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Mohla by som vám 
dať zopár tipov. 
Niektoré som vám 
povedala. 
Môžete mať vlastné 
podnikanie. 
Ale vlastné podnikanie 
je riskantné. 
Takže si zvoľte pokojný  
život, od 8:00 do 17:00 
a zarábajte každý mesiac 
stabilnú sumu peňazí. 
Alebo si zvoľte riziko 
a staňte sa 
podnikateľkou, 
majte vlastnú firmu. 
Predtým, než začnete 
s podnikaním,  
musíte sa poobzerať, 
aký druh podnikania 
chcete robiť a či na to 
máte schopnosti 
alebo nie. 
Nepodnikajte  
len preto, 
že to robia susedia, 
pretože to vyzerá dobre 
a kúzelne, pretože 
máte väčšie postavenie. 
Ak chcete nejaké peniaze, 
potom sa musíte poobzerať 
po podnikaní, aj keby  
nebolo s veľkým titulom 
nebolo čarovné, 
aj keby to podnikanie  
nevyzeralo dobre. 
Musíte hľadať 
podnikanie, ktoré 
vynáša peniaze. 
To je hlavná vec. 
Pozerajte sa po podnikaní, 
ktoré dokážete robiť, na ktoré 
máte schopnosti, kde nie je 
priveľká konkurencia a kde 
určite zarobíte peniaze. 
A nepotrebujete 
veľa kapitálu, 
aby ste s tým začali.  
A aj keby ste o to prišli, 
nestratíte veľa. 

Viete, čo myslím? 
Prečo mnoho ľudí 
príde o podnikanie? 
Pretože robia to, 
čo ich susedia. 
Vidia suseda 
vyrábať veľa 
oblečenia 
a zarábať veľa peňazí. 
Myslia si: „Otvorím si takú 
istú firmu“, aj keď 
nevedia ako. 
Viete, čo myslím? 
Mnoho iných ľudí má 
prosperujúcu reštauráciu, 
s množstvom zákazníkov. 
Myslia si „Tiež si otvorím 
reštauráciu, aj keď 
nemám žiadne skúsenosti 
s reštauráciami.“ 
Takže predtým, než začnete, 
každý môže podnikať 
a byť úspešný, ak to robí 
s láskou a ak si 
nekladie príliš vysoké ciele, 
ak riziko a investície 
nie sú príliš vysoké. 
Majte malé podnikanie, 
potrebujete menej kapitálu 
ale neskôr zarobíte viac. 
A aj keď o to  
prídete, nezbankrotujete, 
pretože investícia 
bola veľmi malá. 
Je tak veľa druhov 
podnikania, v ktorých 
môžete zarobiť veľa 
peňazí a nemusíte 
vložiť veľký kapitál. 
A na začiatku, ak si nie ste 
istí, môžete si ponechať aj 
zamestnanie a popri tom 
podnikať. 
Závisí na tom, koľko 
máte peňazí a do akej 
miery sa chcete vložiť 
do toho podnikania. 
Ale musíte tú prácu 
milovať. 
Musíte milovať svoje 

