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Dobrá,  

snad to byl osud, 

králova armáda jednoho dne  

v Pandžábu zajala skoro 

500 Sikhů. Och, Bože! 

Stejný počet, 

kolik je nás teď zde. 

Dovedete si představit, 

že by vám všem v té době 

uťali hlavu? 

Hrozné! Někteří  

se skrývali v lese. 

Oni se již skrývali v lese. 

Stejně tam přišla 

královská armáda 

a hnali je ven. 

Fanatismus je  

hrozná věc. 

Myslím, kdyby dělali 

něco špatného, 

ano, dobrá. 

Ale oni nedělali. 

Sikhismus je jako 

jakékoli jiné náboženství  

dnes, káže čestnost, 

vegetariánství, 

spojení s Bohem. 

Ale v tom byl problém,  

vidíte? 

Většina náboženství 

v té době 

to nehlásala, 

protože Mistr 

byl již mrtvý, takže neměli 

žádné spojení s Bohem. 

Dnes tedy sikhští žáci říkají: 

„Já mám spojení s Bohem.“ 

Nebo říkají: 

„Přijďte k našemu Guruovi 

a získáte přímé 

spojení s Bohem.“ 

Pak to samozřejmě, 

nemohou unést. 

Jak je to možné? 

Protože je to už dávno, 

co zakladatel jejich 

náboženství odešel 

a nikdo už neodevzdával 

tuto přímou linii, 

přímé spojení s Bohem, 

proto jen přeříkávají 

učení dávných Proroků 

a tvrdí, 

že toto je náboženství 

a všichni, 

kteří v něho nevěří 

nebo nedělají 

to samé 

jsou ateisti nebo co. 

Jakoukoli měli záminku, 

jakkoli je nazývali, 

takovým způsobem  

je likvidovali. Můj Bože! 

Dobrá, skrývali se  

v lese, ano? 

Všichni byli 

přemístěni do Dillí, 

hlavního města Indie, 

tím stále je  

a předvedli je před krále, 

který okamžitě nařídil, 

aby jim byly uťaty hlavy. 

Můj Bože, takový král! 

Nemohu tomu uvěřit. 

Nerozumím tomu. 

Myslím, že lidé 

nemusí věřit v to 

v co věříte vy. 

Možná se s nimi nestýkáte, 

nevěříte v to, 

co oni 

a neochraňujete je 

nebo nijak nezvýhodňujete, 

ale useknout někomu hlavu 

jen proto, že věří 

něčemu jinému, 

to je moc! 

Nemohu tomu uvěřit! 

Ale to se  

v historii naší lidské rasy 
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dělo. 

Ve skupině 

zatčených byl jeden 

malý chlapec, Sikh, 

který byl jediným dítětem 

mužského pohlaví v rodině. 

Víte jak je to pro ně 

důležité, ano? 

Chlapec nese dále rodinnou 

pokrevní příbuznost. 

On byl tedy jediným 

v rodině. 

Jeho matka následovala 

zajatce do Dillí – 

ona, myslím, nebyla zatčena. 

Zatkli všechny 

i chlapce, 

ale ne matku toho chlapce 

a ta v slzách šla 

za manželkou vezíra, 

aby ji požádala, 

aby přesvědčila svého  

manžela, aby se přimluvil   

u krále a ušetřil život dítěte.  

Tato matka tedy dokonce 

znala ženu vezíra – 

myslím, že vezír byl 

něco jako předseda vlády. 

Král tedy řekl: 

„Ušetřím chlapcův život, 

pokud prohlásí, 

že není Sikh.“ 

Samozřejmě pak 

bude mít výmluvu. 

Nebo nechtěl,  

aby věřil v Sikhy. 

Jeho osobní strážci 

přivedli chlapce 

před krále 

a král požadoval 

velice hrozným hlasem: 

„Chlapče, aby sis zachránil  

život, musíš prohlásit,  

že nejsi Sikh.“ 

Ale v tom 

začal chlapec ze všech 

sil křičet: 

„Já jsem Sikh, já jsem Sikh!“ 

Pak se otočil k popravčímu 

a řekl odhodlaným 

a jednoznačným způsobem, 

který nepřipouští popření: 

„Pane, prosím buďte tak  

dobrý a hned mi utněte hlavu. 

Nechci, aby díky mě matka  

dále trpěla.“ 

Jen chtěl, aby to měla 

jeho matka rychle za sebou, 

když už má zemřít, 

ona stejně věděla, 

že má zemřít, 

tak ať netrpí 

a nedělá si starosti, 

jestli zemře nebo ne. 

To je také utrpení, 

čekat, čekat a nevědět 

co se stane, 

když nevíte, bude-li váš syn 

ušetřen nebo ne. 

Víte co myslím? 

Toto podstupovat je také 

pro matku hrozné. 

Proto popravčího žádal, 

aby mu uťal hlavu 

a měl to hotovo. 

Toto je druh víry,  

kterou mají mít  

Sikhové – „Sikhové“  

míněno žáci, 

ve svého Satguru – 

„Satguru” znamená 

„pravý Mistr“, 

„osvícený Mistr“, 

proto, i kdyby to  

byla otázka  

ztráty jeho života, 

bude věrný své víře 

a oddaný Mistrovi. 

