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Nejen že já mám  se opět setkali  Sledujete pořad 
magickou sílu, na určeném místě, Mezi Mistryní a žáky –  
mohu vám dokonce říci,  zřejmě tam,  „Příběh o osvícení“ 
kde ji získat. kde se předtím rozešli. mezinárodní setkání 
Naštěstí to tady mám. Ten první muž ze čtyř 31. ledna 2009 
Nevěděla jsem,  si s sebou  Zdravím. 
že to budu potřebovat. z velmi velké dálky, Zdravíme. 
Vidíte, venku je tma ze severu Země přinesl Jak se lidi máte?  
a já chodím s Bennym magickou palici, Dobře? Ano. 
při nohách, proto potřebuji jako toto, možná.  Máte dobré jídlo? (Ano.) 
tuto palici, pro případ. Ano, to je magická palice.  Sem Benny, sem nahoru. 
Je to jistější. Chci vám to ukázat, Sem. 
Tři nohy jsou lepší předvést vám to. Můžeš se vidět. 
než jedna, že? Podívejte se na to! Vidíte? Dobrá, nahoru, nahoru.  
Pamatujete si na ten příběh, To je ta palice Žadonil, aby se mnou  
který jsem vám vyprávěla a když řeknu „Om“  dnes mohl jít. 
o slonovi? Ten vtip? něco, stane se to. Všichni tě milují Benny. 
Dítě se vrátilo domů „Om.“ Podívejte se na to. Podívej se na to. Zůstaň tady.  
ze školky velice nadšené Vidíte to? Pomož mi něco udělat. 
a šťastné a řeklo: Je to velice magické. Dobrá, hodný chlapec.  
„Mami, ve školce jsem  On měl velice magickou věc. Pohádku na dobrou noc? 
vyhrál první cenu Doslova, kdyby bylo velké  Ano, Mistryně. 
za správnou odpověď.“ horko, zajistí mi to chládek. Dobrá, dobrá. 
Matka řekla: Kdyby pršelo, nebudu mokrá. Byli čtyři dervišští mniši, 
„Co to bylo za otázku?“ Můžete si představit něco setkali se na muslimsko –  
On odpověděl: „Učitelka  magičtějšího, než je toto? dervišské tradiční oslavě. 
se zeptala kolik má  Je něco magičtějšího? Ne Setkali se a rozhodli se,  
slon nohou?“ To co tady mám, že půjdou světem,  
Řekl jsem: „tři“.   je velice magické do všech koutů světa, 
Matka řekla: „Tři? a já si to ponechám. aby našli něco magického, 
jak jsi ale mohl vyhrát?“ Nedám vám to, něco, nějaký nástroj  
„Ano“, odpovědělo dítě, ale řeknu vám,   nebo něco, 
„Moje odpověď byla  kde se to dá získat. aby to mohli použít 
nejsprávnější.“ V obchodě, kdekoli, a pomohli lidem. 
Ostatní možná odpověděli v 7:00-11:00 nebo nonstop. Mysleli si, že již prostudovali  
dvě nebo sedm Teď tedy víte, vše, co měli prostudovat   
nebo osm nebo deset. že mám magickou sílu.  a že když získají  
On byl tedy nejblíže. Celá ta léta tyto věci a využijí  
Ten první tedy přinesl  jste mne podezřívali, že mám také svých znalostí,  
magickou palici, nějakou magickou sílu. budou lépe schopni  
podobnou té, kterou Teď jste to konečně sloužit lidem. 
jsem vám teď předvedla. viděli na vlastní oči. Domluvili se tedy, 
Možná trochu lepší, Řekněte to všem. že každý půjde  
možná levnější. Normálně, jiným směrem, 
Levnější, ale   svoji magickou sílu  a že se možná za dvacet let  
má více magické síly  schovávám, je ale Nový rok, setkají. 
než moje. jsem štědrá. Budou-li ještě naživu. 
Ta palice je velmi speciální. Můžete to všichni vidět. Ti lidé byli velice,  
Každý, kdo jede kolem Černé na bílém. velice optimističtí. 
to místo hned najde. Teď to víte. Po dvaceti letech 
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Vy jste z jižní Afriky? Připomíná vám to zrcadlo? Je to velice dobrý nástroj.  
