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Rád bych se podělil  
o příběh lásky. 
Před rokem 
jsem objevil vaše učení, 
Mistryně, 
taky přes mojí matku 
a změnilo to můj život. 
Pracoval jsem v Panamě 
a jel jsem pracovat  
do Indie. (Ano?) 
A když jsem byl  
od rodiny  
šest nebo sedm týdnů, 
zjistil jsem,  
co láska skutečně znamená. 
Když s nimi stále nejsem, 
nemohu sdílet dojmy, 
jako dříve 
a jediné,  
co mi pomohlo projít 
tímto těžkým obdobím 
bylo to, že jsem měl Vás  
po mém boku, když jsem  
byl sám na tom místě v Indii. 
Neříkejte to lidem! 
Mysleli by si, 
že jsme spolu! – 
osamělý muž 
a osamělá žena! 
V duchovním smyslu. 
Nikdo tomu nerozumí. 
Vy řeknete, 
že jsem „s vámi,“ 
a je to jiná věc. 
Stále si to mohou špatně  
vyložit. Kdo se stará. 
Jen žertuji, jen žertuji. 
Jste už teď v pořádku, 
zpátky u rodiny? 
(Ještě ne.) Ještě ne? 
A přijel jste sem? 
Měl jste jet  
za svou rodinou. 
Ale stejně, vrátíte se. 
Dobrá? Nebojte se.  
Je to jen technická záležitost. 
Někdy taky nemám čas 
pro své psy 
a ptáky  
a je mi jich líto. 

Snažím se každý den, 
jak nejlépe mohu, trochu.  
Někdy ne, někdy je celý den 
nevidíme 
ale říkala jsem jim:  
„Jste stále v mém srdci. 
I když jsem pryč, 
stále vás miluji.“ 
A oni rozumí. 
Je to v pořádku. 
Mnoho lidí  
je horších, ano? 
Je dobré  
být někdy odloučeni,  
abyste si uvědomili, jak moc 
milujete svoji rodinu 
a vaše rodina miluje vás, 
pokud ano. 
Je mi líto, stává se to. 
Vaše žena není zasvěcená? 
Ne, není. 
Je to milá žena, 
ale nakonec 
je tam stejně něco uvnitř, 
karma (odplata), 
víte. 
Zjistil jsem ale,  
že je to příliš těžká  
karma (odplata). 
Kdo ví, možná 
se k sobě vrátíte, 
kdo ví. 
Možná je to jen přechodné. 
Někdy se věci změní, ano? 
Máte spolu děti, 
to je těžké být pryč,  
možná. Možná, 
že se vrátíte k sobě, 
kdo ví, nebo si najdete  
někoho lepšího. 
Tak jste našel mne. 
Jinak byste nikdy nepřišel. 
Nebo byste byl příliš šťastný  
ve svém manželství,  
nikdy by vás moc  
nenapadlo praktikovat, 
tak jak to teď děláte. 
Nebyl byste tak probuzen, 
víte? 
Najednou vás to  