Tak to je. 

A Guru Nanak řekl 
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něco takového: 

„Pravý žák  

je bez naděje a strachu. 

Kdo nemá strach  

ze smrti je perfektně 

sladěný žák.“ Ano. 

Dobrá, snadno se to řekne, 

ale když přijde  

na život a smrt, 

někdy se vystrašíme 

a přemýšlíme 

jestli máme   

takto pokračovat. 

Když byl Ježíš zajat  

Římany, 

jeden jeho žák ho  

také třikrát popřel. 

Nevím,  

proč ho popřel, 

je to prostě přirozenost  

lidských bytostí, víte? 

Když najednou  

něčemu čelil 

co by zničilo 

tak zvanou existenci, 

kterou znal, dokonce i 

takový žák, jako Petr,  

který to měl vědět lépe. 

Možná to zapřel, 

aby nemusel 

svědčit proti Ježíšovi. 

Možná se nebál  

o svůj život. 

Kdyby ale Římané věděli, 

„Och, já toho člověka znám, 

pak by musel vypovídat: 

„Ano, je to Mistr 

tak zvaný Mistr, 

kterého chcete chytit.“ 

A nemohl by lhát. 

Proto raději řekl malou lež: 

„Neznám ho“, 

pak musel dokonce 

popřít, že je to Mistr. 

Rozumíte? 

Nebo vypovídat a říct pravdu, 

jako, že je to Mistr. 

Pak ohrozit  

život svého Mistra. 

Víte, co myslím? 

Proto si nemyslím, 

že se Petr skutečně 

bál o svůj život. 

Myslím si, že se bál 

o život svého Mistra. 

A v této situaci 

raději řekl malou lež, 

bílou lež, aby ho zachránil,  

místo toho,  

aby řekl pravdu 

a ublížil svému Mistrovi. 

Myslím si, že je to tak. 

Nemyslíte? 

Ano. 

Nemyslím si, že by se žák 

úrovně Svatého Petra, 

bál o svůj život, ano?  

Co vy? 

Ne. 

Dobrá, to pro teď stačí. 

Jsem ráda, že jste přijeli. 

(Rádi Vás vidíme, Mistryně.) 

a přivezli kimči a… 

Rádi mě vidíte, proč? 

Viděli jste mě nedávno. 

Viděla jsem vás mnohokrát, 

Mistryně, a nikdy,  

nikdy to nestačí. 

Nikdy to nestačí. 

Chudák dívka. 

Co teď děláte? 

Co vaše nálada? 

Procházím teď mnoha  

věcmi, Mistryně, 

skutečně těžké období. 

Zase těžké období? 

Nikdy neslyším, že byste 

měla pohodové období. 

Co vás znám. 

Co se děje teď? 
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Tentokrát jsou to peníze 

a rodina 

a moje nejistota.  

Peníze. 

O ty ale šlo vždy. 

Půjčila jste si něco a… 

něco takového? 

Nemůžete si pořídit  

menší byt 

nebo menší dům? 

Dařilo se mi finančně,  

Mistryně, moc dobře. 

Ano, a pak? 

A pak jsem mezi 

listopadem a únorem  

minulého roku přišla 

o velké množství peněz. 

Proč? 

Protože jsem neměla  

dostatek zkušeností 

a začala jsem nový obchod 

(Och, Bože.) a neměla  

jsem dost zkušeností, abych 

viděla varovné signály, proto 

jsem přišla o hodně peněz. 

Och, má dobroto. 

A teď zase začínáte  

od nuly. 

Teď mám skutečně potíže. 

Och, chudáku. 

O kolik jste přišla? 

Sedm milionů. 

Dolarů? (Ne.) 

Kolik je to v dolarech? 

Je milion dolarů. 

Milion dolarů. 

To je hodně! 

Za milion si  

můžete koupit hodně věcí. 

Je mi to líto. 

Proč jste začala  

v tak velkém? 

Nevím, Mistryně. 

Vedlo se mi velmi dobře. 

Myslím, 

opravdu velmi dobře. 

Proč jste pak musela  

začínat nové podnikání? 

Protože jsem 18 let  

pracovala v realitách 

a byla jsem unavená, 

už jsem to nechtěla dělat 

a necítila jsem inspiraci. 

Och, Bože. Život je únavný. 

Únavný je ale stále lepší  

než jeden milion ztráta. 

Nedělejte si starosti. 

Když přijdete o peníze, je to 

někdy lepší než přijít o život. 

V Au Lac (Vietnamu) 

říkáme, 

ztratíte-li nějaké peníze, 

ušetříte si život. 

Možná váš život stál 

milión dolarů, 

kdo ví? 

Jste drahá. 

Jste drahá věc, vy! 

Jste stále dražší a dražší! 

Poprvé, když jsem vás  

slyšela, stála jste jen  

několik set tisíc. 

A teď už jste dosáhla 

milión dolarů. 

Je to legrační, 

Mistryně. 

Posledně jsem přišla 

o peníze 

u pojišťovny, 

to bylo v roce 1997, 

pak jste mi opravdu, 

opravdu pomohla 

se stát velice bohatou. 

