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My jsme Bůh. 

My jsme mistři  

všeho stvoření.  

My jsme nejvzácnější, 

nejvzácnější stvoření Boha, 

proto má naše tělo  

velkou sílu. 

Jen jste ještě  

nedosáhli Tao, 

proto to nevíte. 

Říkáte,  

že já jsem všudypřítomná,  

to je vše proto, že  

já jsem dosáhla Tao. 

Není to nic velkého. 

Když dosáhnete Tao, 

budete stejní jako já, 

alespoň skoro  

tak dobří jako já, bez ohledu  

na to, z které úrovně  

jsem sešla. 

V tomto těle mám  

naprosto stejné nástroje 

jako vy, i když jsme 

rozdílní tam nahoře. 

Ale oba jsme teď  

na této Zemi, 

máme stejné tělo 

a jsme stejně vybaveni. 

Kdybyste praktikovali  

stejnou metodou jako já, 

byli byste naprosto stejní. 

Tam nahoře nepotřebujete  

magickou sílu, 

protože budete  

mnohem mocnější 

a budete jiní. 

Proto bychom měli  

udržovat naši mysl, tělo 

a řeč čisté. 

Lidé ve světě  

nejsou moc čistí na těle, 

mysli a v řeči.  

Hodně lidé není. 

Je stále více  

utrpení, válek 

a krvavých bojů kvůli 

slávě a bohatství  

a pácháme tolik zabíjení. 

Zvířata mají také duši. 

Dopustíme-li se zločinu  

zabití 

nebo podporujeme 

tento druh zabíjení, 

pak se samozřejmě  

počasí změní, protože  

tato božstva se řídí  

našimi příkazy,  

jelikož jsme mistry  

všeho stvoření. 

Božstva se nám  

nemohou rovnat. 

Přišla nám sem jen pomoci. 

Myslela si,  

že jsou tady, aby pro nás  

vytvářela dobré počasí: 

poskytovala nám  

osvěžující vánek, 

chladné, měsícem osvětlené  

noci a teplé, slunečné dny 

s tou správnou teplotou. 

Ale jelikož my jsme  

v příliš špatné náladě, 

jsme příliš podrážděni,  

násilní, ani božstva  

nevědí, co mají dělat. 

Nepřišla sem  

tvořit hurikány, 

ale my jsme mistry, 

oni jednají podle  

našeho přání. 

Když pracujete pro svého  

šéfa, neděláte věci  

podle jeho přání? 

Cokoli tedy chceme, 

oni udělají. 

Je-li naše nálada, postoj  

a jednání násilné 

a neklidné, 

jistě přijde  
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rozbouřené počasí. 

Protože my jsme velitelé, 

my jsme mistry. 

Když jsme mistry, 

podle toho, jaké bude 

naše myšlení, budou  

božstva jednat. 

Proto říkám, že když se  

budou jíst na celém světě 

vegetariánská jídla, 

svět bude mít mír 

a Země se změní. 

Protože my jsme  

mistry, cokoli  

chceme, to se stane. 

Proto musíme být opatrní 

na to, co chceme. 

Samozřejmě, že vy chcete být  

Buddhou, být vlídní, 

duchovně praktikovat 

a vést ctnostný život 

Bódhisattvy,  

ale početní převahu  

mají lidé ve světě. 

Proto je teď musíme  

přesvědčit, aby byli  

vegetariány. 

Stanou-li se vegetariány 

s motivem  

záchrany Země, 

pak musí mít  

laskavé srdce.  

Když budou vegetariány 

delší dobu, 

budou vidět zvířata jinak. 

Budou více milující, 

alespoň nebudou ochotni  

je zabíjet nebo je jíst. 

Pak se budou velice  

rychle měnit. 

Půjdete-li dál 

na jih, samozřejmě,   

dostanete se na jih. 

Zjistíte-li ale, že jste 

na špatné cestě 

a obrátíte se, půjdete 

ne sever, ano? 

Jistě se budete víc 

a víc vzdalovat jihu, 

nemůžete se mýlit. 

Jistě, 

pokud pozemští lidé 

změní svoji mysl 

a probudí svoji  

vnitřní vlídnost,  

pak budou také božstva  

jednat vlídně.  

Protože celá atmosféra  

bude klidná a vznešená. 

Pak budou božstva  

dělat to samé: 

„Teď chtějí být mistři  

jemní, vytvořme  

jemný vítr.“ 

„Teď chtějí mistři mír. 

Pak nemůžeme vyvolat  

víc válek. 

Nemůžeme přinutit lidi 

vyvolávat války.“ 

„Dobrá, ne, ne. 

Naši mistři chtějí 

chránit životy, 

ne životy zabíjet. 

Dobrá, změňme úplně 

tuto atmosféru zabíjení.“ 

Pak bude méně a méně 

atmosféry zabíjení, 

nebudou tedy schopni 

použít atmosféru zabíjení. 

Když žádná nebude, 

jak by ji mohli použít? 

