informaci uspokojující 
jejich zvědavost, 
bez toho, že by v tom 
hledali něco hlubšího. 
Stejně jako děti 
poslouchají příběh, 
ale nevnímají 
skutečný hluboký 
význam. 
Stejně jako Ježíš říkal 
podobenství, která v sobě 
měla ukrytá význam 
a stejně tak nějaké pohádky 
mají v sobě skrytý význam, 
jenž vám chce  
spisovatel 
sdělit. 
Například 
„Kráska a zvíře”, 
to není o krásné 
dívce a obludě, 
to je o našem Já 
a pravém Já. 
Víte, co tím myslím? 
Nebo příběh o žabím 
princi nebo 
o žabí princezně, 
to není o tom, 
že políbíte žábu a 
žába se stane 
princem. 
Možná by to tak mohlo být, 
ale hlavně to znamená, 
že dotek osvícené osoby 
vás transformuje, 
stanete se opět 
svým pravým Já, 
protože jste byli 
očarováni 
světem iluzí 
a vaše Já 
nerozpoznalo 
vyšší Já, 
vaše pravé krásné Já. 
A chce to nějakého 

opravdového Přítele, 
který znovu probudí 
vaši paměť a vy si  
vzpomenete, že jste 
nebeský princ. 


