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Důvěra v Boha
Když tedy duchovně
praktikujeme, můžeme žít
v jakýchkoli podmínkách.
I kdybychom nejedli,
bylo by to také v pořádku.
Myslím, že musíme
důvěřovat Bohu, vesmíru,
Všemohoucí Síle.
Můžete tuto sílu nazývat
Tao, Bůh nebo
přirozenost Buddhy.
Je to jedno.
Z této Síly může být
stvořeno vše!
Podívejte se na cukety,
z čeho by narostly tak velké?
Prostě rostou
přirozeně z půdy.
My lidé můžeme také
takto přímo
vstřebávat výživu.
Proto je schopno mnoho
lidí přežít,
aniž by jedli jakékoli jídlo.
Žijí ze solární energie.
Někteří říkají,
že žijí ze vzduchu,
někteří z energie Země
nebo z energie lesů atd.
Jsme schopni žít
z toho všeho.
Můžeme jíst cokoli,
co je kolem nás.
Všimněte si, cukety jen
vstřebají co, potřebují
a vyrostou z nich cukety.
Některé vyrostou malé,
přestože rostou
na stejném pozemku.
Některým lidem
vyrostou tak velké,
záleží to tedy na pěstiteli.
Jako ta cuketa,
vyrostla do takové velikosti.
Vypadala jako ta největší
bílá dýně. Tak velká.
A ona jich měla hodně,
nejen tu jednu.
Jednu takové velikosti

nemůže spotřebovat ani
celá rodiny.
Byla tak velká.
Ve Skotsku někteří lidé
pěstují sladké brambory
také s velkou láskou,
a narostou jim
velké jako lidská hlava!
V USA pěstují někteří lidé
tykve.
Jsou velké jako křeslo.
Každý rok mívají soutěž.
Soutěží o největší tykev.
A vítěz získává cenu.
Některé jsou tak velké.
Můžete je vidět v televizi.
Jsou enormní.
Přestože je to stejný druh,
někteří lidé je vypěstují
díky jejich lásce
do takové velikosti.
Před rokem v USA…
V knize Jógánandy
o tom mluví, že?
Jeden Američan přišel
studovat s Jógánandou
a později se stal svatým.
To co vypěstoval,
bylo vždy velké a krásné.
Vypěstoval nějaké rostliny
s trny, něco jako růže.
Požádal ty rostliny,
aby rostly bez trnů,
tak to udělaly.
Praktikoval na takové úrovni,
že ho všechno poslouchalo.
I rostliny ho poslouchaly.
Slyšela jsem, že císařovna
Wu Zetian se snažila udělat
totéž. Že?
Jednou, když pivoňky
nevykvetly, že?
(Ano.)
Ona jim přikázala, aby
vykvetly, ale ony nevykvetly,
protože se naštvaly.
Tyto pivoňky s ní
nesouhlasily,
proto jí nevykvetly,
když byl jejich čas.

