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Očekávám, že budete  

perfektní. To vždy! 

Nezáleží na tom jak dlouho 

jste zasvěceni, 

vždy se na vás dívám  

a očekávám dokonalost. 

Možná jsem na vás  

trochu tvrdá 

podle lidského měřítka, 

ale takoví jste: 

jste dokonalost! 

Takže když teď neuděláte 

něco dobře, 

když neuděláte něco 

jak očekáváte 

v tomto životě, 

budete se muset  

zase vrátit, 

protože vy sami 

nepřijmete nedokonalost, 

protože vy jste dokonalost. 

Takže vše,  

co musíme dělat, dělejme 

co nejdokonaleji 

a potichu, pokorně – 

jak je to jen možné. 

Není třeba se předvádět. 

Nemusíme to říkat lidem 

a nedělejme velkou vědu  

z ničeho. (Ano.) 

Dobrá. Je nám to jasné? 

Ano. 

Je to jasné?  

(Ano.) Dobře. 

Musí to být jasné.  

Protože kdybychom to  

dělali, byli bychom stejní 

jako lidé venku, 

kteří berou úplatky nebo 

využívají svého postavení, 

aby něco udělali, 

aby si to udělali pohodlné  

pro sebe. 

Pak nejsme o nic lepší – 

jen sedíme  

a maříme čas. Ano? 

Proto se mě  

někteří lidé ptají, 

někdo se mě nezeptá, 

někdo jiný se zeptá za něho: 

„Och, oni sedí v meditaci 

4, 5 hodin denně!“ 

Já říkám: „Na co?“ 

Svět má problém! 

Vy tady sedíte 

4, 5 hodin denně, 

nic neděláte, 

jste jen dva, 

přítelkyně s přítelem 

a vyděláte si 

trochu peněz na živobytí, 

máte domov, pohodlný, 

a sedíte celý den! 

Svět má problém. 

Lidé každý den umírají  

hladem – děti, staří lidé, 

mladí, tělesně schopní… 

bez práce! 

Nemohou najít práci, 

kvůli globálnímu oteplování  

nebo globální ekonomice. 

A zvířata jsou  

každý den mučena, 

a vy tam sedíte  

4, 5 hodin denně 

a myslíte na nesmysly! 

Nejsem si jistá, že můžete  

sedět 4, 5 hodin denně 

a celou dobu se soustředit 

a dostat se do vysoké úrovně. 

Ne! Když jste sobečtí, 

můžete sedět tisíce let – 

a nedostanete se nikam! 

Rozumíte mi? 

Ano. 

Všechny ty roky jsem vás  

učila, dokonce na různých  

přednáškách, různými tóny, 

různými způsoby jsem 

to formulovala, že je to 
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vše o nesobecké lásce.  

A nadešel čas, 

kdy máte cvičit 

tyto lekce nesobeckosti, 

které jste se naučili. 

A když je  

neprocvičíte teď,  

nebudete mít žádnou šanci 

procvičit to znovu, víte? 

Toto je ta největší šance, 

kterou máte! 

Samozřejmě, 

že je velice smutné, 

že se naše klima otepluje 

a že se naše planeta  

dostává do potíží, 

to je moc smutné. 

Na druhé straně ale, 

je to naše velká příležitost 

dokázat, že jsme toho hodni. 

Byli jsme živeni jídlem 

ze světa  

všechny ty životy 

až do věku  

20, 30, 40 let, 

a jak jsme to  

společnosti splatili? 

Tak se nevymlouvejte, ano? 

Vy jste mí žáci. 

Jsem na vás pyšná.  

Jsem pyšná  

na váš správný koncept, 

že to se sebou  

myslíte upřímně. 

Být upřímný sám k sobě, 

to je to nejtěžší, 

ale musíte to udělat. 

Není jiný způsob,  

abyste rostli, 

kdybyste nebyli upřímní 

sami k sobě. 

Protože já tam nejsem, abych 

vás každý den kontrolovala. 

I kdybych tam byla, 

neřekla bych vám to. 

To je vaše volba,  

jestli k sobě budete  

upřímní nebo ne. 

Vidíte, 

já vám poskytuji jen vedení: 

„Vy lidi  

musíte být upřímní.“ 

Ano, je to ale vaše volba. 

Je to váš život. 

Víte, co myslím? 

Je to váš život. 

Vy se rozhodnete, co uděláte. 

Vy se rozhodnete, jak 

přenést tuto nesobeckou 

lásku v činy. Ano? 

Všichni říkají: 

„Och, já miluji Mistryni. 

Och, já miluji všechny lidi. 

