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Nečekám, že budete 

dělat něco dalšího. 

Protože nevím,  

zda můžete, víte? 

Situace každého je jiná. 

Proto nenutíme lidi, 

aby dělali dobré věci, 

i když je to dobré. 

Slyšíte mě jasně  

a dost hlasitě, ano? (Ano.) 

Dobrá, děkuji vám. 

Už jsem to říkala  

mnohokrát. 

Vím, že by mi mnozí  

z vás dali 

o co bych požádala,  

proto nežádám, protože 

se bojím, že kdybych  

požádala, dali byste cokoli, 

a z čeho byste pak žili, 

jak by přežily vaše děti? 

Nechci, abyste se dostali 

do potíží, chci, abyste žili  

důstojný život, 

rozumíte mi? 

Abyste nikomu nedlužili, 

abyste na nikom 

nebyli závislí, 

nikoho nemusíte  

žádat o půjčku, 

nemusíte si půjčovat  

peníze ani majetek. 

Chci, abyste kráčeli zpříma:  

„Já se mohu postarat o sebe  

i svoji rodinu.“ 

Proto nežádám, 

abych se ujistila, 

že máte tak dobrý život, 

slušný život. 

Protože už děláte to nejlepší, 

co můžete se svojí 

rodinou a společností 

a jsem již na vás velmi 

pyšná. 

Cokoli dalšího tedy děláte, 

budu ještě vděčnější, 

ale není to povinnost, 

není to povinnost. 

Slyšeli jste mě někdy,   

říkat, že to musíte dělat? 

„Musíte udělat to“, 

„musíte udělat tamto“, 

slyšeli jste to někdy? 

(Ne.) Ne? 

Obecně, stejně jako 

vás učil Buddha, 

abyste dávali na charitu. 

Je to dobré pro vás, 

ale jen pokud můžete. 

Myslím, abyste byli dobří, 

konali dobro. Existuje  

mnoho způsobů, jak to dělat, 

nemusí to být  

vždy peníze. 

Když máte dobrou vůli, 

podporujete, věnujete čas, 

tleskáte, 

jste vděční, 

to je taky charita. 

Když umožníte lidem, kteří 

dělají dobré skutky, aby se  

cítili dobře, to je taky charita. 

Podpořte ty lidi, 

povzbuďte je 

a dejte jim zpětnou vazbu, 

to je taky charita. 

Věnujte svůj čas, 

svaly, vaši sílu, 

udělejte nějaké malé věci, 

něco kolem, 

to je taky charita. 

Nemusí to být  

vždy peníze, 

pokud peníze nemáte 

nebo máte jen tak akorát 

pro potřebu rodiny, 

rozumíte teď, ano? 

(Ne.) Ano. 

I když je ten člověk  

velmi, velmi bohatý, 
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nejsou to vaše peníze. 

Nesmíte toužit  

po majetku někoho jiného,  

dokud rád nepřijde 

a neudělá to sám, 

aby udělal něco dobrého 

pro ostatní 

a nepožádá vás, abyste to   

udělali s ním nebo něco. 

Například mezi vámi, 

někdy ve skupině, 

řeknete: „Dobrá, 

vytiskneme nějaké  

SOS letáky a pojďme 

informovat lidi.“ 

To je pro mne v pořádku. 

To je dobré udělat, 

ale nenutím vás,  

abyste to dělali. 

Já to jen sama dělám, 

hledím si svého. 

Cokoli dělám, 

dělám to sama, a jestli  

chcete dělat něco podobného, 

dělejte to sami. 

Rozumíte mi? 

Nepoužívám charitu 

nebo dobré důvody, 

abych vás požádala 

o peníze, abych vás zatížila. 

I kdybych věděla,  

že jste bohatí, 

nepožádala bych vás. 

Vaše peníze si neberu. 

Vím, že mnozí z vás  

jsou bohatí. Přišla jsem  

k vám někdy 

a žádala vás o peníze?  

(Ne.) Ne. 

Lidé dělají, co dělají 

a my děláme, co děláme. 

Dělejte, co můžete. 

Nikdy netužte  

po majetku někoho jiného. 

