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Čo robíte v Nemecku teraz? 

Snažím sa predávať 

vegetariánske potraviny 

od Loving Hut. 

Takže ste teraz obchodníčka? 

Snažím sa byť. 

Snažíte sa? 

Čo znamená „snažím sa“? 

Buď to robíte 

alebo to nerobíte! 

Máte obchod  

alebo niečo podobné? 

Nie, robím veľkoobchod, 

snažím sa o veľkoobchod. 

Znovu „snažím sa“? 

Nie, 

začala som 

asi pred siedmymi mesiacmi 

(Ach, áno?) a je tam 

jedna veľká formozská 

(taiwanská) spoločnosť. 

Oni už začali 

a kdekoľvek sa snažím  

predávať, oni už tam sú. 

Snažíme sa povedať, 

že sme skutočne vegáni, 

ale ľudia lipnú na chuti... 

Aha. V poriadku. 

Berte to v pohode. (Áno.) 

Keď to aj nepredáte, 

zjete to vy! 

(Ďakujem.) 

Nevyjde to navnivoč. Nie? 

Dobre, 

kto ešte čo robí? 

Snaží sa robiť? 

Stále máte veľa času, 

okolo 1000 dní, áno? 

Keď poviete, 

že máme štyri roky, 

vyzerá to byť dlhší čas. 

Keď poviete, že máte  

asi iba 1400 dní, 

to znie veľmi krátko. 

Ale je to tak, ako to je – 

štyri roky, tri roky, 

je to tak. 

Chápete, čo myslím? 

Iba dni, spočítané. 

Ak nikto nič neurobí, 

potom dosiahneme bod, 

z ktorého niet návratu. 

Potom veľa šťastia všetkým. 

Dúfajme teda, 

že sa včas prebudia. 

Som prekvapená 

ľudskou nevšímavosťou, 

ich ľahostajnosťou; 

Som prekvapená 

ich ľahostajnosťou; 

Zaujímalo by ma, akí 

zaneprázdnení môžete byť? 

Máte iba 1400 dní, akí 

zaneprázdnení môžete byť? 

Dobre? Samozrejme, 

stále tu žijete, 

musíte platiť hypotéku 

atď., rozumiem, 

a váš záväzok 

voči partnerovi – 

nielen peniaze, 

ale emocionálny záväzok. 

Sú to dve veci, 

sú odlišné, 

dve veci, ktoré vyzerajú 

podobne ale nie sú. 

Niekedy tým budete 

oklamaní. 

Jedna vec sú emócie 

a druhá je láska. 

Emócie a láska sú odlišné. 

Majetníctvo (privlastňovanie) 

a oddanosť sú odlišné. 

Vyzerá to podobne 

ale je v tom veľký rozdiel – 

aj keď vyzerá malý 

ale je to veľký rozdiel. 

Niekedy ste oklamaní 

vonkajším vzhľadom: 

niekto vás uvidí 
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a začne plakať – 

„nevideli vás dlhý čas, 

a že vás tak veľmi milujú“ – 

nie je to vždy pravda. 

Je to emócia. Emócia. 

Niekedy obyčajná maličkosť 

spustí slzy, 

viete, „vodný dom“. 

Ľudské telo, 

tá jeho slabšia stránka, 

má všetky možné veci, 

ako hadica. 

Keď máte malý tlak, 

pritlačíte a voda 

ide okamžite von. 

Či už to zatlačíte úmyselne 

alebo omylom, 

alebo na ňu skočí pes, 

voda aj tak vyteká von. 

Takže niekedy 

to vyzerá tak,  

že vás niekto veľmi miluje, 

keď vás vidí, 

plače a podobne... 

Znamená to, 

že slabšia stránka 

našej ľudskej štruktúry 

je niekedy náhodne 

niečím spustená, 

čímkoľvek. 

Niekedy zbadáte  

červenú farbu, 

vidíte červenú –  

niekedy vidíte modrú farbu 

a chce sa vám plakať. 

Kto vie prečo? 

Plačete bez príčiny. 

Niekedy je to tak. 

Vec sa má tak – 

emócie a láska sú odlišné. 

Privlastňovanie a oddanosť – 

sú celkom odlišné. 

Viete, čo myslím, však? 

Je veľmi ťažké 

mať túto lásku, 

bezpodmienečnú lásku. 

Myslím skutočnú lásku, 

lásku, lásku –  

nie len lásku medzi ženami, 

nie len lásku medzi 

príbuznými a priateľmi – 

ale lásku, viete, 

lásku. 

Je veľmi ťažké ju mať. 

Ale samozrejme, 

môžete začať láskou 

medzi členmi rodiny 

a priateľmi, 

manželom a manželkou, 

napríklad, 

partnerom a partnerkou. 

Medzi vami jestvuje láska, 

niekedy dokonca 

aj medzi nepriateľmi. 

