
Titul: TV_831_Rovnaká Metóda ale zážitky sú rôzne 
za životom nevykonali vplyv na iných ľudí. Rovnaká metóda ale zážitky sú 

rôzne žiadne dobré skutky, Nebudú mať veľa veľkých 
neustále budeme veci kaziť. požehnaných zážitkov. V Singapure sú nejakí ľudia, 
Sme zvyknutí stláčať Nebudú vidieť ktorí sa naučili len 
nesprávne tlačidlo. transcendentálne telá, Pohodlnú Metódu. 
Nie sme zvyknutí keď sa modlia. Predtým praktikovali s iným 
stláčať to správne. Hoci sa ľudia učia  takzvaným majstrom, 
To je všetko. rovnakú vec, naučili sa nejakú 
Len vám chcem povedať, nebudú cítiť žiadnu zmenu. slávnu metódu 
aby ste rozumeli: Niektorí z našich žiakov ale nezískali nič. 
tento svet je len prchavý; išli von a rozprávali sa Jedného dňa sa tento človek 
sláva je len ilúzia. s inými ľuďmi. naučil Pohodlnú Metódu, 
Nie je to nič. Keď sa vrátili, venoval tomu len pár minút 
Na svete je mnoho ľudí, povedali mi: „To je čudné! a mal veľké zážitky. 
ktorí možno robia Je to predsa zdravý rozum, Bol taký vďačný, 
mnoho veľkých vecí. no ľudia vonku  že nám o nich povedal. 
Aj tak nepoznáme ich mená. o tom nikdy nepočuli. Vedel, že mnoho rokov 
Ich práca je tiež Prečo je to tak? tvrdej práce 
únavná a ťažká Pretože tu hovoríme zo srdca, neprinieslo žiadne výsledky 
a vyčerpáva ich energiu, z toho, čo sme a predsa len po pár minútach 
ale nepoznáme ich mená. realizovali sami. to už bolo iné. 
Oni by o tom ani nehovorili. Aj keď oni vonku hovoria Cítil, že to bolo iné 
Zoberte si len takého  o rovnakých veciach, a okamžite sa cítil 
policajta ako príklad. Päť Prikázaní znovu nabitý. 
V noci je tam sám. a vegetariánstvo, Bolo to odlišné. 
Niekedy je tam to, čo hovoria, je iné Mal vnútorné vízie 
veľmi málo policajtov. ako to, čo hovoríme my. z vyšších úrovní 
Na príklad v našej jednotke Oni za tým nemajú  a jeho múdrosť sa otvorila, 
tu, je to malá dedina, silu osvietenia. preto to bolo iné. 
takže je tam len  Oni nemajú silu, Vo svojom bežnom živote 
pár policajtov. ktorá pochádza nemal žiadne zážitky a len 
Jeden policajt by mal z ich vlastnej skúsenosti. veľmi málo zážitkov  
robiť toto a druhý tamto. Aj keď niekedy to, na duchovnej ceste. Avšak 
A potom sa vystriedajú čo hovoria, znie rovnako, jeho majster mu povedal, 
v hliadkovaní počas noci, je to odlišné. aby dával zasvätenie 
keď sme my v posteli, Akokoľvek úprimní ste, a tak išiel a robil to. 
aby nám zaručili bezpečnosť. ak nemáte dostatok zásluh, Je to rovnaké, akoby 
On musí ísť von stlačíte nesprávne tlačidlá. som vám povedala, aby ste 
a chytať zločincov, Je to ako človek,  išli a dávali zasvätenie  
krutých ľudí  ktorý nevie, ako šoférovať. a vy by ste to urobili. 
s puškami a autami, ktorí Chce stúpiť na brzdu To neznamená, 
dokážu ísť rýchlejšie ako on ale neustále šliape na plyn. že ste dosiahli moju úroveň. 
na svojom motocykli! Alebo nováčik, ktorý sa Len sa spoliehate na moju  
V noci, keď my spíme, práve učí písať na stroji. silu. A ten druhý človek, 
oni chodia von hliadkovať, On tak vážne chce  hoci hovorí o rovnakej veci, 
a nasadzujú svoje životy. písať rýchlo a dobre, spôsob, akým to hovorí, 
Môžeme povedať, no stále robí chyby, nie je rovnaký, 
že to robia len pre peniaze pretože nie je zvyknutý pretože nemá zážitky, 
ale mohli by robiť inú prácu. písať správne. ktoré by to podporili. 