probudilo, vidíte? 
Teď se cítím velmi silný. 
Předtím jsem byl  
silný co se týče lidí 
a podnikání,  
ale když došlo na rodinu, 
(Ano, ano.) 
cítil jsem se velmi slabý. 
Rozumím tomu. 
Teď se ale 
naprosto moje mysl změnila. 
Ano. Skvělé, protože  
jste si ve své mysli uvědomil, 
co je priorita. 
To je pravda. 
To je dobře. 
Dobrá, podívejte se teď na to  
takto: vaše žena a děti  
jsou alespoň stále naživu 
a jsou tady  
a nic se jim neděje. 
Víte? 
Někteří lidé přišli 
o své rodiny 
a ani nevědí,  
co se jim stalo. 
V dnešní době  
je svět plný  
katastrof a takových věcí  
a někdy během války 
přijdou o celé rodiny 
a to vše pro nic. 
Proto alespoň, 
i když jste odděleni, 
dobrá, nechte to být.  
Jdou svojí cestou, 
jsou ale šťastní, 
žijí a jednoho dne 
možná ve svém srdci zjistí, 
že duchovní praxe 
je mnohem důležitější, 
než cokoli jiného, 
tak jako vy. 
Možná, že se  
jednoho dne probere 
a půjde jiným směrem. 
Víte? (Ano.) 
Kdo ví, ano? 
Ano, proto někdy  
neštěstí také pomáhá. 
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Víte, co myslím? 
Pomáhá nám probudit se 
a najít něco 
mnohem důležitějšího, 
mnohem trvalejšího. 
Přestože milujeme  
naše rodiny,  
ale cokoli se může  
přihodit, víte? 
Buď nás opustí  
na příkaz Nebe – 
jejich čas nadešel 
a musí odejít 
nebo kvůli katastrofám 
nebo nás opustí  
kvůli někomu jinému. 
Spříznění skončilo, odejde. 
Chápete? 
Takže najít sám sebe 
je to nejlepší. 
Uvnitř je spousta lásky, 
která je trvalá. 
Je velmi těžké 
odříznout se od rodiny 
a milostného vztahu atd., 
ale vy si najdete jednoho dne 
způsob, jak to odříznout. 
Nějak,   
něco se stane. 
Pokud máme  
duchovně praktikovat, 
andělé nějak  
pomohou, někdy ale 
pomoc přijde způsobem, 
který se nám nelíbí. 
Někdy přijde neštěstí 
a pak říkáme: 
„Proč? Kdyby Bůh existoval, 
proč já? Proč mám trpět?“  
Pro vše ale  
existuje důvod. Skutečně 
je to tak. Je to dobře, 
Dobrá. Vítám vás doma. 
Kdo ví, možná 
přijde vaše žena později. 
Nikdy se nevzdáváme naděje,  
ano? 
Ale napravte svou mysl, 
pokud nepřijde, 
dobrá, půjdete sám. 

Vy musíte udělat  
to nejlepší, to je pravda. 
Ano, to je dobré. 
To je to, co jsem se naučil 
z vaší knihy 
a řekl jsem si,  
že nemohu dělat nic jiného.  
Musím dělat to,  
co mi řekl Bůh, abych dělal. 
(Ano.) A proto jsem  
se tak posílil. 
Ano, to je dobře. 
Jen si ještě opravte mysl, 
aby šla stejným směrem,  
jaký jste si zvolil, to je vše. 
To je pravda. 
Je to lepší,  
než tam stát a nevědět, 
co dělat. 
Toto je velké utrpení. 
Ano, dobrá? Někdo další? 
Dobrý příběh nebo něco? 
Milostný příběh? 
Moc ráda jsem se dívala 
na vaše vaření, dříve. 
Moje vaření? 
Ano, vařila jste 
Valentýnskou večeři? 
(Minulý týden?) Ano. 
Bylo tak hezké se na to dívat 
a miluji, jak  
to všechno popisujete 
a říkáte, jak  
černá a bílá 
byl dobrý čas 
a špatný čas… (Ano.) 
A přes silné a tenké, to byla 
pro mne naprostá pravda, 
(Ano.) proto se na to  
skutečně tak ráda dívám. 
Je to roztomilé. 
Zrovna mě to napadlo. 
Ale bylo to tak přirozené. 
Děláte to tak krásně. 
Ano, dobrá. 
Myslím, že jsem to  
nevymyslela, 
ale nikdo to nikdy takto  
neudělal a nevysvětlil. 
Bylo to tak – proč ne? 

