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Táto prednáška sa konala 

v období pandémie 

prasacej chrípky. 

Čo je toto všetko? 

Prečo? Ste chorí? 

Iba pracujúci personál 

musí nosiť masky, 

ale keď vidia personál 

nosiť masky, 

aj oni... 

Ach môj Bože! 

Myslíte, že nosia 

masky kvôli kontaktu 

s ľuďmi vonku? (Áno.) 

Príliš mnoho vírusov. 

Dobre. Ak sa nerozprávate 

s inými ľuďmi vonku, 

nemusíte to nosiť. 

Rozumiete? 

Rozumieme. 

Otrocké napodobovanie. 

To je ten problém. 

Nerozumiete. 

Musíte rozumět  

podstatě všeho, 

nejen kopírovat. 

Říkala jsem vám to kvůli 

lidem, kteří tady bydlí, 

když mluví a jednají 

s lidmi,  

kteří přijdou z venku, 

musí pro případ nosit  

masku. 

Proč to ale všichni  

kopírujete? Když jdete 

na letiště nebo do autobusu, 

na veřejná místa, vezměte  

si ji, pro případ, ano? 

Neublíží se trochu  

chránit, prevence. 

Toto je problém, 

nerozumět něčemu  

a jen slepě kopírovat. 

Jak jsem posledně říkala 

kontaktním osobám, 

aby vám řekly,  

že by lidé, kteří mají peníze  

měli přispívat na charitu 

nebo na záchranu planety 

a takové věci. 

Obecně vám říkám,  

abyste vždy dělali dobré věci. 

Říkám dokonce lidem venku, 

aby dělali dobré věci, 

dávali na charitu,  

protože je dobré  

pro nás dělit se, 

ale to neznamená, 

že přijdete a řeknete lidem: 

„Podívej, Mistryně říká, 

že musíš dávat na charitu. 

Teď dej sem.“ 

Dávám vám jen obecné 

vodítko, jako když 

vám vždy říkám,  

že musíte být štědří, 

ctnostní a dávající, 

ne beroucí. 

Neberte dary. 

Neberte úplatky. 

Neberte peníze. 

Neberte si nic, 

co vám nepatří. 

To znamená nechodit  

za lidmi a nežádat o to. 

To znamená, kdybyste  

skutečně umírali, byli zoufalí, 

pak to možná udělejte 

a později to splaťte. 

Jinak, ne.  

Nic nežádejte, 

protože, když požádáte, 

lidi vám možná dají, víte?  

Možná vám dají, 

ale mají doma nedostatek. 

Možná vám dají proto, 

že žádáte. 

Proto vám říkám,  

abyste byli dobří, ctnostní, 

štědří, 
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dávali na charitu, ano, 

ale to neznamená,  

že budu chodit  

za každým z vás 

a žádat vás: „Och, 

víš, mám velký 

charitativní projekt. 

Přispěj mi něčím, 

já to pak dám na charitu.“ 

Ne, ne, ne, ne. 

Vy dělejte svoji, já dělám  

svoji. Možná z dobrého  

důvodu, ale není to správné, 

ano? Vy nežádejte. 

Lidé ke mně chodí, 

dávají mi to k nohám, 

stejně to odmítám,  

natož abych šla 

a někoho žádala. 

Rozumíte? 

Kdybych požádala  

o příspěvek nebo charitu, 

dokonce i z dobrého důvodu, 

nemusela bych pracovat, 

celou dobu bych  

hezky seděla. 

Já pracuji a dávám, abyste 

se učili z příkladu. 

A když se to 

z příkladu nenaučíte, 

mně to nevadí. 

Musíte ale dělat,  

co říkáte, že je dobré, ano. 

To je naše skupina. 

Jiné skupiny  

dělají to, co dělají, 

to je jejich práce. 

Dělají, co dělají. 

My lidi nekritizujeme. 

Neříkáme: 

„Hej, víte co? 

Moje Mistryně, moje skupina 

říká, že nemáme brát peníze 

ani na charitu.“ 

Všichni dělají,  

co dělají. 

Projekt, který dělám já, 

podporuji svými penězi. 

Například, dokonce i když  

jedeme a pomáháme lidem 

v době katastrof, 

a pokud tam chcete jet  

sami, pak je to v pořádku. 

Rozumíte mi? 

Jste dobrovolníci, 

když tam jedete, je to dobré. 

Proč ne? 

Ano, poskytnu nějaké peníze 

a když tam chcete jet 

a pomáhat lidem, 

je to dobrá věc. 