Božstva,  

například bůh deště 

a bůh větru, všichni se budou 

řídit našimi instrukcemi. 

Podle toho, jaké jim dáme  

„nástroje“, použijí je. 

Dáme-li jim vlídnou 

a mírumilovnou atmosféru, 

použijí  
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vznešenou atmosféru. 

Pak budeme mít ideální  

počasí. 

Podobně, dáte-li  

svému podřízenému nůž 

a budete myslet  

na zabití nějakého člověka, 

samozřejmě,  

že to naplní. 

Oni jsou jako vojáci, 

plní rozkazy velitele. 

Pokud chce velitel 

zabít nepřátele, 

půjdou je zabít. 

Navíc, když  

dostali nástroje, 

jako meče, pušky 

nebo luky a šípy, 

samozřejmě, budou zabíjet. 

Když velitel řekne: 

„Žádné další zabíjení. 

Chci si jít dát čaj.“ 

Pak vojáci hned  

odloží své zbraně. 

Víte, co myslím? 

(Ano.) Božstva jsou  

také taková. 

Bůh větru  

a bůh deště, 

oba se řídí našimi příkazy. 

Ne, že užijeme naší  

řeči a řekneme: 

„Chci zabíjet lidi. 

Chci bouřlivé počasí.“ 

Ne, ne. 

Atmosféra, kterou vytvoříme 

se stane jistým „nástrojem“. 

Tento „nástroj“ bude  

božstvem interpretován 

jako: „Moji mistři  

chtějí brát životy. 

Moji mistři chtějí 

vést války. 

Moji mistři chtějí  

velké bouře.“ 

Rozumíte tomu, co myslím? 

(Ano.) 

Proto máme  

hurikány, zemětřesení, 

povodně atd. Vše  

je stvořeno lidmi. 

Komu to ale mohou říct? 

Všichni spí. 

My teď přemýšlíme o  

způsobu, jak je probudit 

a říkáme: „Hej!  

Rychle vstávej! 

Náš domov hoří! 

Rychle vstávej!“ 

Oni ale stále spí. 

Proto říkám, že bychom 

měli být vegetariány. 

Pokud se všichni stanou  

vegetariány, 

počasí se změní. 

Je to velice logické. 

Nemohu to ale dokázat. 

Když to řeknu vám,  

hned rozumíte. 

Kdybych to řekla lidem  

venku, nevím, 

zda by tomu rozuměli. 

Dobrá! Tak to je. 

Proto můžeme mít  

cokoli chceme. 

Můžeme přeměnit tuto Zemi 

v Nebe. 

Můžeme přeměnit tuto Zemi 

v peklo. 

Obojí můžeme udělat. 

Nemůžeme vinit  

Nebe nebo Zemi. 

Nebe a Země  

nám dala všechna práva, 

všechnu magickou sílu 

a všechny schopnosti. 

Protože jsme  

Jeho synové a dcery, 

máme stejnou sílu, 

stejnou moc jako 
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náš Otec, 

ne moc jinou. 

Jen jsme tady  

trochu ovládaní. 

Když půjdeme do Nebe, 

budeme stejní  

jako On… 

skoro stejní. 

Je jedno, jestli jsme  

stejní nebo ne, 

princ se tak moc  

od krále neliší. 

I když nesedí  

na trůnu, je stejně princ, 

stejně silný 

a velice mocný. 

My jsme také stejní.  

Vše závisí na tom,  

co chceme  

s touto silou dělat. 

Celý vesmír nás  

poslouchá. 

V tom je ta potíž. 

Můžeme použít naši sílu 

na jiných místech; 

Bůh nám také dá tu  

svobodu, svobodnou vůli. 

To je ta potíž. 

Nikdo nás nemůže zastavit, 

ani Bůh.  

Bůh je demokratický. 

Kdyby Bůh ovládal lidi, 

nebylo by to dobré, že? 

Pak by nemohl být  

považován za Boha. 

Byl by jako diktátor. 

Samozřejmě, 

Bůh nás nebude ovládat. 

Dává nám svobodu, 

ale když si moudře  

nezvolíme,  

tato svoboda nám ublíží. 

Všichni to vidíme.  

Země je teď 

taková jaká je, protože 

jsme zneužili  

naši svobodnou vůli. 

Nezvolili jsme si  

dobrou cestu. 

Samozřejmě, démoni  

nás lákají, 

ale my sami také  

máme vnitřní sílu. 

Máme moudrost, 

abychom věci posoudili. 

Kdybychom je slepě  

následovali, samozřejmě, 

že by to byla naše chyba. 

Já tomu ale rozumím. 

Neobviňuji lidi. 

Všichni jsou tahaní za nos. 

Někdy se probudíme, 

ale bude to trochu pozdě. 

Je to ale lepší, než 

kdybychom se neprobudili. 

Jelikož je celá společnost  

taková, chceme-li dělat  

něco jiného, nevíme jak. 

Je to tak? 

