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Klíčem je poskytovat 

bezpodmínečnou pomoc. 

Nechoďte ven se záměrem 

osvobozování lidí 

a jejich převracení v Buddhy, 

a podobné věci, ano? 

Teď zachraňujeme Zemi. 

Zda se stanou Buddhou 

nebo ne, budou následovat 

naši metodu nebo ne, o to 

se budeme starat později. 

(Ano.) Všichni mě nemohou  

následovat. 

Různí lidé mají  

různá spříznění. 

My jen chceme zachránit je. 

Ano? Bezpodmínečně 

se oddáme. 

Pak budou lidé cítit  

naši nesobeckou lásku 

a budou dojati. 

Ano, ano, 

když rozdáváme letáky, 

ať je přijmou nebo ne,  

vždy mluvíme 

se soucitem. 

My mu to dáme, 

a jestli si to přečte 

nebo jestli to přijme,  

to je jeho věc. 

My se jen snažíme 

dělat, co můžeme. 

Ano, ano. 

Mistryně někteří  

praktikující 

z naší skupiny 

nás požádali, abychom  

Vás pozdravovali. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Ano, já vím, já vím.  

Já taky děkuji všem,   

že přijeli. 

Vím, že jste  

sem přijeli z lásky. 

Mistryně, 

když jsme rozdávali letáky, 

někteří lidé si je  

ze začátku nechtěli brát. 

Když si je ale přečetli, 

„Dobré, dobré, dobré.“ 

Vysvětlovali jsme jim 

proč musíme  

zachránit Zemi a zachránit 

naše budoucí generace 

a byli skutečně šťastni. 

Stáli tam 

a četli přímo před námi, 

vypadali opravdu šťastně. 

Taky jsme rozdávali DVD. 

Rozdávali jsme je   

i před policejní stanicí. 

Takže situace je tam  

pro rozdávání našich letáků 

skutečně skvělá. 

Rozdávali jsme letáky  

v mnoha kancelářích 

a brzy byly všechny pryč. 

Rozdáváme je taky  

na parkovištích. 

Rozdáváte letáky všude. 

Vysvětlovala jsem jim, že 

bychom měli žít ekologicky, 

abychom zachránili Zemi. 

Měli bychom být vegany, 

žít ekologicky, 

abychom zachránili planetu. 

Měli bychom zachránit  

naše další generace 

a zachránit sebe. 

Říkám jim  

aby zachránili Zemi 

a že nejdůležitější je 

být veganem. 

Když budeme vegany, 

můžeme zachránit planetu. 

Vysvětlila jsem jim důvody 

které jsou za veganstvím 

pro záchranu planety 

a dala jsem jim důkaz. 

Jeden den,  
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když jsem jela autobusem, 

měla jsem  

s sebou letáky, 

tak jsem je rozdávala  

v tom autobusu a  

vysvětlovala to cestujícím, 

byli všichni docela šťastní, 

když to slyšeli. 

Stala jste se mluvčím. 

Lidi se hodně změnili. 

Jste stará,   

a nebojíte se. 

Ano, jsem stará,   

a nebojím se. 

Nemáte strach? 

Ne. 

Nebojím se,  

ani když je napjatá situace. 

Obzvlášť starým lidem,  

kdo jim může co udělat? 

Jsou už staří. 

Snažím se to propagovat. 

Jste stará, ale  

hodně rozumíte. 

Nezůstáváte jen doma,  

abyste se starala 

o svá vnoučata. 

Moje vnoučata  

už všechna vyrostla. 

Jste taky velice  

odvážná. Dobře. 

Snažím se, jak mohu řídit se 

instrukcemi Mistryně 

pro záchranu Země, 

nás   

a našich budoucích generací. 

Někteří lidé to nechtěli  

přijmout. 

Řekla jsem: „Jste velice  

zaneprázdněný, proto jste  

možná nečetl noviny,  

které zmiňují, 

že nynější 

generální tajemník OSN, 

Ban Ki-moon 

teď píše vůdcům  

všech zemí, 

aby všechny požádal, 

aby zachránili planetu.“ 

Moc rádi to slyší.  

Děkuji vám, děkuji vám. 

Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 

Posledně, když jsem se 

vrátila do mého města 

z USA 

14. října, 

naši zasvěcení  

propagovali vegetariánství  

na ulici. 

Dali jsme peníze dohromady, 

abychom mohli  

rozdávat veganské  krabice 

s jídly na nádraží. 

Procházeli jsme taky 

policejní stanicí. 

Řekli: 

„Jak to, že to  

děláte na ulici? 

O čem to je?“ 

Když se nás zeptali, 

řekli jsme jim: „Dáváme  

lidem veganské jídlo, 

propagujeme ekologický styl. 

