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Myslím si, že je to teď 

trochu stabilizované. 

Jen jsme ještě nedosáhli 

kritického množství 

a nějakou dobu trvá, 

než se dozvíme, zda je to 

stabilizované nebo ne. 

Víte co tím myslím?  

Někdy například lidé 

přijdou na moji přednášku 

a okamžitě se začnou  

stravovat vegetariánsky. 

Dokonce dostanou zasvěcení 

a chvíli ve vegetariánství 

pokračují. 

A pak je přátele, rodina, 

podnikání, cestování, 

nepohodlí 

nebo zvyk stáhnou zpět 

a někteří z nich pak 

selžou, vzpomínáte? 

Poznali jste to nebo ne? 

Máme tuto zkušenost. 

Máte ji. 

Ano, samozřejmě. 

A pak se někdy možná 

později vrátí. 

Neděje se to jen v naší  

skupině, také s mnoha lidmi 

venku, řídili se 

nějakými jinými tradicemi, 

stali se vegetariány, 

ale vrátili se zpět 

a pak když viděli 

na Supreme Master  

Television 

mluvit o SOS 

a taky  

o vegetariánské stravě  

a vlivu  

na globální oteplování 

a zdraví lidských bytostí, 

a teď, když máme různé… 

řekla jsem jim, aby posbírali  

různé důkazy od vědců, 

od lékařů a podobně,  

aby když to budou číst  

a budou slyšet, že mluvíme 

opět o vegetariánské stravě, 

pak se po mnoha letech 

k vegetariánské stravě  

navrátí. Ano. 

Dokonce jsem jednu  

posledně potkala v Monaku, 

když jsme měli v Monaku  

malou skupinovou meditaci. 

Potkala jsem tam jednu paní, 

byla z Kanady. 

Říkala, že před 5 lety byla  

dlouho vegetariánkou,  

a že teď není. 

Rozumíte mi? 

Dlouhé roky 

byla vegetariánkou. 

Jsem si jistá, 

že to teď změnila, protože  

jsem jí řekla: „Raději se  

vraťte k vegetariánské  

stravě.“ Jsem si jistá, že to  

udělala. Problém je ale v tom, 

že lidé nejsou neomylní. 

Někdy se změní. 

Záleží na tom,  

jestli jsou silní nebo ne, 

ve své mysli, 

v jejich vůli 

nebo jestli jsou  

v dobré společnosti nebo ne, 

zůstanou-li 

v dobré společnosti s vámi 

a budou chodit každý víkend 

na skupinovou meditaci. 

Proto jsem vám říkala: 

„Prosím, choďte 

na skupinovou meditaci.“ 

Jste pohromadě, víte? 

Tak je to pohromadě. 

Bude obtížné to zlomit.   

Víte co myslím? 

Dokonce jen tři 
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nebo jen dva z nich 

bude těžké zlomit. 

Ale jednoho. 

Vidíte to? To je snadné, ano? 

Je to jen málo dřeva – 

není to karate, nebojte se. 

Nebudu to praktikovat na  

vás. Zlomím jen vaše ego, 

pokud to bude nutné. 

Ano, rozumíte mi? 

Neuspějí-li tedy lidé, 

možná je to proto, 

že jsou sami, 

jsou sami 

a nikdo je nepodpoří, 

nemají tuto podpůrnou 

energii skupiny 

a musí jít ven, 

stýkat se se světem 

a většina z nich 

jsou masožravci 

a pomalu,  

krůček po krůčku, 

pomaličku, 

se navrátí ke svému zvyku, 

jedení masa. 

Rozumíte tomu? Ano. 

Proto je mi jich líto. 

Proto říkám: „Choďte 

na skupinovou meditaci.“ 

Budete společně  

silnější, ano? 

Budete společně silnější. 

Vidíte, že zeď  

je vystavěna z mnoha cihel. 

Kdyby to byla jen jedna  

cihla, nebyla by tak odolná… 

nebyla by tak odolná. 

Skupinová meditace je tedy 

velice důležitá, dokud 

nebudete sami silní, 

pak vámi nic neotřese. 

Kamkoli půjdete, 

neohrozí vás to. 

Víte co? 

Pokud jste jen 

takovým malým stromečkem, 

kdokoli vám může ublížit, 

ale když vyrostete 

do takové velikosti, 

letitého stromu, 

bude obtížné vás skolit. 

V dnešní době lidé dokonce 

takové stromy ochraňují. 

Staňme se tedy  

velkým stromem, 

pak budeme ochráněni. 

Kdo ví, co? Jednoho dne 

budeme ochráněni. 

Mistryně, nedávno 

jsem strávila nějaký čas 

v Africe, abychom točili 

pro Supreme Master TV. 

A poslední zemí, 

v které jsem byla 

byl Gabon. 

Něco se stalo, 

z čeho nemám  

moc dobrý pocit  

a nevím, jak s tím naložit. 

