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Sú to skutoční mnísi,
Životodarné jarné slnko a dážď
nosia veľmi jednoduchý
odev, no sú aj
Rád by som sa s vami
veľmi krásni.
podelil so svoju skúsenosť
Ďakujem vám, Majsterka.
spred 3 rokov.
Veľmi vám ďakujem,
V tom čase, bolo to
že ste dnes večer prišli.
v Los Angeles, Majsterka
Som veľmi šťastný,
dávala zasvätenie a pýtala sa
že môžem hovoriť v mene
na vnútorné zážitky
svojich priateľov z Paríža.
praktikujúcich.
Radi by sme vedeli,
Som
kedy nás plánujete navštíviť
nasledovníkom Cao Đài
v Paríži?
ale nevidel som Majsterku
Možno nasledujúci rok.
ako Budhu alebo Ježiša
Ďakujem vám.
ani ako iného Majstra.
Nemáte za čo.
Videl som Majsterku
Všetci ste rozumeli,
ako moslimského Majstra,
viem to.
vedúceho skupinu moslimov.
On chce, aby som ich
Kráčali púšťou.
prišla navštíviť do Paríža.
Možno Majsterka
Takže som povedala,
už zasvätila
že možno budúci rok,
týchto moslimov.
a on mi za to
Preto teraz, keď som ju
poďakoval.
videl nosiť tieto
Kým ste v tomto svete
šaty…
a ste žena,
Moslimské.
musíte sa obliekať
Moslimské alebo egyptské
ako žena.
šaty, neprekvapuje ma,
Áno, áno,
keď nosí
je to tak.
tradičné rúcho Budhu,
Ona hovorí,
Quan Yin Bodhisattvy
že kým som na tomto svete
alebo niekoho iného.
a som žena, musím sa
To preto, že Majsterka
obliekať ako žena.
ich reprezentuje.
A v prípade,
Chcela by som len
ak si myslíte, že žena
spomenúť
sa nemôže stať Budhom,
prekrásnu prehliadku,
alebo že krásny človek
ktorú ste urobili.
sa nemôže stať Budhom,
Áno,
myslím, že by ste o tom
skrášľujeme svet.
mali znovu popremýšľať.
Obdivovala som každý
Znovu to uvážiť.
skvelý odev,
Ctihodná Majsterka,
každú krásnu maľbu.
moja žena a ja sme boli
Všetko v tej miestnosti
zasvätení pred 4 dňami.
je znamenité.
To je láska ku kráse.
Sme zo San Diega.
Ďakujem vám, ďakujem.
Kúpili sme si lístky
Vidíte, máme tu
do Chicaga, no moja žena
toľko mníchov
bola veľmi chorá.
z Kórey.
Boli sme veľmi smutní,

lebo ak by sa to nezlepšilo,
nemohli by sme pokračovať
a navštíviť Majsterku.
Takže sme si každý večer
kľakli a modlili sa.
17. sme nastúpili
na lietadlo,
no moja žena
bola stále veľmi chorá.
Ale vďaka Majsterkinmu
požehnaniu, po tom, ako sme
nastúpili do lietadla,
sa postupne cítila lepšie.
Potom sme získali zasvätenie,
želali sme si vidieť
Majsterku, a vskutku
naša modlitba bola vyslyšaná.
Máme šťastie, že môžeme
vidieť a počuť
Majsterkinu prednášku.
Máme možnosť
meditovať s tisícami
spolu – praktikujúcich.
Vďaka požehnaniu
a najvyššej sile,
dokážem sedieť a meditovať
3 alebo 4 hodiny.
Po meditácii
sa moja myseľ cíti osviežená
a ľahká
a ja sa cítim zdravý.
Takže dnes by sme moja žena
a ja, radi ponúkli
Majsterke svoj rešpekt
za jej láskavosť.
Sme vám vďační
a prajeme
to najlepšie všetkým
spolu – praktikujúcim.
Prišiel
z Au Lac (Vietnam).
Preto rozprával
veľmi dlho,
pretože mal dlhú cestu.
Práve poďakoval,
pretože jeho žena bola chorá
predtým, než sem prišiel
a oni sme chceli prísť
kvôli zasväteniu
a meditácii,
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prihodilo
a tak ďalej.
počas dňa.
A ona bola veľmi,
A vyzerá to, že tie myšlienky
veľmi chorá, nemohla by ísť,
môžu byť riešeniami
keby to tak pokračovalo.
problémov, no často s tým
Ale neustále sa modlili
bojujem a odháňam ich,
každý deň a nakoniec
pretože hľadám
sa jej polepšilo
vnútorného Majstra,
a teraz ďakujú,
so svetlom a zvukom.
a majú veľmi dobrú
Ale keď je po meditácii,
a príjemnú meditáciu.
nemôžem si spomenúť
Keď sa ideme najesť von,
na riešenia, ktoré som počul.
dávame si pozor na jedlo.
