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Máme tady v centru  
bratra, 
který …  
Nějak bydlí v centru 
a nastalo  
nějaké nedorozumění 
a byly tam 
nějaké problémy, 
které musíme řešit. 
Kde je kontaktní osoba? 
Můžete mi vysvětlit, 
co se děje? 
A co jste udělal? 
Drahá Mistryně,  
to je malý problém. 
Co se s tím bratrem 
stalo 
a… co se přihodilo 
a co jste vy udělal? 
Máme bratra, který  
bydlí v našem centru. 
Jeho životní styl  
byl nedbalý, 
proto jsme se my, 
správní tým, snažili jsme se 
s ním promluvit, (Ano.) 
ale bezúspěšně. (Ano.) 
Proto jsme mu navrhli, 
aby se odstěhoval z centra 
a stanovili jsme datum 
do 31. července. (Ano.) 
A potom, 
on je tam stále. 
Podle mne,  
musíme praktikovat soucit 
a lásku. (Ano.) 
Proto jsem mu ve svém  
dopise vyjádřil,  
aby si našel jiné místo,  
pohodlné, jako  
je to v centru, 
a levné jako v centru, 
ale je to velmi těžké. 
Proto jsem posunul lhůtu 
do 31 října, (Ano.) 
protože pokud chceme 
praktikovat, 
musíme nejdřív praktikovat 
pro naše bratry 
a sestry tady. 

Ano, on je tam ještě? 
Ještě je tam. 
Můžete ukázat Petra? 
Ne, ne, ne! Není potřeba.  
Není to proti jednotlivci, 
nic takového. 
Pokud chce být ukázán, 
dobrá. 
Pokud ne,  
respektuji jeho soukromí. 
Stejně,  
co musí Petr říct? 
Je hned tady, Mistryně. 
Můžeme ho zabrat? 
Chce být v záběru? 
(Ano, Mistryně.) 
Chce mluvit? (Ano.) 
Dobrá, zaberte ho. 
Dobrá Petře, 
co se děje? 
Mistryně, nejdříve  
děkuji, že jste mi dala 
příležitost mluvit. 
Dobrá, co mi  
chcete říct? 
Co chcete říct jim? 
Protože věřím,  
že se jedná o nějaká 
nedorozumění. 
Jako co? 
Například, oni to nazývají 
problémem „životního stylu“. 
Například, říkali mi, 
že někdy  
zapomenu vypnout světlo, 
(Ano.) 
nebo někdy zapomenu 
zavřít okno, 
když se vyvětrá. 
Dobrá. 
Takové malé věci… 
Je to pravda, všichni? 
To je to,  
na co si stěžujete? 
Máme účet za topení 
na víc než 400 dolarů  
měsíčně. (Dobrá.) 
Ano, přestože  
jsem mu říkal, aby si vzal,  
když půjde  