Já miluji zvířata.“ 

Pak s tím něco udělejte. 

Mluvení je laciné, víte? 

Mluvení je laciné. 

Způsob,  

jakým můžeme posoudit   

sebe nebo někoho 

je podle činů, ne? 

„Podle ovoce poznáme 

strom“, že? 

Kdyby tam jabloň jen stála 

a celým svým kmenem 

a korunou, 

a se všemi větvemi by  

prohlašovala: „Já jsem  

jabloň, jabloň. 

Jsem skvělá jabloň!“ 

a nezplodila by 

nikdy žádné jablko. 

Co byste si mysleli? 

Je to legrační? 

Proto být žákem 

nebo tak zvaným svatým 

a sedět tady  

4, 5 hodin denně, 

zahálet  

a starat se jen o sebe, 
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to není způsob, jakým   

by se měl žít lidský život; 

nemluvě o životě svatého.  

V dnešní době máte někdy 

snadný přístup k počítačům 

a můžete si snadno 

vydělat peníze. Někteří z vás 

jsou chytří a snadno 

si vyděláte peníze, aniž 

byste museli moc pracovat. 

Pak ale byste měli využít 

toho požehnání a jít ven 

a pomáhat dalším lidem. 

Probudit je. 

Udělejte pro ně něco. 

Víte, co myslím? 

Udělejte to společně 

nebo to udělejte sami: 

udělejte něco, abyste 

pomohli světu, protože 

vás Bůh požehnal, využijte 

toho a požehnejte dalším. 

Je to jako s nádrží vody, 

když je naplněná  

dobrou, čistou vodou,  

pak se voda z té nádrže  

rozvádí 

do celé domácnosti  

nebo do celého města, 

nenechává si ji pro sebe. 

Shnila by a byla by špatná. 

Není dobré jen 

sedět nebo poslouchat kazetu, 

„Mistryně říká, že musíme  

být bezpodmíneční“ 

a pak jít ven 

a všem říkat: „Musíš být  

bezpodmínečný. 

Musíš být nesobecký.“ 

Nejdříve tím musíte být.  

Nemůžete očekávat,  

že tím budou vaši sousedé. 

Příklad je víc  

než kázání, lepší. 

Lepší než kázání. 

Musíme tedy dělat 

co můžeme, 

jak nejlépe můžeme. 

Nebuďte příliš pohodlní 

ve vaší požehnané pozici, 

protože pak  

nedojdete nikam. 

Později, když půjdete nahoru 

do Nebe… 

nepůjdete do pekla, 

samozřejmě, protože 

neděláte nic špatného, 

a jste mými žáky: 

jistě budete v Nebi. 

Dobrá. 

To vám mohu slíbit. 

Budete se ale dívat, 

když půjdete nahoru 

a uvidíte všechny ty svaté, 

žáky, vaše bratry  

a sestry jak jdou nahoru,  

výše, výše, na vyšší úroveň 

a vy budete sedět 

v dolní části třetí úrovně, 

víte? 

V třetí úrovni, ale nízké třetí 

a budete se na ně dívat, 

jak jdou nahoru 

a vy se budete dívat  

na záznam vašeho života, 

protože  

každý život je nahráván 

do detailu na minuty. 

Celý vesmír ví, 

co jste dělali, 

i když jste to dělali ve tmě. 

Když se tedy podíváte 

na svůj záznam, 

budete se cítit hrozně. 

Budete se za sebe  

hodně stydět, 

že vám ani žádný Bůh  

nemůže pomoct. 

Žádná Všemohoucí síla 

vám nemůže říct: 
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„Je to v pořádku, dítě, 

jsi v pořádku. 

Jsi jen člověk.“ 

Samozřejmě, 

všichni ti odpustí, 

protože v Nebi 

není žádná zášť, 

nic jako neodpuštění.   

O všechny 

se vlídně starají 

všechny bytosti v Nebi. 

Ale vy, sami 

jste se narodili z dokonalosti, 

a nepřijmete  

nedokonalé činy. 

Rozumíte mi? 

Proto se lidé vracejí 

znovu a znovu 

do lidského světa 

nebo jakéhokoli světa, aby 

napravili své minulé chyby. 

Když ale jdeme dolů, 

znovu zapomeneme 

a necháme se zlákat  

do pohodlné zóny 

nebo situace. 

Je příjemné mít jen  

přítele nebo přítelkyni 

a trávit celý den spolu, 

pusa, pusa, objetí, objetí 

například, 

pak je to příliš pohodlné  

a učíte se málo, 

máte dostatek peněz, 

máte dům nebo něco. 

To je v pořádku, 

za normálních okolností, 

svět je ale v plamenech! 

