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Práve som dnes 

hovorila svojim psom: 

„Kvôli vám 

som prišla o všetko.“ 

A potom som im povedala: 

„Nie, to nie vy, 

to moje srdce. 

Moje srdce spôsobilo, 

že som prišla o všetko.“ 

Pretože keď som  

sem išla, 

všetky moje psy 

sa na mňa pozerali: 

„Môžeme ísť s tebou?“ 

Auto je príliš malé... všetky 

psy sa do neho chcú natlačiť  

– to ale nie je možné. 

Normálne som nechcela 

brať psov, pretože 

je to už príliš veľa starostí – 

načo mať psov? 

Ale oni sa pozeral 

takým spôsobom 

a potom využili, 

že som sa nepozerala 

a dva z nich utiekli von 

a vbehli už do auta. 

Tak som povedala: 

„Dobre, dobre, nevadí. 

Poďte s nami.“ 

A potom v aute 

boli takí rozradostení, 

pobehovali hore dolu. 

V aute... 

ako tam môžete behať? 

Ale oni pobehovali v aute 

a ja som sa musela tlačiť, 

robiť si o nich starosti, 

a musela som ich objať: 

„Prosím, nebehajte.“ 

Je to toľko problémov. 

Tak som povedala: 

„Vy ste už príliš veľa! 

Kvôli vám prichádzam 

o všetko... dokonca 

aj o miesto v aute.“ 

Už som vám povedala  

všetko, viete? 

Všetko, 

čo by ste mali vedieť. 

Už som vám to povedala  

to za tie roky. 

Takže niekedy sme prídete 

a len vás zabávam – 

zabávam vás príbehmi, 

vtipmi, cukríkmi; 

najmä cukríky máte radi. 

Dnes pokračujem... 

s moslimským príbehom. 

Existuje takzvaná 

„Súfijská cesta“. 

Súfizmus je tiež 

jedna z odnoží islamu. 

Viete to, však? 

A oni majú veľa príbehov. 

Budhizmus má tiež 

veľa príbehov, ale myslím, 

že za tie roky som 

vám už vyrozprávala... 

veľa z nich. 

Takže vám porozprávam 

aj niečo o islame, 

aby ste spoznali 

aj tradíciu a systém viery 

niekoho iného. 

Niečo nové. 

Spoznať tradície 

a systém viery 

nejakých iných ľudí 

tiež nie je zlé. 

Podporím porozumenie 

medzi ľuďmi 

z rôznych prostredí. 

Mali by sme mať voči sebe 

navzájom toleranciu, 

pretože všetci veria, 

že majú pravdu. 

Pokiaľ ich náboženstvo 

neučí nič zlé, 

malo by byť dobré. 
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Väčšinou, už som vám to 

povedala a už to viete–  

nasledovali ste moje učenie 

mnoho rokov – 

už viete, 

že všetky náboženstvá 

sú pôvodne jediným. 

A potom, 

keď Majster zomrel, stalo sa 

z toho iné náboženstvo. 

Všimnite si to, 

keď všetci zomrieme... 

všetci sme tu stredného veku, 

nad stredným vekom, 

zomrieme všetci spoločne; 

viac či menej 

v rovnakom čase, 

približne v rovnakom roku. 

Takže keď zomrieme, 

vznikne „Chinghai-izmus“, 

som si tým istá. Dúfam, 

že uchovajú túto nahrávku, 

keď zomriem: „Prosím 

žiaden Chinghaizmus. 

My sme ho nezaložili. 

nevytvorte ho prosím.“ 

Keď Ježiš žil, 

sotva mohol 

sám seba zaodieť. 

Povedal, že nemá 

ani len vankúš, 

na ktorý by zložil hlavu. 

Spomínate si? 

Neustále musel utekať. 

A Budha, keď žil, 

tiež toho nemal veľa. 

Musel chodiť von 

a žobrať o almužny. 

Ale neskôr mu nejaký žiak 

postavil veľmi veľký chrám, 

zlatom vydláždil chodníky 

v záhrade a podobne. 

Môžeme len slintať, 

keď o tom uvažujeme. 

Ale to nevadí, 

vydržte to 

malé miesto, dobre? 

Preto vás sem nechávam 

prísť v zime, aby ste 

mohli sedieť spoločne, 

udržať teplo; ušetriť kúrenie. 

A keď prídete v lete, 

všetci sedíme v záhrade – 

ušetríme elektrinu 

za klimatizáciu. 

Takže to nie je také zlé, však? 

Nie také zlé... myslím 

„stiesnené“ miesto je dobré. 

V zime je teplo, však? 