Ona je potom přestěhovala
někam jinam.
Máme-li tedy milující srdce,
všechno nás bude poslouchat.
Jako starého mnicha
Guang Qin, ano?
Ani tygr ho nesnědl.
Tygr ho dokonce chtěl
následovat, celá jeho rodina.
Tygr, tygřice, mláďata,
všichni k němu přišli.
Chtěli ho následovat.
Je to opravdový příběh,
protože jsem se ho
na to osobně ptala.
Byla jsem
na Formóze (Taiwanu)
v té době
a navštívila jsem ho.
Zeptala jsem se: „Mistře,
změnil jste ty tygry?
Je to pravda?“
On řekl: „Ano, ano.“
On by nelhal.
To je pravdivý příběh,
ne fikce.
Mistryně Fu Hui
je také z Formózy (Taiwanu).
Formóza vyprodukovala
dost svatých, co?
Ona nejedla jídlo
několik desetiletí, že?
(20 let.)
Nejedla potravu 20 let.
Jen přeříkávala
Sútru Soucitu.
Všichni mniši, kteří jí
následují, jsou kulatí,
růžoví a hezcí.
Tito mniši velice
tvrdě pracují.
Musí pracovat každý den.
Vstávají brzy,
aby přeříkávali sútry
a pak začnou pracovat.
Jedí to, co zbude po ostatních.
Když přijdou hosté,
Uvaří jen nějaké nudle,
do nudlí přidají
nějakou divokou zeleninu
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společně s tofu
nebo něčím
a pak to servírují hostům.
Servírují jídlo v nádobách.
Vypadá to jako malý kbelík.
Když ho host vyprázdní,
přinesou další kbelík.
Jste schopni jíst jen
jedno jídlo denně?
Ano.
Řeknu vám,
když jsme skutečně
zaneprázdněni, stačí nám
jíst jen jedno jídlo denně.
Není to nic těžkého.
Ve skutečnosti se
můžeme jídla vzdát.
Je to jen tak,
že bychom se nudili,
kdybychom neměli co dělat.
Proto musíme jíst.
To je pravda.
Kdybychom měli na práci
zajímavější věci,
jistě bychom
na jídlo zapomněli.
Nezajímali bychom se o něj.
Proto, pokud skutečně máme
velice silnou víru,
budeme bez jídla v pořádku.
Když nás okolnosti donutí,
možná to budeme schopni
na chvíli udělat,
protože v té době
budeme více zaměření,
budeme vědět,
že nemůžeme jíst
a že nemáme volbu,
můžeme tedy meditovat.
Co jsem měla na mysli je,
že dokonce stromy i zelenina
jsou živy z vesmírné energie
a vyrostou tak velké,
pak my lidé to
dokážeme také.
Když se tedy dostanete
do určité situace,
nemějte strach!
Bude ale lepší, když
si vysázíte nějakou zeleninu!

Pokud jste tedy
nedosáhli té úrovně,
abyste měli také nějaké jídlo.
My máme plán B
nebo záložní plán,
to znamená být připraven.
Pro případ, že bychom
nemohli přežít jen o vzduchu,
budeme mít nějakou vlastní
zeleninu, z které budeme žít.
I kdybyste zasadili jen
nějaké sladké brambory
nebo bramborovou nať,
poroste to!
(To je pravda!)
Navrací se každý rok,
je to tak?
Ano.
Sladké brambory je
velmi snadné pěstovat.
Velmi snadno vyrostou,
a jsou velice výživné,
můžete je jíst.
Brambory.
Jsou jako sladké brambory.
Je taky velmi snadné je
pěstovat, jak jsem slyšela.
Když je zasadíte,
rostou samy, roky.
To jsem slyšela.
Je to tak?
Nikdy jsem to nestudovala.
Ano? Vy možná můžete?
Jinak si zasaďte jen
nějaké sladké brambory
a pak budete v pohodě!
Zasaďte sladké brambory.
Jsou vynikající
a nať je chutná taky.
Když nemáme co jíst
cokoli jíme, je dobré.
Můžeme tedy jíst toto
a současně vstřebávat
vesmírnou energii,
to znamená energii z přírody.
Ježíš také říkal:
„Nedělejte si starosti s tím,
co se stane zítra.
Podívejte se na lilie na poli.
Bůh se o ně také stará