Nechajte to proste tak.
Premýšľam
Keď taká myšlienka príde
o otvorení reštaurácie
a vy si myslíte,
pre každého,
že je to riešenie
pretože ľudia chcú
vášho problému,
jesť vegetariánsky.
je to dobré, je to dobré.
Prajem vám veľa šťastia.
Zapíšte si to.
Dobre, robte akúkoľvek
Vždy pri sebe majte
prácu, akú chcete.
poznámkový blok a pero
Veľa šťastia. V súčasnosti
počas meditácie, dobre?
je mnoho vegetariánskych
A čokoľvek si chcete
reštaurácií a obchodov
zapamätať, len si rýchlo
so zdravou výživou.
zapíšte hlavný bod
Však?
a potom znovu pokračujte
Môžete variť sa stravovať sa
v meditácii.
vegetariánsky, áno?
Niekedy to tak robím
Vegetariánska šunka,
aj ja.
úplne bez vajec,
Niekedy zabudnem,
bez tuku, nič také.
čo ďalšie mám urobiť,
Vegetariánska šunka,
o koľkej je
vegetariánska kapusta,
nejaké stretnutie a podobne,
vegetariánska mrkva.
tiež si to musím zapísať.
Toľko
A počas meditácie
vegetariánskych vecí,
si niekedy spomeniem
a vegetariánske tofu.
veľmi jasno,
Robte, čo chcete.
čo musíme urobiť,
Majsterka,
alebo ma napadne veľmi
chcem sa vám poďakovať
jasné riešenie nejakého
za vašu pomoc, ktorú mi
problému. Takže to je dobré.
dávate v mojom živote
Len si to zapíšte a vyškrtnite,
za posledné dva roky.
čo nepotrebujete,
Pomohla ste mi veľmi veľa.
a neskôr použite to,
Ale mám jednu otázku.
čo potrebujete.
Keď praktikujem,
zistil som, že keď si sadnem
Len si zapíšte,
a chcem meditovať, často
čo je pre vás dôležité.
mi na myseľ prichádza
Poznačte si to len stručne,
mnoho myšlienok
tak, aby ste
o tom, čo sa mi
tomu vy rozumeli,

to je fajn…
Urobte to, dobre?
Urobte to. Žiaden problém.
Čokoľvek príde,
je tiež skúsenosť.
Nemusí to vždy byť svetlo
alebo zvuk.
Závisí to na hĺbke.
Niekedy
nám Majster dáva aj
nejaké vedenie ohľadne
nejakého každodenného
problému. Aj to je
výsledok meditácie.
Niekedy sa cítime
veľmi pokojní a milujúci
a chceme urobiť niečo
dobré pre ľudí,
aj to je výsledok meditácie.
Aj to je zážitok.
Drahá Majsterka.
Mám jednu otázku
o koncepte Boha. (Áno.)
Vždy nás učíte, že by sme sa
mali modliť k Bohu
alebo Podstate Budhu
a požiadať o pomoc. (Áno.)
Učíte nás tiež,
že máme Podstatu Budhu
vo svojom vnútri. (Áno.)
My sme Boh, (Áno.)
v určitom zmysle.
Preto som zmätený,
či existuje Boh,
ktorý je vyšší než my,
alebo je to tak,
že my sa môžeme napokon
sami stať Bohom?
Koncepcia Boha
nie je taká,
ako o nej uvažujeme.
Ak vám hovorím,
aby ste sa modlili k Bohu,
je to preto, že my vždy
očakávame, že existuje
vyšší Boh, ako sme my,
čo je tiež pravda,
vyšší, než naše uvažovanie.
Viete, čo myslím?
Vyšší,
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jej Boh, náš Boh.
než naše očakávanie
Ďakujem.
ľudskej bytosti,
Pamätám sa,
ľudského štandardu.
keď som išla do Kostariky,
Takže je to v poriadku
nejakí ľudia sa ma pýtali:
modliť sa k tomu Bohu.
„Máme sa modliť k vám?
Okrem toho,
za všetko,
Boh je veľa vás,
čo nedokážeme urobiť
je vo vás, takže je ľahké
alebo za všetko v živote?“
modliť sa, dobre?
