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Jste všichni v pořádku? 
Ano, Mistryně! 
Dobrá, dobrá. 
Co budeme dělat? 
Půjdu nahoru, pozdravím je 
a vrátím se zpět nebo ne. 
Můžeme to tak udělat 
nebo mám zůstat tady? 
Vrátím se brzy. 
Alláh vám žehnej. 
Jsem tady. 
Kašlali jste včera 
stále? Ne? Ano? 
Kdo? 
Vezměte si nějaké. 
Dejte si jeden do pusy 
každé tři až čtyři hodiny. 
Vy kašlete? 
Normální bonbóny 
jsou taky dobré. 
Zvlaží vám hrdlo 
a cítíte se lépe. 
Tady, tady. 
Raději se obslužte sami. 
Kdo kašle, 
může si vzít. 
Vy nekašlete, 
ale stejně si vezměte! 
Já jdu dolů, ano? 
Je dnes něco nového? 
Šťastný Valentýn! 
Co je Šťastný Valentýn? 
Vy to víte? 
Je pro zamilované. Pro lásku. 
Pro lásku? Ne milence! 
Udělali z toho 
záležitost milenců, 
ale původně 
to byla svatá láska, ano? 
Nevadí, pokud dovedete 
převést vaši osobní lásku 
ve svatou lásku, 
pak je to taky v pořádku. 
Dobrá, 
to je nejlepší oblečení, 
jaké může kdo nosit. 
Není divu, že v dávných 
dobách nosili jogíni 
volné oblečení. 
Je to velmi dobré, 

skutečně, je to nejlepší. 
Můžete sedět, můžete běhat 
a v noci 
v tom můžete spát 
jako v pyžamu. 
Je to taky vzdušné, víte? 
Nejlepší je nenosit nic. 
Proto 
jsme se narodili bez ničeho. 
A pak, když jsme se narodili, 
začali jsme… 
To vše je vina Evy. 
Na začátku 
nenosili nic, že? 
A pak snědli jablko! 
Muselo to být požehnané 
jablko. Jogíni nosí velmi 
volné oblečení. 
Je to skutečně moc dobré, 
cítím se v tom nejlépe. 
Myslím, že život za životem 
nosím stále toto, 
protože je to 
nejpohodlnější, 
cítím se v tom „jako doma“. 
Když to mám na sobě, 
cítím se tak, 
že jsem 
„v přírodním základu“. 
Dobrá. Valentýn, 
den lásky? (Ano.) Máte 
pro mne nějakého partnera? 
(Ano.) Ano. Hodně? (Ano.) 
Vy si myslíte, že máte. 
Říkám vám ale, že je těžké 
mít tyto kvality, 
víte? 
Vy si myslíte, 
že máte hodně lásky? Dobrá. 
Kdo si myslí, 
že má hodně lásky, 
prosím, zvedněte ruku 
a vysvětlete mi to. 
My Vám, Mistryně, 
děkujeme, za to všechno. 
Ne, já se vás ptám, jestli vy! 
Dobrá, dobrá, 
povídejte, povídejte první. 
Děkujeme Vám, Mistryně, 
za všechnu organizaci, 

toho všeho, za vaši pomoc, 
za všechno jídlo, které jsme 
měli, všechna místa, která 
jste pro nás vybudovala, 
abychom mohli přijet 
sem a užít si trochu Nebe.  
Rádo se stalo. 
Hodně lásky 
a vaše láska jde přes nás 
k našim rodinám 
a lidem, které známe, 
děkujeme Vám. 
Není zač, drahý, 
není zač. 
Já se vás ale ptám, jestli 
si myslíte, že máte lásku, 
ne na moji lásku. 
Ano, povídejte. 
Já mám hodně lásky 
od Vás. Skutečně to 
nemohu vyjádřit slovy. 
Já myslím, ve vás. 
Ve mně, abych dávala 
taky Vám. 
Myslím, že chci dávat zpět, 
tolik, kolik jste dala mně. 
Proto to nemohu vyjádřit 
slovy, je to skutečně těžké 
to vyjádřit, ale přála bych si, 
abychom mohla dát planetu 
s mašlí kolem dokola 
a učinit ji lepším místem 
a učinit to 
pro Vás skutečně dobré. 
Dobrá, děkuji vám. 
Ne, dobrá… Dobrá, děkuji. 
Někdo další? 
Já mám pocit, 
že jí mám málo, ale 
předtím jsem neměl žádnou. 
Trochu jsem se naučil. 
Myslíte, že jste teď 
lepší, než předtím? 
Ano, trochu, ale 
stále cítím, že jí mám málo. 
Je to lepší, než nic, 
lepší než nic. 
Každá trocha pomůže. 
Někdo ještě cítí, 
že má víc lásky, 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1745_Láska je veľmi dôležitá_I 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 2 / 3 