Teď rozumíte tomu, 

že bychom neměli  

jíst maso. 

Ale nikdo nám to předtím  

neřekl. 

Byli jsme nuceni  

jíst odmala maso. 

„Nevyrosteš,  

když ho nebudeš jíst. 

Kdo by chtěl být  

tak malý? 

Jak by ses oženil?“ 

Proto ho, samozřejmě, 

musíme sníst, jinak  

by byla naše matka naštvaná. 

Byla by naštvaná, ne protože  

by byla zlá, ale proto,  

že jí to dříve říkala  

její matka. 

Její matka chtěla, aby 

jedla maso, proto se jen 
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řídí jejími instrukcemi. 

Nikdo to neměl čas  

prozkoumat. 

Všichni věříme  

starší generaci, 

vládě nebo  

tak zvaným profesionálům, 

proto jsme byli všichni  

klamáni. 

Byli jsme klamáni dříve. 

Většina lidí ve světě  

byla také oklamána. 

Proto jim chceme  

pomoci prozřít. 

Pokud je probudíme, 

budeme schopni  

zachránit Zemi. 

Nevzdala jsem se  

této naděje.  

Ještě ne! 

Nemáme ale moc času. 

Máme ode dneška  

jen 1440 dnů. 

Budeme-li počítat, 

nezbývá toho už moc… 

1439 dnů. 

Tři nebo čtyři roky  

se zdají tak vzdálené. 

Ne, teď to počítám na dny, 

abyste věděli, že nám  

nezbývá moc času. 

Jinak 

by lidé řekli: 

„Páni! Máme dva,  

tři, čtyři, pět let,  

ještě máme čas.“ 

Když budete počítat roky, 

zdá se to dlouho. 

Ale ve skutečnosti máme 

jen 1400 dnů. 

Není 1400 dnů něco  

přes tři roky? 

Pokud celý svět nepřejde 

na vegetariánství, 

kromě nás,  

kteří již jsme vegetariány, 

pak máme ode dneška  

jen 1439 dnů, protože  

uplynul další den. 

Rozumíte? (Ano.) 

Zdá se to moc dlouho? 

(Ne.) Ne! 

Pokud s námi nikdo  

nepřejde na vegetariánství,  

všichni společně zemřou. 

Nikdo už nebude mít  

z nikoho strach. 

Jsme všichni  

na stejné lodi, ano? 

Pokud se svět nezmění, 

a přidá se k nám jen malý  

zlomek lidí, 

neudělá to  

velký rozdíl. 

Jen rozdíl několika dnů. 

Bude-li příliš moc 

špatné karmy (odplaty), 

nebudeme ji moci překonat. 

Setkala jsem se v mém 

životě s mnoha problémy, 

od doby, co jsem  

převzala tuto misi. 

Už jsem se setkala  

s mnohými potížemi. 

Prošla jsem již  

přes mnoho nebezpečí. 

Zvládla jsem mnoho  

nebezpečných situací, 

ale tuto situaci 

nemohu zvládnout. 

Zvládla jsem hodně situací. 

Prošla jsem velkým počtem   

potíží a byla jsem schopna  

vyřešit hodně 

nebezpečných situací, 

které mě potkaly. 

Ale toto vyřešit nemohu. 

K tomu potřebuji celý svět, 

aby to vyřešil se mnou, 

protože špatnou karmu 
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(odplatu) 

celého světa 

nemůže unést  

jeden člověk, bez ohledu  

na to, kdo ten člověk je. 

Zákon příčiny  

a následku to nedovoluje. 

Kdybych mohla, hned  

bych pro celý svět  

zemřela! 

Prostě nemohu. 

Jsem skutečně bezmocná. 

Jelikož jsem bezmocná, 

prosím celý svět, 

aby popřemýšleli 

o tom, stát se vegetariány, 

odložili  

svůj řeznický nůž 

a hned se stali Buddhou. 

Svět se díky nám změní. 

Nemohu tuto krizi  

vyřešit sama. 

Doufám, že se celý svět  

může změnit k lepšímu, 

laskavějšímu, 

respektovat životy  

lidí i zvířat a všichni 

se stanou vegetariány, 

pak budeme moct 

zachránit tuto planetu. 

Jsem si tím jista! 

Žádný problém! 

Teď meditujte. 

Dobrá, meditujte. 

(Dobrá.) 

Uvidíme se později, ano?  

(Ano.) Uvidíme se zase! 

Buďte opatrná, Mistryně! 

Děkuji za vaše tlumočení. 

Do jakého jazyka tlumočíte? 

Do češtiny. 

Do češtiny, kolik je tady  

Čechů? 

(Deset.) 

Deset? Kde jsou? 

Dole. 

Děkuji vám stejně, 

vám všem, ano? 

Zase pláčete? 

Proč stále pláčete? 

Dobrá, mnohokrát děkuji  

za tlumočení. 

Uvidíme se brzy. 

Uvidíme se velice brzy. 

Vrátím se. 
 


