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Jinak mě to nenapadne.
Musíme sa vždy snažiť
Ani na to nepomyslím.
prispôsobiť sa novým
Mimochodem,
okolnostiam
díky tomuto incidentu
vás učím trochu více
Nějaká otázka?
o té cestě a filozofii života
Přemýšlím,
v každé další situaci.
že máme určitý milník
Protože to musíte znát,
ohledně Světla a Zvuku,
já dávám jen vodítko
ale máme také milník
a vy musíte vědět
pro životní zkušenosti?
svým selským rozumem
To mít nemůžeme.
a podle vašich specifických
Nemáme vzorec pro všechny.
okolností v životě,
Každý se musí učit
vašich rozdílných motivů
svojí vlastní cestou
a různých lidí kolem vás,
a u každého je jiná.
a vašich různých reakcí.
Já nejsem diktátor,
Dokonce někdy
abych vám říkala: „Dělej toto
i za stejných okolností,
a budeš v pořádku.
musíte jednat jinak.
Dělej to, budeš v pořádku.“
Proto se to dá jen moudrostí.
Ne, ne, ne,
A já uvádím jen několik
přestože vás vedu,
příkladů.
jste svobodní.
Nemůžete to prostě
Musíte být vysvobozeni,
uplatnit na všechno.
musíte být volní.
Například, učitel,
Rozumíte?
učitel angličtiny vás naučí
Přestože existují pravidla
několik vět anglicky.
silničního provozu, například,
Nebo několik úkolů.
každý jedinec řídí jinak, ne?
Ale později
Ano, vy jezdíte rychle,
musíte sami číst,
vy jezdíte pomalu, vy jezdíte
abyste si vaši angličtinu
trochu při straně silnice,
rozšířili, ano?
vy jezdíte uprostřed.
Nemůže vám uložit
Není to potřeba.
každou lekci číst,
Milník dokonce
dokud neumřete,
u duchovnosti je jen proto,
rozumíte?
abyste trochu rozpoznali
Ano, každý si musí uchovat
své zkušenosti.
svoji individualitu
Ale každý má dokonce
a to je krásné.
trochu více vnější slávy
To je krásné.
a svůj rámec.
I kdybych vám řekla,
Není potřeba lidi škatulkovat
že vám doporučuji
do nákladných lodí
číst Shakespeara,
a dopravovat je do Nebe.
například,
Dobrá, rozumím,
ale vám by se Shakespeare
ale to není ta cesta.
nelíbil, proč byste měli?
Já jsem pro svobodu.
Můžete číst něco jiného.
Nemůžeme stále lidi učit.
Nicméně když přijde
Vidíte?
mnoho lidí, tlak je větší.
Já je učím,
jen když se něco vyjeví.
Když je málo, ne moc lidí,

je to lepší,
můžete se snadno spojit.
Protože,
když se sejdou spolu lidé
různých vibrací,
různého magnetického pole,
střetnou se spolu
a najednou se cítí nervózní
a mají naspěch nebo něco.
Nevědí proč.
Možná chtějí odejít,
ale musí zůstat uvnitř
a současně chtějí
odejít i zůstat
a jsou zmatení.
Tam, kde se sejde mnoho lidí,
je to vždy tak.
Studujete tam, kde je dav,
vy to víte.
Lidé se nějak rozčílí,
kvůli rozdílným vibracím
a stísnění jejich prostoru,
rozumíte?
Nemají žádný prostor,
žádný prostor k dýchání.
Někdy jsem byla
v letadle, a když jsem dobře
meditovala, bylo to dobré,
pak jsem se cítila
mnohem lépe.
Ale když ne, když jsem
seděla vedle řad kuřáků
a když někdo stál poblíž
mého sedadla
a stále mluvil,
pak jsem měla potíže.
Cítila jsem velké pnutí,
velký tlak
a prostě jsem chtěla
z letadla vystoupit.
Někdy
jsem se musela ovládat.
Samozřejmě
to mohu ovládnout.
Ale není to vždy
příjemný pocit,
muset se dostat do této
fyzické úrovně ovládání,
kde víte, že se musíte ovládat,
rozumíte?
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mluví, přeříkávají mantry.