podnikanie. 
Musíte do toho vložiť 
celé svoje srdce a za krátky 
čas sa stanete bohatými. 
Ale nemiňte všetko, 
čo zarobíte, 
to je najdôležitejšie. 
Musíte kupovať len to, 
čo stojí za každý halier, 
ktorý na to miniete. 
Môžete si dokonca 
kúpiť šaty z druhej ruky, 
čokoľvek, čo môžete použiť. 
Ale bez toho, aby ste museli 
minúť ťažko zarobené 
peniaze. 
A čím viac  
peňazí máte, 
tým viac môžete zarábať, 
pretože ich môžete 
investovať do banky. 
Aj keď len vložíte 
svoje peniaze 
ako vklad do banky. 
Ak vložíte 10 000 dolárov 
do dobrej banky, musíte 
vedieť, ktorá banka zarába 
dobre a do nej 
investovať, 
tak o 20 rokov neskôr 
máte stovky tisíc 
dolárov. 
A potom môžete 
založiť ďalšiu firmu 
a zarábať alebo investovať 
ešte viac. 
A takto zarobíte 
peniaze. 
Len proste všetko 
neminiete 
na dobré auto 
a krásne šaty. 
Všetko sú to prázdne veci. 
Mnoho ľudí má 
veľké podnikanie, 
veľké auto, jazdia na 
každom dobrom aute 
ale majú aj 
veľké, veľké dlhy. 
Míňajú viac, 
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ako zarábajú. 
Ak sa pozriete na človeka, 
ktorý jazdí na krásnom aute, 
a nocí krásne šaty, 
myslíte si, že to je 
milionár, 
no mýlite sa. 
Väčšina milionárov 
nejazdí na nablýskaných 
autách a nenosí také veci. 
Sú jednoducho šťastní, 
že majú peniaze. 
Nepotrebujú to ukazovať. 
Niekedy si kúpia auto 
z druhej ruky, 
pretože nemusia platiť 
daň z luxusu, 
ušetria 10 000 dolárov 
a jazdia rovnako. 
Mnohí jazdia  
nejaký čas na takom aute, 
potom sa im zunuje 
a predajú si. 
A vy si môžete kúpiť 
takéto auto povedzme 
za polovičnú cenu. 
Alebo prinajmenšom 
za 2/3 ceny alebo 1/3 ceny. 
Nemusíte platiť 
daň z luxusu 
a to auto stále jazdí dobre. 
Jazdí tak isto. 
A napríklad 
si môžete kúpiť šaty 
za rozumnú cenu. 
Nemusíte si kupovať tie 
od módneho návrhára. 
Viete, čo myslím? 
A vyzeráte inteligentne 
a dobre. 
Pretože viete, 
ako sa obliecť, nemusíte 
platiť veľa peňazí. 
Alebo niekedy idete 
a kúpite si šaty z druhej ruky 
v obchode pre hviezdy. 
Veľmi drahé šaty, 
ale oni ich 
predávajú veľmi lacno. 
A vy vyzeráte  

elegantne. 
Musíte vedieť ako 
spravovať svoje peniaze. 
Nakupujte potraviny 
vo veľkoobchode,  
vyrobte si džem a podobne. 
A ak je to lacné, 
takto ušetríte. 
Takto sa ľudia stávajú 
milionármi. 
Nie len zárobkom, 
nie len riskovaním 
v podnikaní 
ale aj šetrením. 
Vedia to. 
Vytlačia poslednú 
kvapku zubnej pasty, 
nevyhadzujú 
spolovice plnú. 
Všetko čo ušetríte, 
to zarobíte. 
A je to veľmi ľahké 
byť bohatý, verte mi. 
Dříve jsem neměla 
žádné peníze. 
Byla jsem mniška, 
neměla žádné peníze. 
Ale nechci si brát 
peníze 
od lidí. 
Takže dělám plno věcí. 
Dokonce pěstuji 
fazolové výhonky. 
Mnoho vrstev. 
Pouze na to dáte fazole. 
A dáte na to další vrstvu 
látky 
a potom mnoho. 
Prodala jsem jich mnoho, 
například, a teď už 
umím vydělat peníze. 
A později jsem měla mnoho 
lidí, kteří mě následovali a 
zůstali se mnou jako rezidenti 
Musela jsem nakrmit 
také je. 
Přemýšleli jsme, jak vydělat 
peníze společně. 
Šla jsem a koupila jsem 
velice levný materiál, 

