
Titul: TV_1320_Vše zahŕňajúca láska Majstra_III 

Teď spěchám kamkoli,   

abych se zúčastnila setkání. 

Když jsem odešla  

do důchodu, 

hledala jsem upřímné  

zasvěcené, abych se s nimi  

spojila a jezdila na setkání. 

Vedla jsem mnoho starých  

žen, aby se zúčastnily  

setkání, jak to jen bylo  

možné. Mezi setkáními  

jsme si udělaly jen na dva  

dny přestávku,  

abychom si vypraly věci 

a nakoupily. 

Nicméně, později  

porodila moje dcera dítě.  

Ona je taky zasvěcená. 

Nevím proč,  

ale teď velice zřídka  

vidím Světlo 

a slyším Zvuk. 

Když jsem Vás poprvé  

poznala přes knihu zdarma, 

dívala jsem se na   

vaše videokazety  

a četla jsem vaše knihy  

a časopisy každý den. 

Četla jsem tak, aby mi  

neuniklo ani slovo.  

Tehdy byly moje zkušenosti 

se Zvukem velice dobré. 

Slyším Zvuk soustavně 

24 hodin denně. 

Až doteď Zvukový Proud 

nikdy neustal. Nicméně, 

teď přichází Zvuk  

z nižší úrovně. 

Zvuk zůstává stejný, 

ale já se cítím  

ohledně toho  

velmi, velmi frustrovaná.  

Teď není ani moje  

meditace na Světlo tak dobrá. 

To dítě byl taky  

dar od Mistryně. 

V té době moje dcera 

dokonce Mistryni neviděla, 

viděla jen velkou  

záři světla. 

Ptala jsem se dcery, 

jestli to chtěla nebo ne. 

Moje dcera řekla: 

„Ano! Ano!“ 

Pak otěhotněla  

a porodila dítě. 

Dítě je velice hodné, 

a je inteligentní. 

Je to celkem pohodlné 

starat se o něj. 

Všechny ostatní věci jsou  

velice, velice uspokojivé. 

Jsem velice vděčná. 

Co se týče tohoto problému, 

prosím Mistryni o pomoc. 

Nikdy jsem Vás o nic  

nežádala. 

Budete to mít později. 

Změní se to tedy 

a zase se to zlepší? 

Zlepší se to. 

Někdy jsme příliš  

zaneprázdněni. 

Například, 

když jste neměla své vnouče, 

nebylo ve vaší mysli. 

Teď máte dítě, 

tak mu musíte věnovat  

nějakou pozornost. 

Proto je vaše mysl  

trochu roztržitá. 

To je ale v pořádku. Máte  

tak roztomilé a hodné dítě. 

To už je moc dobré. 

Přibyla vám taky jedna  

bytost k vysvobození. 

On Vás moc miluje. 

Pokaždé, když vidí  

vaši fotografii, 

sepne ručičky 
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a klaní se Vám. 

Vidíte, vidíte? 

Tak hodné dítě. 

Ještě neumí mluvit. 

Je mu něco přes rok. 

Tak hodné dítě. 

Teď poslouchá vaši televizi 

24 hodin denně. 

Ví, v jakém pořadu  

se objeví Mistryně. 

Když zazní hudební znělka, 

rychle se jde dívat. 

Když se dodívá  

na pořad s Mistryní, 

jde si zase hrát. 

Vidíte! 

Tak hodné je to dítě, 

moc dobré, 

dítě z vyšší úrovně. 

Měla byste se o něho 

lépe starat.  

Děkuji Vám, Mistryně. 

Děkuji Vám, děkuji Vám. 

Někdy,  

když se staráme o druhé lidi, 

taky se dělíme  

o nějaké naše požehnání. 

To je zaprvé. 

Zadruhé, taky budete  

trochu roztržitá. 

Jen děkujte Bohu, 

že vám poslal 

malého Bódhisattvu 

jako společnost. 

Kromě toho, není snadné 

najít takové hodné dítě, 

které se tak dobře chová 

v takovém útlém věku. 

Mnoho lidí si přeje,  

aby měli dítě, 

ale nemohou ho mít. 

Utratí hodně  

peněz, aby podstoupili 

umělé oplodnění. 

Ale stejně si nejsou jisti, 

že budou mít dítě. 