Je to dobré  

i pro naše zdraví 

a ze všech hledisek.“ 

Pak policajti  

potichu odešli. 

Tehdy jsme měli  

taky strach, 

aby nás nezavřeli. 

Řekla jsem: „Nebojím se, 

protože nedělám 

nic špatného.“ 

Nedělala jste. 

Nevydělávali jsme. 

Dávali jsme krabice s jídlem  

zadarmo. 

Šli jsme taky  

do domovů důchodců 
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a za sirotky. 

Jejich dozorci  

byli všichni dost šťastní. 

Poslali jsme jim veganské 

buchty a další věci. 

Můžete jít rozdávat  

letáky také do škol. 

Ano, 

ve školách jsme byli také. 

Ve školách, na nádražích, 

na hřištích  

a v sportovních halách  

bývá víc lidí. 

Byli jsme ve školách, 

za sirotky  

a v domovech důchodců 

a všechny aktivity  

jsme fotili. 

Je pro mne těžké 

vyjádřit Vám moji lásku 

a vděčnost, 

protože jste zachránila  

mne i moji dceru. 

Měla jsem hodně zkušeností 

a…je těžké je vyjádřit.  

Co se týče peněz, 

nejsem bohatá, 

ale chci darovat  

nějaká eura 

na pomoc planetě. 

Přemýšlím,  

zda je přijmete. 

Má na mysli,  

že by darovala eura 

a přemýšlí, 

zda je přijmete. 

Abyste použila peníze 

na záchranu planety, 

což potřebuje peníze. 

To mám na mysli. 

To už je jasně napsáno 

v přízemí. 

Viděla jste to? 

Ano. 

Je to už napsáno v přízemí, 

že nepřijímám žádné dary. 

Ano? (Ano.) 

Dobrá. (Víme.) 

Zdravím, Mistryně. 

Než jsme sem jeli,  

chtěli jsme rychle  

rozšířit informace 

o záchraně planety 

do všech koutů. 

Udělali jsme hodně práce. 

Už jsme podepsali 

smlouvu  

k šíření DVD 

s videokonferencemi s vědci 

do 23 univerzit 

prostřednictvím společnosti 

„College Media”. 

Také jsme od 1. března  

rozšířili informace 

na sedmi autobusových  

zastávkách pod jiným  

projektem taky přes 

„College Media”. 

Už jsme ten projekt  

dokončili. 

Dobře. 

Teď jsme taky  

podepsali kontrakt 

na vysílání 

na hlavním TV kanálu. 

I když jsme  

podepsali smlouvu, 

nevysílali to. 

Později jsme se dozvěděli, 

že do toho zasáhl Národní 

bezpečnostní úřad. 

Chtěli vědět,  

co jsme za organizaci. 

Pak jsme diskutovali, 

jak s tou věcí naložíme. 

Pak jsme zjistili, 

že naši zasvěcení již  

vykonali svoji práci  

s pomocí Mistryně: 

někteří zasvěcení se vydali 
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na Úřad ochrany životního 

prostředí 

Oni nás velmi podpořili. 

Jak jsme to tedy vyřešili? 

Přidali jsme se k týmu 

dobrovolných ochránců 

životního prostředí. (Ano.) 

Přes tyto prostředky, 

tato veřejná média, 

můžeme veřejně pracovat 

venku na propagaci. 

Informujte o tom Úřad pro 

ochranu životního prostředí, 

pak budete v pohodě. 

Ano, propagujeme to  

těmito prostředky. 

Máme v plánu jít taky 

na místní Obecní úřady 

a dát tam reklamu  

na vývěsní tabule. 

Objednali jsme reklamní 

billboardy na více  

než 50 místech  

kolem hlavních tras 

veřejné dopravy. 

Teď se to realizuje. 

Hodláme umístit  

reklamu také  

vně i dovnitř  

osmi autobusů. 

Skvělé, děkuji Vám. 

Gratuluji. 

Děkujeme, Mistryně.  

Nikdy jsem nepřijímala 

žádné dary, 

už od začátku. 

Ano. 

Využívejte vaše peníze, 

abyste získali zásluhy 

a zachraňujte další lidi, ano? 

Mistryně jen dává. 

Já jen učím. 

Peníze si můžete nechat  

pro sebe, ano? 

Pokud máte peníze navíc 

nebo vám Buddhové 

a Bódhisattvy dali víc 

než potřebujete, 

pak dávejte potřebným 

a chudým. 

Dávejte jen  

když někdo potřebuje. 

Měli byste dávat  

kvůli zásluhám. 

Ve vaší vesnici musí být 

chudí lidé, 

kteří stěží přežívají. 

Nebo použijte ty peníze 

na vytištění letáků, 

pro záchranu planety. 

Než to uděláte, 

informujte vládu, 

aby vám to povolila, 

pak budete v pořádku. 

