
Titul: TV_1299_Sufijská cesta-moslimský pribeh_IV 

Jsem samotná matka  

se čtyřmi dětmi. 

Mistryně mi vždy  

dělala společnost, 

umožnila mi mnohokrát 

z něčeho se dostat.  

Speciálně chci  

poděkovat Mistryni. 

Není zač. 

Děkuji vám, Mistryně. 

Rádo se stalo. Dobrá. 

Ty jsi otevřel dveře! 

Šel jsi ven! 

Zamkla jsem dveře 

a oni je otevřeli a šli ven. 

Kde je ten druhý? 

Kde je Goody? 

Happy, kde je Goody? 

Goody!  

Och, protože  

se o ni starala dříve. 

Proto. 

Hodně „lásky, lásky“… 

hodně lásky. 

Otevřel jsi dveře 

a vešel, 

můj Bože!  

Goody, kde jsi? 

Goody, Goody… 

Goody hochu.  

Otevře dveře.  

Pojď sem, Goody.  

Nechtěla jsem,  

aby vás obtěžovali,  

tak jsem je zavřela v domě 

a oni si otevřeli dveře 

a šli ven, oba. 

Pozná vás, proto. 

Ahoj, jak se máte? 

Dobrá, už nemáme 

nikoho dalšího  

na „dvoře“.  

Řekni všem „ahoj“. 

Je tak obdivuhodný. 

Tak roztomilý.  

Dobrá, dobrá, dobrá… 

můj Bože. Vidíte to? 

Vidíte to? 

Už nemůžu „pracovat“. 

To je pro tebe,  

ale ne tamto. 

Tady, pojď to otevřít 

a sníst. 

Otevři si to sám, 

já teď nemám čas. 

Dobrá,  

už jsi dost nakoupil? 

Příliš vzrušující. 

Prosili mě, 

aby mohli jít se mnou. 

Protože doma nemám  

moc času, 

proto jsem je vzala, 

myslím, aby se střídali,  

jeden nebo dva psi půjdou  

se mnou, abychom měli  

trochu víc času spolu, 

víte? 

Myslím, takto sami, 

ne deset nebo  

devět psů dohromady. 

Dnes večer  

jsem si tedy pomyslela,  

že „s sebou nevezmu žádného  

psa,“ ale žadonili. 

Říkala jsem vám, že žadonili, 

aby mohli jet, a pak jsem  

řekla: „Dobře, 

ale nepůjdete  

do meditační haly, 

protože tam nemáme  

místo a nechceme  

lidi vyrušovat.“ 

Všichni nemají rádi psy, 

víte? 

Vím, že máte rádi mne, 

nemusíte mít ale  

rádi i mé psy. 

Nebo někteří lidé jsou  

takoví: 
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„Když miluješ mne, musíš  

milovat mé psy, mé kočky, 

mé všechno.“ 

Já vám je nechci vnucovat 

a nechci, aby se vám  

oni vnucovali. 

Podívejte se na to, 

otevřeli si dveře  

a vešli, vidíte to? 

Nemohu tomu uvěřit. 

Vy dva, zlobiví, zlobiví. 

Je vám to dovoleno,  

když už jste tak chytří. 

Nemohu tomu uvěřit. 

Dvoje dveře, a stejně  

je otevřeli a vyšli ven. 

Ona už jedla, 

možná proto. 

No tak. 

Rozmazlí se, rozmazlí se… 

och, bude rozmazlený, 

samozřejmě. 

Vidíte, ani to neroztrhne  

a čeká, až to roztrhnete vy,  

jako obvykle. 

Je doma tak rozmazlený,  

že někdy nejí sám… 

musí být krmen z ruky. 

Ano, ano, všichni. 

To teď stačí, 

dítě. 

Ráda bych se podělila 

o zkušenost, jak jsem 

se stala vegetariánkou 

a pak následovala Mistryni. 

Vlastně jsem víc než  

20 let praktikovala 

Yi Guan Dao. 

Myslím, že to bylo 

s vedením  

Quan Yin Bódhisattvy,  

že jsem nejdřív následovala 

Yi Guan Dao. 

