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Klop, klop. 

Všetci sú v poriadku? 

Áno. 

Veľmi dobre, alebo ako tak? 

Veľmi dobre? 

Veľmi dobre. Spíte dobre? 

Áno.  

Aspoň niečo užitočné. 

Áno. 

Fajn, je dobre, 

že ste sa spolu zišli 

a že občas meditujeme, 

medzi vašim spánkom. 

Je to dobré pre svet. Áno? 

Áno. 

Skutočne? 

Myslíte si, 

že môžeme zachrániť svet? 

Áno či nie? (Áno!) 

Dobre. Veľmi chytré. 

Dokonca aj ak nemôžeme, 

nestojí to nič 

povedať áno, však? 

Treba byť pozitívny, však? 

A možno môžeme, áno. 

Myslím, že môžeme, 

s vašou pomocou. S vašou 

pomocou, s vašou veľkou 

pomocou? Áno. S vašim 

pozitívnym myslením. 

Ste v poriadku? (Áno.) 

Ak máme pozitívne  

snaženie a uvažovanie, 

pomáha to, viete? Nemuselo 

by to pomôcť na 100 % 

ale ak má každý 

tak 1 %, potom je to 100 % 

alebo ešte viac než 100 %. 

V Biblii sa hovorí, 

že ak máte vieru 

ako malé horčičné semeno... 

Poznáte 

horčičné semeno, však? 

Horčičné semeno  

vyzerá takto: 

ako hrot vášho pera, 

áno? To je ono. 

Nie veľkého pera, áno? 

Iba obyčajného guľôčkového 

pera zo supermarketu. 

Tak vyzerá. 

V niektorých fľašiach 

s horčicou je niekedy 

aj horčičné semeno. 

Videli ste ho? 

Je asi takéto veľké, vidíte? 

Možno ešte menšie. 

Dobre, takže dokonca 

ešte menšie než to. 

Nemám tu nič menšie. 

Ale hovorí sa, že ak máte 

len takú malú vieru ako ono, 

čo sa potom stane? 

Môžete hory prenášať. 

Môžete hory prenášať? 

To je to, 

čo sa hovorí v Biblii? 

Myslím, že áno. 

Dobre. Čítala som Bibliu, 

keď som bola malá. 

Niečo také, áno? 

Prenášať hory 

alebo zachraňovať svet, 

to je to isté – 

to znamená niečo nemožné... 

niečo, čo vyzerá  

byť nemožné; 

ak ale máme vieru, 

potom sa to podarí. 

Ide o to, že by to malo byť 

urobené včas. 

Viete, čo myslím? 

To je ten problém. 

Dobre, poďme ďalej. 

Vlastne som práve 

mala pocit, 

že budeme v poriadku. 

Máte iný pocit? (Nie.) 

Máte rovnaký pocit? (Áno.) 

Vždy máme nádej. 
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Všetci musíme mať 

pozitívne myslenie,  

viete? 

Práve teraz, všetci sa snažme 

byť jednotní, dobre? 

Pracovať spoločne 

na jednom pevnom úmysle 

a snahe, 

aby sme zachránili svet. 

Kto môže zachrániť svet? 

Zdvihnite ruky, pozriem sa. 

My to dokážeme. 

Áno, my to dokážeme. 

Pokiaľ si myslíte, že to 

dokážeme, je to v poriadku. 

Musíme držať spolu 

ako jedna skupina. 

Čím viac sme jednotní, 

čím viac sa navzájom 

podporujeme, 

tým viac sily máme. 

Ako keď šoférujete auto, 

ak máte trochu piesku 

alebo malý kamienok 

vo vašom volante, 

aj keď len maličký, 

alebo sa niečo zlomí 

a prekáža to vo vašom 

volante, potom  

celé auto nemôže ísť  

– aj keď je to len malé. 

Chápete, čo myslím? 

Dobre. Tak teda. 

Meditujete dobre? 

Dobré vízie? (Áno.) 

Vyzeráte dobre. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Aj vy, 

tiež vyzeráte krásne. 

Počas dnešného varenia 

aj včera počas 

tele konferencie. 

Vyzerala som dobre 

v relácii o varení? 

Vyzerali ste krásne – 

krásne šaty. 

Ďakujem vám. Pokračujte. 

Predtým bolo praktikovanie  

Zvuku vždy to isté, 

ale dnes je to... niečo 

absolútne úžasné. 

Akoby som vôbec necítila 

svoje telo, hlavu, nič. 

Bolo to ako úplne... 

Dobré dievča. 

Zvuk bol proste... 

Zvuk. 

Dobré dievča, dobré dievča. 

Som na vás hrdá. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Som na vás hrdá. 

Ďakujem. 

Áno, funguje to, viete? 

Skupinová meditácia  

a koncentrácia fungujú, 

keď sme spolu. 

Chodíte sem  

najmä pre to, však? 

Pomáha to, pomáha to. 