Jeli jsme tam 

a bratr, který jel se mnou, 

znal ty lidi, 

zařídil tedy auto  

a vše, co jsme potřebovali 

k cestování po okolí. 

A již od začátku jsem 

z toho neměla dobrý pocit, 

ale nakonec jsem jela. 

Myslela jsem„Prostě pojedu.“ 

Ano, rozumím. 

A vyšlo najevo,  

že ti lidé, 

kteří nám půjčili auto 

a všechny ty věci 

vlastní společnost, 

dřevařskou společnost, 

která kácí stromy. 

Och, Bože. 

Jela jste tedy s lidmi 
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opačného smýšlení. 

Ano. 

Dobrá, mohla 

jste je ale obrátit, 

mohla jste jim alespoň říct: 

„Příště to nedělejte“. 

Oni mluvili čínsky a… 

tak jsme podnikli celý ten  

výlet, a nakonec mi z toho 

bylo opravdu špatně 

a věděla jsem proč. 

A nevěděla jsem,  

jak to napravit. 

Měla jsem u sebe asi 200  

dolarů a dal jsem je tomu  

chlapci, aby jim je dal a řekl, 

že je to za mne, za auto 

a za všechno, ale stejně  

jsem měla pocit, jako bych  

táhla ten balík špatné karmy 

(odplaty) nebo něco. 

Nevím, je-li to moje mysl… 

Ne. 

Alespoň jste jim měla říct: 

„Nedělejte to.“ 

Byla jste tam, alespoň, 

abyste je obrátila, změnila je. 

Všichni se nenarodí  

jako svatí. (Ano.) 

Dokonce svatí se narodí 

a někdy jsou ovlivněni  

okolím. 

Musíte si uvědomit, že Afrika 

je chudá země, 

že je obtížné najít práci. 

Porážet stromy  

není tak kruté 

jako podřezávat psy 

a různé další věci, 

rozumíte mi? 

Dělají v tomto světě  

různé věci. 

Někdy dokonce pro zábavu. 

Jdou na lov, 

setnout někomu hlavu, 

jen pro zábavu, 

nějakým kachnám nebo 

chudákům bezmocným  

zvířatům a říkají tomu mužný  

sport. Neobviňujte 

tedy tyto lidi. 

Měla jste s nimi promluvit 

a říci: 

„Podívej, já vím…“ 

Je to vaše práce, když jste  

tam, je změnit, 

ne aby oni způsobili,  

že se cítíte špatně. 

Ten druhý bratr, 

myslím, s nimi mluvil, 

protože mluvili čínsky. 

Byli z Číny  

nebo odněkud… 

Ale nevím. 

Jen z toho nemám 

moc dobrý pocit. 

Měla jste s nimi promluvit. 

Víte? 

Celý svět není v pořádku. 

Kde je to v pořádku? 

Řekněte mi. 

Kromě naší skupiny 

a dalších duchovních skupin, 

Kde jinde je to v pořádku? 

Kde lidé nejsou 

spojeni s Bohem, 

tam to není v pořádku, 

přestože to může 

na povrchu vypadat dobře. 

Hodně lidí nerozumí tomu, 

že kácení lesů  

je něco,  

co by se nemělo dělat. 

Oni si myslí, 

je to jen kácení stromů… 

Kromě toho to není 

dokonce jejich iniciativa. 

Oni pracují pro nějakého 

velkého šéfa odněkud. 

Víte co myslím? 
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A jsou najímáni 

dokonce mezinárodně. 

On si tedy myslí, 

že dělá poctivou práci, 

je zaplacen, 

aby porazil nějaké stromy. 

Rozumíte mi? 

Neměla byste lidi 

tak rychle odsuzovat, 

proto se cítíte špatně. 

Samozřejmě, 

že se vám to nelíbí, 

protože víte, 

že není dobré, 

co dělají, 

ale měla byste se otočit 

a zjistit, proč to dělají.   

Oni jen nevědí. 

Stejně jako většina lidí, 

kteří jedí maso, 

nevidí, jak byla kráva 

nebo prase zabiti, 

jak nehumánně… a krutě. 

A lidé, kteří nosí kožešiny, 

nevidí, 

jak tloukli do hlavy 

nevinné tulení mládě, 

jen aby získali 

kousek kožešiny 

k ozdobení přechodného těla. 

Rozumíte tomu, 

co myslím? 

Nějak tak to je… 

ty dva konce jsou od sebe 

velice vzdálené. 

Jeden konec je zabíjení 

a druhý konec 

je již hotový krásný produkt, 

tedy nic, co by mohlo  

evokovat jejich pocit viny  

nebo lítost ke zvířatům 

Když vidí krásný kožich, 

řeknou: „Och. Ten chci!“ 

A manžel má peníze, 

koupí jí ho, 

aby ji potěšil, 

víte? 