na skupinovou meditaci,  
kartu o zasvěcení, 
stále ji teď  
nenosí. 
Když ho dáte do záběru  
nemá kartu o zasvěcení. 
Ano, proč, Petře? 
(Nenosí ji v centru.) 
Nevím, jak jednat 
s mým bratrem, 
ale říkám,  
že je můj mladší bratr. 
Dobrá, pochopila jsem to. 
Chápu vás oba, ano. 
Co teď tedy hodláte udělat 
s účtem na 400 dolarů? 
Navrhovala bych, aby tam  
Petr mohl zůstat, 
ale dala bych mu účet 
za elektřinu. Pak možná… 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Dobrá! 
A Petře, já vím, že je to… 
(Dobrá, co… 
Ještě jedna…) 
Ne, nejdřív jedna věc, 
nejdřív jedna věc. 
A pokud všichni nosí 
identifikační kartu, 
navrhovala bych, 
dělalo by vám potíže  
ji nosit, ano? – 
a buďte pyšný, když ji máte, 
protože, já vím,  
myslíte si, že není důležité 
ji nosit, protože 
bydlíte v centru 
a všichni vás znají, 
ale někteří lidé  
vás neznají, 
a mohli by vám  
dělat potíže 
nebo nový hlídač 
nebo někdo. Ano? 
Proto buďte jako  
všichni ostatní 
a buďte pokorný, buďte 
jednoduchý, normální, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Já si skutečně vážím  
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mých bratrů a sester, 
jejich jemného připomínání. 
Někdy  
něco zapomenu, 
víte? 
Teď tedy dělám  
nějakou brigádu. 
Robotníka, víte? 
Dobrá. Dokud 
si nenajdete skutečnou práci, 
dělejte jakoukoli práci, 
ano? (Ano.) 
To je dobré,  
to je dobré. 
Buďte ale pečlivý, protože 
v centru, kdyby byl účet 
příliš vysoký, možná by ho 
zasvěcení nemohli zaplatit. 
Oni taky pracují  
jako vy, pochopte  
jejich postavení. 
Víte, když máte vy  
finanční potíže, 
měl byste chápat  
i jejich finanční potíže. 
(To je pravda.) 
Ano, vydělávají  
peníze velmi těžce a snaží se 
ušetřit, aby mohli chodit 
na skupinové meditace – 
někteří bydlí velmi daleko – 
a musí platit 
hodně za benzín 
a platí daně 
za auto a to všechno, 
a někdy si něco ušetří  
na setkání, takže kdyby 
byly výdaje na centrum 
příliš vysoké, možná 
by to pro ně bylo těžké. 
Bratře, rozumíte? 
Ano, opravdu rozumím, 
(Ano.) protože v té době 
jsem se jim snažil taky  
pomoct najít důvod,  
proč byl účet za elektřinu 
tak vysoký, 
ale v budoucnu – 
to mohu slíbit – 
pokud se v budoucnu  

stane stejná věc 
a nenajdou  
důvod, 
zaplatím ten účet. 
Dobrá. Souhlasíte  
s tím všichni? 
Je to v pořádku. 
Budeme se s ním snažit  
vyjít jako s bratrem. 
Dejte mu  
další tři měsíce, 
aby se napravil. (Ano.) 
Je to v pořádku, Petře? 
Nebo chcete víc času, 
nebo chcete méně času  
nebo…? Víte, zkušební lhůtu. 
Je to v pořádku? 
(Žádný problém. 
Děkuji Vám, Mistryně.) 
Chcete to dokázat. 
Protože v posledních  
několika týdnech jsem se 
k Vám hodně modlil. 
Tentokrát jsem se modlil, 
aby mi dal Bůh šanci 
to vysvětlit. 
Dobrá, dobrá, dobrá. 
Takže, děkuji, Mistryně.  
Děkuji mnohokrát. 
Jak to vypadá s vámi všemi, 
bratři a sestry? 
Jste spokojení 
s tímto řešením  
nebo chcete  
říct ještě něco? 
Mohli bychom hlasovat, 
Mistryně? 
Ano, hlasujte. 
Zavřete oči, Petře. 
Než budeme hlasovat, 
jen bych chtěl něco  
víc vysvětlit,  
aby o tom speciálně 
naši bratři a sestry  
tady, věděli. 
V dopise jsme  
mu psali 
i mailem,  
že když bydlí 
v centru, 

