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Ahoj všetci! 
Ahoj, Majsterka! 
Ako sa máte? 
Fajn! 
Nie je príliš chladno? 
Nie. 
Preto som vás pozvala, 
aby ste prišli, a aby som vám 
mohla povedať: „Viem!“ 
Prestaňte uvažovať ako: 
„Ja, ja, ja…“ 
Viem, dobre? 
Teraz viete, 
že to viem, dobre? (Áno.) 
Žiaden problém? 
Žiaden problém. 
Veľmi dobre! Veľmi dobre! 
Nejaké dotazy? 
Nie. 
Dobre!  
Dobrý chlapec! 
Ste veľmi chápajúci, 
veľmi vnímaví! 
Doteraz všetko v poriadku? 
Môžete ma vidieť? 
Áno. 
Kedy to tu stihlo 
tak opeknieť? 
Je to novo postavené? 
Áno. 
Prekvapenie! 
Nevedela som o tom. 
Je to tu také krásne. 
Veľmi dobre! 
V poriadku. Videli ste ma. 
Kde sú sušienky a cukríky? 
Podajte ich každému. 
Dajte každému. 
Neskôr si dole dáme 
trochu čaju, 
a melónové semienka, 
áno? (Dobre!) 
Takže ak nemáte teraz 
na nič chuť, 
môžete si to odložiť 
do vačku 
a dať si ich neskôr. 
Žiaden problém. 
Môžete si ich dať aj teraz. 
Je tu toľko ľudí. 

Nemôžeme sa postarať 
o každého jednotlivo. 
Ďakujem vám za vašu tvrdú  
prácu počas týchto pár dní. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Veľmi ste sa zlepšili. 
Som veľmi šťastná. 
Takže, kedykoľvek 
uvidíte hosťa, 
zložte tiež 
dlane spolu 
(ako prejav úcty). 
Nezaškodí, 
keď budete trochu zdvorilí. 
Každý má rád 
zdvorilého človeka, áno? 
Okrem pár bláznivých ľudí, 
ktorí to nemajú radi. 
Dobre, je to tak! 
Nie je treba sa až tak klaňať. 
Ak to urobíte, 
nebudete ma môcť vidieť. 
Dobre?  
Len zopnite dlane 
spolu a usmievajte sa. 
Dobre? Áno. 
Keď uvidíte 
nejakého cteného hosťa, 
môžete sa pokloniť – 
ale nemusíte sa klaňať – 
nie, že je lepšie neklaňať sa, 
ale pretože vy ste ochranka 
a potrebujete vidieť. 
Vaše oči musia 
pozorovať, čo sa deje. 
Pozerať sa všade. Dobre. 
Takže len takto  
dajte dlane spolu. 
Dobre?  
Dobre. 
Keď pracujete ako ochranka, 
niekedy ma nemôžete vidieť. 
Môžete pracovať kdekoľvek 
na prednom kopci 
alebo na zadnom kopci 
a nevidieť ma. 
Takže ak sa pokloníte, 
keď ma uvidíte, 
skazíte si vyhliadku. 
Kedy začne 

