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Jsem zasvěcená 12 let 

a moje matka je alkoholička 

i můj bratr  

je alkoholik. (Ano.) 

A já nevím  

co je se mnou špatně,  

že se mi nedaří je pozitivním 

způsobem ovlivnit, 

abych jim pomohla  

se z toho dostat. 

Ne, ne, 

jsou jen vašimi testy. 

A teď je můj bratr  

ve vězení, Mistryně. 

Říkala jsem vám to, ano. 

Kvůli alkoholu 

a pak (Se špatně chová.) 

ztratí hlavu. 

Ano. A když se mu snažím  

pomoct,  

Mistryně, mám konflikt. 

Nevím,  

jestli mu mám pomáhat, 

protože když pomáhám,  

dostává se do větších potíží, 

a když nepomáhám, 

mám konflikt uvnitř sebe. 

Rozumím. 

Pomáháte, jak? 

Dáváte mu peníze na pití? 

Ne. Například tentokrát, 

šel do vězení, 

zavřeli ho, 

a pak po mně advokát  

chtěl, abych zaplatila kauci, 

aby se dostal ven.  

Já jsem opravdu nechtěla, 

ale cítila jsem konflikt,  

že nejsem soucitná. 

Rozumím, rozumím. 

Pak jsem tedy pomohla,  

Mistryně. Když se ale  

dostal ven a šel  

znovu do kasina, 

zase ho zavřeli. 

A pak zvýšili jeho kauci 

a teď je to ještě horší, 

než by to bylo,  

kdybych nepomohla. 

Ano, rozumím. 

Ať se naučí tuto lekci, 

dítě. Nechte ho učit se. 

Ano, nevím,  

kdy mám pomáhat  

a kdy ne. 

To je v pořádku.  

Možná se tam má naučit  

své lekci. Ano? 

Protože pak jsem trhána 

mezi mojí matkou, 

být loajální k mojí matce 

a být loajální k sobě 

a mému praktikování. 

(Rozumím.) 

Pak ale nemohu  

dobře praktikovat 

s tím vším, co se děje. 

Rozumím. 

Co je s matkou? 

Matka je teď v pořádku? 

S matkou je to teď mnohem  

lepší, i když ještě ubližuje. 

Měla vztah s mužem  

15 a půl roku, 

a on si našel jinou ženu. 

Prostě přišel jednoho večera  

domů a řekl: „Dobrá, 

dnes večer naše cesta končí.“ 

Ukončil ten vztah. 

Ale způsob, jakým to udělal 

byl velice zraňující. 

Jen to bylo příliš rychle, že? 

Hodně rychle. 

Žádné upozornění, vlídnost, 

nic. 

Dobrá, možná to tak  

bylo lepší. 

A pak, jelikož jsem 

přišla o všechny ty peníze, 

zpanikařila jsem, protože 
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jsem měla pocit, že se  

nebudu moct starat o matku, 

vy jste se pak ale o to  

postarala a pomohla získat 

velice dobré vyrovnání. 

Proto je teď finančně 

zabezpečená. 

Skvělé. 

Proto Vám říkám: 

„díky“,  

protože vím,  

že jste to zařídila Vy. 

Ano, ona by měla ale  

přestat pít. 

Já vím, Mistryně, ale  

nevím, jak to říct. 

Mluvila jsem s nimi. 

Není to pro ni moc dobré. 

Stále o Vás s ní mluvím. 

Nevadí, nevadí. 

Nevím, jak je přesvědčit. 

Vzpomeňte si,  

co říkal Ježíš? 

„Kdo je moje matka…? 

Jen ti, kteří  

konají vůli Boha, 

jsou mými příbuznými  

a přáteli.“ 

To je smutná věc  

v tomto světě. 

Někdy jsou největším testem  

členové naší rodiny. 

Někdy je to tak. 

Já mám prostě štěstí. 

Prostě štěstí. 

Moji rodiče, moje sestra 

a moji příbuzní 

mě následují  

sami od sebe. 

Ani jsem neklepala  

na jejich dveře 

a nic jim neříkala. 

Protože jsem si myslela: 

„Och, stejně si myslím, 

že by mi nevěřili.“ 

Víte co myslím? 

A oni věřili. 