I kdyby ho získali, 

dítě se nemusí  

tak dobře chovat 

a mít takové spříznění  

s duchovní praxí. 

V tak útlém věku 

už zná ctnost 

a miluje buddhistická učení. 

To je vzácné. 

Tak teď víte,  

že je to výjimečné dítě. 

Měla byste za to  

být velmi šťastná. 

I kdybyste měla méně  

vnitřního Světla, 

je to v pořádku. 

Za chvíli budete v pořádku. 

Je to proto,  

když se staráme o naše děti 

můžeme být někdy roztržití. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Mně se to taky stává. 

Někdy,  

když dorazím domů 

ještě přemýšlím 

o vašich otázkách, 

jestli jste  

rozuměli mým odpovědím, 

nebo o čem teď přemýšlíte, 

nebo jestli jste se 

trochu zlepšili atd. 

Takže já jsem ovlivněná taky. 

Ano? 

Všichni jsme takoví. 

Já se od vás neliším. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Zdravím, Mistryně. 

Zaprvé, ráda 

bych Mistryni poděkovala 

za požehnání rodiny. 

Mému manželovi je 78 let.  

Býval třikrát nebo čtyřikrát  
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ročně hospitalizován, 

ale od setkání v Thajsku 

nebyl hospitalizován  

dva roky. 

Říkal mi,  

abych Vám poděkovala  

za vaše požehnání, protože  

nebyl v nemocnici dva roky. 

Je také v dobré náladě. 

Je vegetarián 

a mnohokrát přečetl  

všechny vaše knihy. 

Pokaždé, když si vezmu  

domů vaše časopisy, 

on je přečte první. 

Obzvlášť rád poslouchá  

vaše kazety.  

Když byl v nemocnici, 

věděla jsem, že jeho 

zdraví není moc dobré. 

Když ale slyšel, 

že Vás jedu navštívit, 

podporoval mě. 

Už je dost starý. 

Může dostat zasvěcení? 

Je mu 78 let. 

Sedmdesát osm. 

On už nemůže být zasvěcen. 

Nemůže, ano? 

Může praktikovat  

Pohodlnou Metodu. 

Může? 

Sám si medituje  

každé ráno 

a každý večer. 

Praktikuje  

Pohodlnou Metodu? 

Ano, taky medituje.  

Pak je to fajn. 

Je v pořádku? 

Pak je v pořádku. V pořádku. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Zdravím milovanou Mistryni. 

Děkuji Vám,  

za vaši svatou lásku 

a tuto příležitost, 

být zde s vámi. 

Jste vítaná. 

Ráda bych Mistryni popřála 

dobré zdraví 

a věčnou krásu. 

Děkuji, děkuji. 

Moje rodina  

dlouhou dobu hodně trpí. 

Proč? Vaše rodina? 

Moji rodiče? 

Bojují spolu? 

Ne, spíš finančně. 

Finančně. Dobrá… 

Já tím velice trpím, 

moc mě to bolí. 

Ano. Jistě, jistě.  

Co se stalo? 

Proč trpí? 

Nemají práci? 

Ne, mají práci. 

Tak co se stalo? 

Deprese? 

Peněžní krize? 

Ne, stalo se to asi  

před šesti lety, 

protože můj táta je 

hodně tvrdohlavý 

a jeho společnost,  

kterou otevřel  

přichází o hodně peněz. 

A on ji nezavře. 

A nechce ji zavřít. 

Proto přišel o hodně peněz? 

Ano, přišli jsme o moc peněz. 

Co se stalo? 

Jsem z toho hodně smutná, 

když vidím,  

jak moji rodiče trpí. 

Rozumím. Rozumím.  

A stále se hádají. 

Kvůli finančním potížím. 

A nejsou šťastní. 

Jsme ale všichni zasvěcení 

a věříme ve Vás, 
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že nás tím provedete. 

Když ve mne věříte,  

to neznamená, „že nemáte 

ukončit to podnikání“. 

Já vím. Já vím. 

My jsme se s ním ale  

snažili domluvit a není… 

Teprve v posledních letech 

začal trochu poslouchat. 

Ano. 

Tak teď zavře? 

Ne. 

Ještě ne. 

Tak co poslouchal? 

Nic. 

Skutečně nic moc. 

Možná 

dříve říkal „ne“ 

a teď říká „ano, ano“. 

Možná. Možná. 