vegánsky piknik? 
Vie niekto? 
Ešte sa pripravuje. 
Stále sa pripravuje. Dobre. 
Všetci z ochranky sú tu hore. 
Kto pracuje? 
Nikto. 
Dobre, vystriedajte sa. Fajn. 
Všetci sa podeľte. 
Podajte si to dookola. 
Vy ste toto miesto 
tak veľmi skrášlili. 
Je to pekné,  
vďaka kvetom, stromom 
a lucernám. 
Preto to vyzerá pekne. 
Máme tu naozaj 
pekne vyzerajúce miesto. 
Môžete to vidieť na obraze, 
ktorý som namaľovala  
predtým, táto cesta  
tu nebola, však? 
Nebola tu, však? 
Teraz tu je. 
Je dobré, že som namaľovala 
scenériu. 
Ináč by nikto nevedel, 
že tu predtým nebola 
žiadna cesta. Ale 
to je v poriadku, je to fajn. 
Je dobré mať diaľnicu. 
Vďaka tomu máme menej 
dopravných zápch, však? 
Správne. 
Je to pohodlnejšie,  
však? (Áno.) 
Ako vidíte,  
stále sa to zlepšuje. 
Celé desaťročia  
tu nebola diaľnica, 
až kým som neprišla.  
Je to tak? (Áno.) 
Formosa (Taiwan) 
je zriadená 
už dlhý čas, však? 
Áno. 
A dokonca tu ani  
nepostavili diaľnicu, 
nepostavili tu ani… 
Rýchlostnú železnicu. 
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Nepostavili tu ani žiadnu 
vysoko rýchlostnú železnicu. 
Počkali s tým, 
kým prídem do Hsihu 
a potom všetko postavili 
rovno pred mojimi očami, 
akoby mi chceli ukázať: 
„Aj my niečo robíme.“ 
Ale je to dobré, naozaj dobré. 
Aj v Thajsku to bolo tak. 
(Áno.) 
Bývalo to veľmi preplnené. 
Po tom, čo sme tam mali 
semináre a ja som tam žila 
niekoľko rokov, 
majú teraz diaľnice, 
nadjazdy, ktoré sú veľmi 
prospešné pre obyvateľov. 
Pretože 
bez dopravných zápch 
ľudia ušetria čas a je tam  
menej toxických plynov. 
Už viac neuviaznu v doprave 
na dlhé časové úseky, 
a množstvo toxických plynov 
sa znížilo. Takže, 
veci sú teraz veľmi dobré. 
Formosa (Taiwan) 
sa stále zlepšuje a zlepšuje. 
Som taká šťastná. 
Gratulujem! 
Ďakujeme, Majsterka! 
Všetko príde 
s usilovnosťou 
v duchovnom praktikovaní. 
Ale je to príliš pomalé. 
Nemám už trpezlivosť. 
Som ako vy. Mám pocit, 
že je to príliš pomalé. 
Poďme sa radovať, dobre? 
Vyskytli sa nejaké ťažkosti 
počas vašej práce? 
Nie. 
Všetko je v poriadku? 
Áno. 
Ako ochranka máte  
najviac právomocí. 
Nezneužívajte to. 
Nezneužívajte to, dobre? 
Rozumieme. 

Jedna alebo dve sušienky 
sú v poriadku. 
Viac než to nie je v poriadku. 
My všetci sme dobrovoľníci. 
(Áno.) 
Aj ja som dobrovoľníčka. 
Neberieme peniaze. 
Je lepšie uživiť sa sami. 
Je lepšie, 
keď sa uživíme sami. 
Vedeli ste, že toto miesto 
je také krásne? 
(Áno.) (Nie.) 
Nevedeli ste? 
Niektorí vedeli 
a niektorí nie. 
Preto som vás pozvala, 
aby ste sem prišli 
a pozreli si to tu. 
Je to také krásne. 
Ale neprišli ste sem 
na skupinovú meditáciu, 
keď pršalo? 
(Áno, ale predtým  
to tu nebolo také krásne.) 
Samozrejme,  
je Nový rok. 
Zavesili sme všetky lucerny 
počas Nového roku 
a Vianoc. 
Počas Vianoc 
a Nového roku 
sme to tu takto vyzdobili. 
My Číňania 
sme obdarovaní. 
Číňania 
a Aulačania (Vietnamci) 
sú takí požehnaní. 
Môžeme si užívať Vianoce, 
Budhove narodeniny, 
západný Nový rok. 
A potom po chvíli príde 
Lunárny Nový rok 
môžeme oslavovať tiež. 
Potom príde Nový rok… 
Nie, nie. 
Lucernová slávnosť. 
To je 15teho. 
Lucernový festival. 
Môžeme oslavovať aj 