Ztratila jsem náladu 

a dostala kříž a… 

To s nimi nemá nic  

společného. 

Už pili dříve,  

než jste mě následovala. 

Nemá to s vámi nic  

společného. 

Když jednou propadli, 

je velmi těžké se dostat ven. 

Říkala jsem vám to. 

Když jednou pijí, 

hodně astrálních bytostí  

toho využije, 

přiblíží se k nim 

nebo se tu a tam dostanou  

do jejich těla, 

jen aby si užili  

když pijí. 

Protože oni pít nemohou, 

proto si půjčují tělo. 

A čím víc pijete, 

tím častěji přicházejí 

a tohoto zlého ovlivňování 

je velmi obtížné se zbavit, 

jedině, že by ten člověk chtěl. 

Vidíte? 

Já jsem jim to taky,  

Mistryně vysvětlovala, 

co jste teď řekla, 

z vašeho učení, ale  

oni jsou stále tvrdohlaví. 

Zapomeňte na to. Ne, ne. 

Nedělejte si starosti. 

Mistryně, mám ještě  

jednu hloupou otázku,  

ale obtěžuje to moji mysl 

už víc než rok. 

Řekněte mi to. 

Z nějakého zvláštního  

důvodu jsem jela jednoho  

dne mojí cestou do práce 

a uviděla jsem ten dům, 
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a to jsem ani ke koupi 

žádný dům nehledala, 

a skončilo to 

koupením toho domu. 

V mém srdci jsem cítila, 

že jste mi ho darovala jako 

dar 

a mohla jsem si ho dovolit. 

Je to skutečně  

krásný dům 

a zahrada je úchvatná. 

A pak? 

Pak jsem tam pět let žila 

a byla jsem skutečně šťastná 

a pak přijel  

developer. 

Chtěl postavit  

velký komplex budov 

a všechno, 

ale slíbil, že nepřekročí 

hranice mého majetku. 

A Mistryně, samozřejmě, 

že porušil všechny sliby. 

a vykácel všechny stromy. 

Och, Bože!  

Rok jsem trpěla a říkala si, 

že to musím nechat být, že se 

od toho musím odtrhnout, 

že je to buď karmická zátěž, 

nebo že přijde řada na něho.  

Ale nemohu se toho  

zbavit, protože  

se teď hodnota  

mého majetku snížila o 50 %. 

Zaclonil veškerý  

výhled a na mojí zahradě  

způsobil zmatek. 

Och, můj Bože! 

Všechny včely hojně umírají. 

Nevím proč 

umírají na podlaze. 

Prostě spadnou dolů 

a chvíli se plazí  

a pak zemřou. 

Och, Bože! 

A ptáci a všechno. 

Skutečně způsobil zmatek. 

Myslí jen na výdělek peněz. 

Rozumím, rozumím.  

Jsem na jedné straně 

naštvaná a rozčilená, 

ale současně  

se snažím být  

dobrou praktikující. 

To je velmi obtížné. 

Velmi obtížné. 

Proto trpím, 

když to mám sama řešit. 

Jak to, že si vždy 

do něčeho naběhnete? 

Můj Bože! Prodejte ten dům. 

Prostě dům prodejte. 

Nemohu ho teď prodat.  

Nemůžete? 

Zkoušela jsem ho prodat. 

Cena,  

kterou mi nabízeli 

je dokonce menší než  

je můj dlužní úpis. 

Och, můj Bože. 

Proto teď musím počkat 

dokud ten projekt  

nedokončí. 

Ano? Jak dlouho? 

Ještě rok.  

Och můj Bože. 

Zatím budu  

nazlobená a frustrovaná 

z hluku  

(Ano, je to hrozné.) 

a prachu a všeho. 

To ale není všechno, 

Mistryně. 

Je to víc energie,  

kterou cítím uvnitř z těch lidí. 

Víte, lakotu a moji nelibost. 

Rozumím. 

Jak to tedy mám  

nechat být, Mistryně? 

Snažila jsem se, aniž  
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bych Vás žádala o pomoc, 

žádala jsem Vás,  

samozřejmě  

v noci v mém domě. 

Řekněte mi, co musím udělat. 

Vy skutečně k sobě do života  

přitahujete tolik věcí! 