Protože normálně,
Nikdy předtím jsem necítila
když jste
takový bojovný pocit,
v trochu uvolněnější úrovni,
jen tehdy, v tom davu,
vyšší úrovni,
kde byly milióny lidí.
nejste si vědomi,
Ne tisíce, milióny.
že se ovládáte
Cítíte ten tlak.
a nemusíte,
Byla to zajímavá zkušenost.
prostě se cítíte pohodlně.
V Americe je teď
Když jsem byla v Indii,
mnoho žen,
někdy jsem
které pracují v politice
vstoupila do davu,
a je to jiné než obvykle.
kvůli duchovnímu hledání,
Jedna z věcí je,
některé ašramy
že mluví o potratu.
jsou nacpané lidmi.
A v Americe je právě teď
Také při
diskuze ohledně toho,
nějakých shromážděních,
čemu říkají
například Kumbha Mela
„pro-volba“,
každých dvanáct let,
znamená to, že žena
což je velké setkání všech
má právo volby, ano?
tak zvaných duchovně
A lidé
praktikujících v Indii
na druhé straně říkají, že
a všech mnichů.
byste neměla mít interrupci
Tisíce stanů stálo
a že to není vaše volba.
na velkém prostranství
Já sama podporuji ty ženy,
u řeky Gangy.
které zastupují úřad
A všichni lidé se
a téměř všechny jsou
koupali v Ganze,
pro interrupci,
za přeříkávání manter,
chtějí rozhodovat.
gongů a bubnů
A lidé na druhé straně
a všech těch
říkají, „Ne,
hlasitých projevů.
vy chcete zabíjet děti.“
A víte, jelikož jsem
(Ano, ano, ano.)
v té době neměla co dělat,
A já hodně přemýšlím
jedno z těch
o pravidlech (přikázáních),
setkání jsem navštívila.
protože jsem
Také to bylo vzácné,
pro možnost volby,
jednou za dvanáct let,
ale to se neslučuje s pravidly.
chtěla jsem to tedy vidět.
Samozřejmě že ne.
Také jsem tam tudy
Věděla jste to dříve,
projížděla, víte.
než jste přišla.
A pak jsem vešla.
Ano, ale přemýšlím…
Prožila jsem ten nejtěžší čas
nejsem pro interrupci.
v mém životě, rozhodovala
Tak proč pro možnost volby?
jsem se, zda odejít nebo
zůstat. Ano! To už
Protože si myslím,
bylo po půlnoci, víte,
že to není rozhodnutí
bylo obtížné odejít ale bylo
nikoho jiného,
pro mě velice těžké zůstat.
nemyslím si, že bych
Kolem vás jsou tisíce lidí,
měla udělat
chodí, spí, jí,
za někoho jiného

to rozhodnutí.
Přesně proto
by ženy neměly
rozhodovat za dítě.
Ptala jste se někdy dítěte,
jaká je jeho volba?
To je přesně
možnost volby.
Chce-li mít žena volbu,
měla by jí mít předtím.
Rozumíte?
Pro-volba znamená také
možnost volby pro dítě.
Proč bereme ohled
na dospělou osobu
a nebereme ohled
na nevinné dítě?
To je v pořádku pro-volba?
Já jsem v tomto případě
pro volbu.
Musíme být čestní k dítěti.
Protože v dnešní době
máme mnoho voleb.
Máme antikoncepci,
máme vše, co je dostupné.
Proč nezvolit to chytré?
Ve starších dobách
jsme zřejmě byli bezmocní
ale v dnešní době je to lepší.
Neměli bychom tedy
o této otázce ani přemýšlet.
Děti v Americe
a ženy v Americe
vědí o antikoncepci
více než kdokoli jiný,
preventivní péče
pro antikoncepci.
To je tedy volba
a není žádná jiná
lepší volba.
Ano, nebo se ovládejme.
Samozřejmě, rozumím
někdy lidským obtížím.
Ale měli bychom se postarat,
aby se to nestalo.
Je to lepší pro naše svědomí.
Je velice těžké si odpustit,
ne že by vám společnost
neodpustila.
I kdyby se o tom mohlo
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Chcete-li to podporovat,
rozhodovat, i kdyby celý svět
převezmete veškerou špatnou
křičel pro volbu,
karmu a já s tím nebudu
kdybyste to udělali,
mít nic společného.
někdy by bylo velice těžké
To je v pořádku.
s tím žít, ano?
