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vezmete si jiný lék. to vůbec neviděla Než zemřel, 
Nemůžete jen tak říci: a pokud to viděla, napsal tento dopis, 
„Tolik ho miluju, tak jen zlomek. úplnou pravdu o věcech, 
vzala jsem si prášek na bolení Zbytek si vymysleli. pravdu osvobozenou  
hlavy, měla bych mu ho také  „Súfijský učitel od zdvořilosti 
dát. Dělíme se. používá svou sílu k učení, a klamných představ 
Je tak dobrý, jakmile léčení a dělání lidí šťastnými všech žáků, 
jsem si ho vzala, v souladu kteří mysleli, 
bolest byla pryč. s nejvyššími důvody že rozumí 
tak by si ho měl vzít předem, k použití jeho síly. a kteří si mysleli,  
pro případ, že by ho později Když vám neukáže že jsou oddaní, 
bolela hlava.” žádné zázraky, kteří si mysleli, 
Tak to nefunguje. neznamená to,  že praktikují to, 
Takže Mistr zde říká, že je nedělá. co Mistr učí. 
že dělá, Jestliže odmítne vyhovět vám Později se to dozvíme. 
co dělá, způsobem, jakým Dále to také zmínil. 
podle situace byste si přáli, neznamená, Takže když jim něco 
a podle  že nemůže splnit vaše přání“ řekl, všichni řekli: 
správného zacházení – tak to myslel. „Ano, ano”, 
s Univerzálním zákonem „Prospívá vám v souladu ale ve skutečnosti 
a záleží s vašimi zásluhami, nerozuměli úplně 
na upřímnosti člověka ne podle vašich požadavků. a poté to dokonce 
a jeho zásluhách. Má vyšší povinnosti, nepraktikovali. 
Nedělá to, aby se předvedl. to je to, co naplňuje.” To je to důležité, 
Nedělá to pro váš rozmar, Naplňuje vyšší povinnosti, vidíte? 
kvůli vašemu požadavku, ne každý váš rozmar. Nepraktikovali to, 
aby vám dokázal, Ano, tak to je. co Mistr říkal, 
že umí zázraky. Protože tento Mistr ne všichni. 
Rozumíte? to tak musel mít. Takže řekl: 
Takže tento Mistr to A během života všichni kromě pár 
určitě také tak měl, stále mluvil k lidem, jenom uspokojovali 
když byl naživu; ale oni ho neposlouchali. svou vlastní hrabivost, 
mnoho žáků k němu Slyší jinak a ale nerozuměli úplně, 
přicházelo a stále opakují to jinak nedocenili úplně 
žádalo o zázraky. a rozumí tomu odlišně. hodnotu poučení, které 
Máme zázraky, Proto jsem řekla, jsme chtěli odevzdat. 
používáme je. že člověk, který „Vězte, že to, co dělá 
Není třeba žádat Mistra. dostává zasvěcení, súfijský Mistr 
Můžete poprosit – poprosit musí mít zdravou mysl, pro svět a pro lidi, 
uvnitř.  Modlete se. aby rozuměl velké i malé věci, 
A pokud to obdržíte, smyslu mého učení není vždy pozorovatelem 
potom to obdržíte. a musí toužit po Bohu, vidět.” 
Pokud to neobdržíte, pak… toužit poznat své vyšší Já. Většinou je to tak. 
To neobdržíte. Prostě nemůžete Když byl Ježíš a 
Pak to neobdržíte! jenom tak dát cokoli. prorok Mohamed 
Velmi chytrý. Léky jsou pro rozdílné lidi. naživu, 
Velmi, velmi chytrý. Pokud vás bolí hlava, anebo když žil Buddha, 
To je to, co naplňuje. potom si vezmete dělali mnoho věcí 
Naplňuje prášek proti bolení hlavy. za viditelnou scénou. 
vyšší povinnosti, Pokud vás bolí žaludek, Většina lidí 
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na univerzitu. vaše dítě řídit je, vyšší účel života. 
Existujú géniovia, ani to nejmenší auto ne. Nechoďte sem 
veľmi mladí, Nehledě na to, jak moc prosit jen o každou 
ale ísť na univerzitu milujete své dítě, vaši malou touhu, 
je tiež v poriadku. není pro něho bezpečné vycházející z vašeho 
Je to ako s vami. řídit vaše auta. nízkého porozumění. 
Možno vyzeráte I když Některé touhy 
ako ktokoľvek iný, jich máte mnoho a mohli nejsou moc vhodné 
ale vaše chápanie byste mít třeba dvě  a některé touhy 
je zvýšené, nebo tři. Ale proč? jsou vznešenější. 
vaše vnímanie Ještě k tomu nedorostl. A také to souvisí 
je osvetlené, áno? Zde to Mistr s vašimi zásluhami. 
Vaša inteligencia vysvětlil velice dobře. Například, 
je pozdvihnutá, Musel to být velice, hodně meditujete 
všetko na vás je odlišné velice osvícený Mistr. a požádáte Mistra, 
než pred zasvätením. Ověřte si, kdo to byl - aby vám pomohl, 
Predtým ste nerozumeli  Mirza Abdul-Hadi Khan a pak, protože 
tomu, čomu teraz rozumiete. z Bukhary. hodně meditujete, 
A predtým Velice osvícený Mistr. jakoby jste byli 
ste vnímali veci odlišne, Vidíte? opravdu dobří, jdete 
život ste videli odlišne, V každé tradici, do trochu vyšší úrovně, 
všetko ste vnímali odlišne. v každém věku existují kde můžete dostat 
Samozrejme, nie ste osvícení Mistři. Mistrovo požehnání. 