Protože jsem  

jedla hodně masa. 

Nemohla jsem mít bez masa 

ani jedno jídlo. 

Och, můj Bože. 

Byla jsem hodně nemocná. 

(Samozřejmě.)  

28 dní z 30 v měsíci jsem 

běhala po doktorech, 

dostávala injekce a léky. 

Jak to, že jste byla  

s Yi Guan Dao, 

a nebyla jste vegetariánka?  

To bylo předtím, než jsem 

se přidala k Yi Guan Dao. 

Rozumím. 

Byla jste tedy moc nemocná. 

Ano, a pak  

díky nějakému spříznění… 

nevím proč… 

Jednoho dne,  

než jsem usnula 

jsem náhle uviděla 

Quan Yin Bódhisattvu, 

objevila se velká  

jako dům. 

Byla tak zářivá. 

Měla jsem zvláštní pocit, 

protože jsem předtím 

nebyla buddhistka, 

proto jsem nevěděla,  

kdo je a proč 

je tak zářivá. 

(Dobrá.) 

Pak Quan Yin Bódhisattva 

přistoupila k mé posteli 

a pokropila nektarem  

moje oko moudrosti. 

Celé mé tělo  

se nemohlo pohnout. 

Jen jsem cítila, jak je zářivá. 

Skutečně jsem ale nevěděla, 

kdo je. 

Následujícího dne jsem  

celý den přemýšlela: 

„Co jsem to viděla?“ 

Až koncem dne,  
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když jsem se vrátila z práce, 

jsem zjistila, že jsem viděla 

Quan Yin Bódhisattvu. 

Potom jsem asi půl roku 

nemohla jíst žádné maso. 

Pak jsem začala 

následovat Yi Guan Dao. 

Když jsem tam poprvé přišla, 

chtěla jsem mít možnost 

jíst pohodlně jednoduché 

vegetariánské jídlo. 

Když už jsem se ale  

stala vegetariánkou, 

nemohla jsem už pak jíst  

maso. 

Moje matka byla  

zásadně proti tomu. 

Řekla mi: 

„V této rodině, 

jestli nebudeš jíst maso, 

nebudeš mít k jídlu nic.“ 

Stejně jsem ale trvala na tom,  

že musím jíst vegetariánsky. 

Tajně a v tichosti jsem  

jedla vegetariánsky. 

Pak během dlouhé doby, 

přes 20 let, 

jsem viděla další  

nesmrtelníky a Buddhy. 

Také jsem ještě jednou viděla 

Quan Yin Bódhisattvu. 

Původně jsem měla 

velké problémy usnout. 

Poté co jsem se zúčastnila 

několika buddhistických  

setkání, začala jsem v noci slyšet nebeskou hudbu. zjistit cenu  

Ta hudba nepřestala, 

dokud jsem neusnula. 

Takže vím, 

že Bódhisattva 

mě neopustila. 

Vždy byla se mnou. 

Od té doby uběhlo  

asi dvacet let; 

viděla jsem sílu 

nesmrtelníků a Buddhů, 

ale neměla jsem to štěstí 

se setkat  

s osvíceným Mistrem. 

V té době jsem  

se tiše modlila. 

Přála jsem si, abych potkala 

žijícího Mistra, 

protože jsem věděla, 

že jedině žijící Mistr 

může vyřešit mé potíže. 

V Yi Guan Dao, 

mohou přijít vyučovat 

nesmrtelníci a Buddhové  

skrze médium. 

Trvá to ale nanejvýš  

2, 3 hodiny. 

Potom musejí odejít. 

(Rozumím.) Síla jejich  

zjevení mi umožnila 

žijícího Mistra. 

Vždy jsem věřila, 

že Sudhana se učil 

od více než 53 Mistrů, 

než dosáhl Tao. 

Proto jsem si myslela, 

že kdybych mohla následovat  

žijícího Mistra, 

jistě bych našla  

cestu Domů. 

