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Ego je ten najväčší nepriateľ 
 
Je to skutočne tak. 
Záleží na karme 
toho človeka, prináša vám 
nešťastie alebo šťastie, 
aj to je možné. 
Ale aj tak, ona si zvolila 
byť s vami 
v tomto živote, 
inak by ste nikdy nemohla 
prísť do jej života. 
Musí tam existovať 
nejaká dohoda. 
Manžela a manželku 
si volíte až následne, 
to je iné. 
Ale dieťa, ktoré prichádza 
do vášho života, 
musí byť po dohode 
vás oboch. 
Chápete, čo myslím? 
Takže to nemôže byť 
úplne vaša vina. 
Buď ste škodili vy jej 
alebo ona škodí vám. 
Nemôže to byť tak, 
ako povedala ona. 
Samozrejme, mnohí ľudia 
sa navzájom obviňujú, 
to je normálne. 
Vy sa kvôli tomu ale 
nemôžete cítiť vinná. 
Neexistuje žiaden dôkaz, 
že ste urobili niečo, kvôli 
čomu ona ochorela, dobre? 
Mnoho ľudí na tomto svete, 
ktorí majú epilepsiu, 
dokonca ani nemajú deti. 
Ste v poriadku? 
Rozumiete mi? 
Majú to sami od seba 
alebo to mali už predtým, 
než sa narodili deti. 
Na tomto svete musíme 
stále dávať a brať. 
Skutočne tu nie je 
taký výnimočný človek, 
ktorý príde do vášho života 
a je pre vás úplne dobrý. 

Samozrejme, 
niektorí ľudia sú menej  
škodliví, niektorí ľudia 
sú viac škodliví. Ale to 
nikdy neviete povedať. 
Môžete povedať len to, 
či to viete vo vnútri 
ale navonok to nemôžete 
dokázať, kto vám škodí, 
pretože 
niekedy niekto  
vyzerá veľmi šťastne, 
usmieva sa a podobne, 
ale nie je nevyhnutne 
na vás dobrý. 
Viete, čo myslím? 
Neviete, 
odkiaľ ten človek prišiel. 
Niekedy prišiel 
rovno z pekla. 
A ak ste blízko 
takému človeku, spaľuje vás,  
nie fyzicky 
ale mentálne, emocionálne, 
a podobne. 
A cítite sa kvôli tomu 
veľmi zle, 
veľmi rozrušení, 
niekedy agresívni, 
a neviete, prečo. 
Alebo vám do života 
prináša nejaké iné nešťastie 
a vy neviete prečo. 
Viete, čo myslím? 
Áno. 
Takže v dávnych časoch 
si ľudia vyberali manžela 
a manželku veľmi starostlivo 
práve kvôli tomu. 
Ak si vezmete 
dobrého partnera, šťastného 
a zlučiteľného s vami, 
váš život bude pokojnejší. 
A ak nanešťastie 
stretnete človeka, 
ktorý vám viac škodí, 
než prospieva, 
potom je váš život peklom. 
Záleží na tom, 
nakoľko vám škodí, viete? 