Lucernový festival. 
Je nejaký sviatok 
na konci mesiaca? 
Lucernový festival. 
Lucernový festival? 
Lucernový festival. 
Ten je 15teho. 
To sme už spomínali. 
Slávnosť dračieho člna. 
Slávnosť dračieho člna 
je až ďaleko potom. 
Je v máji. 
Také nenásytné! 
Ešte ste ani neskončili 
s oslavami  
tohto Nového roku! 
Dobre. 
Takže máme  
dva Nové roky. 
(Správne.) 
Dobré pre vás. 
Môžete oddychovať, 
môžete jesť, 
môžete byť šťastní. 
Deň matiek. 
Viem, deň matiek. 
A Valentín. 
Áno, správne. 
Neustále máme  
veľa sviatkov. 
Máme aj voľno. 
Máme voľno. 
Keby ľudia na západe 
nasledovali naše tradície, 
aj oni by mali 
veľa sviatkov. 
Správne. 
Môžu oslavovať 
svoj Nový rok 
a aj náš Nový rok. 
Potom budú mať dva. 
Správne. 
Číňania 
a Aulačania (Vietnamci) 
sú veľmi chytrí. 
Sme veľmi podobní. 
Aulačania (Vietnamci) 
a Číňania 
sú si veľmi podobní. 
Nie je veľa rozdielov. 
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Užite si ich umelecké talenty. 
Je to také krásne. 
Aj mne sa to páči. 
Už ste jedli? 
Áno. 
Áno? 
Nie. 
Nie? 
To je škoda! 
Ja sa nasýtim 
už pohľadom na Majsterku. 
Dobre. Chápem. 
Nemáte náhodou  
dodržiavať päť prikázaní? 
Druhé prikázanie znie 
„neklamať“. Správne? 
V poriadku, verím vám, 
verím vám. 
Ak nemáte čo robiť, choďte 
rýchlo dole a najedzte sa, 
pretože neskôr nebudeme 
mať vegánsky piknik, 
dáme si len čaj, dobre? 
Dobre. 
Dáme si čaj a zahryzneme si 
melónové semienka, 
ak budeme mať dosť 
melónových semienok. 
Máme ich dosť? 
Ak nie, tak len 1 na osobu. 
Môžete ho ohrýzať. 
Neprehryznite ho napoly. 
Dobre? (Áno.) 
Vychutnajte si sušienky  
a ovocie. 
Najskôr dojedzte ovocie a 
potom sa choďte dole najesť. 
Dobre? 
Áno. 
Len sa potrebujete 
viac učiť. 
Nič iné. 
Už som povedala všetko. 
Všetci ste dobrovoľníci. 
Nič neočakávajte. 
Správne? Správne. 
Takže neočakávajte odo mňa, 
že na vás budem utrácať. 
Som ako indický kráľ – 
dve rupie. 

Už ste zjedli viac 
než dve rupie. 
Koľko stojí nápoj? 
Desať taiwanských dolárov. 
Desať taiwanských dolárov, 
10 taiwanských dolárov! 
To je príliš veľa! 
Mali ste dostať 
len dva doláre, 
ale už ste prejedli 
hodnotu 10 dolárov. 
Už som veľmi štedrá. 
Človek s prázdnymi rukami 
je vždy šťastný. 
Čím ste chamtivejší, 
tým ťažšími sa stávate, 
a tým máte viac  
zlej karmy (odplaty). 
Potom nebudete schopní 
postupovať dopredu  
vo vašej duchovnej praxi. 
Nebudete schopní 
ísť do vysokej úrovne. 
Sme duchovní praktikujúci,  
nie biznismeni, 
ktorým ide o zisk. 
Takže neočakávajte 
žiadne peniaze. 
Buďte len spokojní 
so sušienkami a cukríkmi. 
Kedysi boli dvaja priatelia, 
ktorí študovali spoločne. 
Jeden z nich bol 
bohatší a inteligentnejší. 
Urobil národné skúšky 
a vyhral prvé miesto 
alebo získal titul „Učenec“ – 
niečo také. 
Takže urobil skúšky 
a potom sa vrátil domov 
a stal sa 
vládnym úradníkom. 
Ten druhý študent bol 
chudobný a nemohol si 
dovoliť podplatiť dozorcu 
počas skúšok, takže prepadol. 
Nie je to len záležitosť 
inteligencie. 
Musíte mať „tú vec“. 
Tú vec! 