musí být nejen  
obyčejným zasvěceným, 
ale musí být  
dobrým příkladem. (Ano!) 
Všichni k němu  
vzhlíží. (Ano!) 
Zadruhé, 
v mailu  
mezi Nickem 
a kontaktní osobou 
jsem už zmínil,  
že má stále 
hodně problémů 
zvyknout si na nový život 
v Kanadě, (Ano.) 
proto se k němu musíme  
chovat s láskou a soucitem. 
Pomoct mu, ano. 
Ano, nemůžeme používat 
drastická opatření 
a myslím,  
že je to vaše učení 
a já ho velmi dobře uplatňuji,  
v našem centru. 
Ne, myslím, že to zrovna  
řekl, že by nedělal žádné  
drastické věci. 
Ano, děkuji, Mistryně.  
Nicméně, dobrá, 
všichni se někdy octneme 
v těžké situaci 
a muži jsou speciálně 
trochu nepořádnější, 
než ženy. 
Je to běžná věc,  
že zapomenete  
to a tamto, 
víte, nejsou na detaily,  
jako ženy 
a někteří muži jsou 
nedbalejší 
zapomětlivější, 
než jiní muži. 
A některé ženy 
jsou… a atd., atd. 
Takže Petře, 
musíte taky kontrolovat, 
jestli váš bratr   
říká věci, 
které jsou správné. 
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A bratři a sestry 
taky, víte,  
kdyby něco udělal špatně,  
napište mu zprávu 
a dejte mu ji na dveře. 
Řekněte mu, prosím, příště 
udělej toto, ano? 
Neříkejte mu: 
„Neudělal jsi toto.“ 
Jen mu řekněte: 
„Příště udělej toto.“ 
Například, neříkejte: 
„Zapomněl jsi zahasnout“ 
a toto a tamto, 
jen řekněte: „Příště 
zhasni světlo, 
sniž účet za elektřinu“ – 
myslím, snížit platby 
za účty elektřiny, 
něco takového, ano, 
Jen mu řekněte,  
co chcete, aby udělal. 
Například, 
„ukliď na zahradě,“ 
nebo „prosím,  
ukliď si v pokoji,“ nebo 
„nos pokaždé kartu  
o zasvěcení,“ 
a Petře, 
jestli tolik zapomínáte, 
navrhovala bych  
velmi snadné řešení: 
Nalepte si na dveře, 
než budete odcházet 
velkou ceduli 
s poznámkou, 
ano, „Teď si vezmu kartu.“  
„Teď si vezmu ID kartu,“ 
a když budete 
otevírat dveře, 
vzpomenete si, 
vrátíte se, 
vezmete si ID kartu,  
pověsíte si ji na košili 
a půjdete ven. 
Rozumíte, Petře? (Ano.) 
Jestli jste zapomětlivý, 
musíte si psát poznámky, 
abyste si věci připomínal. 
Nikdo jiný vám to 

stále připomínat nebude, 
rozumíte, bratře? 
(Ano, jistě.) 
Ano, jsou dva způsoby,  
jak spolu mohou lidé 
vycházet, špatný  
a dobrý, 
a pro mne existuje  
jen jeden způsob – 
ten správný, ano? 
Vždy si cením 
pozitivního řešení, (Ano.) 
ne negativního řešení. 
Ano. To je dobře, to je dobře, 
ale všichni se učíme, 
a bratrů a sester 
je taky hodně 
a každý má  
jiné myšlení, 
jiné zvyky 
a jiný způsob 
vyjadřování, 
proto musíme 
učinit náš život 
lepším pro sebe 
a vy sami si musíte  
připomínat, 
musíte vědět, 
co je správné 
a dělat to 
a nespoléhat na to,  
že vám to připomene někdo  
jiný, protože jste muž. 
Jste muž? 
Dobrá, ano, jste muž, 
nepochybuji. 
Mám na mysli to, 
že jste muž  
a už jste dospěl, 
jste zodpovědná osoba 
a vy jste dokonce 
dobrý praktikující. 
Řeknu vám. 
Takže, malé špatné zvyky, 
změňte je,  
ano, bratře? 
Není problém. 
A, nechtějte, aby vám 
špatné zvyky  
udělaly špatnou pověst. 

