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príde niekto ďalší.“ vytvoriť atmosféru, Sledujete reláciu 
Ide o to, ktorá je vhodná Medzi Majstrom a žiakmi 
že to tu máme radi, pre takýto nebeský život. „Vytvorme Nebo na Zemi“ 
pretože všetka tá energia Povedzme napríklad, Prednáška Najvyššej 
je rovnaká, viac menej. tu sme vegetariáni, Majsterky Ching Hai 
Samozrejme, niekto je nekradneme, Medzinárodné stretnutie –  
trochu nižšie, neklameme, 17. a 26. júla 2009 
niekto trochu vyššie, nezabíjame, Ľudia na povrchu  
ale viac menej neberieme drogy, tejto planéty 
je to rovnaký smer, intoxikanty, ešte nedospeli k tejto  
rovnaká vlnová dĺžka. a nerobíme také veci, technológii UFO. 
Takže sa tu cítime dobre, ktoré nie sú Niektorí ľudia už áno. 
cítime sa v harmónii, ľudsky akceptovateľné, Niektoré iné planéty áno. 
cítime sa nekomplikovaní, neničíme sami seba jedmi, A tiež nejakí ľudia 
cítime sa pokojní, nejeme mäso, z našej planéty, 
preto to tu milujeme, ktoré je aj tak jedovaté. ale nie z povrchu planéty, 
nechceme ísť, fajn. Neberieme drogy, to už dosiahli. 
Ale napríklad, nepijeme alkohol –  My sme nedošli nikam. 
keby sme otvorili bránu to všetko sú jedy, Ale oni žili 
a mohol by sem prísť každý  vy to už viete. iným spôsobom života, 
a sedieť medzi vami Takže čokoľvek som vás sú mierumilovnejší. 
po celý čas, naučila, je pre vás dobré Ľudia tam sú  
no ich koncept je odlišný, aspoň fyzicky. mierumilovnejší... 
oni sem chcú Mentálne, viete, vegetariáni, fruitariáni 
nosiť drogy, že tieto veci nie sú správne. alebo nejedia nič. 
chcú si sem so sebou Takže náš koncept je taký, Ich koncepty sú odlišné. 
zobrať alkohol, sme s tým šťastní Žijú na odlišnej 
chcú tu jesť mäso, a pokračujeme takto úrovni vedomia, 
potom by to tu vo svojom živote. môžete to volať aj Nebo, 
bolo veľmi chaotické Preto keď sme spolu, pretože na to je potrebná 
a vy by ste sa už viac táto energia je veľmi skupina ľudí, 
necítili pohodlne. pokojná, príjemná a krásna. je potrebné, aby celé vedomie 
Necítili by ste sa tu tak, Takže sme šťastní, vidíte? bolo na rovnakej úrovni, 
ako sa cítite teraz. Kúpeme sa v tomto druhu rovnaký spôsob uvažovania, 
Necítili by ste sa príjemne energie, ktorú vytvárame ten istý koncept, 
ako teraz, necítili by ste sa a spoločne ináč to nefunguje. 
tak pokojne a šťastne je dokonca silnejšia. Preto ako vidíte, 
ako teraz, pretože Preto sme šťastní, šťastní; na tomto svete 
by sa tu stále dialo nechceme odísť ešte nemáme Nebo. 
niečo iné. z tohto domu. Máme Nebo v nejakej  
Nie je to rovnaká vlnová Nikto, kto sem príde, oblasti, medzi nami, 
dĺžka energie, nie je to nikdy nechce ísť domov. možno, 
harmonizujúca energia, Musia ísť domov, ale nie na celej planéte, 
takže sa nebudete cítiť dobre. no vždy hovoria: pretože mnohí ľudia 
Preto ste prišli sem. „Nechceme ísť. z tejto planéty 
V spoločnosti Nechceme ísť.“ nemajú rovnaký koncept, 
alebo pri iných ľuďoch, Ako dieťa dupajúce nohou: aký máme my. 
pri ľuďoch, ktorí nemajú „Nechcem ísť, Majsterka, Oni sa nepozerajú 
rovnaký koncept, nechcem ísť.“ rovnakým smerom, 
pokúste sa to vydržať, Hovorím: „Musíte ísť, takže nie je ľahké 
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ale akceptujte to. 