„Medzinárodný jazyk“, 
ktorému rozumejú všetci. 
Dobre. Nie je to tak. 
Na niektorých miestach 
ich neuznávajú. 
Na niektorých miestach 
ich neprijímajú, 
nie je to dovolené vládou. 
Fajn. To je dobre. 
Ten prvý študent  
mal peniaze. 
Kúpil si postavenie. 
Keď sa vrátil 
do svojho mesta, 
stal sa úradníkom. 
Za dávnych čias 
boli miestni úradníci 
ako králi. 
Viete to? 
Áno. 
Niekedy sa ich dokonca 
obával aj cisár. 
Videli ste program 
o cisárovi 
Qian Longovi? (Áno.) 
Cisár Qian Long 
sa niekedy preobliekol 
za obyčajného človeka, 
aby takto cestoval po krajine. 
Zažíval zlé zaobchádzanie 
od miestnych úradníkov. 
Raz dokonca 
takmer prišiel o život. 
Nakoniec to prežil, 
pretože 
to bol skutočný vládca 
ale bolo to riskantné. 
Dobre. Takže, ten starý  
priateľ, ktorý bol chudobný, 
chcel navštíviť toho úradníka, 
aby mu poblahoželal. 
Bolo vzácne vidieť 
svojho priateľa, takže ho 
samozrejme chcel vidieť. 
Jeho priateľ bol  
konečne doma. Nevidel ho 
veľmi dlhý čas 
a jeho priateľ  
sa stal úradníkom, 
a tak ho chcel navštíviť, 
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ale nemohol, pretože 
ten bohatý priateľ povedal 
strážam vonku, 
aby nedovolili vstúpiť 
jeho chudobnému priateľovi. 
Len čo začuli jeho meno, 
odmietli ho pustiť: 
„Dnes štátny úradník 
odpočíva. 
Je ešte v posteli. 
Zajtra prijme 
nejakých hostí. 
Pozajtra sa musí zúčastniť 
nejakých štátnych záležitostí 
a deň potom  
bude veľmi vyčerpaný. 
Potom ďalší deň 
pôjde na obchodnú cestu 
a ďalší deň 
bude robiť to a to.“ 
Preto ten chudobný priateľ 
nemohol nikdy navštíviť 
toho štátneho úradníka. 
Ale bol tam jeden strážca, 
tento strážca videl, 
že ten chudobný priateľ 
prichádza znovu každý deň. 
Bolo mu ho ľúto. 
Povedal mu: 
„Si príliš nevinný. 
Mal by si urobiť toto…“ 
Ten priateľ bol osvietený. 
Ten chudobný priateľ 
bol osvietený. 
Vrátil sa domov a vyprázdnil 
svoju pokladničku. 
Jeho žena 
šetrila všetky peniaze 
do pokladničky. 
On ju rozbil 
a použil peniaze 
na kúpu prasaťa. Prasaťa –  
takého, ktoré robí 
„kvik, kvik“, 
a potom 
naň dal kus zlata, 
ktoré sa na slnku trblietalo. 
Na slnku to žiarilo, 
takže každý mohol povedať, 
že je to zlato. 

Nezáleží na tom, 
či bolo pravé alebo nie, 
žiarilo to. 
Len čo predstúpil, 
strážca 
Shou Men Yuan 
okamžite oznámil jeho  
príchod štátnemu úradníkovi. 
Štátny úradník 
okamžite otvoril dvere 
a pozval ho ďalej. 
Mal prasa a zlato, 
pripravil červenú obálku. 
Pripravil červenú obálku. 
Dodržal všetky pravidlá. 
Dodržal všetky pravidlá, 
preto mohol vstúpiť ďalej. 
Bohatý priateľ 
ho vrelo privítal 
a objal ho. 
„Ako sa máš? 
Dlho som ťa nevidel. 
Veľmi rád ťa vidím! 
Čo si robil 
v poslednej dobe?“ 
Skôr než čokoľvek povedal, 
ten chudobný priateľ vybral 
zväzok vonných tyčiniek 
a zapálil ho. 
Pokľakol pred prasaťom. 
Položil prasa na stôl 
Pretože ho 
ho úradník prijal. 
Potom pokľakol pred  
prasaťom a niekoľko krát  
sa mu poklonil. 
Jeho hlava sa takmer 
dotkla dlážky. 
Povedal: 
„Ďakujem ti, veľké prasa. 
Vďaka tebe môžem dnes 
vidieť starého priateľa. 
Ďakujem ti veľmi pekne! 
Ďakujem ti veľmi pekne!“ 
Potom odišiel. 
Rozumiete? (Áno.) 
Povedal, 
že keby nebolo prasaťa, 
nemohol by navštíviť 
svojho starého priateľa. 