Ano nebo ne? (Ano.) Ano! Ne. Ráda bych jeden měla. 
Vidíte to? Hola, hola, hola, podívejte se! Vyměnila bych ho, ochotně 
Jste z Thajska? Vidíte to magické zrcadlo. a přidala bych mu ještě 
Ona je z Thajska. Kdo je nejkrásnější na světě?  nějaké požehnané sladkosti, 
Formóza (Taiwan)?  Kdo?  abych vyrovnala ten rozdíl. 
(Formóza.) Já! Teď tedy, ten druhý mnich, 
Vidíte, mým magickým Je mi povědomé, podle dervišské tradice 
zrcadlem vidím Formózu. to musí být ono. u muslimů mají hodnosti, 
Čína? On tedy přinesl  jako u buddhistů mají 
Podívejte se na to, magické zrcadlo. Nejctihodnějšího, 
vidím Čínu. Vidíte to? To zrcadlo je velice speciální.  pak Ctihodného. 
To je skutečně magické Kdo se do něho podívá, Nejctihodnějšího  
zrcadlo, to vám řeknu. vidí všude do celého světa. nebo Ctihodného. 
Koupíte ho levně, Už jsme slyšeli  V křesťanství také, 
za několik dolarů. o takových krystalech na prvním místě 
Já mám vše. bílé čarodějnice, je to Papež, to všichni víme 
Podívejte, mám tu věc, kouzelnice. a pak kardinál, 
mám magické zrcadlo Možná je to jako ten krystal. a pak arcibiskup, 
a mám neviditelnou čepici, Když se podíváte do toho a pak biskup atd. 
kdokoli je poblíž, zrcadla, uvidíte jakoukoli  Ten druhý s sebou přinesl 
vypadám jako on. část světa chcete. magickou čepici. 
Máme fotografie,  Jako když se teď dívám Kdo si ji dá na hlavu, 
které to dokazují. do mého magického zrcadla, hned změní svoji podobu, 
Někdy taky vypadám  mohu vidět  kohokoli napodobí. 
jako Benny. jakoukoli část světa. To je něco,  
Vy znáte ten výraz. Podívejte se na to! Vidíte? co bych chtěla mít, 
Když se s ním fotím, Všichni z různých koutů  možná to ale nepotřebuji. 
někdy se směje tak, světa sem přijeli, Pokaždé,  
že vypadá jako já. a já je vidím všechny. když se s někým fotím,  
Dobrá.  Skvělé! Podívejte se na to.  vypadám jako ti kolem mne, 
Je to tak.  Čína, Au Lac (Vietnam),  dokonce cizinci. 
Čtvrtý derviš Korea, Kambodža, USA, Ta čepice byla tedy 
s sebou z velké dálky, Thajsko, Singapur, velice speciální čepice, 
z konce jižní polokoule  Jižní Afrika, Japonsko, když si ji dáte na hlavu 
přinesl magický hrneček. Hongkong, Formóza pak budete vypadat  
Podívejte se, já mám dokonce (Taiwan), Francie, přesně jako ten, 
i ten magický hrneček.  dokonce Malajsie. kdo je vedle vás. 
Tento je dokonce magičtější. Podívejte se na to, Je to velice dobré přestrojení. 
Podívejme se,  západ, východ, sever, jih.  Ten první přinesl  
co ten hrneček dokáže. Jižní Korea, ne? magickou palici. 
Ten magický hrneček  A severní Formóza  Ten druhý přinesl  
vyléčí každou nemoc. (Taiwan), ne? magickou čepici. 
Tento možná ne.  Severní Au Lac (Vietnam). Třetí s sebou přinesl 
Ten v knize. To je tedy magické zrcadlo, z velice dalekých cest  
Podívejme se, jestli tento vidím všechny části světa. z Východu magické zrcadlo,  
může vyléčit každou nemoc. Teď se dívám na USA. jako mám já. Tady 
Možná nějakou nemoc, Podívejte se na to. Něco takového, 
například žízeň, Vidíte, vidím USA. zrcadlo, vidíte? 
nemoc dehydratace, Jižní Afriku jistě. Nevypadá to jako něco. 