Napríklad ak je to 
šťastie a šťastný život 
len asi na 40 % 
a na 60 % zlý, potom 
je to veľmi ťažký život. 
Ak len na 30 % zlý a na 
60 % dobrý, je to znesiteľné. 
Ak ale na 30 % zlý, 
70 – 80 % dobrý, 
potom žijete dobre. 
Viete, čo myslím? 
Neexistuje pri vás človek, 
ktorý je úplne neškodný. 
Veľmi zriedkavo. 
Iba svätí ľudia, 
skutoční svätci, sú neškodní. 
Prinášajú vám len dobro. 
Nikdy vám neublížia, 
ani neviditeľne 
ani podvedome. 
Ale normálni ľudia, 
napoly svätci, napoly bežní, 
vám ešte škodia. 
Ak nemajú to srdce 
zmeniť svoj zvyk 
alebo spôsob myslenia 
vo vnútri, 
stále ešte môžu prinášať 
negatívny vplyv, 
a môžu do vášho života 
prinášať problémy. 
Preto vám v každej krajine 
hovoria, aby ste si 
vyberali priateľov. 
Však? 
V každej krajine to hovoria 
alebo nie? Áno. 
„Povedz, v akej spoločnosti 
sa zdržiavaš a ja ti poviem, 
kto si.“ 
A podobné veci. 
„Vyberaj si svojich 
priateľov opatrne.“ 
„Radšej nemať žiadnych 
priateľov než zlých.“ 
Ale v tomto živote 
nikdy nemôžeme vedieť, 
kto je zlý priateľ 
a kto je dobrý priateľ. 
Niekedy ľudia vyzerajú, 
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že sú z nás veľmi nadšení 
a snažia sa nám byť 
veľmi nápomocní, 
ale nemusí to tak byť. 
Nemusia byť nevyhnutne 
neškodní, nie. 
Nie sú pre nás  
nutne dobrí. 
Pomôžu vám  
v nejakej malej veci ale 
uškodia vám vo veľkej veci. 
Niekedy to ani neviete 
a dokonca ani oni to nevedia. 
Viete, čo myslím? 
Je to ich zlá karma v pozadí. 
Preto vám hovorím, 
že väčšina z nás v tomto 
svete je slepá, hluchá a nemá. 
Skutočne nepoznáme 
pravdu za ničím. 
Niekedy obviňujeme 
nesprávnu osobu. Nie? 
Možno to nie ste vy, 
kvôli komu ochorela, 
ale ona vám spôsobila 
chorobu na celý život 
psychologickú chorobu. 
Takže kto je zlý na koho? 
Nechcem nič hovoriť. 
Ale aj keby ste jej v tom 
čase spôsobili chorobu, 
ona vám spôsobila chorobu 
na celý život, 
takže je to vyrovnané, nie? 
Ale teraz som už silnejšia. 
Cítite sa teraz silnejšia? 
Ale tie pocity neodchádzajú... 
Ešte neodchádzajú. 
Tie pocity sa  
neustále vynárajú. 
Dobre, dobre. 
Pocity viny. 
Takže vždy, 
keď sa tak budete cítiť, 
povedzte si: „Nie! 
To nie ja!“ Dobre? 
Nič ste jej neurobila, 
však? Nie. 
Nič zlé ste jej neurobila, 
okrem toho, 

čo vám ona povedala. 
Nie. Odpúšťam jej. 
Nie? Dobre, dobre. 
A odpúšťam jej. 
Potom ste dobrá. 
Potom ste dobrá. V poriadku? 
A pozrite, aj keď 
vám to povedala, hoci 
na to nie je žiaden dôkaz, 
a vy ju stále milujete, 
stále sa cítite vinná, 
namiesto toho, 
aby ste ju obviňovala, 
potom ste dobrá, áno? 
Pretože to je dôkaz, 
že ste dobrý človek. 
Koniec. Áno? 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Nie je žiaden dôvod, 
prečo by ste sa mali 
obviňovať, dobre? 
Ďakujem. 
V poriadku? 
Od dnes je s tým koniec. 
Už viac nie. 
Ste dobrý človek, áno? 
Ja to hovorím. 
A teraz vám dám koláč, 
aby som to dokázala. 
Dokonca čínsky koláč. 
Tu a ešte trochu čokolády. 
Váš brat je na vás dobrý, 
pozrite sa na to. 
Poďte sem. 
Zjedzte to všetko, dobre? 
Je to len pre vás. 
Ďakujem. 
Nemáte za čo. 
A ste veľmi dobrá, áno? 
Prosím uvoľnite sa, 
dobre? 
Ste veľmi dobrý človek. 
Ďakujem. 
A veľmi vás milujem. 
Aj Boh vás miluje. 
Aj ja vás milujem. Veľmi. 
Netrápte sa tým. 
Budem ju len počúvať... 
Nepočúvajte ju. 