Co to se mnou má  

společného, Mistryně? 

Co je se mnou špatného? 

Proč mám tak  

těžkou karmu (odplatu), 

že musím vydržet tyto  

strašné věci? 

Proč jsem si to zvolila? 

Možná proto,  

že tento svět je takový. 

Mám tedy pokračovat 

podle sebe, Mistryně? 

Měla byste, pokud můžete 

ten dům prodat 

a být volná. 

Pronajměte si jen byt, to je  

vše, co potřebujete, opravdu.  

Říkala jsem vám to lidi 

už mnohokrát. 

Žijte se zasvěcenými 

nebo si pronajměte byt. 

Kdybych neměla tolik „dětí“, 

nikdy bych nechtěla dům. 

Ne, ne, ne! 

Garsonka stačí. 

Na co potřebujete  

velký dům? 

Ne. Ne, nepotřebujete ho.  

Jen moje matka  

se mnou teď bydlí.  

Ano? 

Dobrá zpráva, Mistryně, 

je teď vegetariánka. 

Úplná vegetariánka,  

Vegetariánka s alkoholem. 

Doufám, že to vydrží. 

A založily jsme  

zeleninovou zahradu,  

Mistryně. Založily  

jsme tu zahradu společně. 

To je skvělé! 

Dobrá, ať toho alespoň  

hodně pěstuje. 

Zaměstnejte ji, ano? 

Děkuji Vám, Mistryně 

za vaši lásku. 

Řekněte jí,  

že toho musí nechat. 

Můžu jí říct,  

že jí to vzkazujete? 

Ano, jistě, jistě. 

Děkuji Vám, Mistryně 

Vás respektuje, Mistryně. 

Řekněte jí,  

že je to pro její dobro 

…a pro vaše. 

Měla by se začít  

rovnat. 

Existuje organizace, 

která pomáhá – jmenuje se 

Anonymní alkoholici, 

nebo tak podobně. 

Je to chvíli těžké, 

ale když zvládnete tři týdny, 

budete z toho venku. 

Musíte jen „protrpět“ 

tři týdny, 

a přestanete s tím, 

vytvoříte si tak nový zvyk. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Je mi to líto. 

Máte hodně testů. 

Vy jste mi ale Mistryně  

hodně pomohla. 

Ve 12 letech jste mi  

hodně pomohla. 

Ano, 

kdybych vám nepomohla,  

zřejmě by vás to zlomilo. 

Už dávno bych se zabila. 

Už byste jistě byla mrtvá. 

Ano, díky vám. 

Je těžké 
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žít v tomto světě 

a je těžké nakládat  

s tolika takovými  

záležitostmi, 

to vás ale posiluje. 

Já bych ale chtěla být silná, 

a dobrá, Mistryně, 

dobrá uvnitř, být na  

vysoké úrovni a všechno – 

a to je těžké! 

Víte,  

nemůžeme mít všechno. 

To vás posiluje –  

všechny tyto problémy. 

Víte, co myslím? 

Jste velmi silná. 

Představte si, kdyby to byl 

někdo jiný, vydržel by to? 

Nevím, Mistryně. 

Já ale mám Vás 

a to jedna věc,  

která ze mne činí 

nejšťastnějšího člověka 

v celém mém životě, vy. 

Proto přijíždím pokaždé. 

A ano, jsem na Vás závislá. 

Děkuji Vám. 

Dobrá. 

Je dobře, že víte,  

že jsem pro vás dobrá. 

Ano, potřebujeme v tomto  

životě přítele. 

I vzdálený přítel 

je lepší než žádný přítel. 

Přítel, který nám rozumí, 

přítel, který je s námi   

za všech okolností, 

to je útěcha. 

Je mi ale moc líto, 

že musíte procházet 

tolika věcmi. 

V době Buddhy 

žila jedna jeptiška. 

Původně nechtěl  

přijímat jeptišky, 

protože měl pospolu  

jen chlapce, a kdyby 

je smíchal s jeptiškami 

byly by potíže. 

V těch dobách také, 

museli mniši chodit ven 

žebrat o jídlo, v dešti i slunci.  

Pro ženu by to bylo těžší, 

jít takto ven. 

A v Indii by ženy neměly 

vycházet ven samy, 

to všichni vědí. 

