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Majster vždy vie, 
čo je pre nás najlepšie 
 
Chcem vám povedať mnoho 
vecí ale je lepšie, keď ich 
nepoviem. Je ťažké 
hovoriť veci, 
ktoré nepatria do tohto sveta. 
Je ťažké 
hovoriť veci, ktoré ste 
predtým nikdy nepočuli. 
Na príklad, 
ak vám poviem, 
že je veľmi ťažké 
vidieť a stretnúť Majstra, 
asi si pomyslíte: 
„Ach! Ona chce, 
aby sme ju uctievali, 
aby sme ju oceňovali.“ 
Alebo ak vám poviem: 
„Keď ste v prítomnosti 
Majstra, 
je to dokonca lepšie 
ako meditácia“, 
vy poviete: 
„Ach! Ona nás potrebuje. 
Chce, aby sme ju chodili 
navštíviť každý deň.“ 
Keď poviem „Majster“, 
nemyslím seba. 
Myslím všeobecné označenie 
tohto druhu úrovne 
špeciálnej bytosti. 
Majster neznamená 
nevyhnutne mňa. 
Zahŕňa to 
mnoho ďalších osôb, 
ktoré dosiahli túto úroveň 
v minulosti, v prítomnosti 
a v budúcnosti. 
Presne ako človek, 
ktorý získal 
titul doktora, 
doktora medicíny, 
filozofie, psychiatrie, 
psychológie 
a ďalších vedných odborov. 
Takže keď doktor povie: 
„Ach áno, musíte ísť 
k doktorovi, 

ak máte túto chorobu 
a jedine doktor dokáže 
túto chorobu vyliečiť“, 
to neznamená, že sa ten 
doktor cíti veľmi pyšný. 
Ten doktor 
len hovorí pravdu. 
A doktor neznamená, že to 
je jedine on alebo ona, 
myslí tým akéhokoľvek 
iného doktora, 
ktorý má špecializáciu 
na liečenie našej choroby. 
Keď nám Majster 
niečo dáva, 
čokoľvek, 
niečo nám ponúka, 
nejde o tú vec samotnú. 
Je to niečo iné, neviditeľné, 
Je to niečo iné, 
neviditeľné, 
čo je k nám dopravené 
týmto materiálnym spôsobom 
cez tú materiálnu vec. 
A tieto veci 
sú veľmi drahocenné. 
Takže ak sa nám prihodí, 
že tieto veci zjeme 
alebo s nimi prichádzame 
do kontaktu, 
cítime v našom živote zmenu. 
Alebo niekedy 
v nás Majster 
hovoreným slovom 
prebudí niečo, 
čo je nevysloviteľné, 
alebo z nás odoberie niečo, 
čo nepotrebujeme, 
čo je 
bremenom pre našu dušu. 
Majster dáva a berie. 
Majster dáva to, 
čo je pre nás dobré 
a pokúša sa odobrať to, 
čo nám škodí. 
Ale niekedy 
je ťažké vysvetliť 
všetky tieto veci. 
Práca Majstra je ťažká. 
Ak nám Majster 