Je dobré, že svoju matku 
z ničoho neobviňujete. 
Je to pre vás dobré, viete? 
Je to pre vás dobré. 
Milujem ju. 
Áno. 
A teraz môžem povedať, 
že ju milujem. 
Áno. A je aj chorá. 
Viete, čo myslím? 
Možno trochu nevyrovnaná, 
áno? 
Takže prineste jej 
k narodeninám ruže 
a čokoládu. Dobre? 
Páči sa mi, že dokážem 
povedať, že ju milujem. 
Predtým som to nedokázala. 
To je dobré. 
Je to dobré. Áno. 
Len ukážte svoju lásku, 
to je všetko. 
Nič iné, v poriadku? 
Áno. 
Postarajte sa o ňu, 
pretože je trochu chorá. 
Možno je to preto. 
Nerozumie. 
Áno ,je to preto. Dobre? 
Je to preto. 
Nie je jej dobre, a preto 
hovorí také veci. 
Je to, ako keď opitý človek 
povie niečo, 
nemyslí to tak, 
nerozumie tomu, 
čo hovorí. 
Nepočúvajte to, nepočúvajte. 
Nedávno som sa vrátil 
z Čečenskej republiky. 
Čečenská republika? 
Áno. 
Išiel som tam, 
aby som odovzdal 
váš dar obetiam  
zemetrasenia. 
Áno. 
Počas môjho stretnutia 
s čečenskými obyvateľmi, 
ma požiadali, 
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aby som vám odovzdal 
veľkú vďaku za vašu lásku, 
súcit a milosrdenstvo. 
A robím to  
s veľkou radosťou. 
(Viem, viem.) 
Ďakujem, Majsterka. 
Ďakujem vám,  
(Ďakujem, Majsterka.) 
že ste tam išli. Áno. 
A teraz tam môžeme chodiť, 
pretože je to slobodnejšie. 
Možno by sme to predtým 
ani nemohli urobiť. 
Takže svet sa v každom  
prípade zlepšuje, 
je to teraz skôr ako rodina. 
Predtým bolo mnoho krajín, 
do ktorých sme nemohli 
tak ľahko ísť, však? 
A teraz sa mnohé krajiny 
stali slobodné. 
Stále sú niektoré, 
kam nemôžeme, ach áno. 
Ale je to oveľa lepšie 
než predtým. 
Spomínate si, dokonca som 
bola v Rusku a prednášala? 
V Maďarsku, 
Bulharsku, Poľsku. 
Nemyslím si, že to predtým 
bolo možné, však? 
Takže svet sa zlepšuje. 
Vďaka Bohu, nie? (Áno.) 
Zabudli sme, že sa to vlastne 
zlepšuje, však? 
Pozrite sa dozadu 
pár desaťročí. 
Dokonca ani západní  
Berlínčania nemohli ísť 
do východného Berlína 
bez toho, aby mali problémy 
alebo bez sporov. 
A teraz sme slobodní 
a môžeme ísť kamkoľvek. 
Poľsko sa stalo 
členom Európskej Únie, 
a tiež Bulharsko a Maďarsko. 
Kto by si to pomyslel 
pred pár desaťročiami? 

Dokonca ani pred desiatimi 
rokmi to nebolo možné. 
Takže musíme byť šťastní 
so zmenami, ktoré máme. 
Nikto nie je skutočne zlý, 
iba ego je zlé. 
Je hrozné, hrozné, 
ego je hrozná vec. 
Takže taký je  
problém s egom. 
Ego je najhoršie, hrozné. 
Ak príliš počúvate 
toto ego, zabudnete 
sami na seba, 
na svoje veľké Ja, 
vaše inteligentné Ja, 
vaše múdre Ja. 
To je jediný problém. 
A je to škoda ak stále 
počúvate ego, 
ako vám napríklad hovorí, 
že toho viete veľmi veľa. 
A potom nespoznáte 
svoje skutočné Ja. 
Nie je to len o hádaní sa 
a mrhaní časom, 
mrhaní peniazmi. 
Toto je problém. 
Ale to nie je hlavný problém. 
Hlavný problém je, 
že nás ego oddeľuje 
od nášho pravého Ja, 
od toho, ktoré skutočne 
vie všetko. 
A ak si myslíme, 
že vieme všetko 
o tomto svete, potom 
nepoznáme sami seba. 
To je ten najväčší  
problém s egom. 
Ego je najväčší nepriateľ. 
Niekedy ego zničí  
manželstvo, 
zničí vzťah, priateľstvo, 
zničí lásku  
medzi matkou a synom, 
otcom a dcérou, 
to všetko kvôli egu. 
Pretože ego spôsobuje 
konflikty po celý čas, 