Vytiskněte materiály  

o tom, co říkají vědci, 

jako, „když budeme vegany 

můžeme zachránit planetu.“ 

Vytiskněte leták 

a nechte ho nejdřív  

posoudit vládě. 

Řekněte jim, že je   

budeme všem rozdávat. 

Takto budeme jistě  

v pořádku. 

Rozumíte? (Ano.) 

Teď dělám, co můžu, 

ano? 

Jsem teď velice  

zaneprázdněná, ano? 

Říkala jsem vám, 

že jsem vlastně ani neměla 

v úmyslu být vaším Mistrem. 

To jen „mimochodem“, 

kdo měl tedy to štěstí 

a dostal zasvěcení, 

to už je dost dobré.  

Pokud mě můžete vidět,  

je to dobré. 

Pokud ne, nežádejte 
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mne, netlačte mne, abych 

vás jela všechny navštívit. 

Nikdy,  

nikdy by to nestačilo. Ano? 

I kdybych jezdila 

z jednoho místa na druhé, 

nikdy bych nestihla  

navštívit všechny. 

Jen bych se  

vyčerpala a zapomněla bych  

na tu nejdůležitější práci. 

Rozumím tomu,  

že každý má nějaké potíže 

a nemůže mě pokaždé  

přijet navštívit. 

Já to vím. 

Pokaždé bude někdo, 

kdo nemůže přijet. 

Když nemají problém 

s vízem, tak mají   

problém s manželkou 

nebo manželem 

nebo s rodiči 

nebo dokonce s dětmi. 

„Och, rád bych s vámi, 

Mistryně, praktikoval,   

ale nemohu být vegetarián.“ 

Nemyslím vás. 

„Nemohu být vegetarián, 

Mistryně, víte,  

protože, protože, 

protože… 

Ne, že by nechtěl. 

Říká,  

že mu manželka nevaří nebo, 

že její manžel jí brání 

nebo mají jakoukoli výmluvu 

nebo „moji přátelé…“ cokoli. 

Říkám: „Dobrá, pak  

budu jíst vegetariánsky za vás 

a meditovat za vás 

a půjdu 

do Nebe za vás.“ 

Dělejte si tam dole 

co chcete. 

Co jiného dělat? 

Co si myslíte, že udělám? 

To je na lidech legrační. 

Chtějí všechno, 

ale nechtějí pro to  

pracovat. 

Jen dostat jeden nebo  

dva tisíce dolarů 

měsíčně, pracovat  

8 hodin, 10 hodin denně… 

a nestěžují si. 

Víte, co myslím? 

Ale meditovat 

2,5 hodiny denně, 

učení zdarma, 

to všechno, nechtějí. 

Je to příliš… 

nemůžou! 

Hádají se se mnou, 

víte, smlouvají: 

„Co tak být vegetariánem 

tři dny v týdnu? 

Mohu dostat zasvěcení?“ 

Dobrá, pak tři dny  

Nebe, tři dny peklo, ne? 

Nahoru a dolů, 

nahoru dolů. 

Můžeme dělat  

co chceme, ano? 

Musíme být silní. 

To je vše. My jsme Bůh. 

Dobrá, alespoň 

dětmi Boha. 

Děti Boha  

jsou děti Boha. 

Rozumíte tomu? 

My nejsme lidské děti. 

Jsme dětmi Boha. 

Ježíš vám to říkal 

a Buddha vám říkal, 

že jste Buddha. Máte uvnitř 

sebe přirozenost Buddhy. 

„Já mohu být Buddha, 

vy můžete být Buddha.“ 

Chovejte se tedy 
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jako děti Boha, chovejte se 

jako Buddha, ano? 

Musíme být silní, 

protože my jsme  

dětmi Boha. 

My jsme dětmi Buddhy. 

„Buddhovo dítě.“ 

Dítě Buddhy  

je dítě Buddhy. To není 

„Phật tử” jako 

„mrtvý“ Buddha, rozumíte? 

Říkáme jako 

„děti Boha“. 

Žáci Ježíše 

a děti Boha. 

A v buddhismu 

říkáme „buddhisté“…  

oni si říkají  

„Phật tử”. 

„Phật tử” také znamená 

děti Buddhy. 

Rozumíte mi? 

Ale slovo „tử” 

se může také interpretovat  

jako „mrtvý“. 

Já tedy říkám, že můžete být 

„dětmi Buddhy“ nebo  

„mrtví“ Buddhové.  

Ano, to je na vás. 

Dobrá, lidi, teď meditujte. 

Uvidím vás brzy. 

Mistryně, to je naše poslední  

noc, tak děkujeme za přijetí. 

Poslední noc, ano? 

Budu chvíli meditovat  

s vámi. 

Čas letí tak rychle. 

Ano, čas letí tak rychle. 
 