Myslím,  
že to hodně lidí oslovilo. 
Ano, ano, 
a vy to dovedete vytvořit, 
být tvůrčí? 
Ve skutečnosti to nic není, 
jen tofu a hrozinky. 
(Bylo to hezké.) 
Když tomu ale dáte smysl… 
(Řekla jste hodně hezkých  
věcí. Bylo to hezké, ano.) 
A když v to věříte, 
pak bude  
pozitivní síla vaše, 
váš vztah se zlepší. 
Je těžké být pozitivní 
v tomto světě, ale je horší, 
když jste negativní, 
horší pro vás, ano? 
Tento svět je ale plný  
negativity. 
Bylo jí víc než teď 
a teď je víc světla, 
více povznesení  
a lepší vědomí. 
Doufejme tedy, že jednoho  
dne bude více naplněn  
pozitivní silou a světlem 
a pak se lidé změní, 
planeta se změní. 
Dobrá, ještě máme  
přes tisíc dnů do bodu, 
odkud není návratu. 
Pokud to zvládneme,  
bude to dobré. 
Pokud ne,  
pak víme, kam půjdeme. 
Ano? Někdo další? 
Já si myslím,  
když mluvíme o lásce, 
že je o ní velmi  
těžké mluvit, Mistryně. 
Je to velmi hluboké. 
Ano, to je pravda. 
Ano, když milujeme, 
když děláme vše  
s pravou láskou, 
pak v té době jistě  
získáme výsledek, 
který jsme si nepřáli, 
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ale stejně přijde, Mistryně. 
Touto láskou 
nemůžeme nikoho ošidit, 
nemůžeme nikoho oklamat. 
Když jsme s někým 
a když nám lžou, cítíme to. 
Proto je důležitá věc, 
že milujeme  
a děláme vše  
s pravou láskou, 
a pak to bude vždy 
velmi dobré, Mistryně. 
Vše, co přijde,  
všechny potíže 
nebo cokoli,  
ať je to cokoli, 
když to děláme  
s vnitřní skutečnou láskou,  
pak to tak bude. 
A já cítím,  
že když jsme se narodili, 
když jsem se narodila, bylo  
to z lásky, něžné lásky. 
Z toho okamžiku  
jsem se narodila, 
Mistryně mi dala život, 
zrození z lásky 
proto chci dospět  
s touto láskou uvnitř mne. 
Když se chci zlepšit, 
musím začít tam. 
To je něco, 
co je nejopravdovější, 
je ale velmi těžké  
to vysvětlit, Mistryně. 
O této lásce se velmi  
těžko mluví, myslím si ale, 
že když něco udělám  
se skutečnou láskou,  
pak mám pocit, 
že mám hodně výsledků. 
A myslím si,  
že je ta láska tak ohromná, 
velmi radostná, 
tak bezstarostná a cítím,  
že to moc miluji. Skutečně 
mám tuto lásku ráda a… 
Když tedy milujete svého  
manžela doma,  
on to přijímá? 

Ne, Mistryně, já žádného  
nemám. Rozešli jsme se  
už dávno. 
Žijete sama? 
Žiji s mým synem. 
Co teď děláte nebo  
pracujete v restauraci? 
Mám podnikání. 
Restauraci? 
Prodávám látky, oblečení, 
a taky pracuji v restauraci. 
Protože jsem  
s tím obeznámena, 
už nemusím  
dělat těžkou práci. 
(Dobrá, rozumím.) 
Toto dělám taky ráda, 
v poslední době, 
a Mistryně mi dala 
velké požehnání, že mohu 
pracovat v restauraci, 
že mohu pracovat v poslední 
době za stejný ideál. 
Mistryně, když mohu sloužit, 
moc se mi to líbí. 
Nemyslím si,  
že je něco těžké, 
jen sloužím a  
sloužím, jen to dělám… 
Ani jednou mě nenapadlo,  
že by něco, co ke mně přijde, 
bylo obtížné… 
Dobrá, velmi dobře. Ano. 
Musíte být takto pozitivní. 
Když jsme pozitivní,  
pak je to dobré. 
Dobrá? Velmi dobře. 
Ano, jsem na vás pyšná. 
Někdo další? 
Ano, vidíte, musíme si  
vyvinout tuto lásku, 
jinak nejsme nic, 
skutečně nic. 
Musíme ji používat, 
pak jí bude víc a víc. 
Protože pokud máme peníze 
v bance, 
nepoužíváme je, pak 
nevíme, kolik jich máme, 
a k čemu je vůbec mít peníze. 