Chcel si z neho vystreliť. 
Vôbec ho nechcel vidieť. 
Prečo by chcel vidieť 
takého človeka? 
Nemal mu už čo povedať. 
Však? 
Takže keď sa niekoľko krát  
poklonil pred prasaťom, 
odchádzal k dverám. 
Odmietol zostať, 
aj keď ho o to 
jeho priateľ požiadal. 
„Hej! Prečo odchádzaš? 
Hej! Práve si prišiel. 
Prečo odchádzaš 
tak skoro? 
Zostaň prosím chvíľu.“ 
On odpovedal: „Zbohom! 
Zbohom!“ 
Nie každý úradník 
je ako on. 
Avšak naozaj, 
niekedy je veľmi ťažké byť 
štátnym úradníkom. 
Je ťažké 
odolať pokušeniu. 
Našťastie 
my nie sme štátni úradníci, 
takže nemusíme  
ísť po tej ceste 
a zažívať pokušenie. 
Hovorí sa, 
že cesta štátneho úradníka 
je veľmi úzka. 
Niektorí ľudia z nej chcú 
uniknúť, zatiaľ čo iní  
sa na ňu chcú dostať. 
Nie je ľahké 
byť vládnym úradníkom. 
Ak neprijmete dary, 
ľudia povedia, že ste 
pyšný a domýšľavý. 
Ak ich prijmete, 
ľudia povedia, 
že ste skorumpovaný. 
Ak iní úradníci prijmú dary 
ale vy nie, 
aj tak nemôžete prežiť. 
Je to veľmi ťažké. 
Ak iní úradníci prijmú dary 
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a vy tiež, neskôr 
môžete byť považovaný  
za súčasť sprisahania. 
Ak ste vysoko postavený  
úradník, tak tá záležitosť 
nebude príliš vážna. 
Ak ste úradník v nižšom  
postavení, tak ponesiete 
všetku vinu. 
Je to veľmi ťažké. 
V dávnych časoch 
nebol žiaden takýto systém. 
Kráľa volili všetci ľudia, 
možno preto, 
že bol veľmi osvietený, 
bol veľmi spravodlivý. 
Ľudia vedeli, 
že bol bezúhonný, 
že miluje svoj ľud, 
a že bude spravodlivý 
pri spravovaní krajiny. 
Preto ho všetci požiadali, 
aby sa toho ujal.  
Bolo to podobné 
súčasnému systému 
prezidentských volieb. 
Avšak v dávnych časoch, 
keď už bol kráľ zvolený, 
nemusel z funkcie odísť. 
Bolo to preto, 
že v tom čase boli zvolení  
iba skutočne osvietení králi, 
ako cisári Yao a Shun. 
Oni boli svätci. 
Keď sa stali kráľmi, 
nič necítili. 
Nevideli by v tom 
žiaden rozdiel, 
keby neboli kráľmi. 
Neboli pripútaní 
ku kráľovskej korune. 
Iba tí, ktorí neboli 
pripútaní ku kráľovskej  
korune či k bohatstvu, 
mohli byť zvolení 
za kráľov a úradníkov. 
Takže starobylý systém 
bol osvietenejší 
a lepší. 
Ľudia volili 

veľmi pokročilého 
duchovného praktikujúceho, 
ktorý bol spravodlivý 
a miloval ľudí. 
A pretože bol dobrý, 
načo sa obťažovať 
s jeho zosadením? 
To nebolo nutné. 
Bol už dobrý 
a každý ho obdivoval. 
Takže ľudia sa nemuseli  
búriť, aby ho zosadili. 
Tomu kráľovi by aj tak 
nevadilo, 
keby nebol kráľom. 
Keby sa ľudia pokúsili 
zosadiť ho, 
bol by šťastnejší. 
Nemusel by pracovať 
tak veľa a mohol by žiť 
pokojnejším životom. 
Takže takýto človek  
bol dôveryhodný, 
ľudia mu mohli zveriť 
štátne záležitosti. 
Možno že ľudia, 
ktorí ho obklopovali, 
ako jeho príbuzní, 
priatelia, či žiaci, 
boli tiež vysoko pokročilí 
duchovní praktikujúci, 
napríklad tak. 
Takže ich vymenoval 
za vládnych úradníkov. 
Takáto krajina 
by bola určite mierumilovná 
a šťastná. Však? 
Bolo to preto, 
že nikto nebol pripútaný 
ku sláve a zisku. 
Tí, ktorí mali postavenie, 
boli zvolení ľuďmi 
a ľudia ich milovali. 
Boli súcitní 
a oddaní ľuďom. 
Nikto sa nebál, 
že by boli skorumpovaní 
alebo nespravodliví, 
alebo že by utláčali ľudí. 
Takže postačovalo urobiť 