úplne osvietení, Možná ne všichni na stejném Protože pokud jste ještě stále 
nerozumiete všetkému úplne, stupni osvícení. Možná v nižší úrovni, 
ale chápete inak než predtým, jsou někteří na páté úrovni, vyšší požehnání k vám 
oveľa lepšie než predtým. na nižší páté úrovni nemůže přijít nebo 
Preto ste tolerantnejší, nebo na střední páté úrovni, ho nemůžete obdržet. 
ste viac milujúci, na vyšší páté úrovni, Stejně jako když jste malé 
viac vydržíte, na super vyšší páté úrovni, dítě, vaše matka vám musí  
ste trpezlivejší. ale všichni jsou prožvýkat jídlo, a nemůže to 
Predtým ste možno osvícení Mistři. být velmi vydatné jídlo, 
podobnú situáciu A stejně tak podle musí to být lehké jídlo, 
nedokázali zniesť, vaší schopnosti zažívání, jednoduché, protože 
zrútili by ste sa. nižší nebo vyšší Mistr kdyby vám dali najednou 
Ale po zasvätení, přijde k vám. příliš koncentrované věci 
aj keď stále viete, Univerzitní profesor a příliš těžké jídlo, 
že je to utrpenie, není moc k užitku koláče a tak, 
že je to rovnaké, v mateřské školce nemohli byste to strávit, 
ale dokážete to uniesť nebo na základní škole, kafe a všechno to: 
a dokážete pokračovať, že? (Ne.) „Mám ráda kafe, 
pretože máte v sebe Až na velmi dám ho svému dítěti.” 
prebudenú určitú  výjimečné učitele, Ne, to ještě není možné. 
silu vytrvalosti. nějaké velikány – občas Až vyrostete, 
Nejakým spôsobom je to se to stane, ale velice zřídka. to všechno bude pro vás 
odlišné, však? Ale v tom případě dostupné,  
A máte sami seba radšej, se student stane v závislosti na věku. 
áno? studentem univerzity. A přestože máte mnoho aut 
Áno! Už to všetko pochopil, v garáži, 
Dobre. takže aj tak pôjde  nemůžete nechat 
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Takže záver 
pre druhú strofu je ten, 
že musíme meditovať. 
Bez ohľadu na to, čo chceme, 
pracujeme na tom. 
Takže sa vždy nemodlite 
iba k Majstrovi 
alebo neobviňujte 
iba Majstra. 
Sme tím, 
takzvaný Majster 
a takzvaný žiak, 
sme priatelia, 
sme spoločníci, 
musíme pracovať spoločne. 
Už ste niekedy videli 
spoločnosť, v ktorej  
predseda, prezident, 
pokladník, tajomník, 
dozorná rada, 
a všetko ostatné 
je jediný človek? 
A on robí všetko? 
(Nie.) 
Nie! 
Aj  vo svetskom ponímaní,  
ak zakladáte spoločnosť, 
musíte mať aspoň 
nejakých partnerov, 
nejakých spoločníkov. 
Či budete alebo nebudete 
pracovať spoločne, to ešte 
neviete, ale musíte tam mať 
aspoň mená nejakých  
spoločníkov, v záujme tej 
spoločnosti. Teraz to viete. 
Takže sme spoločníci, 
vy a Majster, 
nech je to ktokoľvek. 
Nemusí to byť 
Majsterka Ching Hai. 
Mohol by to byť Majster 
Mirza Abdul-Hadi Khan  
z Bukhara. 
Znie to ako veľmi 
pekné meno, 
veľmi svieže meno. 
Veľmi sa mi páčia 
také mená, 
znie to veľmi dobre –  

Khan, Mohammed,  
niečo ako „Khan Khan“, 
Mohamed, Ježiš Kristus,  
Šákjamuni Budha.  
Niektoré jazyky 
sú veľmi pekné. 
A ako som vám hovorila, 
vy všetci ste 
Najvyšší Majstri, 
len ste sa tam ešte nedostali. 
To je všetko. 
Tak ako univerzitný profesor, 
učíte sa dobre, 
ste usilovní a potom 
sa stanete profesorom. 
Takže, aká je najvyššia úloha, 
ktorú Majster napĺňa? 
O čom tu hovorí? 
Majster hovorí, že je tu 
kvôli vyššej povinnosti,  
nielen aby vás potešil. 
Zachrániť naše duše? 
Zachrániť vaše duše? 
Prebudiť nás. 
Prebudiť vás? Čo ešte? 
Meditácia. 
Meditácia, áno. 
Láska. 
Láska. Správne. 
Vedomie. 
Vedomie. Áno, áno. 
Pozdvihnúť naše vedomie, 
dobre. 
Zachrániť svet. 
Spoznať Boha. 
Rozpomenúť sa na Boha, 
správne, správne. 