Teď říká: „časem“. 

Jsem také  

druhým rokem  

na vysoké škole, 

a když jsem byla na střední 

škole, myslela jsem si, 

že když budu na vysoké, 

že bude vše fajn. 

A skutečně nerozumím proč 

a nevím, co mám 

v tomto okamžiku dělat. 

A je to prostě 

každodenní utrpení. 

Ano, dobrá. 

Co si myslíte, 

že byste měla dělat? 

Nemám ponětí. 

Nevím, 

nejspíš čekat. 

Dobrá. Dobrá. 

Možná čekat… 

Někdy je ale to čekání… 

už příliš dlouhé. 

Ano. Rozumím. 

Hodně rodin je na tom  

podobně. 

Já vím. Já vím. 

A ještě hůř. 

Já vím. 

Přemýšlím, proč 

váš otec nezavřel, 

nevyhlásil bankrot 

a nezačal dělat něco jiného. 

Už jsem vám to všem  

říkala mnohokrát. 

Nemusíte být šéfem, 

abyste vypadali dobře. 

Přesně. 

Můžete jít dokonce ven 

a prodávat tofu 

nebo veganské hot dogy. 

Říkala jsem vám to. 

My to všechno víme. 

Všechno to víte, 

ale neděláte. Dobrá. 

To je ten problém. 

Vidíte. 

Já mohu učit, (Já vím.) 

když ale neposloucháte, 

co mohou dělat? 

Myslím, když jdete 

jedním směrem 

a vidíte, že to nikam nevede,  

musíte se otočit  

nebo najít nějaké jiné místo. 

Nemůžete jít prostě dál 

a vrazit hlavou do zdi. 

Ne? 

Já vím. 

Tak to tatínkovi vysvětlete. 

Řekněte:  

„Najdi jinou cestu 

kvůli rodině,“ ano? 

Kvůli vám. 

Řekla jste mu, že trpíte? 

Ne… 

Musíte mu to říct. 

Nevím, jestli to vůbec ví. 

Dobrá, napište mu to. 

Jestli mu to nemůžete říct, 
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tak mu to napište – 

jak jste mi to řekla. 

Napište: „Prosím tati, 

vím, že možná  

z nějakého důvodu miluješ  

svoji společnost 

a nechceš ji prodat 

a rozumím tomu,  

že je to tvoje pýcha. 

Vložil jsi do ní všechnu  

svojí energii, 

proto stále doufáš 

v možnou budoucnost. 

Už jsme ale  

čekali hodně let  

a kdyby ti to nečinilo  

příliš potíží, 

poprosila bych tě, 

abys hledal cestu ven 

kvůli nám dětem, protože 

je pro mne skutečně příliš 

stresující vidět tě trpět.“ 

Ano? 

Tak to tátovi řekněte. 

Řekněte mu to, aby věděl, 

že si děláte starosti 

a že jste také ve stresu.  

Protože rodiče  

to někdy nevědí. 

Oni si myslí: „Děti nic neví, 

je jim to jedno.“ 

On tedy neví,  

že vám to není jedno, víte? 

Kdyby vás viděl takto plakat, 

řekněte mu, že pláčete, 

když si na to vzpomenete 

a že už pláčete mnoho let. 

A samozřejmě, 

on je otec  

a vy se neodvažujete nic říct, 

ale: „Kdyby to nebylo moc  

potíží, prosím, zvaž   

z toho cestu ven.“ 

Jen to řekněte hezky 

a se zájmem, ano? 

Pak možná bude poslouchat,  

protože mu to možná  

vaše matka říká jiným  

způsobem: 

„Tak to, chlape, zavři! 

Drahý, zavři to! 

Poslechni mě!“ 

Něco takového a dotkne 

se jeho mužného ega. 

Muži jsou takoví. 

Raději by zemřeli,  

než by se zeptali na cestu. 

Slyšela jsem o tom. 

Nejsem si jistá, 

protože nejsem muž. 

Všechny vtipy 

o mužích, vy je znáte. 

Například, když řídí žena 

a zabloudí, 

vždy zastaví 

a zeptá se policie 

nebo kolemjdoucích nebo 

dokonce bezdomovce. 

Kdyby ale řídil muž, 

pojede, pojede,  

pojede… nikdy se nezeptá. 

(Já to vím.) 

Slyšela jsem to. 