Odpovedala som:
Existuje Boh,
„Nie, nemusíte to robiť.
ale nie je Boh
Všetko, čo skutočne
spôsobom, ako sme zvyknutí
nemôžete urobiť, aj keď
uvažovať, áno?
ste sa snažili zo všetkých síl,
Takže aký je rozdiel
potom sa modlite.
medzi Bohom,
Alebo sa modlite sa
Budhom, Bodhisattvom
a snažte sa so všetkých síl.
a všetkými týmito konceptmi.
Nemusíte sa ale modliť
Som zmätený.
vždy za všetko.
Rozdiel je v tom,
A Marcos povedal:
aby ste mali
„Ach Majsterka,
možnosť voľby.
my sa modlíme za všetko,
Modlite sa v jednom čase
vždy.“
k jednému, majte zmenu.
Je ako dieťa.
Dobre, ďakujem.
Veľké dieťa.
Druhá otázka je,
Takže robte, čo chcete,
ak sme Bohom, mali by sme
čokoľvek, s čím sa
uctievať seba?
cítite šťastní,
Čokoľvek chcete.
je vám príjemne
Ak si myslíte,
a čokoľvek, čo vám prináša
že si zasluhujete dostatočne,
najviac uspokojenia
aby ste uctievali sami seba,
duchovne, to robte.
urobte to.
Dobre?
Ak ste presvedčení,
A pomaly, pomaly
že ste Boh,
si uvedomíte,
a ak kedykoľvek, keď sa
ku komu sa modlíte
modlíte k sebe,
a čo je Boh,
dostanete všetky odpovede
kto je Boh, dobre?
a všetku pomoc,
Počúvam všetky tieto
potom sa modlite k sebe,
jazyky a to všetko.
uctievajte sami seba.
A prišlo mi na myseľ:
Ak sa modlíte k Bohu
„Prečo a načo
a dostanete pomoc od Boha,
bolo vytvorených
čokoľvek chcete.
Dôležitá vec je,
toľko jazykov?“
že ste šťastní a že
Áno, otravné, však?
dostanete to, čo si želáte,
V Biblii
nejde o to, ku komu sa
je príbeh
modlíte. Pretože my všetci
o Babylonskej veži.
sme aj tak jedným – ja, vy,
To je možno odpoveď
môj Boh, váš Boh, jeho Boh,
na vašu otázku.

No v každom prípade
môžete pochopiť, prečo.
Pretože kedysi
sa ľudia pokúsili vytvoriť
svetový jazyk, no nie veľa
ľudí ho prijalo, preto stále
hovoríme španielsky,
anglicky, francúzsky.
Môžeme tak hovoriť stále.
Ale aspoň by sme mohli
mať jeden svetový jazyk,
to by bolo dobré.
Alebo si jeden zvoliť.
Hlasovať za jeden,
hlasovať za angličtinu,
za španielčinu alebo za
iný jazyk a potom budeme
musieť všetci poslúchnuť.
To by bolo fajn.
Ale oni to nechcú.
Preto máme problémy.
Musíme sa s tým zmieriť.
Takže aspoň ja hovorím vám,
všetkým mojim žiakom,
aby ste sa naučili anglicky,
aby sme spolu mohli
komunikovať aspoň
v angličtine,
kamkoľvek ideme,
pretože angličtina je teraz
tak trochu pohodlnejšia
a väčšina ľudí ju už ovláda,
väčšina ľudí ju už ovláda,
takže najlepšie by bolo,
keby sa menšina
prispôsobila.
V opačnom prípade budeme
vyčkávať na esperanto.
a ono nikdy nepríde.
Musíte mi odpustiť,
že vám beriem toľko
z vášho času.
Predovšetkým milujem ľudí.
Mám mnoho priateľov
v Kostarike,
ktorých veľmi milujem.
Ako viete, ľudia
majú stále s niečím
problémy.
Preto prichádzajú za mnou.
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taká veľká skupina ľudí,
a odkedy poznám vás,
príde na neznáme miesto,
hovorím im,
kde sa hovorí jazykom,
„Modlite sa k Majsterke“.
ktorý nepoznáte
A oni dostali odpovede.
a sadnete si tam
Moja otázka teraz je:
na tri dni
Robím to správne?
a nerobíte žiadne problémy?
Áno, správne.
Chcem len povedať
Akokoľvek môžete,
veľmi stručne,
pomôžte im,
že napriek tomu všetkému
akúkoľvek radu, ktorú im
chceme ešte dať
môžete dať, im dajte.