Nemusia byť policajtom, Podobne, ak sme život  Takže to nemá veľký 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 1 / 3 



Titul: TV_831_Rovnaká Metóda ale zážitky sú rôzne 
to neznamená, aj oni majú  aby si zarobili peniaze. 
že úsilie, ktoré do toho  svoju vlastnú veľkosť. Peniaze nevyvážia 
vkladáme, je väčšie; Keby sme to museli robiť prácu, ktorú robia. 
naše úsilie je skoro rovnaké. každý deň, dokázali by Skutočne to je takto. 
Toto je ako komerčný svet. sme to? Napríklad tak. Niektorí sú skutočne dobrí. 
Niekto v nárožnom obchode Keď sa pozrieme na prácu, Ako veliteľ, 
predá jednu konzervu ktorú robia, ktorého sme stretli predtým. 
a zarobí 2 alebo 20 dolárov. a úlohu, ktorú hrajú, Je veľmi statočný. 
Potom máte bohatého  sú skutočne veľkí! Pracuje, aby bojoval proti 
človeka, ktorý predáva zlato. Vykonávajú tichú obetu nespravodlivosti vo svete. 
Za každú trošku, ktorú predá, a nikto o tom nevie. Niet divu, 
získa 20 000 dolárov Niektorí ľudia by to  že prišiel pre zasvätenie, 
alebo aj 2 milióny. neurobili ani za niekoľko je taký čistý a poctivý! 
Človek, ktorý predáva  stoviek tisíc. Len si pomyslite, v noci 
diamanty, zarobí 2 milióny. Takto to je po celú noc. spíme živí a zdraví 
A potom niekto Zatiaľ čo my si spíme  alebo meditujeme. 
v inom zamestnaní živí a draví, on nemôže Nie sú žiadne výtržnosti, 
alebo bankár hovorí vždy byť so svojou ženou. všetko je pokojné. 
v rovine niekoľkých Sú oddelení, A on nasadzuje svoj život 
miliárd dolárov. pretože on musí byť v práci. a hliadkuje. 
Práca je rovnaká Jeho žena predáva ovocie, Nemusím hovoriť o žiadnych 
ale výsledky a úžitok sú iné. aby zarobila peniaze navyše veľkých osobnostiach 
Rovnaké je to  pre domácnosť. ani o práci pre svet. 
s našou prácou. Oni sú takí statoční a poctiví. Úplne stačí povedať 
Vkladáme do nej Bola som skutočne pohnutá, o tomto mužovi. 
porovnateľné úsilie. keď som o tom počula. Pracuje tak tvrdo 
Ideme von, cestujeme autom On pracuje tak tvrdo za málo peňazí 
alebo lietadlom ako policajt, a riskuje svoj život. 
a dávame ľuďom zasvätenie. pretože ho to teší. Nehovorí o tom. 
Vyzeráme rovnako Nechce, aby bola Nikto nič nepíše 
ako iní ľudia, ktorí cestujú spoločnosť nebezpečná. a nechváli ho v novinách. 
vlakom alebo lietadlom, Chce ju chrániť Nechodí von  
aby robili obchody. a robiť to, čo je správne. a nechvastá sa o ničom. 
Naša práca je ale večná. Skutočne sú niektorí, Nechvastá sa o tom 
Pretrvá život po živote. ktorí to robia pre ideál, pred inými, 
Nie je meraná peniazmi presne ako mnísi, pretože si myslí, že toto 
ani svetskými výsledkami. ktorí sa tiež usilujú o ideál, je to, čo by mal robiť. 
Práca, ktorú iní robia, aby slúžili Vojaci sú tiež takí. 
je takmer rovnaká. nevedomým cítiacim  Musia chodiť von 
Ide len o to, bytostiam a urobili svet a pracovať na nebezpečných 
že oni prospievajú iným  radostnejším  miestach v noci, 
iba do malej miery. a svetlejším miestom. či prší alebo fúka vietor. 
To, čím oni prispievajú, My pracujeme pre Nemajú žiaden stan, nič také. 
je len na tento čas oslobodenie ľudí Len stoja na pobreží. 
a nevytrvá to život po živote. od cyklu znovuzrodenia. Len tam stoja 
Práca, ktorú robíme, Hoci naša obeť je rovnaká, alebo patrolujú 
zaberie rovnaké úsilie, výsledky sú odlišné, a pri tom premoknú 
ako vkladajú ostatní sú väčšie. od hlavy po päty. 
do svojej práce. Ale len preto, A nikto o tom nič nehovorí. 