Je to pravda? (Ano.) 

Takže mu to teď  

musíte říct tak,  

jak jsem vám to řekla. 

A napište to 

a napište, že taky pláčete, 

když to píšete 

a že: „nevím, 

co jiného dělat, 

abych ti pomohla.“ 

Protože kdyby to bylo  

něco takového, že byste 

„se nemohla soustředit  

na studium“, a „že byste toho  

dokonce nechala, našla si  

práci, abyste pomohla rodině. 

Tak mi prosím řekni  
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co mám dělat. 

Možná nechám školy 

a půjdu pracovat, abych  

pomohla rodině. Nebo ne?“ 

Nějak tak. 

Požádejte ho o radu.  

Už jsem se pokoušela. 

Nenechají mě, abych  

šla pracovat. 

Ano, to vím, to vím. 

Tak řekněte: „Dobrá, 

jestli to tak bude pokračovat, 

udělám to.“ 

Protože nechtějí, 

abyste nechala školy. 

Proto jim musíte říct: 

„Kvůli vám pokračuji, 

ale jestli to 

bude tak stresující,   

nebudu moct pokračovat.“ 

A když bude mít strach, 

že ji necháte a půjdete  

pracovat, možná  

se něco stane. Ano? 

Dobrá. 

Napište to. 

Napište vše,   

co si upřímně myslíte. 

Ano. 

Můžete si taky před sebe 

postavit kameru 

a když budete psát,  

budete taky plakat. 

Možná můžeme ten klip  

nahrát a poslat mu ho. Ano? 

Kdo ví?  

Možná to pomůže. 

Je mi to tak líto, drahá. 

Kolik let ještě? 

Ještě dva. Ještě dva? 

Ano. 

Vydržte tam. 

Pokračujte. 

Dobrá. Děkuji vám. 

Miluji vás. 

Dobrá, něco dalšího, drahá? 

Ne. 

Jste v pořádku? Je mi to líto. 

Jsem hodně emocionální, 

protože jsem moc šťastná, 

že Vás vidím. 

Samozřejmě, samozřejmě, 

jste emocionální. 

Kdo by nebyl? 

Tady. Tady máte pití. 

Děkuji Vám. Miluji Vás. 

To přejde. 

Bude to dobré. 

Možná to ještě 

nějak zvládnou. 

Proto jste ještě 

na vysoké škole. 

Já vím. 

Jinak 

by vás vyhodili z domu, 

vzali všechen váš majetek 

a už byste byla ze školy 

venku. 

Vláda také pomáhá. 

Ano. 

Vidíte? Takže situace  

možná ještě není  

až potud. 

Je jen potud. 

Držte se tedy tam, ano? 

Dobrá. 

Dokončete vaši školu, ano? 

Kolik vás to bude stát, 

abyste ji dokončila? 

Jsem ve státní škole, 

stojí to asi 6 000 dolarů. 

6 000 dolarů? 

Ročně. 

Ročně? 

To není špatné, protože 

vláda pomáhá. 

Skvělé! 

To není moc špatné. 

Dobrá, vydržte tam. 

Je mi tak líto,  
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že musíte trpět. 

Rozumím vám, protože, 

když jsem byla dítě, 

moji rodiče se taky  

někdy probíjeli, 

neuvědomovali si,  

že to taky vnímáme. 

A jako děti  

jsme nevěděly, co máme  

říct a nikdo nás neposlouchal, 

protože jsme byly jen děti. 

Moc dobře tomu rozumím. 

Mnoho rodin 

tímto prochází 

a někdy nemohou děti  

dokončit školu, 

protože nemohou. 

Nechtějí tam sedět 

a brát si peníze od rodičů, 

když rodiče s penězi zápasí, 

je to pro ně velmi bolestivé. 

A chtějí jít ven pracovat,  

vydělávat peníze, aby 

dokonce pomohli rodičům. 

Někdy jsou ale mladí 

a neznají ten  

špatný svět venku 

a pak, místo toho, 

aby vydělávali peníze, 

ublíží dokonce i sobě. 

Proto tam vydržte. 

Nechoďte ven. 

Jen pohrozte, 

ale neodcházejte.  

Dobře. 

Neodcházejte. 

Dokončete školu, ano? 

To z dlouhodobého hlediska 

víc pomůže a vaši rodiče  

budou také pyšní. 
 


