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Teraz sa vrátime 
k nášmu príbehu. Môj Bože. 
Toto nie je o tom príbehu, 
viete? 
Použili sme to, potom 
sme sa o tom rozprávali, 
vysvetľovali sme si veci 
a mali sme zábavu, však? 
Veľa žartov, dobre. 
Takže ak je ktokoľvek 
z vás slobodný, 
myslím ženy – 
neviem ako muži, 
či sa tam ľahko dostanú 
alebo nie – môžete tam ísť  
a jazdiť s taxíkom 
a potom možno stretnete 
svojho potenciálneho 
zákazníka pre svoj život. 
Ale vlastne, v Monaku 
si ich väčšinou nekupujú. 
(licenciu na taxík). 
Štát im ju požičia. 
Ale povedzme, 
že ste cudzinec, 
idete tam a chcete 
licenciu na taxík, musíte 
zaplatiť 1 milión, tak to je, 
ak ju vôbec môžete dostať. 
Áno? Áno. 
Viete prečo? 
Pretože toto je v podstate 
turistická oblasť, áno? 
Všetci chcú byť 
taxikármi. Je to zábava.  
Je to zamestnanie, ktoré  
tu chce veľa ľudí. 
Tu je to ako veľké 
podnikanie. 
Každý to chce, 
takže je tu veľmi ťažké 
získať licenciu 
na taxikára.  
V poriadku. 
Nedávno vo Francúzsku 
prezident Sarkozy 
Plánoval… neviem, či to 
vstúpilo do platnosti, či nie, 
kvôli nedostatku 
taxikárov v Paríži alebo 

v niektorom veľkom meste 
prezident Sarkozy 
v tom čase plánoval – 
dať licenciu zadarmo. 
Aby sme mali 
viac taxikárov. 
Ale potom taxikári, 
tí existujúci protestovali. 
Bolo by lepšie, 
keby dávali licencie zdarma, 
ale tiež aby odškodnili 
tých pôvodných. 
Viete, lebo ináč 
oni investovali 
400, 500 tisíc dolárov 
a teraz by to každý 
dostal zadarmo – už by to 
nemohli nikdy predať. 
Je to ako keď si kúpite byt 
a neskôr ho môžete predať, 
pretože je po ňom dopyt. 
Dobre teda, 
vrátime sa k svadbe. 
No, moja dobrota. 
Len jedna kniha  
a chodíme po Monaku, Paríži  
a po celom Francúzsku. 
Dobre teda. Narad Muni 
bol žiakom 
Pána Višnu. 
Veľmi sa chcel 
zúčastniť zhromaždenia, 
ktoré zvolal kráľ 
pre svoju krásnu dcéru. 
Modlil sa k Pánovi Višnu, 
aby ho obdaril 
peknou tvárou. 
Možno nemal peknú tvár, 
tak preto sa modlil, 
alebo sa možno modlil, 
aby vyzeral očarujúcejšie 
v ten deň a podobne, 
aby si ho princezná 
všimla. 
Viete, 
v dávnych časoch v Číne, 
keď dcéra z nejakej 
zámožnej rodiny, 
princ alebo princezná, 
dcéra úradníka alebo 

vládneho predstaviteľa, 
už mala svoj vek 
a oni nevedeli, 
koho jej dať za manžela, 
tak postavili 
veľký, vysoký… balkón 
alebo niečo také a pozvali 
všetkých driečnych 
a slobodných mužov, 
aby tam prišli 
a ona bude mať v ruke 
loptu – viete, 
bude mať takú  
vyšívanú okrúhlu loptu, 
červenú – 
a keď uvidí... 
niekoho, kto sa jej páči, 
hodí tú loptu 
tomu chlapcovi, ale je to 
veľmi nebezpečná hra. 
Áno! Za prvé, 
nepoznáte toho muža. 
(Áno.) 
Možno vyzerá pekne, 
ale nemusí byť dobrý 
vo vnútri. 
Za druhé, 
čo ak to nechytí  
ten pekný chlapec 
ale ten vedľa… 
viete, náhodou 
sa mu to vyšmykne z ruky 
alebo možno 
sa práve vtedy trochu otočí 
a padne to 
na starého muža vedľa. 
Alebo možno 
to je iný muž, 
ktorý sa jej nepáči, viete? 
Pretože pravidlo je také, 
že ten kto chytí loptu, 
si ju musí vziať, 
pretože sľub je sľub. 
Pred všetkými, 
tomu nemôžete utiecť. 
Takže je možné, 
že ten muž vedľa 
len odtlačí tohto muža 
alebo ho pošteklí 
a on potom kvôli tomu pustí  
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svoju loptu 
a ten druhý si ju vezme 
a je to, hotovo! 
Nebezpečné, nie? 
Nemyslíte? 
Neriskovala by som s loptou 
vlastný život, 
nech je tá lopta akákoľvek. 
Áno. Ale to bolo v Číne. 
V Au Lac (Vietnam) tiež. 
V dávnych časoch, áno? 
Už to viac nerobia. 
Myslím, že už bolo 
príliš veľa omylov. 
Je lepšie to nerobiť. 
Je to veľký risk, však? 
Teraz uvidíme, 
ako to robia ľudia v Indii. 
Takže kráľ zhromaždil 
všetkých driečnych mužov, 
slobodných mládencov, 
v akurátnom veku, 
dostupných, 
v paláci, 
aby videl, ktorý sa páči 
jeho dcére. 
Takže tento mládenec, 
Narad Muni je žiakom 
Pána. 
Chcem povedať, že bol 
pravdepodobne veľmi  
oddaný Pánovi Višnu alebo 
nejakému Majstrovi tej doby. 
Možno jeho Majster 
uctieval Višnu, áno? 
Takže sa modlil 
k Pánovi Višnu,  
aby mu dal peknú tvár. 
Dobre, takže Pán Višnu 
bol znepokojený, 
že by sa Narad Muni 
mohol stať obeťou túžby. 
Viete, on chcel, 
aby žil v odriekaní – 
ako kráľ, o ktorom som vám 
hovorila minulý večer – 
takže mu dal tvár opice. 
Úbohý chlapec! 
Predtým bol na tom lepšie; 
a po tom, ako sa modlil, 