Skôr než sme prišli sem, 

mali sme lásku, 

ale pomaly 

ju spoločnosť opotrebuje, 

alebo kvôli zlým zážitkom 

sme sklamaní 

a potom ju zamkneme. 

Niekedy jednoducho 

zavrieme dvere; 

nezamkli sme a potom 

príliš pomaly, 

proste zavrieme 

a nechceme znovu otvoriť 

a kľúč zahodíme. 

Láska teda nemá žiadnu  

šancu rozvinúť sa, otvoriť sa 

a rozšíriť sa všade. 

Niekedy je to aj kvôli 

zážitkom z minulého života... 

Vlastne sa nie je 

na čo veľmi vyhovárať, 

ak sa stále držíme tej lásky, 

nikdy o ňu neprídeme. 

Ak stratíme lásku... 

je to preto, že sme to chceli, 

chceli sme konať 
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v protiklade s láskou, 

chápete, čo myslím? 

Ináč, 

každý by mohol  

kedykoľvek lásku stratiť – 

výhovorka sa nájde vždy. 

Tento život stačí na to, 

aby sme stratili čokoľvek, 

nehovoriac o láske. 

Ale my ju vždy máme, 

a musíme ju používať, 

lebo to je všetko, čo máme. 

Je to všetko, čo sme – láska. 

A ak ju nepoužívame, 

potom je to samozrejme 

ako keby sme sa 

uzavreli alebo schúlili, 

a aj potom je stále tam, 

len nie rozvinutá, 

do istej miery neobnovená, 

neužitočná. 

Keď v nejakej situácii, 

za nejakých okolností, 

kedykoľvek cítite, 

že ste pripravení zomrieť 

za niekoho iného – 

to je okamih, kedy ju máte. 

Máte ju celú. 

Keď obetujete seba, 

nemyslíte na svoj život, 

kvôli deťom, kvôli žene, 

kvôli matke, otcovi, 

dokonca aj kvôli psovi. 

V tom momente 

ste v úplnom spojení 

so svojou láskou. 

A ak budete pokračovať 

takýmto spôsobom stále, 

s takouto mentalitou, 

potom ma nepotrebujete. 

Vôbec ma nepotrebujete, 

dobre? 

Ste na najlepšej ceste 

do Neba, do 5. úrovne, 

akákoľvek úroveň 

to môže byť. 

Rozumiete? 

Láska je taká. 

Nemusí to byť 

predvádzanie 

sĺz, objatí, listov, 

rozvláčnych slov, 

ani veľká poézia. 

Nemusí to byť. 

Len vedieť vo svojom srdci, 

že ste ochotní za niekoho  

dokonca položiť aj svoj život, 

ak je to nutné. 

Ak je vaše srdce také, 

vedzte, že máte 

nad sebou kontrolu. 

Že ste skutočne 

zamilovaní 

a nič z toho ste nestratili 

a máte sa jednoducho fajn. 

Rozumiete? 

Ale je aj iná vec. 

Inou vecou je, 

že niekedy je to 

karmické spojenie. 

Z minulého života, 

že vás ten človek zachránil 

a vy v tomto živote 

chcete zachrániť jeho. 

Rozumiete mi? 

Takže to dokonca nemusí 

byť ani láska; môže to byť 

iba karmická sila, 

ktorá vás núti urobiť to. 

Rozumiete mi? 

Ak to ale urobíte, 

s láskou vo svojom srdci... 

Viete, čo myslím? 

Ochotní obetovať sa – 

ochotní, vedome to urobiť. 

To je iná vec. 

Viete, čo myslím? 

Takže existujú dva, tri 

druhy bezpodmienečnej, 

takzvanej 
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bezpodmienečnej lásky. 

Niekedy to vyzerá 

ako bezpodmienečná láska 

ale mohla by to byť 

iba karmická sila 

a niekedy odplata. 

Chápete? 

Naposledy 

bol niekto k vám 

taký dobrý, taký dobrý, 

urobil pre vás 

niečo mimoriadne, 

a vy ste v tomto živote 

sľúbili vrátiť sa späť 

nech to stojí, čo sto stojí, 

aby ste tú láskavosť splatili. 

Je to vo vás zakorenené, 

je to vtlačené do vášho srdca, 

takže chcete pre toho 

človeka urobiť čokoľvek – 

dokonca aj položiť vlastný  

život. To je hlboký pocit 

voči jedinému človeku. 

Rozumiete mi? 

Je to odlišné. 

Ak ste ale ochotní  

obetovať sa pre kohokoľvek, 

ak je to potrebné, 

potom je to iné. 

Keď to ten človek potrebuje, 

keď to situácia vyžaduje, 

že by ste mali  

obetovať vlastný život, 

aby bol ten človek 

v bezpečí a nažive – 

to je iná vec. 