než předtím?  
Ne pro mne. 
Neptám se vás na lásku 
ke mně, i když, 
dobrá, můžete ji zahrnout, 
ale může být 
například ke zvířatům, 
ke členům rodiny, 
k vašim přátelům, 
k méně šťastným, 
například, víte? 
Všechny tyto věci. 
Ano, pověste mi. 
Ano, myslím, že mám… 
Máte teď víc lásky, ano? 
Ale stále to není 
jako láska Mistryně, 
bezpodmínečná. 
Bezpodmínečná? 
Ne, ne, není to Mistryně 
bezpodmínečná láska. 
Jak to víte? 
Možná jste lepší, než já. 
Och, ne. 
Ale přijde a odejde, 
víte, někdy 
ji cítíte a někdy, 
když přijdou tlaky, 
pak je to trochu těžší… 
Ale cítím ji ke zvířatům 
a dokonce k cizím lidem, 
ji cítím.(Co?) 
Dokonce někdy 
k cizím lidem. 
Cítíte lásku? 
Ano, soucit, trochu. 
(To je hezké.) 
Myslím, že to není moc, 
ne jako Mistryně 
velkou, velkou lásku. 
Já o tom nevím. 
Kdo to může porovnat? 
Ano, přála bych si, abychom 
všichni mohli, protože 
bychom Vám mohli 
víc pomoci se světem. 
Já nevím, drahá, 
skutečně ne. 
Není to jen o vás, 
je to o celé planetě, 

víte? 
Je to o ostatních lidech, 
kteří taky nerozumějí 
lásce, ano? 
Mají ji, 
ale nepoužívají ji, 
a co nepoužíváte, 
to se nebude víc vyvíjet. 
Buď tam ustrne 
nebo se bude zmenšovat, 
bude jí méně a méně. 
To je ten problém. 
Je mi jich líto, 
protože lidé 
chtějí lásku, 
ale jsou 
pod velkým tlakem 
ve svém životě, myslím, 
lidé venku, 
protože neznají 
tuto Metodu a Vás. 
A nemají tu 
přidanou přísadu, která 
jim může pomoci. Proto… 
To je možné, ano. 
Víte, láska se dá taky 
kultivovat – myslím 
v tomto království, ano? 
Například, brát ohled 
na ostatní, to je druh lásky. 
Ale mnozí v sobě 
nechtějí rozpoznat 
tento druh lásky, víte? 
Protože trend společnosti 
je takový: 
musíte vyšplhat 
přes druhé, abyste uspěla 
atd., atd. 
To je to, co si myslí. 
Mýlí se ale, 
mýlí se. 
Za prvé, nemůžeme 
šplhat přes druhé, abychom 
uspěli na dlouhou dobu. 
Možná přechodně by to 
tak mohlo vypadat, 
ale ne na dlouhou dobu. 
A v očích Nebe 
jste odpadem. 
Bez ohledu na to, jak 