Můžete toužit po jejich  

ctnostech a snažit se je  

kopírovat a dělat totéž,  

můžete-li. Můžete toužit  

po dobrotě lidí, jejich  

talentu 

a snažit se ho pochytit, 

ale nemůžeme  

toužit po majetku lidí 

a snažit se ho získat, 

i kdyby to bylo snadné. 

My takové věci neděláme, 

rozumíte mi? 

Chci, abyste žili  

důstojný život, 

slušný život, 

abyste měli dostatek  

prostředků na obživu svoji  

a vaší rodiny. 

Nechci také abyste 

žádali lidi, protože je to 

taky pod vaši důstojnost, 

rozumíte? 

I když je to na dobré účely. 

Oni nevědí,  

jaké dobré činy konat? 

Musíte za nimi chodit 

a tlačit jejich zadky a říkat: 

„Hej, udělej něco dobrého“?  

Rozumíte mi? 

My nejsme politici, 

nemáme  

politické ambice, 

nepotřebujeme  

finanční příspěvky 

ani takové ty věci   

jako, „volte mne“. 

Rozumíte mi? 

Nemůžeme se dostat pryč, 

s tím, o čem víme, 

že není dobré. 

Rozumíte mi? 

Nenutíme lidi, 

nezneužíváme  

jejich dobroty, nezneužíváme  

jejich štědrosti 
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a šlechetného  

a čistého srdce. 

Nezneužíváme  

víry v Mistryni, abychom 

dělali, co chceme dělat. 

I když vám  

nejdou ty peníze 

do vaší kapsy, 

stejně to není správné. 

Rozumíte mi? 

Užívat sílu, 

kterou máte, 

na to, abyste něco  

z někoho vytáhli, 

připravili někomu těžké časy 

nebo potíže 

nebo finanční tíseň, 

to není nikdy dobré. 

Je to jako zneužití síly,  

politické síly 

nebo čehokoli, ano? 

Pokaždé jsem slyšela, 

že lidé říkají: 

„Ten člověk je  

zkažený“, víte? 

„Využívá  

svého politického postavení 

nebo vládní pozice, 

aby si vzal to a tamto, 

tuto nemovitost 

nebo tyto peníze.“ 

Když to děláme, je to stejné, 

rozumíte mi? 

Když  

použijete sílu státu, 

když použijete sílu Mistra, 

vašeho postavení ve skupině, 

je to stejné. 

Je to velká, velká, velká, 

obrovská chyba. 

Proto vám mimochodem  

toto říkám 

a vy si to řekněte mezi sebou, 

nikdy nedělejte takové věci, 

ano? 

I kdyby byl  

člověk vedle vás  

multimilionář, 

prostě ho nechte být. 

Kdyby chtěl něco udělat, 

udělá to. 

Řekne vám. 

Učí se stejnému učení  

jako vy, ne? 

Má stejného Mistra, ne? 

Myslíte, že neví, 

co má dělat? 

Musíte ho tlačit? 

A když nechce dát peníze 

sám od sebe, 

z jeho srdce, 

pak je to jeho věc. 

Není to vaše věc. 

Jeho peníze nejsou vaše, 

abyste po nich pokukovali 

nebo s nimi nakládali.  

Jeho banka ví, 

jak naložit s jeho penězi. 

On ví jak, 

proto je bohatý. 

Nestrkejte proto 

vaše prsty, 

kam nepatří, 

nechte je stranou. 

Neprohlížejte si nikdy něčí 

majetek, bohatství, ženu, 

manžela, nic, ano? 

Zaměřte své oči 

na svůj nos. 

Takto. Vidíte? 

Vidíte jen před sebe. 

A také proto,  

nechcete-li se dostat 

do emocionálních potíží, 

pak se taky nedívejte 

na jiná děvčata a jiné hochy.  

Dívejte se jen na svého  

partnera a palec u nohy. 

Vzpomínáte si na příběh 

o králi Rámovi? 
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Rámovi, 

duchovním Mistrovi? 

O tom, který byl  

v exilu 14 let? 

