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nemusíte trpieť kvôli Niektorí ľudia sa prebudili! Sledujete reláciu  
karme (odplate) zo zabíjania Začali veriť v Budhu, Medzi Majstrom a žiakmi 
Uvidíme sa neskôr! robiť dobré skutky, „Príčina a odplata“ 
Vitajte doma, ľudia. púšťať zajaté zvieratá Diskusia s Najvyššou 
Ďakujeme. a prestali chytať ryby Majsterkou Ching Hai 
Milujem vás. a poľovať. Francúzsko – 4.1.2009 
Čo robievate celý ten čas, Je to také hrozné! a 8.3.2009 
keď tu nie som? Niekedy, keď ochorieme my Pred dlhým, dlhým časom, 
Meditujeme. alebo ľudia v našej dedine, bol muž menom 
Meditujete doma. či v našom okolí, Chen Wen-Bao. 
Žiadne rozdávanie letákov? myslíme si, že je to len Bol to učenec. 
Áno, rozdávame aj letáky. nejaká nákazlivá choroba Tento učenec žil na mieste 
Áno, aj letáky. a nedá sa jej vyhnúť. zvanom Lake Tai. 
Meditácia a akcia, V skutočnosti  Celá jeho rodina 
nielen stále sedieť. je možné sa jej vyhnúť. bola veľmi dobročinná. 
Je pekná vás vidieť. Toto je pravdivý príbeh. Väčšina ľudí 
Aj my vás radi vidíme. Je to skutočný príbeh v Lake Tai sa živila 
Veľmi dobre. zaznamenaný v histórii. poľovaním alebo rybolovom, 
Ste v poriadku? Na základe tohto príbehu okrem rodiny 
Áno. sa môžeme vyhnúť moru Chen Wen-Bao, 
Cítite sa pohodlne? alebo aspoň chorobám ktorá také veci nerobila. 
Áno. konaním dobrých skutkov. Nejedli mäso ani ryby. 
Skutočne? (Áno.) Pretože každá príčina Nechceli ich ani očuchať. 
Skutočne? To som rada. prináša následok, však? Namiesto toho 
Robím si starosti, že nie. Všetky náboženstvá kupovali zajaté zvieratá 
My sme veľmi obsiahla učia to isté. a púšťali ich na slobodu. 
skupina ľudí. Nielen náboženstvá, Jednej noci nejaký dedinčan, 
Všetky druhy osobností, aj veda učí to isté. pán Li, ako jediný 
národností, Ak existuje príčina, v celej dedine bdel, 
prostredí, jazykov, existuje reakcia. zatiaľ čo všetci ľudia  
a čudujem sa, ako to, Takže nerobíme dobré skutky v celej dedine zaspali. 
že si vôbec rozumieme. preto, aby sme prospeli iným, Pán Li spal len napoly, 
Ale rozumieme, áno? (Áno.) ale predovšetkým sami sebe. keď zrazu uvidel  
Zdá sa, že si rozumieme. Samozrejme, dvoch duchov. 
Zdá sa, že po celom svete zvieratá nám budú Pán Li, počul, ako hovoria: 
pracujeme ako jeden. navždy vďačné! „Okrem Chenovho domu  
Prinajmenšom pri šírení Sú nevinné. sme zapichli zástavu 
informácií o záchrane  Prečo ich zabíjať? pred každým domom 
planéty, vegetariánstve Len tak si lietali po oblohe v dedine.“ 
a dobrom živote. a ľudia našli spôsoby, O niekoľko dní neskôr 
Niekedy je ťažké ako ich chytiť a zabiť. bolo 300 či viac domácností 
šíriť informácie, Ryby si len tak plávali  v dedine Lake Tai  
kvôli rôznej situácii. vo vode a nijako vám  postihnutých morom 
Kdekoľvek je to ale možné, neubližovali, však? a všetci tí, 
všade, kde môžete, Ale vy ste ich chceli ktorí boli infikovaní, zomreli. 
robte to všetci. chytiť a usmažiť si ich. Čudovali sa ale, 
No verte tomu, či nie, Také hrozné! prečo Chenova rodina 
svet je teraz slobodnejší, Takže vy ste  vôbec nebola postihnutá, 
než bol predtým. veľmi požehnaní ľudia, hoci žili spoločne 
Oveľa slobodnejší. pretože nezabíjate, so všetkými dedinčanmi. 
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veľmi drahé. Tibet. Predtým sme nemohli ísť 
Mala viac než 80 rokov. Tatong. do celého bloku, 
No aj tak sem prišla Jilin, Tatong. ani do vašej krajiny. 
z takej veľkej diaľky, Ning-xia, A teraz chodíme všade. 
a sedela tu deň noc, Vnútrozemie Mongolska. Nielen že chodíme všade, 
ako vy mladí. Wuhan. ale robíme prednášky, 
Ste unavení, Formosa (Taiwan). rozdávame letáky, atď. 
keď sedíte príliš dlho? (Nie.) (Beijing.) Beijing. Je to skutočne slobodné. 
Ste takí dobrí. (Wuhan.) Wuhan. Taká rýchla zmena. 
Prečo plačete? (Beijing.) Beijing. Teraz chodíme všade, 
Prečo? Ste v poriadku? (Wuhan.) Wuhan. robíme všetko, dokonca 
Som taká šťastná. Hongkong. tam chodíme prednášať, 
Ste šťastná? Ďakujem, že ste ma prišli hovoriť o Bohu. Môj Bože! 
(Áno.) Nie rozrušená? navštíviť z takej diaľky. Je to taká veľká zmena. 