Zvířata každý den trpí. 

Nemohu se dívat   

na úterní pořad. 

Kdybych se na něho dívala, 

řvala bych a hodně plakala. 

Někdy se musím dívat, 

víte, abych ještě víc   

zalarmovala svoje srdce, ale 

jak si to někdo může užívat? 

Víte, co myslím? 

Vy si samozřejmě můžete  

užívat vašeho soukromí 

a požehnané situace.  

Něco z toho ale použijte,  

abyste pomohli druhým. 

Je to velice těžké. 

Ano, cítíme se bezmocní. 

Bezmocní? 

Ne, ale… (Těžké?) 

Každý den se cítím stejně. 

Ano, ano, ano. 

Rozumím. 

Utrpení tohoto světa. 

Ano, ano, nevadí. 

Cítíte utrpení, dobrá. 

Jděte, a dělejte něco, ano? 

Dělejte, co můžete, 

rozumíte mi? 

Nejlépe, podle vašeho  

svědomí, ne pro mne, 

ne pro zvířata, 

dokonce ani ne pro svět. 

Dělejte, dokud nebudete cítit: 

„Dobrá, jsem dobrý člověk 

a jsem dobrý následovník 

učení svatých.“ 

„Jsem dobrý buddhista.“ 

„Jsem dobrý křesťan.“ 

„Jsem dobrý…“ 

Musíte to skutečně vědět, 

nejen se vymlouvat. 

Rozumíte mi, ano? 

Je to velice snadné. 

Jen to zkuste, ano? 

A pak se to stane 

vaší druhou přirozeností. 

Pokud to nezkusíte, 

nikdy, nikdy se to  

uvnitř vás znovu neprobudí. 

Vidíte, zkusili jste 

se stát vegetariány. 

A teď se to stalo  
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vaší přirozeností. 

Nemůžete jíst maso. 

Nemůžete. 

Ani kdyby vás lidé nutili 

nebo vám dávali peníze. 

Nemůžete to udělat. Vidíte? 

Stalo se to teď vaším  

zvykem, vaší přirozeností 

a také vaše   

intelektuální porozumění 

vegetariánské  

soucitné stravě 

vás tak upevnilo  

ve vašem rozhodnutí. 

Možná si někdy vzpomenete, 

že jste dříve jedli to a tamto, 

víte? 

Ale nikdy nepůjdete, 

a nebudete to jíst, víte? 

Například si vzpomenete 

na kuře nebo rybu nebo něco, 

ale nikdy se nevrátíte, 

abyste to jedli. 

Je to jen zvyk 

myšlení mysli. 

To je vše. 

Víte ale, že je to špatné. 

Ano. 

Ani ne kvůli chuti 

a ne kvůli tomu, 

že to říká Mistryně, 

teď jste ale pevní ve vašem 

morálním porozumění; 

vaše intelektuální  

porozumění to přijímá.  

Vaše srdce ví, 

že je to dobrá cesta, 

proto se nikdy  

nevrátíte zpět k jedení masa.  

Rozumíte mi? Ano. 

Ne proto, že je to zakázané 

nebo něco jiného, 

prostě to víte. 

Vidíte? 

Stejné je to s láskou v akci. 

Pokud to děláte, 

když rozumíte 

významu toho, 

zaprvé, je to dobré pro vás, 

díky vašemu  

duchovnímu povznesení, 

zadruhé, samozřejmě, 

je to dobré pro ostatní, ano? 

Proto cokoli děláte, 

děláte hlavně pro sebe. 

My to ale neděláme s tímto 

postojem, samozřejmě. 

Já jen chci, abyste věděli, 

že cokoli pro někoho děláte, 

nečekejte, že vám poděkuje, 

nečekejte, že vás  

budu chválit. 

Někdy… to udělám. 

Řeknu: „Dobrá, 

jsem na vás pyšná“ 

a to všechno, 

ale neberte to, ano? 

Samozřejmě vás podporuji, 

ale cokoli děláte, je pro vás. 

Cokoli dobrého uděláte 

se k vám mnohonásobně  

vrátí, proto musíte tomu  

konceptu rozumět. 

Takže, cokoli děláte, 

neočekávejte nic 

a pak získáte,  

protože děláte vše pro sebe. 

Víte, podobné 

přitahuje podobné. 

Proto  

manžel a manželka 

jsou spolu. 

Pokud mají hodně  

společného, pak  

spolu zůstanou déle. 

Opačné se přitahuje, ale  

podobné přetrvá, víte? 

Vydrží. 

Zůstanete déle, pokud  

spolu máte více věcí  
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