A ona ho chce nosit, 

jen aby potěšila oči lidí 

a sebe, 

bude tak vypadat krásně. 

Záměr je tedy dobrý; 

jen si ten druhý konec – 

neuvědomují si to. 

Nevidí to 

a okamžitě je to neťukne, 

že nějaké chudák, 

zvíře, muselo zemřít 

tak krutým způsobem, 

aby mohl vzniknout kožich 

nebo aby byl na vašem talíři 

kus masa. 

Například takto. 

Lidé to tedy nevědí, 

natož ti, co kácí stromy. 

Od nepaměti  

se chodí do lesa, 

kácí se dřevo na oheň atd. 

a prodává se lidem. 

Je to velice normální 

zaměstnání. 

Jenom, že to teď 

dělají ve velkém. 

Kácí les, 

jen kvůli chovu dobytka 

nebo dělají různé věci, 

které moc světu nepomáhají. 

Ano, ale pro ně 

je to normální práce. 

Oni si o tom nic nemyslí. 

Víte, co myslím? 

Protože toho moc 

o globálním oteplování 

nevědí. 

Mnoho lidí v mnohem 

mocnějším postavení 

dokonce  

o globálním oteplování 

nevědí nebo nechtějí vědět 

nebo je pro ně obtížné  
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spojit si 

globální oteplování 

s odlesňováním 

a kácením stromů nebo 

jedením toho kousku masa. 

Víte co myslím? 

Mnoho lidí si to nespojí, 

proč byste tedy obviňovala  

chudé a pravděpodobně 

dokonce nevzdělané lidi, 

kteří tam kácí dřevo. 

Ano? 

Vy máte být tím dobrým. 

Vy mu musíte říci 

celou pravdu 

o kácení stromů. 

Pak to možná bude vědět, 

bude o tom přemýšlet 

víte? 

Když je místo toho 

jen tak odříznete 

není to moc dobré. 

Příště to udělejte lépe. Ano? 

Snažte se moc neobviňovat  

lidi, 

protože všichni  

dělají něco, 

a nevědí, 

co dělají. 

Proto zabili Ježíše. 

Proto pronásledovali 

Proroka Mohameda 

a Buddhu 

a i další guruy. 

Ten příběh  

jsem vám teď vyprávěla,  

jen abyste v něco věřili, 

useknou vám hlavu, 

bez ohledu na to, 

je-li to náboženství dobré. 

Tehdy 

Sikhové také učili lidi, 

aby dělali dobré věci, víte? 

Například, pět pravidel… 

nekrást… neviděla jsem  

v Granth Sahib, 

v knize,  

v bibli Sikhů, 

že by učili lidi 

chodit ven a krást 

nebo někoho zabít 

nebo dokonce zabíjet zvířata 

nebo dělat cokoli špatného. 

Víte, co myslím? 

Sikhové byli  

tedy tehdy velmi dobří 

a přesto vám uťali hlavu. 

A král,  

který měl být vůdcem, 

tím moudrým, 

tím, který měl  

k dispozici veškeré  

možné vzdělání, 

když jste král, 

můžete mít  

cokoli chcete, 

veškeré znalosti, 

všechny knihy 

nebo studovat, co se vám líbí. 

Proto by měl být  

velmi vzdělaný, ale  

podívejte se, jak neznalý byl. 

Nechal zabít každého, 

kdo patřil k sikhismu, 

i takového malého chlapce. 

Rozumíte mi? 

Být tedy králem 

není vždy dobré, 

pokud nepoužíváte  

svou moc správně. 

Tento král by měl jít  

do pekla. 

Jsem si jistá,  

že se musel dostat do pekla 

za to, co dělal. 

Mnoho lidí to tedy nezjistí. 

Dovedete si představit krále, 

který má k dispozici veškeré  

znalosti 

Cokoli chce, 
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může dostat jakoukoli knihu 

chce, ať je jakkoli vzácná. 

Může studovat 

cokoli chce, 

jakkoli je to nepřístupné, 

a on je stejně tak neznalý? 

Jak můžete obviňovat 

malého dřevorubce 

v Africe? 

On je to chudák. 

Jeho rodina potřebuje peníze 

a on si nemyslí, 

že kácet stromy  

je něco špatného. 

Pokácí jen jeden, dva,  

tři každý den. 

On si to nespojuje 

s celým  

globálním oteplováním 

nebo něčím jiným, 

protože je to jeho práce, 

proto tak přemýšlí. 

On to ani neví. 

Nikdo mu nic neřekl. 

Teď rozumíte? 

Dobrá! 

Příště si veďte lépe, ano? 

Teď meditujte. 

Jsem stále poblíž. 

Jsme stále spolu,  

ano? 

Děkuji Vám. 

Dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. 

Jsem tady. Dobře? 

Jsem celý den  

poblíž vás, ano? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač.  

Jste krásní lidé. 

(Miluji Vás, Mistryně.) 
 