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spavost, 
dáte-li do něho čaj,  
pak nebudete ospalí, 
ani unavení. 
To je skvělé. 
Dáte-li do něho nějaký lék… 
Máte-li kašel, 
dejte si do něho lék 
a vypijte ho, 
pak nebudete kašlat. 
Toto je také  
kouzelný hrneček. 
Udržuje teplé pití teplé 
a studené pití studené. 
Já mám také  
kouzelný hrneček. 
Podívejme se, co všichni 
dělají s těmito věcmi. 
Zjistěme, 
budu-li vyléčena  
z nějaké nemoci. Na zdraví. 
Nějaká tekutina, 
trochu sladká a teplá. 
Nevím jak dlouho je to tady, 
ale je to ještě teplé, 
je to tedy kouzelný hrneček. 
Jak je to tady dlouho? 
Musí to být už mnoho hodin, 
že? Vidíte? Mám tedy 
také kouzelný hrnek. 
Necháte-li to tady několik 
hodin, je to pořád teplé, 
to je tedy zázrak. 
Normální hrneček, by to  
neudržel tak dlouho teplé. 
Je to tedy jistě 
kouzelný hrneček. 
Necháme si ho, 
protože je kouzelný. 
Znáte to,  
když vnitřek něčím obloží, 
to lesklé obloží sklem. 
To udrží teplo, 
odráží to vzájemně teplo, 
proto to zůstane teplé, 
studené věci udrží studené 
a teplé věci teplé. 
Dáte do toho zmrzlinu  
a kávu dohromady 
a bude to v pořádku. 

Udrží to studené věci studené 
a teplé věci teplé. 
Ti čtyři dervišové 
jsou si teď tedy  
velice sebejistí s těmi všemi 
kouzelnými věcmi. 
Zaprvé,  
podívají se do zrcadla, 
aby viděli kde je zdroj 
živé vody, 
aby tam mohli jít a najít ji 
jako první, aby žili dost 
dlouho, aby si užili dalších 
kouzelných nástrojů. 
Víte, kde je možné najít 
zdroj živé vody? 
Ví to někdo? 
Tady. 
Kde tady? 
S Vámi, Mistryně. 
Tady, ve vás. 
Já ho mám, vy ho máte. 
My všichni ho máme. 
Najdeme ho více 
nebo ho najdeme méně, 
to záleží na tom, 
jak nám brání mysl.  
Když nám mysl klade  
příliš překážek, 
zpomaluje nás 
a zpomaluje náš růst.  
Sedíte tam a přemýšlíte, 
„jak zítra seženu peníze, 
více peněz než dnes?“ 
A „jak zařídím, 
aby mě moje dívka 
milovala víc než včera“  
atd., atd. 
To je v pořádku. 
Jsou to legrační věci 
o kterých přemýšlíme. 
Je ale mnoho věcí, 
které nejsou takto zábavné, 
a způsobují nám mnoho  
potíží, trápení, bolestí, 
utrpení, oddělení,  
starostí, vše co se nás 
skutečně snaží v tomto světě 
táhnout dolů  
a vyčerpává nás, 

když přemýšlíme nad řešením  
nemůžeme se někdy 
soustředit, abychom nalezli 
zdroj živé vody. 
My ho ale nalézt musíme, 
jinak nejen, že ten problém 
nevyřešíme, 
ale budeme trpět více. 
Meditace tedy není ani 
pro Boha nebo Mistra 
nebo dokonce pro svět. 
Nejdříve pro vás, 
protože bez toho,  
bez vody, zemřeme žízní, 
bez živé vody trpíme. 
Uvnitř umíráme. 
Tak rychle umíráme, 
že umíráme a  
umíráme a umíráme. 
Je to hrozná situace, 
když nemáme  
zdroj živé vody. 
Nenajdeme-li  
dost rychle naši moudrost, 
pak hodně trpíme. 
Není to tak? 
Ano? 
Ano, Mistryně. 