Nešla bych ale k vám 

a neříkala bych:  

„Podívej, jeď tam.“ 

Kdo chce jet, 

ať jede, ano? 

A kdokoli může,   

bude-li chtít, zaplatit 

jejich jízdenku 

nebo něco, to je taky fajn. 

Pokud ne, zaplatím to já. 

Je to tak běžné. 

Jedna věc je tedy říct: 

„Prosím, dělejte dobré činy“ 

a jiná věc je říct: 

„Teď to udělejte, 

dejte to mně, 

abych to udělala já.“ 

Rozumíte mi? 

Musí to jít z vašeho srdce 

a musí to vycházet 

odtud, kde je k dispozici  

ještě něco dalšího. 

Proto nechci,  

aby nikdo z vás, 

ať je to kontaktní osoba  

nebo není, 

někoho nutil něco dávat, 

ani na dobrý záměr. 

Nikdy nikoho nenuťte. 
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Jen proto,  

že já dávám na charitu 

nebo dělám něco dalšího, 

neznamená to,  

že bych za vámi přišla  

a řekla: „Mám důvod 

žádat peníze 

a vy jste moji žáci.“ 

Nikdy. Nikdy vás nežádám. 

Nikdy vás nenutím. 

Nikdy to ani nenaznačím. 

Vy to víte, že? 

I když ke mně přijdete 

a dáváte mi něco, 

nevezmu to. 

Pokud tedy někdo  

využívá moje jméno 

v naší skupině  

a říká, že: 

„Mistryně říká, že musíte  

dávat dary, 

že musíte dávat  

na charitu a dát to  

kontaktní osobě“ 

nebo někomu, 

tak to není. 

To je nedorozumění. 

Pokud chcete dát, jděte 

sami za kontaktní osobou, 

sami za sebe 

a řekněte:  

„Mám něco ušetřeno, 

rád bych přispěl  

tady na tu katastrofu 

nebo zaplatil cestu  

do postižené oblasti 

nebo nechal vytisknout SOS 

letáky, cokoli.“ 

Rozumíte mi? 

Podle vašich možností, 

tak to upřednostňuji. 

I když někam jedu, 

říkala jsem vám, že když mě 

někdo veze, 

zaplatím mu benzín. 

Rozumíte tomu? 

Když bydlím u něho doma, 

platím svoje náklady. 

Proč? 

Pro případ, že by peníze  

neměl. 

Už jsem vám to říkala  

mnohokrát, že jelikož jsem  

jeho Mistr, možná by musel 

prodat jiné věci, 

aby mě nakrmil 

a neřekl by mi to. 

Rozumíte mi? 

Proto vás žádám: 

prosím, buďte čistí, 

ohleduplní, dobří. 

Nikdy nikoho nežádejte, 

protože když požádáte: 

„Dobrá, jsi praktikující 

a toto je dobrý důvod, 

půjdu domů  

a prodám to a tamto 

a dám ti to.“ 

Může to být dobré, ale může  

se stát, že bude mít rodina  

nedostatek, víte, co myslím? 

To se mi nelíbí, 

nerada bych  

uvrhla vás a vaší rodinu  

do potíží, 

finančních nebo jakýchkoli, 

protože všichni nejsou  

bohatí, všichni nemají  

hodně peněz. 

I když někdy   

mají v bance  

nějaké úspory, 

na stará kolena, 

na špatné časy, 

pro své děti. 

Proto na ně nikdy netlačte, 

mým jménem, 

jménem Boha, 

vašim jménem, 

v žádném postavení. Ne.  
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Nutit lidi, aby něco dali 

je špatné, špatné 

a špatné. 

Nutit lidi, aby něco dali 

není nikdy správné, 

je to jako krádež, 

legální krádež. 

Ve jménu Mistra, 

ve jménu charity, 

ve jménu dobra, 

vždy je to legální krádež, 

když někoho nutíte 

něco dát, zvláště, když  

je to nad jejich možnosti. 

My financujeme náš projekt 

a když si chtějí  

dělat sami svůj projekt, 

financují si svůj projekt. 

Nemusíme soutěžit 

a říkat: „Musíte dát  

peníze na to, 

dejte mi nějaké peníze  

na tamto.“ 

Rozumíte mi? 

Ani na charitu, 

když nemáme, 

pak nedáme. 

Nemusíme dělat nic. 

Není třeba  

používat něčí jméno 

ani žádnou dobrou omluvu, 

na násilné získávání peněz. 

