
Titul: TV_1139_Správna koncepcia je dôležitá_I 
je veľmi dôležitá, Takže my, praktikujúci Sledujete reláciu 
veľmi dôležitá. musíme mať Medzi Majstrom a žiakmi 
Možno si nemyslíte, správnu koncepciu o tom, „Správna koncepcia 
že je dôležitá, ale je. ako sa správať, je dôležitá“ 
Všetko sa scvrkne kým byť ako človek, áno Prednáška Najvyššej 
na týchto päť prikázaní; – nikdy neuvažovať o tom Majsterky Ching Hai 
keď ste stále- v tomto vôbec si niečo zobrať, 8. februára 2009 
fyzickom tele, vôbec nič. Existuje mnoho spôsobov, 
lipnete na ňom. Ani požehnanie, nie, ako môžeme získať zásluhy, 
Bolo by pre vás  pretože to k vám príde a oveľa viac než keby 
dobrým plotom, automaticky. sme boli sebeckí, ich získame 
aby ste sa nezatúlali Ale tým, že to budete chcieť, pomocou iným ľuďom. 
k susedovi – niekedy vstúpi do toho vaša myseľ, Ale nie preto, aby sme 
do zlého susedstva. vaše ego to zastaví z toho získali zásluhy; 
V niektorých vašich  a potom máme dokonca ale skutočne slúžiť preto, 
krajinách ľudia hovoria: ešte viac problémov že cítite ľútosť  
„Ach, nechoď tam. s tým dostať požehnanie  k iným ľuďom, 
Nechoď sem, k vám. preto že ak iní ľudia trpia, 
je to zlá štvrť.“ Áno. je to akoby ste trpeli vy sami. 
V niektorých krajinách Ak veci zvierame, Alebo choďte von 
existujú zlé štvrte. nemáme ich veľmi dobre. a použite svoje peniaze 
Mnohé krajiny majú Ak ich máme vôbec, na distribúciu úvodných 
zlé štvrte. nemáme ich dobre. kníh zdarma, alebo robte 
Dokonca aj v tom Samozrejme, niečo, čo pomôže verejnosti; 
najnádhernejšom meste v zúfalej situácii pozdvihnúť vedomie. 
majú niekde zlé končiny, sa modlíme, alebo pred Takým spôsobom 
a tie musíme meditáciou a podobne získate mnoho zásluh! 
nechať na pokoji. sa modlíme: Takáto vec vám  
Nemusíme tam ísť „Prosím, pomôž mi vždy prinesie 
a robiť problémy mať dobrú meditáciu.“ množstvo zásluh 
alebo pohŕdať nimi, To je veľmi dobrá modlitba, a zvýši vašu úroveň, 
kritizovať ich a podobne, dobrá požiadavka; vôbec žiaden problém. 
ale necháme ich tak. dobrá meditácia, prečo? Samozrejme, vaši rodičia 
Sľúbila som, Aby ste mali viac múdrosti vám dajú čokoľvek, 
že prijmem každého,  a aby sa vaša úroveň keď to potrebujete –  
kto príde, bez ohľadu pozdvihla dokonca sa kvôli vám 
na čokoľvek, vidíte? a potom ju môžete použiť sami obetujú. 
A to je správne. Takže na pomoc ostatným ľuďom. Ak ale môžete, 
by som prijala kohokoľvek, Potom je to prečo nejdete von, 
je to len tak, že oni  veľmi dobrá požiadavka. nepracujete a nemáte 
neakceptujú sami seba. Ale nie preto, aby ste vlastný bankový účet 
Oni neakceptujú, išli veľmi vysoko hore aby ste pomohli svojim  
že môžu byť väčší, a potom sa cítili skvelo rodičom s niektorými  
neakceptujú, kvôli sebe ich problémami, aby mali 
že môžu vo svojom živote  a aby ste vonku hovorili: trochu extra peňazí, 
objaviť niečo väčšie, „Som už na šiestej úrovni, keď pôjdu na svoje 
znovu sa s tým spojiť. vieš o tom? starobné prázdniny, 
Oni to neakceptujú. Len Majsterka o tom  34 ročné diamantové  
Nie je nič, nič nehovorí...“ jubileum a podobne. 
čo s tým môžem urobiť, Správna koncepcia To by bolo krajšie, áno? 
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„Nekontaktujete človeka, tak veľa ľudí, ktorí prišli okrem zdôvodňovania. 
ktorý nie je slušný.“ a boli zasvätení, Takže pre Majstra 
Ide o to, že s niekým vyzerajú veľmi oddane je dokonca veľmi ťažké 
musíte žiť veľmi dlho, a vyzerajú, ako že veľmi, mať skutočného žiaka. 
aby ste ho spoznali. veľmi milujú Majstra –  Už som vám hovorila 
To je vaše manželstvo. takže oni všetci sú žiaci. na nejakých iných miestach, 
Ak ste do toho človeka A počítali –  že v Indii považujú každého 
zamilovaní, beriete to tak, že má aspoň milión žiakov. Majstra za veľmi šťastného, 
ako to prichádza. Ale Majster hovorí: ak má čo i len jediného žiaka 
Beriete to, akúkoľvek „Nie, iba dva a pol žiaka za celý svoj život. 
pozitívnu stránku má, do dnešného dňa. Pamätáte si príbeh, 
a ignorujete negatívnu  Minulý veľký Majster ktorý som vám rozprávala, 
stránku po celý čas, bol žiakom, že ľudia stále prichádzali 
dúfajúc, že z toho vyrastie. predminulý veľký Majster a spievali Majstrovi  
Niektorí ľudia z toho vyrastú. bol žiakom a ja som v ášrame? 