který byl ve výprodeji  
z minulého roku, ale který 
nikdy nevychází z módy. 
Něco jako teplé látky 
a takové věci, 
nikdy nejsou nemoderní. 
A udělali jsme z toho pončo, 
takový teplý kabát. 
A udělali jsme Quan Yin 
oblečení a 
prodali ho lidem. 
Koupili jsme to 
velmi levně, 
protože jsme to koupili ve 
výprodeji, ve velkoobchodě 
Ve velkoobchodě, protože 
se jich chtějí 
zbavit, 
protože dělají 
každý rok nové. 
Ty staré  
prodávají levně. 
Takže jsme na tom vydělali. 
Můžete dělat cokoli. 
A je mnoho věcí, 
mnoho způsobů, 
jak podnikat. 
Lidé se na to dívají z patra 
protože 
ta práce není příliš přitažlivá. 
Nehledejte 
oslňující titulky, 
hledejte, kde vydělat peníze. 
Protože občas 
otevřete restauraci 
například, 
jako podnikání. 
Většina lidí z Aulac 
otvírá ráda restaurace. 
A otvírají rádi 
veliké restaurace 
s bílými ubrusy 
a bílými 
ubrousky. 
A všechno je 
skleněné a nablýskané 
a luxusně vypadající. 
Ale vydělává to málo 
peněz, protože musíte 
platit za prádelnu 
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a za střídající se 
číšníky. 
a mnoho dalších věcí. 
Plno problémů. 
Ale niektorí ľudia 
si otvoria reštauráciu, 
napr. rýchle občerstvenie 
alebo kaviareň a zarábajú 
veľa peňazí. 
Dokonca aj tí, čo len 
predávajú vonku hotdogy, 
zarábajú oveľa viac 
ako niektoré veľké  
začínajúce reštaurácie. 
Na otvorenie veľkej 
reštaurácie potrebujete  
veľa peňazí. 
Pretože na začiatku 
neprichádza tak veľa 
zákazníkov a musíte 
platiť čašníkov, 
dane, kupovať servítky 
a každú možnú 
maličkosť. 
Ale napr. v rýchlom 
občerstvení nemusíte 
kupovať servítky. 
Neplatíte za 
obrusy. 
Nepotrebujete veľa 
čašníkov 
a robíte to sami. 
Alebo ľudia, ktorí predávajú 
v stánku s hotdogmi, 
nepozerajte sa na nich 
zhora, 
zarábajú veľa peňazí. 
Nemajú žiaden 
kapitál. 
Žiaden nepotrebujú. 
Napríklad tak. 
A platia veľmi malé dane, 
pretože nemajú 
reštauráciu. 
Nemusia platiť 
personál. 
Pozerajte sa po veciach, 
ktoré zarábajú peniaze. 
Kúpte si len vegetariánsky 
(vegánsky) stánok 

s hotdogmi, tofu alebo 
niečím iným. 
Postavte ho niekde, 
kde prechádza 
veľa ľudí. 
Zarobíte veľmi rýchlo, 
pretože viac predáte. 
V reštaurácii možno  
predáte naraz jedlo 
za veľa peňazí. 
Ale koľko 
takých razov 
môže takto zarobiť? 
Ale napríklad hotdog  
predáte každú sekundu 
alebo každé dve 
tri sekundy. 
Potom zarobíte 
veľa 
peňazí 
veľmi rýchlo. 
To je len príklad. 
Len prosím teraz nechoďte  
všetci von predávať hotdogy. 
Len vám vysvetľujem 
na príklade rozdiel 
medzi slávou a peniazmi. 
Ak sú peniaze to, čo chcete, 
pozerajte sa po peniazoch, 
aj keď zo skromnej práce. 
Ak chcete slávu, 
potom samozrejme viete, 
kam ísť. 
Je veľmi jednoduché  
byť bohatý, verte mi. 
Už to tu máte. 
Máte každý deň 
toľko nápadov, 
len ich realizovať. 
Vyberte si z nich nejaký 
vhodný nápad a potom 
môžete zarobiť peniaze. 
Viem to. 
Mimochodom, byť 
bohatý je tiež v poriadku. 
Ale pretože 
oni to nechcú, 
mnoho druhov 
trpiacich Budhov. 
My už sme aj tak  