Nedopusťte, aby vás zvyk 
tahal dolů a udělal  
z vás, přede všemi,  
hlupáka. Proč? 
Musíte si získat 
respekt. 
Musíte dát  
lidem vědět,  
že jste muž, že jste 
respektující osoba, 
že jste zodpovědný, 
můžete udělat vše, 
co chcete. 
Teď si udělejte seznam věcí, 
které musíte udělat. 
Zapište si věci, které 
po vás chtějí, byste dělal 
a snažte se je dělat, 
je to snadné. 
Můžete to udělat přesně tak. 
Můžete? 
Jistě, není problém. 
Ano, není problém. 
Dobrá, to je tedy pro  
tentokrát, ano? 
Všichni souhlasí, šťastní? 
(Ano.) Dobrá!  
Máte tam něco dalšího? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač 
a já děkuji vám všem, 
že mi v tom věříte… 
Jste tak krásná. 
Miluji vás. 
Já vás taky miluji. 
Víte,  
to je ten problém 
s některými z nás. 
Neučili nás to, 
speciálně muže. 
Není to jen Petr, 
mnoho mužů je takových 
a řeknu vám, 
že tento malý problém 
někdy způsobuje  
rozpad manželství. 
Ano, způsobuje  
ztrátu zaměstnání, 
způsobuje zármutek 
ze ztráty milovaného, 
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takže dbejte na své  
životní prostředí. 
Ukliďte si tam, jako 
v hotelu první třídy. 
Pokud nevíte,  
jak vypadá hotel první  
třídy, jděte do nějakého, 
podívejte se tam, 
jděte domů  
a udělejte si to tak doma. 
Nemyslím stejnou  
dekoraci nic takového. 
Ukliďte si tam tip-top, 
že byste mohl jíst  
z podlahy. Ano? 
Udělejte to tak, jako bych  
vás měla zítra přijet navštívit. 
Co takhle? (Ano.) 
Protože já žiju tam,  
kde žijete vy. 
Já jsem tam, ano? (Ano.) 
Mějte respekt k mému místu, 
šetřete mé peníze 
za účet za elektřinu, 
udržujte můj domov čistý, 
zavírejte okna, 
udržujte vše  
v perfektním stavu, 
protože je to můj domov. 
Váš domov je  
mým domovem. Ano? 
Dobrá, děkuji vám. 
„Čistota je zbožnost.“ 
Dobrá, snažte se ji hledat.  
Kdybyste byl Bohem, 
Buddhou,  
jak byste se choval, 
jak byste jednal 
ve svém životě? Tak 
se to tak snažte dělat, ano? 
Ano. Připomínejte si 
tím, že si budete dávat 
na dveře poznámky… 
Pro všechny, nejen pro Petra  
– jsem si jista,  
že v centu chodí  
hodně  
takových Petrů. 
Je to jen tak,  
že oni tam nebydlí, 

proto to nikdo neví. 
Takže, řešení 
pro všechny Petry 
ve světě 
nebo v každém centru 
nebo v soukromí doma 
je takové: jakékoli jsou  
vaše nedostatky, 
například, 
většinou zapomínáte 
zavírat okno 
a necháváte zapnutou 
klimatizaci 
nebo topné těleso 
a roste vám účet za elektřinu, 
dejte si poznámku 
před své dveře. 
Než otevřete dveře, 
uvidíte ji. „Pamatuj! 
Zavřel jsi okno?“ 
Požádejte sami sebe. 
„Nezapomeň  
zavřít okno,“ 
nebo „Nezapomeň 
odnést odpadky.“ 
Jen si tam dejte celý seznam, 
a každý den, když  
půjdete ven zkontrolujte ten  
seznam, „Udělal jsem to? 
Číslo jedna, „Zkontrolováno.  
Udělal.“ Číslo dva, 
„Zavřel jsem okno?“ 
Jděte to vše zkontrolovat 
a vraťte se. 
„Zkontrolováno! Udělal jsem  
to.“ „Odnesl jsem odpadky?“  
Číslo tři – 
„Odnesl, zkontrolováno!“ 
A pak jděte ven. 
Ano. I kdybyste v tom čase 
zapomněli, vzpomenete si  
alespoň, když se vrátíte, 
znovu si vzpomenete, ano? 
Proto je lepší,  
když nikdy ve svém bytě  
neuděláte nepořádek, nebude 
to tam páchnout a nebudete  
dělat potíže sami sobě. 
Udělejte ze sebe  
perfektní obrázek 

k obdivu, respektu, 
krásného jogína, 
protože my nejsme  
v Himalájích. 
My jsme tady. Ano? 
Jsme s mnoha lidmi – 
a to je dobře! 
Je to hezké, je dobré  
mít velkou rodinu! 
Je to krásné. 
Jsme tady taky  
jeden pro druhého. 
Pomáhejte si vzájemně. 
Pamatujte si to. 
Takže, my jsme, co máme. 
Jsme rodina, ano? 
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