voľby len raz. Správne? 
Potom bola krajina 
v mieri a žila šťastne. 
Napríklad, za éry 
cisárov Yao a Shuna, 
ak niekto položil 
niečo na cestu, 
nikto to nezdvihol. 
Aj keď bolo niečo položené 
niekomu pred dverami, 
ľudia to nezobrali. 
Nebolo potrebné 
zatvárať dvere 
ani ich zamykať na noc. 
Psov mali len pre zábavu 
a ako spoločníkov, 
nie kvôli stráženiu domu. 
Aké skvelé obdobie to bolo! 
Dúfam, že v budúcnosti 
sa náš svet stane 
viac podobný obdobiu 
cisárov Yao a Shuna. 
Aj vy ste ako 
vládni úradníci a králi. 
Nemáme 
oficiálne uniformy, 
klobúky ani ceremónie. 
Mohli by sme to mať. 
Môžeme požiadať S.M.  
Celestial, aby ich urobili. 
Ale je nepohodlné 
nosiť klobúky. Však? 
Bolí ma v nich hlava. 
Ja som nosila klobúk 
aký mal cisár Qian Long. 
Ale už po pár dňoch, 
asi po dvoch dňoch 
som ho už nezniesla. 
Len čo som sa vrátila  
k sebe domov, 
zložila som si ten klobúk 
a odhodila ho preč. Bol len 
pre zábavu. Je v poriadku  
príležitostne si nejaký dať. 
Keby som ale takto musela  
nosiť klobúk celý deň, 
tak by som vám odporučila, 
aby ste neboli blízko mňa. 
Aby ste stáli ďaleko odo mňa 
a len sa na mňa pozerali – 
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z mesta Houlong. 
To by bolo bezpečnejšie. 
Dobre. Spôsob, ako sa dnes 
obliekame, bez klobúkov, 
je pohodlnejší. 
Je to príjemnejšie. 
V lete, 
keď je veľmi teplo, 
môžeme si vonku kúpiť 
plážové klobúky. 
To je v poriadku. 
Nepotrebujeme hodnosti. 
Nemusíme nosiť 
nič špeciálne. 
Dobre? V poriadku. 
Ale strážcovia by mali byť 
láskaví. Dobre?  
Robte len to, čo je potrebné. 
Mali by ste  
byť láskaví a zdvorilí, 
aby sa vás ľudia nebáli. 
Dobre? (Áno.) 
Nespôsobujte im ešte viac 
psychického tlaku. 
Dobre? (Áno.) 
Buďte láskaví.  
Áno? (Áno.) 
Buďte priateľskí. 
Keď musíte byť prísni, 
buďte prísni. 
Keď to nie je nevyhnutné, 
nebuďte. Dobre? 
Zasvätení z Taichung 
hrali v predstavení 
veľmi dobre. (Áno.) 
Tí 2 strážcovia v predstavení  
vyzerali veľmi divoko. 
Ja ale nechcem, aby naši 
strážcovia boli takí. 
To bolo len predstavenie. 
Žiadni skutoční vojaci 
sa tak nesprávajú. 
Oni hrali veľmi dobre. 
Aj vládny úradník 
bol dobre zahraný, 
kráľ bol dobre zahraný, 
a aj kráľovná bola 
dobre zahraná. 
Nemala som čas 
odmeniť ich. 

Myslím si, že je lepšie 
žiadne odmeny nedávať. 
Ináč, ak odmením jedného, 
ostatní budú smutní. 
Však? (Áno.) 
Nie sme tu 
na udeľovaní Oskarov! 
Mali by sme ich odmeňovať? 
Nie je to potrebné. 
Však? (Nie.) 
Dostali ste  
taký veľký potlesk, 
že už to je istý druh odmeny. 
Nie je to tak? (Áno.) 
Keď urobíme niečo, 
čo iní ľudia ocenia, 
už tak dostávame 
určitú odmenu. (Áno.) 
Je to lepšie než 
akákoľvek fyzická odmena. 
Ak sme odmenení peniazmi, 
niekto by o nás mohol 
hovoriť v zlom  
za naším chrbtom. Potom 
by sme sa cítili zranení. 
Takže je lepšie nemať  
žiadnu materiálnu odmenu. 
Pokiaľ nám ľudia prejavia 
uznania a budú si nás vážiť, 
to stačí. 
Byť strážcom Dharmy 
je rovnaké. 
Každý môže byť 
strážcom Dharmy. 
Mali by ste sa snažiť 
udržať si dobrú reputáciu. 
Dobre? (Fajn.) 
Ináč bude celý svet vedieť: 
„Strážcovia Dharmy v Hsihu, 
nerozprávajte o nich. 
Sú takí zlí!“  
Dobre. 
Na seminári v Thajsku 
boli mnohí zasvätení, 
ktorí ma ešte nikdy nevideli – 
tí, ktorí prišli  
z pevninskej Číny 
a z Au Lac (Vietnam). 
V tom čase bolo ťažké 
pracovať ako strážca. 