úspěšní jste v tomto životě, 
pokud nemáte lásku 
pro druhé, jste odpadem, 
a neposunete se nikam 
na žebříčku evoluce. 
To je to, co lidé nevědí. 
Myslí si, že to 
co si teď vezmou, 
to získají. 
Neznají následky. 
Věc se ale má tak, 
že i mezi praktikujícími 
se to ještě někteří lidé 
nenaučili, 
víte, co myslím? 
Proto musíte, 
musíte. 
Proto stále znovu, 
znovu a znovu opakuji, 
láska je velmi důležitá. 
Je dobré, že máme 
den Valentýna, 
ale den Valentýna by 
měl být každý den. (Ano.) 
Pokud máte více lásky, 
do nějaké míry mi pomáháte. 
To může pomoci, ano. 
Ne proto, že byste 
mi více lichotili nebo, 
že byste byli z vaší lásky 
zblázněnější nebo něco. 
Je to viac menej tak, 
že sa nesnažíte uchmatnúť 
všetku pozornosť pre seba, 
ani si nemyslíte, že som sem 
prišla len kvôli vám, 
žiadny takýto postoj nemáte. 
Niektorí ľudia 
tento postoj majú. 
Robia všetko možné, 
aby som sa vždy pozerala 
na nich, 
alebo pútajú moju pozornosť. 
A myslí si, 
že jsou jediní, 
pro které jsem se narodila 
a že jim patří celý ašram. 
Mají tento postoj, 
víte? 
Někdy je to vrozené, 
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kvůli karmě (odplatě) 
z minulého života, 
někdy kvůli minulosti, 
někdy kvůli špatné 
společnosti a podobně. 
Je velmi, velmi obtížné 
žít v tomto světě, 
aniž by vás ostatní 
špatně neovlivnili 
a dobrých vlivů moc není. 
Špatných vlivů 
je spousta, začínají již 
ve školce, 
protože musíme jít 
do školy na dlouhou dobu 
pryč od rodičů. 
Naši rodiče 
nás alespoň milují. 
Proto, když je vidíme, 
vidíme lásku, myslíme 
na lásku a to všechno. 
Ale tam venku, vás 
všichni skutečně nemilují. 
Prostě špatný vliv 
a pak lidé 
čekají před vchodem, 
aby vám prodali cigarety 
a drogy 
a různé další věci. 
A pak taky různá 
špatná média, 
různé negativní vlivy atd., 
špatné knihy 
a špatné filmy. 
To je velmi smutná situace. 
Někdy ale nemůžete vinit 
jen společnost. 
Společnost má 
nějaký vliv, bezpochyby, 
ale stejně to nějak můžete 
zvládnout, abyste se z toho 
dostali, pokud se narodíte  
s dobrými vlastnostmi 
nebo LQ (s Kvalitou Lásky). 
NQ (s Kvalitou Vznešenosti). 
LQ je dokonce mnohem 
důležitější, než IQ. 
LQ je Kvalita Lásky. 
Mnoho lidí 
jí má velmi málo. 

Můžete říct, kdo je kdo, 
podle… ne okamžitě, 
ale když s nimi chvíli žijete 
nebo je nějaký čas znáte, 
můžete říct, 
kolik má někdo 
Kvality Lásky. 
Je jedno, jak se usmívá 
a je jedno, 
jak vypadá, jak je přátelský, 
je jedno, jaký se k vám 
snaží být džentlmen 
nebo hodná dívka, 
cítíte to. 
Rozumíte? 
Budete cítit sobectví, 
bezohlednost 
a velmi chladnou energii. 
Rozumíte mi? Ano. 
Netrvá to dlouho, 
než se to projeví, 
možná několik týdnů 
a pak toho člověka odhalíte. 
Proto se někteří z vás 
zamilují na první pohled, 
a pak na druhý pohled 
upadnou do pekla. 
Proč se smějete? 
Je to pravda. 
Je to pravda? (Ano.) 
Vy to víte? Ano. 
Je to velká škoda, 
protože můžete být klamáni 
taky vzhledem 
a pak si můžete myslet: 
„On je praktikující…“ 
ale to neznamená, 
že to zaručuje jeho kvalitu 
a jeho charakter, 
rozumíte mi? 
Vzpomínám si, že když 
jsem začala působit veřejně, 
slíbila jsem, 
že každý kdo přijde, 
může získat zasvěcení, 
protože jsem měla víru 
v přirozenost Buddhy ve vás. 
Nedívala jsem se  
na vás jako na člověka, 
ne jako na hříšníka, ale jako 

na potenciálního Buddhu, 
jako na dítě Boha, 
víte, co myslím? 
Pokaždé jsem to tak viděla. 
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