Když jdete jako žena  

sama ven, lidé  

by se na vás dívali svrchu, 

ne jako na slušnou ženu. 

Když jdete ven, 

je lepší, když jdete… 

dokonce s dítětem, 

možná krávou nebo s něčím. 

V Indii 

běhají krávy volně, 

tak je to normální. 

Přivažte si ji k sobě  

a ona půjde s vámi 

a lidé si budou myslet: 

„Ona jen hlídá  

svoji krávu, to je v pořádku.“ 

Za dob Buddhy 

žila nějaká jeptiška,  

která přišla a stala  

se jeptiškou u Buddhy. 

Vyprávěla svůj příběh, 

byl hrozný. 

Jak byla oloupena 

a pak jí vyhořel dům 

a později  

byl zabit její manžel, 

zavražděn a pak se  

utopily její děti v řece,  

to vše před jejíma očima. 

Nakonec cítila,  

že skutečně nestojí za to  

lpět na životě,  

protože nikdy nevíte,  
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kdy se co stane. 

Skutečně v té době, 

když prošla v krátké době  

všemi těmi událostmi, 

během několika let, 

skutečně viděla  

pomíjivou podstatu 

života a odešla. 

To už ale neměla nic, 

proto pro ni 

bylo snazší odejít, 

jinak by nemohla. 

Kdo by chtěl  

opustit manžela 

a hodně krásných dětí 

a krásný dům… 

klidný život? Předtím 

by to nemohla udělat. 

Následovala by Buddhu, 

ale nikdy by  

se nebyla schopna takto  

všeho zříct. 

Myslím, nejen, že nosila   

mnišské roucho, ale 

skutečně do toho šla přímo. 

Víte, co myslím? 

Skutečně nebyla na životě  

závislá. Díky  

všem těm událostem, 

které se staly v jejím životě. 

Naštěstí neměla žádné  

dluhy, drahá. 

Vidíte, to je ten problém. 

Zase jsem začala vydělávat  

peníze. 

Skvělé! 

Zaplaťte všechny dluhy, ano? 

A nechejte bydlet  

vaši matku ve vašem domě. 

Máte společnost. 

To je dobré, to je v pořádku. 

Ale i s matkou  

můžete bydlet jen  

v bytě. (Ano.)  

Dva pokoje nebo tak nějak. 

To stačí. 

Dům je velký. 

Kolik máte místností? 

Tři ložnice jsou v domě. 

A obývák a kuchyň 

a nějakou koupelnu, 

možná  

malý koutek na snídani. 

A moji kancelář. 

Kancelář! Och, můj Bože! 

Tu jsme ani nepočítali? 

Ne. 

Stala se z něho kancelář mé 

matky, domov mé matky, 

můj domov a moje kancelář, 

vše v jednom. 

Och můj Bože, můj Bože. 

Jsem ale, Mistryně, závislá   

na zahradě. 

Zahradě. 

Protože stromy jsou  

velmi krásné. 

Samozřejmě, 

že je hezké mít zahradu, 

ano, samozřejmě. 

Nevadí, 

co zničí,  

zasaďte zpět, ano? 

Můžete to zasadit  

také přes noc. 

Můžete je zasadit… 

kupte si velký strom 

a firma  

přijede jeřábem vyhloubit  

velkou díru 

a dají ho tam. 

Za několik týdnů 

se zase rozroste. 

Normálně je zastřihávají, 

víte, 

a vypadají jako krátké vlasy. 

Vy ho zasadíte, 

zalijete  

a po několika týdnech 

nebo několika měsících 
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vyroste už  

jako velký strom. 

Tak si nedělejte starosti. 

Pokud nezničil vaši duši, 

to už je moc dobré. 

Víte co? 

Samozřejmě, protože  

předtím jste to měla lepší, 

proto teď, když je to zničené 

se cítíte špatně,  

ale kdybyste teď přijela  

a neměla žádný dům… 

Byla bych ráda, ano. 

Ano, ano. 

A pak by někdo řekl: 

„Och, tohle je domov 

připravený pro vás.“ 

Vešla byste a pak 

by vám nevadil  

jeřáb, hluk, 

polámané stromy, nic. 

Opravdu je to tak. 