niečo dá, pravdepodobne 
si pomyslíme: „Ach, 
cukrík. Môžem si ich kúpiť. 
To nie je nič. 
Je dokonca príliš sladký. 
Nechutí mi.“ 
A keď Majster povie 
„Dajte mi niečo“ 
alebo „Dajte 
Majstrovi niečo“, 
pomyslíte si: „Ach, 
potrebuje našu vec.“ 
Kvôli tomu je to ťažké. 
Toto robí prácu 
Majstra ťažkou. 
Pretože to, 
čomu rozumieme, 
je niečo, 
čo prináleží tomuto svetu. 
A to čo nás Majster 
učí a snaží sa priniesť 
do nášho porozumenia, 
patrí niečomu inému, 
patrí to do 
vyššieho rádu 
univerzálnej civilizácie. 
Preto je 
veľmi ťažké učiť 
ľudí tohto sveta. 
Niekedy ľudia 
chápu doslovne. 
Napríklad keď poviem 
v čase zasvätenia, 
že by ste mali 
všetko robiť 
v mene Majstra, 
ako keď robíte 
charitatívnu prácu 
a mali by ste ju robiť 
v mene Majstra, 
potom nemáte 
ani zlú ani dobrú karmu, 
potom ste oslobodení 
od záväzku. 
Myslím to len mentálne, 
že by ste mali veci robiť 
vždy bez ega, 
bez premýšľania, že sme to 
my, kto to robí. 
Mali by sme to robiť tak, 
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akoby sme boli správcami 
majetku a Majster 
vlastní ten majetok. 
Ale nie je potrebné 
previesť celý váš dom, 
váš majetok 
a váš bankový účet 
na meno Majstra. 
Presne tak isto, 
ako by ste sa mali 
postarať o vaše deti 
a i svoje podnikanie 
robiť v mene Majstra. 
Ale nemusíte 
premenovať svoju firmu, 
aby bolo meno Majstra 
v názve spoločnosti. 
Nemusíte zmeniť priezvisko 
všetkých svojich detí 
na priezvisko Majstra. 
Pretože toto je 
materiálny svet, čokoľvek 
robíme, to proste robíme. 
Robíme to podľa zákona 
materiálneho sveta 
ale udržiavame svoju myseľ 
v určitom druhu duchovného 
poľa v našom srdci, 
udržiavame sa 
v duchovnom postoji, 
na duchovnej výške 
vo svojom srdci i mysli. 
Takýmto spôsobom 
nie sme zviazaní 
materiálnym otroctvom 
ale sme vždy slobodní 
v našej mysli. 
To je všetko. 
Niekedy vie Majster 
príliš veľa vecí 
a my tie veci nevieme 
a sme prekvapení, 
keď ich počujeme. 
Nerozumieme. 
A Majster je niekedy 
tiež prekvapený, 
že týmto veciam 
nerozumieme. 
Takže sa musíme naučiť 
rozumieť si navzájom. 

Majsterka, 
meditovanie je v realite 
niekedy veľmi ťažké 
v určitej atmosfére. 
Občas sa cítim 
veľmi napätý. 
Cítite sa zle? 
Ťažko. 
„Ťažko znamená, 
že do toho musím 
vložiť veľa energie 
kvôli tej atmosfére. 
A samozrejme 
ak prídem sem 
alebo zostanem doma, 
je to veľmi ľahké. 
Aj tak meditujem. 
Ale niekedy cítim, 
že musím vydať viac energie. 
Ťažké. Áno, áno. 
Keď meditujem 
v dobrej atmosfére, 
je to veľmi ľahké. 
Určite áno. 
Keď meditujem 
v zlej atmosfére, 
potom je to veľmi napäté. 
Áno, áno. 
Tomu rozumiem 
a verím tomu. 
Pretože sme ešte 
neutiekli vplyvu 
materiálneho sveta. 
Ale aspoň teraz vieme, 
že materiálny svet 
má na nás 
veľmi zlý vplyv 
a je ťažkým otroctvom. 
Predtým sme to 
dokonca ani nevedeli. 
Žijeme v otroctve 
a nič necítime. 
Presne ako človek, 
ktorý bol prikovaný 
za ruky i nohy vo väzení, 
no bol v bezvedomí. 
Zrútil sa alebo bol 
v bezvedomí 
a dokonca ani necítil reťaze. 
Teraz, 

keď ste prebudení 
a viete, že ste spútaní. 
Skúsime teda nájsť 
spôsob, ako vás oslobodiť. 
Preto je potrebné 
meditačné centrum. 
Ináč by ste mohli 
meditovať kdekoľvek, 
v hoteli, 
doma, 
prenajať si raz za týždeň 
nejaké miesto a podobne, 
aj to je v poriadku. 
Ale to nie je to isté. 
Treba veľa praktikovania, 
aby bol človek v pohode 
kdekoľvek na svete. 
Ale aj potom stále 
cítime tlak. 
Dokonca to môže byť 
len zlý vzduch 
alebo preplnená 
atmosféra mesta, 
ktorá nás vyrušuje, 
potom to cítime 
prostredníctvom nášho tela. 
ak zostanete v centre, 
kde má každý ten istý ideál, 
ten istý cieľ, 
rovnaká aktivity, 
potom sa cítite inak, 
ako keď zotrvávate 
na mieste, kde iní ľudia 
robia iné veci. 
A keď tam meditujete, 
necítite 
podporujúcu atmosféru. 
Ľudia majú 
rozličné sklony. 
Na Formose (Taiwan) 
na príklad 
mnoho ľudí chodí do práce 
cez deň a potom po práci 
kempujú v niektorom 
meditačnom centre, 
ktoré je vyhovujúce 
a blízko ich práci. 
Nie že by 
nemali domy. 
Niektorí z nich 
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majú veľké domy 
a majú veľa majetku. 
A mnoho ľudí, ktorí 
zostávajú v centre v Miaoli, 
v hlavnom centre 
na Formose (Taiwan) – 
niektorí z nich 
sú veľmi dôležití ľudia, 
alebo sú veľmi bohatí 
ale bývajú v stane. 
A pracujú v centre 
ako ktokoľvek iný. 
Ale je mnoho iných 
centier, v ktorých 
sa ľudia schádzajú 
aby spoločne meditovali 
ráno, 
večer, 
cez sviatky 
a počas prázdnin. 
A hovoria, 
že sa tam cítia lepšie. 
Aj keď musia 
chodiť do práce 
ako predtým, 
keď ale prídu 
do centra, 
meditujú spoločne. 
A sú spolu 
veľmi šťastní. 
Každý si zoberie stan, 
príde tam 
a užíva si 
tú atmosféru 
a čistotu ovzdušia, 
aká je 
v meditačných centrách. 
Pretože väčšina našich 
centier na Formose (Taiwan) 
alebo inde sa nachádza 
vo veľmi čistom prostredí, 
ďaleko od 
preľudnenej 
atmosféry mesta. 
Naše centrum tu 
je tiež veľmi dobré. 
Máme to asi len 
15 alebo 20 minút 
z mesta. 
Ale máme 