Je to neuveriteľné. 

Niekedy to trvá pár dní 

alebo trochu dlhšie 

ale pomáha to, však? Áno. 

Ďakujem vám. 

Rado sa stalo, drahá. 

Rado sa stalo. 

Teraz buďme seriózni. 

Veci súvisiace s Budhom. 

Chce si niekto vypočuť 

niečo budhistické? (Áno.) 

Dobre, takže. 

Takto som počula... 

Väčšina budhistických písiem 

alebo príbehov začína tak. 

Keď bol Budha nažive... 

Ánanda bol jeho 

najbližším žiakom 

a pomocníkom, áno. 

Vždy sa staral 

o Budhove záležitosti, 
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chodieval von a možno 

vybavoval niektoré 

Budhove záležitosti a pod. 

Áno, vždy je prítomný 

na každom stretnutí 

Budhu a jeho žiakov. 

A má tu fantastický  

„počítač“. 

Keď Budha zomrel, 

všetci mnísi sa zhromaždili 

a snažili sa spomenúť si 

na všetko jeho učenie 

a prednášky,  

aby ho mohli zapísať 

a uchovať  

pre všetkých žiakov, 

ktorí sú ďaleko 

alebo trochu pozadu. 

Áno, dobre? 

A iba Ánanda 

si pamätal väčšinu všetkého. 

Mal vynikajúcu pamäť, 

takže všetko počul. 

Nikdy nič nepremeškal. 

A to čo počul, 

to si aj zapamätal. 

Preto požiadali Ánandu, 

aby všetko  

spamäti zarecitoval. 

Viete si to predstaviť? 

A toto nie je jediný (príbeh), 

majú ich stovky. 

Takáto veľká kniha 

je zapísaná 

zo spomienok Ánandu. 

Všetko si to pamätal. 

Tak vidíte, znovu: 

„Takto som počul, 

atď., atď.“ 

Mnoho z učenia Budhu 

bolo zaznamenané vďaka 

Ánandovej skvelej pamäti. 

Ale taký človek, 

s takou výbornou pamäťou, 

nedosiahol za života Budhu  

úroveň osvietenia – 

nie dostatočne vysoko, 

počas času, 

kedy bol s Budhom 

a keď Budha dosiahol 

nirvánu (večnú blaženosť). 

Takže oni, sangha, 

spoločenstvo mníchov 

ho dokonca vyhodili 

zo zhromaždenia. 

Vyhodili ho zo stretnutia 

mníchov. 

Keď Budha zomrel, 

zhromaždili sa  

všetci mnísi a mníšky, 

ktorí boli 

v Budhovej prítomnosti 

a ktorí boli 

blízkymi žiakmi Budhu, 

mnísi vysokej úrovne, 

ktorí dosiahli 

lepšie osvietenie. 

Mali spoločné stretnutie, 

ale Ánanda možno povedal 

niečo... nezmyselné... 

a preto ho vyhodili. 

Vedeli, že jeho úroveň 

je príliš nízka. 

Vyhodili ho von 

a Ánanda bol potom 

veľmi zahanbený. 

Za čias Budhu 

ho nemohli vyhodiť, 

pretože bol  

pod Budhovými krídlami. 

A tiež tam musel byť, 

aby sa staral o Budhu. 

Nikto iný... 

sa o Budhu nestaral. 

Možno nebol 

veľmi osvietený, 

ale bol veľmi usilovný, 

veľmi oddaný, 

a bol jediný, 

kto to všetko vydržal 
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a zostal s Budhom. 

A bol veľmi 

čistým pomocníkom. 

Dokonca ho zvolili 

za Budhovho asistenta. 

Ale skôr než tú pozíciu prijal, 

musel najskôr požiadať  

zhromaždenie, aby tú pozíciu  

schválilo, aby mu pomohlo 

byť čistým 

a očisteným od pozície, 

aby nikto nepovedal, 

že má výhody z toho, 

že je Budhovým asistentom 

a že zhromažďuje  

dobré veci pre seba. 

Takže on povedal, 

niečo... 

ale to je spojené 

s čistotou, 

chápete, čo myslím? 

Byť čistý 

ako čistí úradníci. 

Neskorumpovaní. 

Neskazený,  

on chcel byť neskazený. 

Takže povedal... 

akékoľvek oblečenie 

ponúknuté Budhovi, 

niečo také, 

on si to nevezme, 

on to neprijme. 

Neprijme žiadne jedlo 

z Budhovej misky, 

žiaden zvyšok, ani nič, 

pretože niekedy 

žiaci ponúkali 

veľmi dobré veci 

do Budhovej misky 

a on si to nechcel vziať, 

pretože to by bolo 

príliš dobré. 

Preto jednoducho šiel von 

a žobral o jedlo 

ako každý iný. 

Takže čokoľvek bolo 

ponúknuté Budhovi, 

on si z toho nevzal 

a ani žiaden odev 

ponúknutý Budhovi 

si nevzal pre seba. 