Je to v poriadku, ale  
necítite sa vždy dobre. 
Keď ale prídete sem, 
spoločne sa cítite dobre, 
vďaka rovnakej energii. 
Preto som povedala, aby ste  
sa pokúsili vytvoriť Nebo tu. 
Ale nie je to také ľahké, 
no pokúšame sa –  
vždy jeden krok... 
detský krôčik, detský krôčik, 
jeden človek v danom čase. 
Kto vie? 
Možno to jedného dňa 
zmeníme v Nebo. 
Ak nie, aspoň vytvoríme 
Nebo pre viac ľudí  
ako sme my. 
Potom ich môžeme pozvať 
a oni sa tiež budú cítiť dobre 
ako vy. 
Tiež budú mať pocit: 
„Ach, tu je to ako v Nebi.“ 
Áno, pretože budú mať 
rovnakú energiu, 
rovnaký koncept, 
správny koncept, 
ako žiť spravodlivý 
ľudský život, 
ako mať morálny štandard 
správania sa 
a ako pozdvihnúť 
duchovné vedomie 
na vyššiu úroveň – 
lepšiu energiu, 
kde cítite dobre 
a kde sa cítite pohodlnejšie 
vy aj ľudia. 
Takže to je cesta. 
Vytvoriť Nebo na Zemi, 
ak nie pre všetkých, potom. 
pre niektorých, aspoň pre  
nás. Ak nedokážeme zmeniť 
celý svet, 
dokážeme zmeniť 
aspoň náš malý život, 
možno našich susedov, 
naše rodiny, našich priateľov 
a potom môžeme mať 

túto skupinu Neba –  
malé Nebo 
u nás doma, 
u nás v práci 
alebo v kruhu priateľov. 
Nebo nemusí byť veľké. 
Aj vreckové Nebo je fajn. 
Všade si ho nosíme so sebou  
a zdieľame ho s ľuďmi, 
aj keď neviditeľne. 
Preto niekedy idete von 
a ľudia sa na vás pozerajú 
alebo vás vidia, 
sadnú si vedľa vás, 
oni nevedia, kto ste, 
ale cítia sa veľmi pohodlne. 
Niekedy vám to povedia, 
však? 
(Áno.) Áno, áno. 
Pretože nosíte to vreckové 
Nebo so sebou. 
Máme vreckové knihy, však? 
Máme vreckové peniaze, 
takže máme aj 
vreckové Nebo. 
A toto vreckové Nebo 
vonia príjemne, 
je také voňavé. 
Preto všade kam idete, 
ovplyvňujete to miesto, 
viac či menej, 
trochu viac, 
trochu menej, 
to záleží na tom, 
aké veľké je vaše vrecko. 
Niektorí ľudia majú 
veľké vrecko, pretože 
ich Nebo je veľké, 
tak ako niektorý telefón 
je veľký, niektorý malý. 
Malý telefón  
sa zmestí všade, 
na väčší telefón 
majú väčšie vrecko. 
Niektorý telefón vyzerá 
ako počítač, 
malý počítač... 
má to všetko. 
Môžete skontrolovať, 
môžete mať GPS, 

môžete mať 
všetky druhy vecí. 
Na taký druh telefónu 
je treba väčšie vrecko. 
Tento telefón je jednoduchý, 
ľahký, používaný pre miestne 
hovory. Takže zväčšite svoje 
vrecko, nie kvôli peniazom, 
ale kvôli... (Nebu.) 
Nebu. 
Dobrá práca, dobrá práca. 
Fajn, meditujte. 