A sedm podlaží  

přede mnou. 

Já vím, nějací lidé ale  

nemají ani takový dům, 

ve kterém by mohli žít. 

Samozřejmě, 

dříve to bylo lepší… 

Věděla jste to už. 

Předtím než jste dům koupila, 

věděla jste, že vpředu 

budou stavět, 

protože to není  

chráněný les 

nebo něco. 

Dříve nebo později, 

kdyby to nepostavil on, 

postavil by to někdo jiný, 

možná by postavil 

dokonce 17-ti podlažní, 

víte, jiný muž. 

Ano, a ještě by to trvalo déle. 

Tak se na to podívejte takto. 

Je to jen tak, že jsem  

naštvaná taky na sebe,  

Mistryně, že po tolika letech  

praktikování, 

cítím stále závislost. 

Ne, ne, to je normální, je to 

normální. Je to normální. 

Jen si odpusťte, 

povolte si ten sentiment. 

Je to naprosto normální. Jen 

mu nedovolte (Štve mě to.) 

zničit váš život, 

to je vše, ano? 

Jste-li naštvaná, dobrá,  

proč ne? 

Každý by se naštval, ano? 

Jste-li tedy naštvaná, 

protože jste naštvaná, 

to vás udělá  

ještě víc naštvanou. 

Tak to přijměte. 

Jste stále v lidském těle. 

Máte lidské emoce. 

Já bych byla naštvaná, 

kdyby někdo před mým  

domem postavil  

sedmi podlažní budovu 

a zničil by mi zahradu 

a musela bych mnoho let 

snášet ten hluk, jeřáby 

a bouchání. 

Samozřejmě bych se naštvala. 

(Dobrá.) 

Naštvat se je ale jedna věc 

a naštvat se proto, 

že jsem naštvaná, 

to je druhá věc. 

Protože závislost nemá 

nic společného s tím, že jste 

naštvaná na dům, 

ale závislost  

je v tom, že si myslíte, že 

„byste neměla být naštvaná“. 

Nastavila jste si tak svůj 

standard, 

ale nemůžete ho dosáhnout. 
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Jste-li naštvaná, proč ne?  

Každý by byl v takové situaci 

naštvaný. 

Řekněte mi,  

vy byste nebyli naštvaní? 

Ano. 

Všichni! 

Proto si nemyslete,  

že jste tak „velká ryba“, 

že se nemůžete  

nebo nesmíte naštvat. 

To je ten problém. 

Víte, co myslím? 

Ano. 

Ano. To je v pořádku. 

Naštveme se. 

Já se taky naštvu, ale pak  

pokračuji v práci. 

Vím, že jsem naštvaná, 

naštvu se, nelíbí se mi to. 

Nemohu říct: 

„Och, jsem tak šťastná.“ 

Dovolím si být naštvaná, 

protože  

je to normální reakce. 

Ale nenaštvu se 

a nemyslím na to stále. 

Možná 1, 2, 3 dny ano, 

a pak  

pokračuju v mé práci, 

jinak by mě to zničilo. 

Nedovolím, aby mě to  

zničilo, proto nedovolte 

svému „naštvání“, 

aby vás zničilo, ano? 

Dobrá, děkuji Vám.  

Dobrá, není zač. 

Pokud můžete dům prodat  

a koupit si menší, 

bylo by to asi lepší, 

taky se zahradou, 

menší dům, levnější, 

má také zahradu. 

Jestli ale nemůžete, pak  

prostě neste tu špatnou karmu 

(odplatu). 

Co můžeme dělat? 

Je velmi obtížné  

žít v tomto světě, že? 

Ano, Mistryně. 

Když mám někdy potíže, 

myslím na Mistryni.  

Například si pomyslím: 

„Mistryně je tak zaměstnaná, 

a zvládne to,  

proč ne já?“  

Ne. Protože já nejím, 

nespím, proto. 

Proto. 

Samozřejmě,  

že někdy jím, 

když mám čas, 

jím rychle. 

A když nemám čas, 

nejím. 

Kdybych měla čas, spala  

bych. Když ho nemám,  

prostě nespím. 

Velmi jednoduché.  

Jednoduché. Prostě si to  

každý den víc zjednodušte. 
 