V zime potrebujeme 

zhromaždiť veľa ľudí, 

aby sme sedeli v teple. 

Pretože niektoré kostoly 

sú veľmi veľké a prázdne 

a keď tam idete, 

je tam tak chladno. 

Preto v kostoloch nemajú 

vešiaky na kabáty, 

pretože si tiež musia 

nechať kabáty na sebe. 

A toto miesto 

je veľmi dobré: malé, 

a v zime sedíte spoločne, 

aby ste udržali teplo. 

V lete sedíme 

v záhrade, však? 

Kto potrebuje viac miesta? 

A preto sa stávate všetci 

mimoriadnymi svätcami, 

pretože sedíte celú noc. 

Nie je na výber, však? 

Kam by ste si išli ľahnúť? 

Po čínsky sa hovorí: 

„Shi Shi Zao Ying Xiong,“ 

čo znamená, že „okolnosti 

vytvárajú hrdinov“. 

V tomto prípade „okolnosti 

vytvárajú svätcov“. 

Počuli ste mnoho Zen 

príbehov z dávnych čias: 
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všetci mnísi 

alebo všetci svätci 

sedia celú noc, 

neľahnú si. 

Pozrite sa na susedov, 

sú jedni z nich. 

Neuveriteľné. 

Dokážete sedieť celú noc, 

je to skutočne neuveriteľné. 

Skutočne sedíte celú noc? 

Áno? Ako sedíte? 

To je otázka. 

Sedíte takto, však? 

Ako som vám už povedala 

na inej páske, 

je veľmi dobré 

sedieť takto veľmi tesne – 

nemôžete spadnúť. 

V Zen budhizme 

človek, ktorý sedí celú noc 

a nespadne, 

„Bu Dao Dan“, čo znamená, 

že nespadnete. 

Doslova povedané: 

„vajce sa neskotúľa“. 

To znamená, 

že sedíte veľmi rovno, 

ste vyvážení ako vajce, 

ktoré sa nepohne. 

To znamená veľmi dobre 

v Zen tradícii. 

Znamená to, 

že ste neuveriteľní, 

fantastickí, že ste skutočne 

už Bodhisattva, 

ak sedíte celú noc 

a nepohnete sa, vidíte? 

Tu je to rovnaké – 

nikto z vás sa nepohne. 

Nie je tu miesto na pohyb. 

Vľavo, vpravo, 

vpredu – 

všetci sedia spoločne. 

Takže vidíte, „okolnosti 

vytvárajú svätcov“. 

Možno by som mala kúpiť 

ešte menší dom 

a budeme mať viac svätcov. 

Teraz sa môžete trochu  

hýbať, pár centimetrov, 

ale keby to bol menší dom, 

potom by to skutočne bolo 

ako „Bu DaoDan“. 

Dobre, teraz pokračujeme 

v čítaní  

moslimského príbehu, 

pretože oni majú príbehy, 

ktoré vás udržia bdelých. 

V súfizme 

existuje meno 

„Khidr“…Khidr. 

Pozná to niekto? 

K-H-I-D-R. Nejaký moslim? 

Khidr. 

Khidr. (Áno.) 

Khidr. Ste moslimka? 

Nie. 

Ale poznáte „Khidr“? 

Áno, počula som o tom. 

Dobre, „Khidr“ 

s „i“ uprostred. 

„Khidr“ je druh ducha, 

ochranný duch. 

Ako anjel, možno. 

Hláskuje sa to K-H-I-D-R, 

dobre? 

V súfijskej tradícii 

sa predpokladá,  

že K-H-I-D-R je neviditeľný. 

V Koráne sa hovorí, 

že K-H-I-D-R 

bol neviditeľný duch, 

ktorý viedol Mojžiša. 

Volajú ho tiež 

„Zelený“. 

Takže tento Zelený 

je spomínaný 

ako „Žid“. 

V legendách je porovnávaný  

s takými osobnosťami, 
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ako Sv. Juraj a Eliáš. 

Avšak tento príbeh  

je charakteristický 

nadprirodzeným pôsobením, 

ktoré je pripisované 

K-H-I-D-R-ovi. 

Obávam sa, že ak by som 

povedala „Kha-dir“, 

mohlo by to znamenať niečo 

iné, a potom 

by sme to všetko poplietli. 

Takže medzi ľudom 

a tiež medzi 

dervišskými Majstrami, 

tento K-H-I-D-R 

je veľmi slávny 

ako neviditeľný vodca. 

Teraz ho budeme volať 

len „Zelený“,  

dobre? 