nechce robiť nič, 
čo teší matku alebo otca 
alebo partnera. 
Chce robiť len veci, 
ktoré spôsobujú problémy. 
A deň za dňom takto, 
ak jeden partner stále 
robí problémy, 
potom je samozrejme 
vzťah zničený. 
Nedokážete si spomenúť 
na nič iné, iba na zlé veci, 
ktoré sa vás navzájom týkajú. 
Zlá spomienka, 
zlá udalosť, príhoda 
zlý následok, čokoľvek 
a nikdy nič dobré. 
Takže samozrejme 
ten vzťah nemôže 
takto prežiť, 
manželstvo nemôže 
pokračovať. 
Toto je len fyzicky povedané. 
Keď hovoríme 
o duchovnej úrovni, 
samozrejme ste  
ďaleko od vášho Ja. 
Ak ste trochu pripútaní 
k svetskému poznaniu, 
aj keď dokonca 
neviete veľa, myslíte si, 
že viete veľa. 
A len sa toho držíte 
a potom nepoznáte 
svoje Ja. 
Viete, čo myslím? 
Je pre mňa veľmi ťažké 
vysvetliť to. 
Neviem, či som sa 
vyjadrila jasne. 
Rozumiem tomu veľmi jasne. 
To len 
svetský jazyk je náročný. 
Rozumiete, 
o čo ide? Áno? (Áno.) 
Pričom,  
keby tento chlapík  
pred vami nestál, 
potom by ste sa pozerali 
priamo cez vaše Ja, 
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viete to. 
Na príklad 
ak máte niečo pred sebou, 
dokonca len tenkú záclonu, 
nedokážete sa vidieť 
v zrkadle. 
Keď ale tá tenká záclona 
spadne, potom sa dokážete 
vidieť jasne. 
Toto je problém s egom. 
Stojí medzi ľuďmi. 
Stojí medzi 
vašim skutočným Ja 
a všetkým ostatným, čo 
prichádza do vašej blízkosti. 
A potom všetko zničí, 
zrúti alebo pokriví; 
nie je to viac skutočná vec. 
Je to škoda. 
A je mi ich veľmi ľúto, 
pretože 
toto nie je niečo, 
čo by sme si mali nechať. 
Je to náš nepriateľ. 
To malé poznanie, o ktorom 
si myslíme, že máme,  
to nie je naše  
skutočné poznanie 
a ani poznanie tohto sveta. 
Niekedy, ako keď 
existuje mnoho spôsobov, 
ako urobiť jednu vec. 
Existuje najrýchlejší spôsob, 
pomalý spôsob, spôsob  
ktorý premrhá viac peňazí, 
ktorý zaberie viac času alebo 
taký, čo stojí menej peňazí 
a je to efektívnejší spôsob, 
no ľudia si vždy vyberú 
ten ťažký spôsob. 
Je skutočne ťažké 
zbaviť sa ega. 
Veľmi, veľmi ťažké. 
A ničí mnoho vecí na svete. 
Spôsobuje vojnu, smrť,  
vytvára nepriateľov  
a nenávisť, 
ničí dokonca národy, 
všetko kvôli egu. 
Ľudia, ktorí nemajú 

žiadne ego, nikdy nechcú 
vojnu s nikým,  
pretože vidia skrz 
zbytočnosť vecí. 
Ego je ten najhorší nepriateľ 
pre každého na tomto svete. 
na tomto svete. 
Zvieratá nemajú ego. 
Psy nemajú ego. 
Mám na mysli, samozrejme, 
existuje jeden, dvaja, 
ktorí sú zlí, pretože 
ich zle vychovali. 
Niekedy ľudia robia 
vynútený chov, 
robia pripúšťanie, 
viete, čo myslím? 
Ako napríklad brat a sestra, 
oni ich prinútia, 
aby mali spolu vzťah. 
Nie je to prirodzené. 
Alebo im dajú 
veľa hormónov, 
všetky možné lieky 
a doženú ich k šialenstvu. 
Viete, čo myslím? 
Takže to nie je vina psov. 
Ale skutočné psy, 
napríklad, 
nemajú žiadne ego. 
Sú takí čistí, 
preto vás dokážu milovať 
každú minútu. 
Aj keď ich práve hrešíte, 
prídu a okamžite 
vrtia chvostom, 
len čo prídete 
a prejavíte im lásku. 
Nikdy vo svojom srdci 
nemajú žiadnu nenávisť, 
ani na sekundu. 
Môžete to vidieť. 
Takže ak chcete vidieť 
bytosť bez ega, 
pozrite sa na psa. 
Skutočne je to tak. 
Väčšina zvierat nemá 
vôbec žiadne ego, kým 
do toho nezasiahnu ľudia 
a nezničia ich prirodzenosť. 

To je ten problém. 
My ľudia 
nielenže ničíme seba 
naším malým, takzvaným 
poznaním sveta, 
ale ničíme aj prírodu 
a ničíme aj zvieratá. 
Nútime ich,  
aby sa správali bláznivo. 
Skutočne je to tak. 
Všetko to pozorujem 
a viem to. Je to pravda. 
Nehovorím z kníh. Je to tak. 
Dobre, milujem vás. 
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