oškaredel! 
Prší? (Áno. Trochu.) 
Trochu. Nie veľa, málo. 
Trochu. Je to tu neustále. 
 (Áno.) 
Príde trochu oblakov, 
prinesú trochu vody 
a trochu vám jej dajú. Dobre. 
Takže keď začala ceremónia, 
Narad Muni veril, 
že má tú najkrajšiu tvár, 
pretože sa modlil k Pánovi, 
a aj tak by si nikdy  
nepomyslel, že by mu Pán  
urobil takúto vec! 
Takže sa vždy tlačil 
úplne dopredu, 
aby si ho princezná vybrala. 
Ale zakaždým, 
keď princezná prešla okolo, 
jednoducho si ho  
ani nevšimla. 
Len rýchlo prešla k ďalšiemu 
a kráčala ďalej. 
Takže si myslel, 
že ho princezná 
vôbec nevidela. 
Preto sa tlačil znovu, 
aby sa dostal viac dopredu, 
pred princeznú, 
tlačil sa dopredu 
a ukázal svoju opičiu tvár. 
Po mnohých pokusoch, 
čo si ho princezná nevšimla 
a kráčala ďalej, 
to už dlhšie nevydržal, 
a tak sa presunul 
úplne na koniec, 
kam princezná napokon 
aj tak príde. 
A potom, čo ho princezná 
videla pravdepodobne 
už sto krát, 
nahnevala sa. 
Povedala: 
„Prečo skáčeš 
z jedného miesta na druhé 
ako opica 
a ukazuješ mi svoju 
opičiu tvár?“ 

Takže bol veľmi prekvapený 
a povedal: 
„Prečo mi princezná 
hovorí niečo také?“ 
Narad Muni 
bol veľmi, veľmi prekvapený 
a povedal: 
„Prečo, prečo“ (sa s ním 
takto rozpráva). 
A princezná povedala: 
„Choď sa pozrieť na svoju 
tvár do zrkadla.“ 
Tak išiel a našiel zrkadlo, 
pozrel sa doňho: „Áááách!“  
„Kto to je!?“ 
„Čo si mi to urobil!?“ 
Vedel, že to bol 
Pán Višnu, kto si z neho 
urobil takýto žart. 
Bol veľmi, veľmi, veľmi 
nahnevaný, hrozil 
a preklínal Pána Višnu 
a „žaloval“ ho,  
na súde Najvyššieho Majstra! 
Na to mu Pán Višnu 
ospravedlňujúco povedal: 
„Som pripravený 
znášať akúkoľvek kliatbu, 
ktorú na mňa posielaš 
a jej dôsledky 
ale nechcel som, aby si ty 
prepadol.“ Prepadol čomu? 
Prepadol láske. 
Prepadol svetskej vášni. 
Svetským vášňam. 
Prepadol, áno, 
nechcel aby on odpadol 
od duchovného  
praktikovania. 
Ale zaujíma ma prečo. 
Prečo bol taký striktný? 
Veď ja vás nechávam, 
aby ste sa vydali/oženili! 
Dokonca aj aby ste mali 
pár detí. 
A praktikujete aj tak dobre? 
Áno? Dobre? 
(Áno.) Áno. 
V poriadku. 
Chcem povedať, že všetko 
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s mierou, áno? 
Rozvážne je dobré, áno? 
Okrem toho, ako by ste  
mohli meditovať 24 hodín? 
Povedzme, že by ste sa stali 
jogínmi a odišli 
niekam do jaskyne, 
ako dlho dokážete meditovať 
než začnete 
robiť tieto veci? 
Je ťažké 
sústrediť sa iba na meditáciu. 
Však? (Áno.) 
Takže svadba, rodina, 
je ako pauza, áno? 
Alebo niečo,  
čo tiež udržiava vašu myseľ 
trochu zamestnanú, 
pretože ak nie ste 
vydatá / ženatý, 
budete aj tak myslieť 
na dievčatá a chlapcov, 
takže načo to je? 
Takže môže to byť aj takto. 
Ako keď sa niektorí z vás 
stávajú breathariánmi, 
sedíte tam  
a neustále myslíte na jedlo, 
na čo je to dobré? 
Len to urobte! 
Môžeme to urobiť, ale  
ak sme príliš hrubí na svoju  
myseľ, áno, potom  
to nie je príliš dobré, však? 
A povedzme, 
že už nie sme vegetariáni, 
že už nejeme, 
a už viac nepijeme, 
nie je príliš veľa jedla 
a pitia, ktoré môžeme 
ušetriť pre svet, 
pretože to je mäsová strava, 
ktorá vyčerpáva 
zdroje planéty, 
vyčerpáva aj vodné zdroje 
a všetko ostatné, 
znečisťuje ovzdušie, vodu 
a životné prostredie, 
spôsobuje odlesňovanie, atď. 
Na 80 % je príčinou toho. 