Když jsem tedy 

měla příležitost 

poznat Mistryni 

a poté, co jsem pozorovala 

všechny aspekty, věděla  

jsem, že Mistryně je  

žijícím osvíceným Mistrem, 

kterého jsem hledala. 

I před zasvěcením,  

když jsem praktikovala 

Pohodlnou metodu, 

mi už Mistryně  

dávala velkou sílu. 

Dokonce před zasvěcením 
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jsem měla nějaké  

vize z různých království, 

i když jsem nevěděla 

co reprezentují. 

Během jednoho roku  

po zasvěcení  

bylo poznání a požehnání, 

které mi dala Mistryně  

větší než jsem  

získala za  

předchozích více než 20 let, 

což mi umožnilo  

růst rychleji a více. 

Jsem tedy Mistryni velice 

vděčná. Děkuji Vám! 

Dobrá. Není zač. 

Není zač. 

Jestli se cítíte dobře, 

je to dobré. 

Miluje všechny, 

to je ten problém. 

Proto jsem ji  

sem nechtěla brát 

a vyrušovat vás. 

Všichni nemají rádi psy, 

víte? 

Myslím, že mají rádi psy, 

ale nechtějí, aby přišla 

a olizovala je všude, 

jak to dělá. 

Je jim to jedno, 

když někoho milují,  

přijdou a milují vás. 

Nemůžu to ani ovládat.  

Láska není „bezplatný dar“,  

víte? 

Myslím, že ji dáte 

každému, kdo to má rád, 

nejen tomu, kdo se vám líbí. 

Co mám dělat? 

Zamkla jsem ty dva, 

nemyslím, že jsem  

zamkla klíčem, 

ale zablokovala jsem dveře, 

velice pevně, 

i já jsem musela  

použít sílu, abych je otevřela. 

Víte, 

ty, které tam uzavřete 

a jsou uvnitř… 

a oni si otevřeli. 

Doma taky, víte. 

Och, lidi! 

Och bože, podívejte se na to, 

„nakupuje“…  

„nakupuje“ všude. 

Měl jsi dost, ano? 

Hodně lidí je ale  

rádo vidí  

a předtím mě dokonce žádali: 

„Přiveďte psy, 

přiveďte psy.“ 

Řekla jsem: „Můj Bože!  

Jak?“ Oni řekli: 

„Mysleli jsme si,  

že sem přivedete  

všechny psy a ptáky.“ 

Řekla jsem: „Děláte si  

legraci!“ Nemají ponětí 

jaká je práce  

se psy i s ptáky… 

musíte pracovat, 

abyste je sem dostali. 

Přiletí sem nebo co?  

Ptáci by letěli  

za mým autem, 

aby se sem dostali nebo co? 

Jinak bych je musela  

dát bezpečně do klecí, 

vzít sebou pití a jídlo 

a pak je sem přivést. 

Kolik bych potřebovala aut, 

víte? 

Oni si myslí,  

že je to legrace. 

Dokonce psi, 2,3 psi, 

a už nemám  

v autě místo. 

A potřebujeme lidi, 

aby se o ně postarali, 
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krmili je  

a dávali jim napít 

a postarali se o ně v domě 

a otřeli je 

a pak šli ven dělat svoji práci 

a to všechno. 

A ještě tady chtějí  

všechny ty psy, 

věříte nebo ne? Všechny psy. 

Sem, sem, sem. 

Happy! Happy! Goody! 

On vás tak moc miluje! 

Ví,  

že jste dobří lidé, 

proto je takový, 

jinak by takový nebyl.  

Musíte ji zavolat  

takto: „Happy!“ 

A pak přijde ona. 

Happy! 

Pojď sem na chvíli. 

Zůstaň. Sedni. Sedni. 

Seď tady, ano. 

Ty to chceš. 

Ahoj. (Ahoj.) 

Stačí? Stačí. 

Všichni dostali? 

(Ano.) 

Happy! 

Pojďme. Pojď dolů. 

Pomalu, pomalu, 

pomalu, ano. 

Je taková milá. 

Je taková, protože  

vás miluje.  

Happy, Happy! 

Krásná Happy! 

Goody, Goody! 
 