A když 

jsem byla bohatá… 

Přestala jste být opatrná, že? 

Nevím. 

Bylo to taky karmické,  

protože jsem velice bojovala 

s mým bratrem. 
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Když máte peníze, 

bojujete? 

To je to co myslíte? 

Měla jsem hodně peněz 

a vše se velice dobře dařilo. 

Pak jednoho dne 

když jsem se vrátila  

z Formózy (Taiwanu), 

měla jsem pocit, 

že mám do svého podnikání 

vzít mého bratra, 

abych ho povzbudila. 

A pak jsme skončili tím, 

že jsme velice bojovali 

a nevím, 

jestli špatná karma (odplata) 

z toho boje je to, co 

ve skutečnosti způsobilo, že 

jsem přišla o všechny peníze. 

Možná ne. 

Nebo jestli to byl jen 

nedostatek mé koncentrace? 

Možná, že vám ty peníze 

nepatřily. 

Nebo možná 

jste díky tomu ještě tady. 

Kdo ví? 

Možná můžeme 

vždy začít znovu. 

Vyprávěla jsem vám příběh 

o milionáři, 

který ztratil hodně peněz 

a pak se myl 

se svou ženou houbou 

další 3 roky 

a pak si koupil pekárnu 

a pak se stále 

hodně dalších let  

myl houbou 

za svým obchodem, 

ušetřil výdaje na auto, 

ušetřil výdaje na autobus – 

na všechno. 

Jedli spolu 

jen studené jídlo 

v místnosti za svým  

obchodem 3 až 4 roky 

a pak koupil další pekárnu 

a další pekárnu 

a stal se opět milionářem. 

Dokonce jen s pekárnou. 

protože pracovali  

velice tvrdě 

a co vydělali, 

ušetřili, 

v tom to je. 

Ušetříte 1 dolar 

a je to 

jako byste 1 dolar vydělali. 

Dokonce bez daní! 

Nicméně, bylo to hodně. 

Je mi to líto, když to slyším.  

A přesto jste sem přijela? 

Ano. 

Máte na sobě všude šperky. 

To je z dob, 

kdy jsem byla ještě bohatá. 

Koupila jsem si vaše šperky. 

Dobrá, nechte si je 

jako suvenýr, aby vám 

připomněly dobu bohatství. 

Je to jen tak, Mistryně, 

že mysl si s vámi hraje  

(Zahrává si.) 

a vy si skutečně myslíte, 

že vaše úroveň 

spadla velice nízko 

a že jste byla 

potrestána Bohem 

a napadají vás skutečně 

negativní myšlenky 

a myslím si, 

že to je ta nejobtížnější část, 

z které se musím dostat. 

Není to tolik ani o tom, 

že jste přišla o peníze, 

ty musíte nechat jít, 

ale, musíte jen… 

být sama více pozitivní 

a to byla skutečně potíž. 
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A pak, samozřejmě, 

když jste nám poprvé řekla 

o globálním oteplování, 

byl to šok 

k tomu všemu. 

Teď jsem ohledně globálního 

oteplování mnohem lepší, 

díky Vaší milosti. 

A myslím, že svoji 

finanční situaci zvládám, 

jen musím bojovat s… 

Je to další 

„globální oteplování“ doma. 

Ano. 

Individuální úroveň. (Ano.) 

Říkám vám, ano. 

Ano, my stejně nemáme  

žádný strach. Ano? Dobrá. 

(Děkuji Vám.) 

Buďte pokojnější 

a víc se zklidněte. 

Mistryně, 

jen jsem se chtěla zeptat, 

jaká je teď situace 

s globálním oteplením? 

Máte pro nás  

nějaké novinky? 

Vítězíme nad tím?  

Kolik dalších lidí se stalo  

vegetariány? 

Nevím, dítě. V poslední 

době jsem se nedívala, 

ale v jednu dobu jsem si 

myslela, že jsme to zvládli. 

Když jsme poprvé přišli 

se všemi těmi SOS letáky, 

měli jsme 1/5 

ale oni pak spadli zpátky, 

víte? 

Dokonce i poté, co bylo  

například dokázáno, 

že cigarety škodí  

lidským bytostem 

stejně se snažili 

dokázat opak. 

Tak nějak. 

A i vědecky řečeno, 

oni se stále snaží 

udělat něco z ničeho. 

Víte? 

Takže i nyní 

se lidé stále snaží 

vymyslet různé výmluvy, 

aby se nemuseli stát  

vegetariány, někteří lidé. 

Myslela jsem si tedy, že jsme 

to již zvládli, ale pak „ne“. 

Síla špatné karmy 

(odplaty) je tak silná, 

že je zatlačila zpět. 

Je to jako velká odlivová  

vlna. Plavete, 

jste skoro  

u břehu 

a pak přijde 

a vtáhne vás zpět  

do moře 

a pak začnete  

téměř nanovo. 

Nicméně, pracujeme, 

ano? Pracujeme 

a doufám, že  

když stabilizujeme kritické 

množství, pak budeme mít 

možná lepší výsledky. 
 