Ano, rozumíte? 
Je to velmi pohodlné  
na nošení. 
Dobrá, chcete mi dnes 
něco dobrého říct? 
Jsme šťastní,  
že Vás vidíme, Mistryně. 
Že mě vidíte? 
Všichni to vědí! 
Máte nějaký dobrý 
příběh, můžete mi ho říct? 
Nemám žádný dobrý příběh, 
který bych řekla, ráda bych 
řekla několik slov Mistryni. 
Jen bych chtěla říct Mistryni, 
aby na sebe dávala 
dobrý pozor, protože pro nás 
je vše, co máme. 
Dobrá. 
Budu dělat, co mohu. 
Záleží to na  
karmě (odplatě)  
cítících bytostí. Ano? 
Mohu pomoci nést nějakou  
špatnou karmu (odplatu), 
ale ne všechnu, rozumíte? 
Nemůže to být všechno. 
I kdybych byla ochotná 
převzít špatnou karmu 
(odplatu) 
celé planety,  
nemohu to udělat,  
rozumíte? 
I kdybych se chtěla 
rozkrájet na  
tisíce kousků, 
nefungovalo by to, 
protože zákon karmy 
to nedovoluje. 
To je zaprvé.  
Zadruhé, kdybych je 
všechny zachránila, 
kdybych zachránila celý svět, 
dál by se vzájemně zabíjeli, 
dál by zabíjeli zvířata, 
zneužívali by je  
a mučili by je.  
Rozumíte? 
To je důvod,  
proč to Nebe nedovoluje. 
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Ne, že já bych to nechtěla. 
Já taky cítím, že to je  
rozumné. Oni se musí  
vzbudit sami, že? 
Musí být mistry 
sama sebe, 
aby byli Bohem, nebo 
alespoň aby byli božstvem. 
Měli by se stát božstvem, 
Bódhisattvou 
nebo svatým. 
Nemohou dál 
dělat takové věci, 
zabíjet, zneužívat  
a mučit se vzájemně 
i zvířata. 
Nezabíjejí je jen  
k jídlu, ale taky  
je mučí, rozumíte? 
Každý, kdo to vidí,  
tomu by se rozlomilo 
srdce  
na deset tisíc kusů. Nikdo 
se na to nedokáže koukat! 
Svět o tom ale neví. 
Většina lidí neví,  
že jsou zvířata mučena 
takovým způsobem – 
jen kvůli soustu, 
které zhltneme  
za dvě nebo tři sekundy. 
Proto  
vysíláme programy 
pro lidi, aby viděli, 
jak kruté to je. 
Nikdo to nemůže  
unést, když to vidí. 
Láme to srdce! 
Musíme se na to ale  
podívat, abychom věděli! 
A budeme  
odhodlanější jít ven, 
abychom je zachránili. 
Rozumíte? 
Nebo se ještě můžeme snažit 
zastavit tyto kruté praktiky 
a změní se krutá 
kvalita uvnitř lidí. 
Teď tedy rozumíte. 
Není to tak,  

že by Bůh neměl milost, 
aby zachránil planetu. 
I kdyby to udělal,  
dál by zabíjeli děti Boha. 
Rozumíte? 
Dál by se vzájemně zabíjeli 
a vytvářeli by  
špatnou karmu (odplatu). 
Není to tak, že by byli zabiti 
a to by bylo vše. 
Půjdou do pekla 
a budou tam trpět  
možná miliony let. 
Lidé nerozumějí  
tomuto druhu 
špatné karmické odplaty. 
Proto,  
přestože je Bůh miluje,  
neznamená to, že musí  
zachránit jejich fyzické  
životy nebo zachránit Zemi. 
Nic dobrého by jim to  
nepřineslo! Pokračovali  
by tak dál, rozumíte? 
Tímto způsobem nemůže 
zákon karmy dál existovat. 
Budeme-li se kát a změníme   
se, pak samozřejmě, podle 
zákona karmy 
se nebudeme muset 
znovu vrátit. 
Rozumíte? Když jednou 
splatíme naši fixní, 
špatnou karmu (odplatu), 
můžeme odejít a relaxovat. 
Všechny další dluhy nám  
budou odpuštěny. 
Pokud se ale nebude kát 
a nezmění způsob svého  
života, pak by nebylo  
k ničemu, i kdyby ho Bůh  
zachránil. Vytvářel by si  
víc a víc  
špatné karmy (odplaty), 
Rozumíte? 
Například,  
když nějaký kriminálník 
stále zabíjí lidi a policie 
ho chytí, když zabije 
dva lidi, 

pak vláda nebo  
společnost řekne: 
„Nedávejte ho do vězení. 
Netrestejte ho.“ 
Například. 
Bylo by to v pořádku? (Ne.) 
Můžeme to udělat. 
Kdybychom ho ale pustili, 
dál by zabíjel další lidi. 
Například. 
V tomto případě by se 
to zhoršovalo a zhoršovalo. 
To není rozumné,  
rozumíte? 
Vysvobodit ho, by  
ublížilo ostatním i jemu. 
Dobrá, to už víte. 
Takže nejlepší je, 
že my sami  
duchovně praktikujeme 
a podporujeme ostatní, 
aby praktikovali. 
Samozřejmě,  
že je to velmi těžké, ale měli 
bychom se snažit co nejlépe.  
Musíme to udělat, 
není jiná možnost. 
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