všetci Budhovia. 
Niektorí trpiaci 
a niektorí šťastní. 
Viete, čo myslím? 
Či praktikujete alebo nie, 
taký je život. 
Niektorí ľudia sú šťastní, 
niektorí sú bohatí, 
niektorí sú chudobní. 
Mám na mysli,  
že po osvietení 
môžete tiež zmeniť 
svoj osud. 
Ak nikomu neublížite tým, 
že budete bohatí, 
môžete to zmeniť. 
Potom zarobíte 
veľa peňazí, 
keď pomôžete ľuďom, 
žiadne ubližovanie. 
Ak tu vidíte nejakých 
chudobných Budhov, je to  
preto, že nechcú byť bohatí. 
Majú právo nebyť 
bohatí. 
Môžete použiť peniaze 
rôznymi spôsobmi. 
Ale niektorí ľudia radi 
zostávajú skromní. 
Nechcú zmeniť 
svoj život. 
Ale ak chcete, hovorím vám, 
že môžete. 
To je všetko. 
Byť bohatý alebo chudobný 
nie je preto, 
že by ste nemohli byť  
schopní zarobiť peniaze 
ale preto, že viac šetríte 
a viete, ako s nimi narábať. 
A to je dovolené 
v rámci zákona karmy. 
Je to povolené. 
Napríklad v tomto živote 
vám je povolené 
mať len 100 dolárov. 
Ale tých 100 dolárov, 
ktoré sú vám dané, 
môžete investovať. 
Je to na vás. 
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Môžete to urobiť 
ale len s kapitálom 
v hodnote tých 100 dolárov, 
napríklad, 
vidíte, čo myslím? 
Takže je to povolené, 
môžete zmeniť svoj život. 
Niekedy môžete 
napríklad v rušnej 
doprave kľučkovať, 
a ísť rýchlejšie. 
Neporušili ste žiaden zákon 
a ani ste nešli 
nijako rýchlejšie, 
len ste kľučkovali. 
Ak ste zaneprázdnení. 
To je spôsob. 
Je fajn byť bohatý, 
je to super. 
Vlastne sa nič nemení. 
Nič sa nemení. 
Po tom, čo zbohatnete, zistíte, 
že sa nič nemení. 
Preto sa o to mnoho 
ľudí nestará. 
Proste len zostanú 
chudobnými Budhami. 
Sú tak šťastní. 
Je to tiež v poriadku. Fajn. 
Je to veľmi milá otázka. 
Prišli ste priamo 
z Hanoja? (Áno.) 
Práve teraz? Minulú sobotu. 
A zostávate  
v USA 
alebo sa vraciate domov? 
Nie, žijem v Hanoji. 
Stále žijete v Hanoji? 
Áno, aj tam pracujem. 
A môžete sem prísť? 
Takto? 
Áno, obchodne. 
To je dobre, 
obchodne je dobre, 
vidíte? 
Keď ste 
obchodníčka, 
máte viac slobody. 
Takže zarábanie peňazí nie je 
zlé, pokračujte v tom prosím. 

Ďakujem! 
Peniaze vám pomôžu. 
Máte právo cestovať, 
pretože ste 
obchodníčka. 
To veľmi pomáha. 
Dostanete sa sem ľahšie 
ako väčšina obyčajných 
Aulačanov (Vietnamcov). 
Vidíte, hovorím vám 
 že zarábanie peňazí je dobré. 
Čokoľvek máte radi, je dobré. 
Čokoľvek máte radi, 
je dobré. 
Mať peniaze 
nie je aj tak žiadna veda. 
Stále jete jedno alebo dve 
jedlá denne a naraz nosíte 
len jedno oblečenie. 
Je to tak? 
A poviem vám, 
že všetky tieto krásne šaty 
niekedy nie sú 
pohodlné. 
Je to veľmi oficiálne. 
Musíte sedieť týmto  
spôsobom 
a chodiť takto, 
rozprávať takýmto spôsobom. 
Prosím, Majsterka, 
chcem sa vás spýtať, 
ako zistíme, či má nejaký 
sen duchovnú hodnotu 
alebo je to len sen? 
Inými slovami, či je sen 
duchovným zážitkom 
alebo nie? 
Ako to zistíme, 
Majsterka? 
Ak sa zobudíte, 
sadnete si 
a všetko si pamätáte 
a je to šetko veľmi jasné, 
potom to viete. 
Väčšina snov 
sú len pozostatkom 
dojmov mysle 
takže ich zabudnete. 
Ale ak vo vás zanechal sen 
hlboké dojmy, 

potom to budete vedieť, 
máte intuíciu. 
Áno Majsterka, ďakujem. 
Rado sa stalo. 
Nateraz je to 
všetko. 
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