A pak půjdete tam,
Musíte tedy také myslet
kam budete chtít jít.
na svědomí ženy,
Pak to bude v pořádku.
celoživotní. Ano.
Ale slibuji vám,
Není to jen na chvíli.
že nebudu přebírat
Souhlasím.
špatnou karmu,
Rozumím a souhlasím s tím.
žádnou nadbytečnou zátěž,
Moje otázka je,
kterou si sama přivodíte.
mohu ještě podporovat
Já už jsem vás zátěže zbavila
politicky kandidáty,
a vy teď chcete
kteří v to věří?
získat novou zátěž.
Budete-li moci žít
A vy v dnešní době víte,
se svým svědomím, ano.
že máte-li dítě
Je to vaše volba. Ano?
a nemůžete se o ně postarat,
A nemusíte se mě ptát,
jiní lidé se o ně postarají.
protože to není moje volba.
Já nejsem tak přísná, vážně.
Moji volbu znáte.
Je to přísné jen
Věděla jste to dříve,
pro okolnosti.
než jste přišla pro zasvěcení.
My máme milující pravidla,
My jsme vás nenutili,
nejsou to přísná pravidla.
abyste přijala můj názor,
Proto jsou to pravá pravidla,
kdybyste nechtěla,
opravdová pravidla.
rozumíte? Ano.
Protože vzpomínáte si,
Mluvili jsme o pravidlech,
když se Ježíše zeptali
než jste přišla, ne?
na cizoložnici,
Nezabíjet,
aby ji odsoudil
včetně interrupce nebo ne?
a on to neudělal.
Ano, ano, ano.
Protože ona toho muže
My jsme tedy
stejně milovala
velice upřímní a poctiví.
od začátku
My jsme to zveřejnili.
a oni ji oddělili
Vy si zvolte.
a zneužívali ji každý den
Volba tedy začíná
v jejím tzv. manželství.
před zasvěcením, ne potom.
Ale stejně,
Rozumíte?
když se milenec vrátil,
Vy znáte
samozřejmě,
jaká jsou má pravidla
na sebe nemohli zapomenout,
a jaké je mé učení.
zvláště za tak kruté situace
A je na vás,
v jejím manželství, ano?
zda to přijmete.
Je tedy přirozené,
A to vše je také volba.
Když to jednou přijmete,
že se objali
nedělejte zmatek sobě,
a vyjádřili si lásku.
rozumíte?
Ona tedy není cizoložnice
A nepůsobte potíže mně.
i když z pohledu zákona je.
Protože to je těžká karma.
Ale ona v tomto případě

nepřekročila žádné pravidlo.
Rozumíte tomu, co myslím?
Musíme být tedy flexibilní.
Ano, proto jsem
vám řekla, že není třeba
tu pro-volbu,
protože již máme tolik
možností.
Rozumějte, že máme pilulky
a je to pro nás
velice pohodlné.
Přijďte tedy znovu,
budete-li si to přát,
a když budu mít čas,
budu s vámi.
Nejsem extra člověk.
Jsem pravděpodobně extra,
extra, extra v úsilí,
a extra v odhodlanosti
sloužit lidem a dávání
toho nejlepšího co mohu.
V tom jsem extra.
Přestaňte si prosím stěžovat.
Buďte šťastní.
A pamatujte si to pokaždé,
když přijdete do nějakého
centra, jen se dívejte do nitra
a zapomeňte na vnější
okolnosti, jak jen můžete.
Takto dostanete vždy,
když budete v centru,
hodně požehnání.
Ať jsem tam nebo nejsem,
dostanete jen to nejlepší
a ten největší pocit klidu,
který nezískáte doma.
Jinak by to bylo k ničemu
tam chodit.
A když do přijdeme centra,
snažme se uchovat
tuto duchovní atmosféru.
Jestliže se snažíme dělat hluk
a nenarušujme ji,
získáme
také hodně hrozné karmy.
Protože bychom
zastavili náš růst.
A kladli bychom si překážky
na naší cestu,
užívat si požehnání
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tady v centru.
Dobrou noc, miluji vás.
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