Teraz to už vieme lepšie; 
používame pásky. 
Skôr než som prišla, 
rozmiestnili ste oznamy, 
aby si ich mohli prečítať. 
Potom ste natiahli pásky. 
Potom tomu rozumeli lepšie. 
Tento krát sú lepší. 
Nie sú takí prehnane nadšení, 
takže môžeme robiť 
veci spoločne. 
Keby bol každý taký hlučný 
a chcel ma prísť objať, 
za chvíľu by som zmizla. 
Áno! Som taká malá. 
Ohrozilo by to každého. 
Odteraz to viete. 
Strážcovia sa musia naučiť 
pravidlá ako prví a potom 
ich vysvetliť ostatným. Áno? 
Organizátori 
sú niekedy zaneprázdnení. 
Pripomeňte im to prosím. 
Vedúci tímov, 
napríklad tiež, 
pamätajte prosím na detaily. 
Niekedy sú miestni rezidenti 
zaneprázdnení inými vecami. 
Organizátori 
alebo kontaktné osoby 
sú zaneprázdnení. 
Zabudnú na tieto veci, 
keď pobehujú okolo. 
Takže ak si to pamätáte vy, 
pripomeňte im to prosím. 
Napíšte zoznam: 
bod č. 1, 
bod č. 2, 
bod č. 3, atď. tak aby si to 
každý mohol jasne prečítať. 
Strážcovia si to môžu 
tiež jasne prečítať. 
Kontaktným osobám 
a organizátorom 
sa to tiež môže pripomenúť. 
Môžete takto navzájom  
spolupracovať. 
Každý vie, 
čo robia ostatní. 
Je to jednotnejšie 
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a nič vám neujde. 
Potom budete pracovať 
ako jeden.  
Je to hladšie. 
Teraz je to oveľa hladšie. 
Strážcovia sú milší. 
Mali by sme sa učiť. 
Strážcovia by mali byť 
zdvorilí. Dobre? 
Buďte zdvorilí 
ale zároveň dôstojní. 
Plňte si povinnosti dobre. 
Je to teraz oveľa lepšie. 
Predtým strážcovia  
zvykli stáť predo mnou 
a čakali na sušienky 
a cukríky. 
Zízali iba na mňa 
a na nikoho iného. 
„To je skvelé! 
Vzácna príležitosť.“ 
Teraz ste profesionálnejší 
a dôstojní. 
Pracujete tvrdo a usilovne. 
Ste aj zdvorilí. 
Trochu sa usmievate a 
vaša tvár nie je taká hrozivá. 
Nie zlé. Fajn. Čože? 
(Trochu.) 
Ste len trochu hroziví. 
Dobre. Do ženskej časti 
dajte ako strážcov ženy. 
Do mužskej časti 
dajte ako strážcov mužov. 
Bude to fajn. 
Na verejnom priestranstve 
môžu strážiť obaja. Dobre? 
Ak je to možné, 
nechajte ženy – strážkyne, 
aby sa postarali o ženskú časť 
a mužov – strážcov, 
postarať sa o mužskú časť. 
Ak nie, 
môžu to zvládnuť obaja. 
Nemáme na výber. 
Niekedy je to ťažké. 
Keď sa každý ponáhľa  
ku mne 
a vy ich ťaháte preč, 
budú si myslieť, že ste zlí, 

ale aj oni to musia pochopiť. 
Teraz tomu už rozumejú. 
Vysvetľovala som to 
mnoho krát, 
takže by mali rozumieť. 
Je príliš nebezpečné 
takto sa hnať. 
Je to nebezpečné pre  
každého, aj pre mňa. Dobre. 
Pripomínajte si to navzájom, 
prosím. Dobre? (Dobre.) 
Fajn. Uvidíme sa neskôr. 
Ďakujem vám. 
Toto vám vrátim. 
Dobre. Uvidíme sa.  
(Fajn.) 
Uvidíme sa. 
(Dobre.) 
Do videnia. 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
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