Proto vám říkám,  

abyste o nic nežádali. 

Proto vám to zakazuji. 

Dokonce jsem vám psala 

mnohokrát předtím: 

„Nikdy žádné dary.“ 

Cokoli dělám 

je v rámci mých možností 

a mám to spočítáno,  

že to mohu udělat,  

abych vás nemusela žádat. 

Víte, co myslím? 

A když to udělat nemohu, 

udělám to v menším 

a pomaleji, abych  

nemusela obtěžovat vás. 

Vy děláte, co děláte vy 

a já dělám, co dělám já. 

Jen vám radím, 

abyste byli dobří, štědří, 

vlídní k sobě navzájem,  

k dalším bytostem, 

ke světu, 

ale neříkala jsem, 

abyste mi dali právo přijít 

a dívat se vám do kapes 

a něco si z ní brát. 

Nikdy to nedělám. Nikdy. 

Nechci. 

Prostě to nefunguje, 

ani bych na to 

nepomyslela, nemohla bych. 

Rozumíte? 

Příliš by mě to zatížilo. 

My nejsme politická strana, 

rozumíte mi? 

Nejsme žádná  

společenská struktura. 

Nesnažte se hledat 

skulinky, když podnikáte. 

Je to skutečně druh krádeže. 

Samozřejmě, že vám  

odpustím, když to uděláte, 

odpustím vám, ale 

už to nikdy znovu nedělejte. 

Nečekám, 

že se stanete přes noc 

Buddhou – 

ani za 10 let nocí 

nebo 20 let nocí! 

Nečekám,  

že budete perfektní. 

Chtěla bych, abyste byli  

perfektní, ale mohu vám dát 

prostor na chyby, 

na dělání potíží, 

ale musíte se naučit, 

co jsem vám říkala. 
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Ještě nečekám, že budete 

Buddhou ve svém srdci, 

ale alespoň z venku  

se musíte naučit, 

co vás učím. 

Nesnažte se hledat výmluvy, 

k dělání věcí, které jsou  

proti morálním principům. 

Nehledejte skulinky 

ani se se mnou nedohadujte, 

protože to není o tom: 

„Já jsem dobrý  

nebo vyhrál jsem  

při diskusi.“  

Je to o vás 

a vy se musíte zlepšit, 

musíte brát v úvahu 

situaci jiných lidí, 

obživu, blaho, 

jako byste to byli vy. 

A nedělejte nic,  

co by tlačilo lidi  

do kouta, víte? 

V mém jménu  

by to udělali, 

ale já to nedovolím. 

Chci mít jistotu, 

že všichni  

si ponechají své výdělky, 

postarají se o své rodiny 

a když jim něco zbude, 

budou-li chtít, přijdou  

za vámi a řeknou vám: 

„Mám tolik 

a všechno to nepotřebuji, 

mohu nějak pomoct?“ 

Pak to možná můžeme  

přijmout – ne já – 

pokud to ale potřebuje  

kdokoli z vás, nebo 

je to potřeba, aby byl 

udělán nějaký váš projekt. 

Samozřejmě, 

nemohu vás zastavit. 

Nemohu chodit na každou 

skupinovou meditaci a říkat: 

„Ne, ne, ne. 

Netiskněte letáky, 

nedělejte charitu.“ 

Ne to bych nedělala, 

je pro vás dobré to dělat. 

Je to ale jen   

obecný návod: 

dělejte to z vlastní vůle. 

Zorganizujte si to  

mezi sebou, 

rozumíte mi? 

Ale žádný z mých projektů 

nebude zasahovat do vaší  

svobody s charitou.  

Chci se ujistit, 

o tom, co děláte 

a taky se chci ujistit, 

že je vaše rodina 

v bezpečí, ano? 

Jsem už velmi šťastná, 

že jste dobří lidé,  

že si poctivě vyděláváte   

na živobytí, 

že víte,   

jak žít šetrně 

a že se o svoji rodinu  

dobře staráte. 

Učíte své děti 

dobrým morálním hodnotám 

a chování. 

Posíláte je do školy, 

zajišťujete jim bezpečí, 

oblečení, jídlo a dokonce 

je přivádíte na zasvěcení. 

Jsem již velmi vděčná. 

Vedete si již výborně. 

Cokoli dalšího děláte, 

je ještě navíc vynikající, 

extra bonus, víte? 

Nečekám, že budete 

dělat něco dalšího. 
 