Niekedy zažijú nejakú iba polovičným žiakom“,  V Indii majú takýto zvyk, 
veľmi ťažkú situáciu povedal, „iba polovičným.“ skôr než Majster prehovorí, 
a potom z toho  Aký bol pokorný. oni prídu a takto spievajú 
jednoducho vyrastú. Ale mohla by to byť pravda. a potom príde Majster 
Stanú sa osvietenými. Nie je to tak, že každý, a má prednášku. 
Porozumeli veciam. kto je zasvätený, A potom si mysleli, 
Ako hovoríme je už svätý. že vďaka ich spievaniu 
v Âu Lạc (Vietnam): Mohli by byť ľudia prichádzajú 
„Ak nemáte deti, medzi druhou  a počúvajú Majstra 
nikdy nepochopíte a treťou úrovňou. a boli na to veľmi pyšní. 
svojich rodičov.“ V Âu Lạc (Vietnam), A požiadali Majstra, 
Takže všetci rodičia hovoríme: „Nespolčuj sa aby im dal 
strpia, strpia, strpia s nikým neslušným. veľkú sumu peňazí. 
všetky nedorozumenia Nedrž sa ničoho, A on povedal: „Majster, 
a zlé nálady detí. čo nie je slušné.“ ak povieš svojim žiakom, 
Potom, keď majú deti oni, To znamená, že  aby každý dal jeden dolár, 
pochopia: nekontaktujete človeka, potom budeme mať 
„Ach, môj Bože! ktorý nie je slušný. dva milióny, 
Prepáč, mama, bol som Nedržíte sa ničoho, a dáš ich nám.“ 
horší než toto!“ A podobne. čo nie je slušné. Takže o mnoho dní neskôr 
Kontaktujú sa vôbec  „Neslušné“ znamená prišli späť 
žijúci Majstri navzájom, nie dosť cnostné. a Majster im dal 
majú niečo ako skupinu Niečo, čo prichádza iba dva a pol dolára. 
žijúcich Majstrov? z nie veľmi dobrého zdroja, A povedal: 
Zaiste, máme klub. nevezmete si to ako dar. „Dobre, predminulý veľký  
Nikdy som o tom  Ak niekto, kto predáva drogy Majster ten a ten, bol žiakom. 
nepremýšľala. alebo zabíja ľudí A potom minulý  
Väčšinou sú príliš  a má veľa peňazí, veľký Majster bol žiakom. 
zaneprázdnení. a kúpi vám darček –  A ja som iba  
Nemáme žiaden klub. nevezmete si ho polovičným žiakom.“ 
Ale myslím, že  ani za milión rokov. A tak mu dali iba 
navzájom spolupracujeme To je to, čo sme mysleli tým dva a pol dolára –  
na rôznej úrovni. „nenecháte si to, jeden dolár za každého žiaka. 
Presne ako profesori, čo nie je slušné“. Pretože tí speváci si mysleli, 
možno nemajú klub, Nevezmete si to. že Majster má  
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medzi Harvardom 
a Princetonom, 
ale pracujú 
podobným spôsobom 
a rôznych miestach, 
rôznych univerzitách. 
Možno sa niekedy 
navzájom stretávajú, 
možno nie. 
A bolo by to pekné –  
keby sme založili klub. 
Pili spoločne čaj. 
Neviem, drahá. 
Neviem, či vôbec niekedy 
urobíme taký klub. 
Ale oni mávajú 
náboženské zhromaždenia 
po celej planéte, 
neviete o tom? 
Zaujímate sa 
o skupinu guruov, však? 
No, premýšľala som, 
že ostatní žijúci Majstri, 
že by ste mohli zdieľať 
a komunikovať 
o spoločných veciach – 
pretože ste spomínala 
žijúceho Majstra v Indii, 
ktorého ste navštívila. 
Bola som v mnohých  
ášramoch. 
(V mnohých, mnohých.) 
Je ich tam zopár, áno. 
Medzi žijúcimi Majstrami, 
ktorí sú 
nažive na tejto planéte, 
na duchovnej úrovni, 
ako to funguje v zmysle 
spolupráce s vami 
na záchrane planéty, 
propagovaní vegetariánskej 
stravy a klimatických zmien? 
Oni to už vo svojej 
oblasti robia. 
Ak sú to Majstri 
a učia ľudí vegetariánstvo, 
to už je niečo. 
Podporujú to 
svojim spôsobom života. 
Meditujú, sú vegetariáni. 

Myslím, že ste zodpovedali 
moju otázku, 
že svojim vlastným  
spôsobom propagujú 
vegetariánsku stravu. 