a živí je.
Tráva a stromy
dovedou vstoupit ve spojení
s přírodní výživou,
aby se vyživily.
My lidé jsme tak plni strachu.
Bojíme se hladu,
smrti a všeho.
To proto, že nás to učili
odmala.
Kdyby nás to učili jinak,
pak bychom byli jiní.
Proto to není vaše chyba.
Jste teď starší,
a je těžší se změnit.
Ale stejně, musíte se snažit,
jak můžete, ano?
Snažte se, jak můžete.
V dávných časech pobývali
nějací duchovní praktikující
v poušti,
a Bůh jim dal nějaké
jídlo zvané „manna“.
Oni si mysleli, že manna
vypadala jako kousek nefritu,
který spadl z nebe
nebo jako rosa na trávě,
a pak to tito lidé jedli.
Nemuselo to být tak.
„Manna“ znamená
vnitřní spokojenost.
Řekněte si:
„Od teď nebudu chtít nic jíst.
Když nebudu mít nic
k jídlu, budu v pořádku!“
Měli byste k sobě hovořit
tímto způsobem
a pak váš vlastní…
To je to, co jsem slyšela.
Můžete to vyzkoušet
a budete vědět,
je-li to pravda.
Vaše buňky vás budou
poslouchat,
pak se změní
a řeknou: „Dobrá!
Od teď už nemusíme trávit
žádné jídlo.
Pak ušetříme více energie!“
Ano, můžete to udělat.
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Je to jen tak, že pokud
nebudete nic jíst každý den,
můžete se nudit,
ale to neznamená,
že to nedokážete, ano?
Když nadejde čas,
zkuste to, ano?
(Ano.)
Když přijedete domů,
zkuste to několik dní.
Nedělejte to příliš dlouho.
On řekl, že je to dobrá věc,
že nás Mistryně nabádá,
abychom byli vegetariány.
Že je ale těžké změnit
celou populaci
ve vegetariány.
Samozřejmě, samozřejmě.
Vy to víte také.
To se ale může jednoho
dne stát.
Nebudou-li mít lidé
jinou volbu, stanou se
vegetariány,.
Protože už teď máme
nedostatek vody.
(To je pravda.)
Naše půda se stává
neúrodnou,
díky nedostatku živin.
Ledovce tají a
klima se otepluje.
Nemáme ani dostatek
zeleniny,
abychom nakrmili lidi,
natož zvířata.
Později, když budou mít
lidé méně a méně voleb,
jistě se stanou vegetariány.
Nebo do té doby
bude jíst velice málo
lidí maso,
a jedení masa se stane
nelegální.
To je správné!
V minulosti byly hazardní
hry, pití alkoholu a používání
drog ilegální.
I teď jsou stále ilegální.
V minulosti to lidé nevěděli

a mysleli si,
že jsou tyto věci v pořádku.
Teď vědí,
že v pořádku nejsou.
V minulosti nebylo původně
pití alkoholu v pořádku,
bylo zakázané.
Pak ho lidé začali pašovat,
tak si zákonodárci pomysleli,
„Och, zapomeňme na to.“
Protože, kdyby
prohibice pokračovala,
lidé by pašovali
dokonce více.
Mysleli si, že když to bude
legalizováno, budou to dělat
méně a méně, ale neobrátilo
se to tím směrem.
Když se jednou člověk
stane závislý, bude lákat
další lidi, aby pili s ním.
Další věc se jim zdála
velice zvláštní.
Během konverzace nám řekli,
„Vaše Mistryně je na všechny
tak milá. Proč?“
Milá na všechny?
Tak dobrá ke všem bytostem
Jaký je její záměr?
Jak to ví, že jsem
hodná na všechny bytosti?
On viděl mnoho činů,
které jste učinila.
A, že jste nikdy neudělala
nic špatného.
Já je miluji.
Někdy…
když jdu ven navštívit lidi,
vidím je stejné jako vás.
Miluji všechny lidi!
Miluji lidi, zvířata a všechno.
Nemohu je přestat milovat.
I kdybych chtěla,
nemohu si pomoci.
Cokoli vidím, miluji.
Zamiluji se, miluji každého,
koho potkám.
Je pro mne těžké změnit
moji „milující“ přirozenost.
Chovám se ke všem, koho