To je pravá 

bezpodmienečná láska. 

Rozumiete mi? 

Nie len „vyvolený“ 

nie ten, ktorého ste vždy 

veľmi ľúbili. 

Aj to je dobré, 

to je tiež dobré, 

ale nie je to také, ako keď 

sa obetujete pre kohokoľvek, 

aj pre cudzích ľudí. 

Rozumiete mi? 

Ako láska, 

ktorú mal Ježiš 

voči svojim žiakom, 

alebo voči ľudstvu 

v tom čase. 

On sa neobetoval 

iba pre svojich žiakov. 

Samozrejme, urobil to 

pre svojich žiakov, pretože 

na seba vzal všetky 

karmické následky 

svojich žiakov  

v tom čase. 

Rozumiete mi? 

Ale vzal na seba aj  

kolektívnu zlú karmu  

(odplatu) celej planéty. 

Nemohol samozrejme 

zmeniť planétu za noc, 

ale časť 

zlej karmy (odplaty) 

bola na ňom. 

Samozrejme, pretože 

jeho žiaci boli spojení 

s inými žiakmi, 

žiaci boli spojení 

s inými osobami,  

iné osoby boli spojené... 

celé ľudstvo je  

navzájom prepojené. 

A viete, 

že ľudstvo vždy nebolo  

veľmi láskavé 

k sebe navzájom, 

ani k spoluobyvateľom, 

k slabším formám existencie. 

Ako sú zvieratá. 

Takže samozrejme, 

zlá karma (odplata) je ťažká. 

Každý Majster, 

ktorý sem kedy príde, berie 

zlú karmu (odplatu) – 
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bez ohľadu na to, či má 

alebo nemá žiakov. 

Keď má žiakov, 

berie jej samozrejme viac. 

Ak nemá žiakov, 

berie jej menej. 

Ale viac či menej, berie ju. 

Chápete, čo myslím? 

Je to tak zariadené. 

To je to, čo nazývame 

„obchodný balíček“. 

Nemôžete mať toto 

bez toho ostatného. 

Už keď si Majster  

berie telo, je to tam. 

Dobre, to telo, samozrejme 

už patrí všetkým – 

pestovateľom ryže, 

pestovateľom zeleniny, 

majiteľom ovocných sadov, 

predavačom áut, 

staviteľom ciest, 

všetkým. 

Pretože jeho rodičia  

už tiež dlhujú niečo 

tomuto svetu. 

Chápete, čo myslím? 

Samozrejme, Majster 

má mnoho zásluh 

Normálne je to dosť 

pre neho, aby to pokrylo 

všetky „výdaje“ 

jeho existencie – 

ale kvôli jeho prepojeniu 

s ostatnými ľuďmi. 

Chápete? Napríklad rodičia, 

a rodičia sú spojení 

s inými ľuďmi, 

a s inými ľuďmi 

a s celou planétou. 

Viete, čo myslím? 

A päť generácií rodičov. 

Takže je to veľké prepojenie. 

A dokonca aj tak to všetko 

Majster dokáže pokryť, 

ale zákon karmy (odplaty) 

je trochu ťažké manévrovať. 

Rozumiete mi? 

Takže aby to bolo 

pre Majstra fér, 

musí byť Majster 

ako ktokoľvek iný 

ináč by sem nemohol prísť, 

nemal by dovolené kázať, 

ani sem prísť, 

pretože toto nie je 

krajina svätcov. 

Viete, 

fyzické telo 

je dimenzia odlišná  

od svätcov. 

Je to ako keď 

sme predtým mali Nemecko, 

Francúzsko, 

ľudia z Československa 

sem predtým  

nemohli prísť, 

Poliaci sem nemohli prísť, 

Maďari sem nemohli prísť. 

Len poslednou dobou 

sem môžeme prísť – 

všetko je teraz slobodné. 

Nejako je to už lepšie, 

viete, čo myslím? 

Áno, pretože celá Európa 

sa stala slobodnou. 

Ľudská karma (odplata) 

sa už nejako zmenila, 

takže to pomáha. 

Ale nezmenila sa 

celá planéta. 

Pomohlo to podľa zásluh 

duchovných praktikujúcich, 

ináč by sme nemali ani to. 

Chápete? 

Stále máme krízu  

v rôznych krajinách, 

obmedzené cestovanie, 

víza a podobné veci, 

neslobodu slova, 
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atď., atď. 

Keď som prvýkrát 

prišla do Maďarska 

urobiť prednášku, 

potom som šla kam? 

Do Ruska a Poľska. 

Myslela som si: 

„Páni! Toto je Nebo!“ 

Povedala som: „Môj Bože, 

to už je také dobré.“ 

Kto by si to dokázal  

predstaviť. Dokonca 

len pár rokov dozadu, však? 

Takže nemôžete povedať, 

že sa svet nezmenil. 
 