Všetky veci... 

alebo možno to by malo byť 

už dosť, pretože 

v spoločenstve mníchov 

nemajú toho veľa, 

okrem misky na žobranie 

a nové šaty, ktoré 

žiakom niekedy ponúknu, 

keď sú ich šaty potrhané 

a staré, 

teplý odev na zimu 

a podobne. 

Takže Budha a zhromaždenie 

boli s tým veľmi spokojní 

a povedali: 

„Dobre, dobre, 

prijímame tvoje podmienky.“ 

Takže Ánanda prijal 

pozíciu 

Budhovho pomocníka. 

Pretože oni si mysleli, 

že Ánanda je na to najlepší. 

Bol pozorný a mal veľmi, 

veľmi mimoriadnu pamäť, 

napríklad. 

Môže to byť užitočné. 

A je veľmi pozorný 

voči Budhovým potrebám. 

To už viete. 

Takže našťastie pre nás, 

že máme taký „počítač“, 

ľudský počítač 

ako Ánanda, 

a vďaka tomu máme toľko 

Budhových písiem, 

ktoré sa odovzdávali 

z generácie na generáciu, 

až do súčasnosti. 

Áno, dobre? 
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Ináč keby tam Ánanda nebol, 

nemyslím, že by toho 

bolo veľa zaznamenaného, 

chápete? 

Ako mnoho iných Majstrov, 

tiež mali učenie, 

ale upadlo do zabudnutia, 

lebo ho nikto nezaznamenal, 

alebo zaznamenal len málo. 

Budha má tony písiem. 

Vidíte, 

Biblia je jediná, 

dokonca z rôznych dôb, 

ale je iba jedna Biblia. 

A Budha má 

tak veľa Biblií. 

Vďaka Ánandovi. 

Takže niekedy, 

keď idete do chrámu, 

vidíte, že sochy Ánandu 

sú tiež uctievané 

hneď vedľa Budhu... 

niečo také. Bol to 

skutočne skvelý človek. 

Zabudla som vám povedať – 

keď ho vyhodili 

a cítil sa zahanbený, 

odišiel do jaskyne. 

Meditoval tam celú noc, 

bol skutočne koncentrovaný, 

skutočne oddaný 

a skutočne úprimný,  

skutočne chcel spoznať 

svoje veľké Ja. 

A potom dosiahol osvietenie, 

myslím nad 2. úroveň. 

Za čias Budhu, 

keď ste s ním praktikovali, 

bolo mnoho rôznych úrovní: 

úroveň úplného vyslobodenia 

v jednom živote; 

iná úroveň bola vyslobodenie 

v budúcom živote; ďalšia 

bola vyslobodenie behom 

2 nasledujúcich životov; 

ďalšia behom 3 nasledujúcich  

životov; a ďalšia behom  

4 nasledujúcich životov. 

O ďalšie sa už nestarali. 

Ak po štyroch životoch 

štúdia s Budhom 

a jeho nasledovníkmi 

nedosiahol osvietenie, 

môžete zabudnúť na toho 

človeka, dobre? V poriadku. 

Takže dobre. Poviem vám 

tento príbeh, áno? 

Toto bolo len ako predjedlo, 

teraz príde hlavný chod. 

Toto je zo 

Subha Sutta, áno, 

rozprávanie o Subha. 

To znamená „morálka, 

koncentrácia a múdrosť“. 

Myslím, že vy to všetci máte, 

však? Máte morálku? 

Iste, 5 prikázaní, však? 

Prinajmenšom. 

Niekto z vás 

porušuje 5 prikázaní? 

Nie. Dobre, fajn. 

Aspoň máte morálku. 

Koncentrácia? 

Niekedy. 

Áno, niekedy. 

Lepšie než nič. 

Nemôžeme to mať vždy. 

Dobre, snažte sa. 

A čo múdrosť? 

Prichádza a odchádza. 

Musíte ju používať. 

Ináč,  

ak ju nepoužívate, 

nevyjde na povrch. 

Je to ako peniaze v banke, 

ak si ich nevyberiete, 

neviete, že ich máte, áno? 

Aj keď viete, že ich máte, 

je to zbytočné, v poriadku? 

Ako čo? Napríklad 
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keď meditujete, 

máte osvietenie. 

Vždy keď meditujete, 

niečo si uvedomíte. 

Niečo prebleskne  

vo vašej intuícii, 

vo vašom poznaní. 

Niečo, čo viete, 

že ste predtým nevedeli. 

A učíte sa všetko 

o bezpodmienečnej láske 

a obete, 

„dávaní ostatných 

pred seba samých“. 

Musíte to praktikovať, áno? 

Ináč, 

ak to nepraktikujete, 

len to tam zostane, 

od základov. 

A potom, 

keď príde veľká skúška, 

mizerne zlyháte. 

Áno? V poriadku. 
 