Pretože keby sme to 

stále takto hláskovali, 

trvalo by celú noc 

dokončiť ten príbeh. 

Toto je príbeh, 

ktorý niekto vyrozprával, 

ale nehovorí sa, kto. 

Pozriem sa. 

Nie, pravdepodobne jeden 

z učiteľov súfizmu. 

Vyrozprával tento príbeh... 

a predpokladá sa, 

že je to pravdivý príbeh. 

Človek, ktorý 

vyrozprával tento príbeh, 

povedal, že kedysi 

stál na brehoch 

rieky Oxus 

a uvidel do rieky spadnúť 

nejakého muža. 

Aj iný človek, 

oblečený v šatách derviša, 

videl toho muža 

spadnúť do rieky, 

tak tam tiež skočil a snažil sa 

toho muža zachrániť. 

Ale bol úplne oblečený, 

pretože pravdepodobne 

skočil tak rýchlo, 

že neuvažoval o tom, 

aby sa vyzliekol. 

Obaja boli nanešťastie 

ťahaní spoločne 

v tom čase v silných  

prúdoch rieky. 

A obaja zápasili vo vode 

a snažili sa udržať hlavy 

nad vodou, 

ale boli  

v nebezpečnej situácii. 

A potom zrazu 

tento človek, 

rozprávač príbehu, 

uvidel tretieho muža, 

oblečeného v šatách 

žiarivo zelenej farby 

a veľmi trblietavých –  

ako sa vrhol do rieky, 

za tými dvoma topiacimi sa. 

No len čo dopadol 

na povrch vody, 

premenil sa na kladu, 

na drevenú kladu: 

nebol to už viac človek. 

Keď tí dvaja muži 

uvideli drevenú kladu, 

zachytili sa o ňu 

a spoločne sa aj stou kladou 

dotlačili k brehu. 

A tak si zachránili životy. 

V poriadku. 

Človek, ktorý 

vyrozprával ten príbeh, 

nemohol uveriť svojim  

očiam, nedokázal uveriť 

tomu, čo videl, 

preto nasledoval tu kladu, 

ktorá bola neďaleko, 

za kríkom, 

aby videl, čo sa stalo. 
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A po chvíli, 

po dlhšej chvíli, 

ďaleko od tých dvoch mužov, 

ktorí sa predtým topili, 

a ktorí už boli zachránení... 

ďaleko od nich 

tá klada doplávala k brehu, 

odkvapkala od vody 

a znovu sa zmenila na muža. 

Keď teda rozprávač príbehu 

došiel k tej klade, ktorá sa 

teraz zmenila na muža, 

ten muž bol už 

takmer suchý. 

A on sa hodil na zem, 

kľačiac pred ním, 

plačúc a hovoriac: 

„Ty musíš byť  

samotný K-H-I-D-R! 

Videl som všetko, 

ty si Zelený.“ 

Ach, vďaka Bohu! 

„Zelený, 

ty si Majster svätcov, 

nie je tak? 

Požehnaj mi, 

aby som dosiahol... 

bál som sa...“ 

Bál sa dotknúť 

zelených šiat toho muža, 

pretože vyzerali ako oheň, 

až na ich zelenú farbu. 

Čo to teda je? 

Prečo ten muž horí, 

hoci je celý mokrý? 

Prečo horí? 

(Svetlo.) Svetlo, dobre. 

Takže horiaci zelený muž 

povedal tomu svedkovi: 

„Videl si príliš veľa. 

Musíš pochopiť, 

že som prišiel 

z iného sveta 

a ochraňujem tých, 

ktorí majú vykonať niečo, 

bez toho, aby to vedeli.“ 

To teda znamená, nech už 

tento zelený horiaci muž 

chráni kohokoľvek, títo ľudia 

o tom nebudú vedieť. 

Presne ako... viete, 

zrejme sa zmenil 

na drevenú kladu, 

aby si tí dvaja muži 

mysleli, že: „Aké šťastie, 

zachytíme sa o tú kladu 

a zachránime si životy.“ 

Nevedeli by, 

že táto „klada“ 

bol vlastne ochranný 

zástupca z Neba. 

A ochraňuje iba tých, 

ktorí majú vykonať nejakú 

službu, počujete to? 

Možno sú títo muži 

cnostní, dobrí, 

a ešte majú na tomto svete 

urobiť nejaké veci; 

buď pre ľudstvo, 

pre životné prostredie, 

alebo pre zvieratá. 

V ľudskej forme  

vykonávajú svoje povinnosti 

na Zemi, preto tento 

K-H-I-D-R má za povinnosť 

ochraňovať týchto ľudí. 
 