Ale naše výsledky že výsledky sú väčšie, Hoci robia len malé veci, 
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sú veľmi veľké. 
Naša práca sa tiež považuje 
za veľkú prácu. 
Ale to určite neznamená, 
že môžeme povedať, 
že pracujeme tvrdšie 
alebo vynakladáme väčšie 
úsilie ako iní ľudia. 
Mám niekoľko 
spolu praktikujúcich, 
ktorí podnikajú. 
Ich podnikanie je 
zaiste veľké. 
Ale počas posledných päť 
alebo šesť rokov prespávali 
každú noc po hoteloch. 
Nevedia, čo to je 
atmosféra teplého 
rodinného domova. 
Nemôžu žiť doma. 
Každý deň cestujú  
z jedného hotela do druhého. 
A aj tak zvládajú 
byť vegetariánmi, 
to je nepredstaviteľné. 
Vždy, keď je niekto z nich 
pozvaný na veľký 
obchodný banket, 
všetci tam jedia 
tie najväčšie lahôdky, 
no on tam sedí a je 
šalát a sójovú omáčku. 
Ale oni všetci mu veria. 
Dokáže urobiť to, 
čo nedokážu všetci títo ľudia, 
ktorí jedia mäso a pijú víno. 
Dokáže urobiť obchody, 
ktoré iní nedokážu. 
Každý mu verí. 
Je šalát s dressingom, 
sójovou omáčkou 
a bielou ryžou. 
Takže je výživné jedlo, 
keď môže. 
Vždy keď ma príde navštíviť, 
trochu ho rozmaznávam. 
Dám mu veľa jesť 
a veľa mu nabalím so sebou. 
Každý deň žijeme 
tak pohodlne. 

Keď sa zobudíme 
a otvoríme oči, vidíme zeleň. 
Žijeme a jeme 
obklopení zeleňou. 
Cítime sa pohodlne. 
Avšak on žije každý deň  
zo všetkých strán 
obklopený betónom. 
Aj izby prvotriedneho hotela 
sú zo všetkých strán 
betónové, čo je nepohodlné. 
Na dôvažok cigaretový pach 
a atmosféra mäsa, 
cigarety a alkohol v izbách. 
Viem, že musia žiť 
v ťažkom svete. 
Takže vždy, keď  
takíto obchodníci, 
ktorí nebývajú doma, 
prídu sem, vždy sa  
o nich postarám lepšie. 
Hovorím o tom dnes 
len náhodou, 
ináč by som o tom  
nehovorila. 
Dnes som náhodou mala 
dôvod spomenúť túto tému. 
Niekedy,  
keď pozeráte na moje 
vonkajšie činy, nerozumiete, 
prečo robím isté veci 
a prečo sa k istým ľuďom 
správam tak špeciálne. 
My sme duchovní  
praktikujúci 
a on je spolu praktikujúci. 
Keď žijete v hoteli, 
nie je ľahké jesť 
vegetariánsky každý deň, 
ale on to robí. 
Možno ho živil Boh. 
Chcem, aby ste  
dospievali rýchlo. 
Chcem, aby ste boli odlišní 
od iných, odkedy ste 
mojimi žiakmi. 
Musíte byť dobrí, 
mimoriadni a vynikajúci, 
aby ste mohli robiť 
dôležité práce. 

Nemôžete mať 
detskú povahu. 
Nemôžete mať taký 
veľmi obmedzený postoj. 
Ak ste takí obmedzení, 
ako môžete 
robiť veľké veci? 
Ak chcete robiť veľké veci, 
nemôžete mať takýto postoj. 
Nemôžete rozmýšľať  
rovnako ako bežní ľudia, 
konať alebo rozprávať 
rovnako ako bežní ľudia. 
Rozhodli ste sa sami!  
Vy ste sa rozhodli prísť sem. 
Budeme mať 
viac a viac práce. 
Zodpovednosť bude väčšia. 
Naše schopnosti 
musia byť väčšie a väčšie. 
Musíte začať uvažovať 
trochu vo väčšom. 
Prišli sme sem 
vytrénovať sami seba 
a neskôr by sme mali ísť von. 
Musíme byť presvedčení 
o tomto: je to ako škola, 
nie je to pre vás, aby ste 
prišli a lenivo tu zotrvávali. 
Pripravuje vás to 
na dokončenie štúdia. 