Takže aj keď budeme 
všetci hladovať, 
alebo už viac nebudeme jesť, 
nie je to také užitočné. 
Preto vám nehovorím, 
aby ste žili bez jedla 
alebo bez vody, viete? 
Ak to chcete, tak to  
samozrejme nie je problém. 
Je to pre vás aj dobré, 
ak sa oslobodíte  
od čohokoľvek, do čoho 
nechcete byť zapletení – 
jedlo, pitie, 
varenie, 
zarábanie peňazí 
a to všetko, áno? Áno. 
Áno, niektorí ľudia si myslia, 
že ak nebudú jesť, 
budú mať viac času 
na praktikovanie 
alebo na iné veci. 
Dobre, to je fajn, áno? 
Áno, To je fajn, 
ale pokiaľ ide o úsporu 
zdrojov sveta, 
nemôžeme urobiť veľa. 
A je aj iný dôvod, 
ale teraz vám to nemôžem 
povedať, takže... 
Áno, možno potom, dobre? 
Ak bude svet zachránený 
a 80 % ľudí všade  
budú vegetariáni, 
poviem vám ten zvyšok, 
dobre? Áno. 
V tejto chvíli nie. Nemôžem. 
Je to niečo, čo vám nemôžem 
povedať, nemôžem 
vám povedať všetko. 
Môžem vám povedať len to, 
čo vám musím povedať  
a čo potrebujete vedieť. 
Príliš veľa informácií pre 
vaše výpočtové stredisko tu, 
tiež nie je dobré. 
Dobre, chce tu niekto 
hodiť loptou? 
Mám loptu pre svojho psa. 
Tenisovú loptu, viete, 

ktorú Lucky zabudol. 
Môžete ju použiť 
a hodiť nejakému chlapcovi. 
Len mierte veľmi dobre! 
Myslím, že na to  
treba trénovať, 
pretože keď je lopta 
mimo vašu ruku, 
môže ju vietor odfúknuť 
do rôznych strán. 
Je to nebezpečné. 
Možno predtým 
si vyberali manželov 
takýmto nebezpečným 
dobrodružstvom. 
Možno po prvýkrát  
hrali basketbal, však? 
Áno, musíte  
dobre mieriť, však? 
Áno, ani profesionál 
to nedokáže vždy hodiť  
tak presne  
do basketbalového koša. 
Takže ak si dievča zvolilo 
manžela pre svoj život 
takouto loptou, myslím si, 
že to bolo príliš riskantné! 
Dobre, v každom prípade, 
len som vám chcela povedať  
vtipný príbeh. 
Uvidíme sa neskôr, 
dobre? (Áno.) 
Najedli ste sa dobre? 
(Áno. Ďakujeme.) 
Už ste jedli? 
Ešte nie. 
Chystáme sa jesť 
teraz. 
Idete sa teraz najesť? 
(Áno.) Ach, pardon! 
Mimoriadne. 
Toto je iba dekorácia. 
Idete sa najesť, áno? (Áno.) 
Dobrú chuť! Dúfam, 
že vám bude chutiť. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Nehádžte svoje lopty preč 
svojimi očami. 
Príďte sem len meditovať, 
dobre? (Áno.) 
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Ďakujem vám, Majsterka. 
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