potkám jako ke členům mé
rodiny. Nemohu
změnit tuto mentalitu.
Já miluji a důvěřuji
každému, koho potkám.
Vidím je naprosto stejně
jako vidím vás.
Nikdy jsem nepochybovala.
Já jen vím, když začnou
dělat špatné věci.
Pak zjistím, „Och, on není
stejný jako já.“
Ale stejně se na toho člověka
nerozzlobím.
Kdo jedete domů,
Bůh vám žehnej
a šťastnou cestu.
Uvidíme v budoucnu.
Čím více budete meditovat,
tím víc se situace bude měnit.
Přestože o to nebudeme
žádat, stane se to.
Dobrá? Dobře.
Uvidíme se v budoucnu.
Vraťte se sloužit světu.
(Dobrá!)
Pomozte svojí zemi.
(Dobrá.)
Buďte loajální k vašemu králi
a milujte svoji zemi.
To byste měli dělat.
Nemáte-li krále,
pak buďte loajální
k předsedovi vaší strany.
Buďte věrní vaší straně.
Vaše strana je váš král.
Jakoukoli vládu máme,
musíme ji podporovat.
Budete-li si stěžovat,
můžete dostat ještě
horší vládu.
„Úrok“ na zaplacení
bude ještě větší.
Již dříve jsem řekla, že vláda
je velice zaneprázdněná.
Mají prostě nějaké věci
na starosti.
Někdy se vláda
přece jen nemůže postarat
o problém globálního
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oteplování, protože
mají příliš mnoho věcí
na starosti.
Mají již plný program.
I kdyby se těmito věcmi
nechtěli zabývat,
nemohou s tím nic dělat,
protože všechny ty věci
byly zorganizovány
rok dopředu.
Například,
kdyby prezident potřeboval
jet někam dnes nebo zítra,
nebo by potřeboval něco
udělat pozítří
nebo za tři dny ode dneška,
jeho personál by měl již
vše domluveno
v návaznosti
se všemi ministerstvy.
On s tím nemůže nic dělat.
Nemůže přestat s návštěvami
všech těch míst každý den.
Nemyslete si tedy,
že být vládním činitelem
je dobrá věc,
a neztěžujte si na ně.
Všechny vlády jsou takové.
Jsou velice zaneprázdněny
různými věcmi,
mezinárodními i domácími.
Také si musí poradit
s katastrofami
a různými situacemi všude,
a chránit zemi.
Jinak, kdyby byla země
slabá, a lidé by
nebyli jednotní,
jiné národy by je napadly.
Je to tedy velice obtížné.
Je velice těžké být ve vládě.
Čím vyšší je postavení,
tím větší bolesti hlavy
činitelé mají.
Za vše ho viní.
Všichni se na něho obrací
s otázkami.
Někteří úředníci
v nižším postavení se ho
na všechno ptají, ať tomu

rozumí nebo ne.
A obviňují ho ze všeho.
Se vším chtějí poradit,
je to tedy pro něho opravdu
velice obtížné.
Nemůže jíst ani spát.
To je pravda.
Není to tak snadné.
Kdyby byl jeho personál
pohotový, chytrý a loajální,
pak by to bylo v pořádku.
Ale někteří nejsou pohotoví,
chytří ani nápomocní.
Přidělávají mu další potíže
nebo mu kladou různé
tvrdohlavé otázky.
Jsou rádi v jeho blízkosti,
protože on je nejvyšší,
proto si lidé nacházejí
různé záminky,
aby ho mohli navštívit.
Je to tedy pro něho velice
obtížné.
Měli byste tedy
vládě více pomáhat.
(Dobrá.)
Dělejte, co můžete,
abyste pomohli lidem.
Takto získá vláda nějaký čas
a bude moci trochu relaxovat.
Jakmile pomůžete,
prostě odejděte.
(Dobrá.)
Nestůjte tam, a nečekejte
až si vás vláda přijde vyfotit
nebo vám přijde dát ocenění.
To…
Medaile.
Buďte bezpodmíneční! Ano?
(Dobrá.)
Všichni byste se měli
takto chovat. (Dobrá.)
Kamkoli jdete,
jste mými reprezentanty.
Buďte bezpodmínečně
milující skupina, ano?
(Dobrá.)
Tomuto světu chybí láska,
musíme tedy dávat.
Nemůžeme brát.

Ano? (Dobrá.)
Vy to tedy víte.
Uvidíme se později.
Děkujeme Vám, Mistryně!
Buďte dobří, buďte dobří,
takoví byste měli být.
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