veľmi čistý vzduch. 
A tiché prostredie. 
Mnoho míľ okolo 
nie sú žiadne domy, 
nijak veľa obyvateľov, 
ani domov. 
A keď 
niečo potrebujeme, 
len 15 minút ideme autom. 
Takže je to skutočne to 
najlepšie. Je ťažké 
nájsť také centrum 
kdekoľvek na svete. 
Sme mimo hlavného mesta 
ale dostaneme sa tam 
za pár minút. 
V mnohých hlavných 
mestách 
nenájdete v okolí 
hlavného mesta 
také krásne miesto, 
takú čistú atmosféru 
a tak blízko. 
A ja sa starám 
o krajinu. 
Venujem tomu 
veľa peňazí i času. 
A potom 
ju robím krásnou. 
Každým dňom 
vyzerá lepšie. 
Naše centrum, však? 
Dokonca i vláde 
sa páči. 
Prišli sa sem pozrieť 
veľa krát. 
Rozhliadali sa okolo po 
centre a boli veľmi šťastní. 
Urobili sme to tu 
pekné, čisté, 
krásne, 
zachovali sme prírodu 
a skrášlili sme 
okolie. 
A primátor tohto mesta 
hovorí, že sme dali 
dobrý príklad. 
A potom pestujeme mnoho 
stromov, zalievame ich 
a vyrastie z nich 

krásny park. 
Kde ľudia ničia, 
my obnovujeme. 
Nezasadili sme 
mnoho stromov, 
len niekoľko stoviek 
ale neskôr počas obdobia 
dažďov ich zasadíme viac. 
Budeme ich pestovať tisíce. 
Teraz na Formose (Taiwan) 
pestujeme 
veľmi veľké dospelé stromy. 
Niektoré naše stromy sú 
už také veľké, že siahajú do 
výšky piatich, šiestich ľudí. 
Na Formose (Taiwan) sme 
zasadili také stromy, 
však? 
Veľmi veľké a vysoké. 
Áno a pestujeme 
mnoho paliem. 
Zoberieme 
celú palmu, 
ktorá je už vysoká 
a vyrastená. 
Zasadili sme mnoho alejí 
palmových stromov, 
veľkých kokosových paliem. 
Premiestnili sme celé stromy 
aj s orechmi a všetkým 
tam. 
Keď sťahujete strom, 
musíte mu 
ostrihať vlasy 
a skrátiť korene 
a niektoré listy 
na nejaký čas ožltnú. 
Trvá im to tak dlho, 
kým sa zotavia. 
Dokonca aj keď sú veľké, 
tak im to trvá 
veľmi dlho, 
kým sa dostanú do normálu. 
Chcela som včera 
urobiť park. 
Áno, park. 
Národný park. 
Toto je medzinárodný park. 
My robíme 
dokonca ešte väčší park. 
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Väčší úžitok. 
A robíme ho 
krajší. 
Oni tu vyrúbali mnoho 
stromov a všetko urobili 
neúrodné. Teraz sa to 
pokúšame obnoviť. 
Ale môžeme obnoviť 
len to, čo nám dovolia, 
len na našich pozemkoch. 
O iné pozemky 
sa nemôžeme postarať. 
Je to škoda. 
Ináč by sme vysadili stromy 
v celej Kostarike. 
A urobili by sme Kostariku 
krajšou. 
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