špeciálne požehnanie
Ale môžete sa
našim prekladateľom
modliť k Majstrovi,
a poďakovať im
samozrejme,
veľmi pekne, pretože
aj ja sa modlím k Majstrovi.
vďaka nim je to
Quan Yin jazyk,
veľmi pohodlné.
zvuk, ktorý počujeme
Vyzerá to, že je to veľmi
vo vnútri, je medzinárodný,
veľký kus práce, prekladať.
medzi – galaktický jazyk.
Áno, je to veľká vec.
Pretože pozrite sa, ako
Je to kus práce
spolu navzájom vychádzate.
simultánne prekladať.
Vôbec sa nepoznáte.
Majsterka je krásna.
Niekedy pošlem
Moja skúsenosť, keď som
skupinu ľudí, aby niekde
po prvý krát videl vašu fotku
urobili nejakú charitatívnu
po mnohých rokoch
prácu,
zdržiavania sa v prítomnosti
a oni sa nikdy
svätých mužov, lámov,
navzájom nepoznajú.
guruov, jogínov, …
Ale ako náhle
Všetko to spočívalo v nájdení
si spolu sadnú,
Boha vo vlastnom vnútri.
potrasú si ruky
Naučil som sa,
a proste pracujú
že vo všetkých učeniach,
a rozprávajú sa
všetci proroci
ako dlhoroční priatelia.
na svete,
Pretože si všetci navzájom
učili, že Boh
dôverujeme. A je to veľmi
je vo vnútri
ľahké porozumieť si
a my sa musíme
v našej skupine,
vrátiť domov v našom
za predpokladu, že meditujete
vnútri a nájsť Ho. (Správne.)
a ste úprimní
A s vami som zistil,
a potom všetci získame druh
že starobylé učenie
vnútornej komunikácie,
je znovu živé, veľmi živé.
vnútorného spojenia.
Učenie Budhu,
Je to niečo,
čo nemôžeme vysvetliť,
Ježiša Krista, Lao-c',
niečo také, že si proste len
Chuang-c', a všetkých
dôverujeme a máme sa
dávnych je dnes znovu živé.
v láske. A jednoducho
A to, čo vy učíte,
spolu vychádzame dobre.
je nájsť cestu späť domov,
Dokážete si to predstaviť,
čo je skutočná modlitba,

skutočná meditácia.
A spojiť sa
s každou žijúcou bytosťou
na svete,
pochopiť podstatu.
Pretože je taká jednoduchá,
ale stáva sa takou
zložitou,
pretože veľa ľudí
to nesprávne vysvetlilo
a my sme natoľko navyknutí
na mnoho povier o Bohu,
že keď je Boh
rovno pre vami,
nedokážete mu čeliť.
Správne!
Pozrite na seba, na všetkých
týchto Bohov. Správne!
Takže dnes som bol veľmi
v rozpakoch,
pretože som sa pokúšal
hovoriť so svojej skúsenosti.
A to, čo chcem
v skutočnosti povedať, je:
„Stretol som Boha tvárou
v tvár.“ Našiel som spôsob,
ako sa vrátiť domov, a nie je
treba hrať viac hier,
viac už netreba veriť
poverám.
Treba len praktikovať,
skutočne sa modliť.
Áno, modliť sa v skrytosti.
Presne to,
čo učil Kristus,
my praktikujeme, (Áno.)
ísť do seba,
nájsť Boha vo svojom vnútri
a milovať sa navzájom,
len milovať jeden druhého.
Veľmi jednoduché.
Je to také jednoduché.
A to je to,
čo sa tu deje.
A mám to tak rada.
Presne to sa deje.
Len sa pozrite
na Boha vedľa vás.
Pozrite sa a precíťte
lásku, ktorú máte.
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Koľko ľudí pracuje
aby ste sem mohli prísť
a sedieť v teple, v pohodlí
so všetkým týmto
pripraveným vybavením
a všetkým jedlom v kuchyni?
Títo ľudia pracujú každý deň,
tá istá skupina.
Pracujú ako dobrovoľníci.
Pozrite sa na všetku tú prácu.
Ak tu nedokážete
cítiť lásku
a šťastie,
dobre, Budha vám pomôže.
My sme rôzni Budhovia.
Vidíte, toto je Boh.
Toto je láska.
Toto je pravá láska,
bezpodmienečná láska.
Môžete ju nájsť
kdekoľvek?
Platíte si za prvotriedny
hotel a niekedy ani
nedostanete také služby.
Nie s láskou.
Nie vždy. Nie vždy,
keď zaplatíte peniazmi,
dostanete
prvotriedne služby.
Nie, nie, nie.
Často ste
sklamaní
a vlastne kvôli ničomu.
A niekedy sa vám dostane
dokonca zlých spôsobov,
za peniaze, ktoré zaplatíte.
Takže toto je pravá láska.
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