Už jsem vám ten příběh  

vyprávěla. Protože jeho  

nevlastní matka byla  

závistivá a chtěla, aby se  

její syn stal raději králem.  

Jak si ale Nebe přálo,  

ti dva bratři 

se měli moc rádi, 

proto i když chtěla jeho  

matka trůn uchvátit pro něho, 

mladšího bratra, 

nevlastního bratra, 

ten mladší bratr nikdy 

království nevládl. 

Pokaždé položil  

na trůn boty jeho bratra 

a stál vedle, 

říkal, že mu jen hlídá trůn, 

dokud se nevrátí. 

Nikdy si  

na ten trůn nesedl, 

rozumíte mi? 

Malý nevlastní bratr. 

A zatímco byl velký bratr 

deportován daleko 

na dalších 14 let 

nebo tak, nikdy si  

na jeho trůn nesedl,  

i když ho 

pro něho jeho matka získala. 

Přestože  

byl jeho velký bratr 

už pryč, 

dával na trůn boty 

jeho velkého bratra 

a stál vedle, 

jako jeden ze strážců 

nebo něco. 

Jen trůn hlídal 

pro svého bratra. 

A velký bratr 

měl také hezkou manželku, 

samozřejmě, která byla  

později někde unesena 

nějakým zlým netvorem. 

Dobrá,  

to je další dlouhý příběh. 

Mohla bych vám  

vyprávět příběhy stále. 

Jen vám řeknu,  

že pointa je, že ačkoli 

byla nevlastní matka Rámy 

tak špatná, její syn  

byl tak dobrý, 

že se ani neopovážil 

jeho švagrové 

podívat do tváře. 

Vždy se jí 

díval jen na nohy, 

proto nikdy nevěděl  

jak vypadá. 

Když někam šli 

a on ji chtěl najít, 

poznal ji podle nohou. 

Rozumíte mi? 

Tak bychom se měli chovat. 

Tolik příběhů jsme  

přečetli, tolik příkladů 

za období tisíciletí, 

že nemůžeme říct, 

že jsme to nevěděli. 

Samozřejmě, možná 

nejsme Buddhou, 

ale toto vše víme. 

Prosím, pamatujte si je, ano? 

Když jste hinduistou, 

znáte hodně příběhů 

o hinduismu. 

Jste-li muslimové,  

znáte hodně 

čistých, morálních svatých 

muslimských příběhů. 

Jste-li křesťané, 

je to s vámi stejné. 

Neříkejte mi,  

že jsem vás to neučila. 
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Nemyslím, abyste  

to dělali tady, ale říkám 

to jen jako příklad, 

abyste to věděli, kdyby  

vás lákalo to zkusit. 

Je velmi snadné  

nechat se zlákat. 

Je těžké tomu odolat. 

Pokuste se, ano? 

Všichni se pokusme, ano? 

Zkusme všichni společně 

být dobří. 

Protože vždy říkáme: 

„Líbilo by se nám, kdyby  

byla společnost dobrá, 

kdyby byla vláda  

čistá, průhledná.“ 

My to musíme dělat také. 

Nemůžeme vinit  

naši vládu, 

kohokoli, 

že není čistá, 

průhledná, 

pokud nejsme čistí my. 

Rozumíte mi? 

Charita začíná doma, 

tady. 

Ano, my to uděláme  

dříve, nebudeme čekat, 

až to udělají naši sousedé.  

Ani bychom to  

neměli očekávat.  

Nemohu čekat, že moji 

sousedé nebo moji žáci 

budou dělat přesně to, co já. 

Nicméně,  

stejně dělám, co dělám 

a doufám, že jednoho dne, 

že možná jednoho dne, 

to doženete.  

Nebo vám alespoň mohu  

říct, že nedělám to,  

co vy, 

tak kam jdete? 

Pokud budete říkat, že mě  

milujete, že půjdete  

stejným směrem, 

pak se otočíte, 

a nepůjdete tam. 

Víte, co myslím? 

Já jsem tady,  

a vy jdete tam, 

to není správně. 

Alespoň si udržuji 

své postavení čisté,  

abyste věděli kam jít. 
 