Videla som „Mamu“ Ďakujeme vám, Majsterka. Je vždy lepšie mať 
pred 17 rokmi. Ako sa všetci máte? voľné hranice, 
Povedala, že vás videla (Dobre.) aby mohol každý 
pred 17 rokmi. Aká je situácia slobodne obchodovať 
Aha. Videla ma predtým. vo vašich domovoch? a takým spôsobom 
Videla Majsterkine (Dobrá.) si navzájom pomáhame 
transcendentálne telo Dobre! v ekonomickom rozvoji. 
pred 17 rokmi. Stále sa to zlepšuje. Izolácia nie je nikdy dobrá, 
Len transcendentálne telo. To je skvelé. pre žiadnu krajinu, 
Videla Majsterkine V akom ohľade? pre nikoho. 
fyzické telo. Ekonomicky? My všetci na sebe navzájom 
Videla som Majsterkine Nie. závisíme, aby sme prežili. 
fyzické telo, tak ako teraz. V Beijingu je 88 Fajn, dobre. 
Tak ako teraz? vegetariánskych reštaurácií. Idem sa pozrieť hore. 
Je veľmi dobré  Mnohé otvorili naši Sú to veľmi milí ľudia. 
vidieť Majsterkine spolupraktikujúci. Uvidíme sa neskôr. 
transcendentálne telo. Veľmi dobre! Krásni ľudia. 
Bolo to v chráme. Možno sa to zlepšuje. Dobrí ľudia. 
V chráme. Mnoho ľudí  Dobrí, dobrí. 
Pred 17 rokmi  neustále prichádza z Číny Vrátim sa neskôr. 
videla Majsterku a tiež z Formosy (Taiwan). Ahoj. 
v Laomu Palace Takto je to dobre. Kto je tam hore? 
v okrese Lintong. Je zábava prísť Mali ste cukríky? 
To ona ma videla, nie vy. a raz za čas  Mali? Mongol? Vy? 
A vy to opisujete tak jasne. sa sem prísť pozrieť. Kórejec. 
Povedala mi to predtým. V predchádzajúcej skupine Kórea. A vy? 
Povedala vám to. bola jedna skutočne Âu Lạc (Vietnam). 
Ona je príliš emocionálna, veľmi stará mama. Âu Lạc. 
aby teraz hovorila, takže Jej vlasy boli úplne biele. Angličania a Číňania? 
vy ste jej tlmočníčka. Mala viac než 80 rokov. A on? 
Videla ma pred 17 rokmi. Ale bola stále veľmi Španiel. 
Áno, v roku 1992. ružová a krásna. Ďakujem vám za prekladanie. 
Videla ma v Číne,  Povedala, že sem prišla Cítite sa dobre? 
v roku 1992. navštíviť rešpektovanú (Áno.) 
V Laomu Palace starú Majsterku.“ Odkiaľ ste? 
v okrese Lintong. Boli sme si navzájom Beijing. Shen-yang. 
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Lishan Laomu Palace 
v okrese Lintong, 
v provincii Shaanxi. 
To je miesto, 
kde bola scelená obloha 
a kde boli stvorení ľudia. 
Ona povedala, že to je  
miesto, kde bola obloha 
scelená,  
a kde boli stvorení ľudia. 
Bolo to miesto, 
kde bola scelená obloha 
a kde boli stvorení ľudia. 
Také mocné. Je to pravda? 
Majsterka tam bola osobne 
a išla raz okolo toho miesta. 
Videla som vás počas dňa. 
Nebol to sen. 
Videla ste ma za slnečného 
dňa s jasnou oblohou. 
Ste si istá, že to bolo takto? 
Áno. 
Keď vás dnes vidím, 
som si istá, 
že tam bola Majsterka. 
Vyzerám rovnako, však? 
Presne tak isto. 
Teraz to viete. 
Nehovorte to iným ľuďom. 
Ináč by všetci išli 
navštíviť to miesto. 
Potom? 
Od toho momentu som 
v Majsterkinej opatere 
mala veľmi dobré zážitky, 
veľmi, veľmi dobré. 
Fajn. 
Aby som hľadala Pravdu. 
To je skvelé! 
Gratulujem. 
Preto ste bola taká 
pohnutá k slzám. 
Je to takto. 
Odvtedy som mala 
veľmi dobré zážitky. 
Moje praktikovanie predtým 
bolo hrozné, ale potom 
sa stalo veľmi dobrým. 
Kvôli hľadaniu Pravdy a aby 
som potvrdila, čo som videla, 

som cestovala všade 
a hľadala  
osvieteného Majstra. 
Nakoniec, o 3 roky neskôr 
mi niekto predstavil  
Majsterku. 
Keď som uvidela fotku 
Majsterky na obale knihy 
“Wu Tzu Poems”, 
uvedomila som si, 
že Majsterkine  
transcendentálne telo ma už 
bolo pred rokmi pozdraviť. 
Skutočne? Fajn. 
Ak ste ma videli, 
tak je to tak. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
Nemáte za čo. 
Máme spriaznenie. 
Videla ste ma,  
pretože máme spriaznenie. 
Teraz ma vidíte 
presne tak isto. 
Nechytajte si oči rukami 
príliš často. 
Nie je to dobré pre oči. 
Poďte, poďte. 
Použite tento chladič. 
Ďakujem. 
Toto je chladné a vlhké. 
V čom je problém? 
Nepretierajte si príliš často 
oči rukami, 
vaše oči budú suché. 
Použite toto, 
je to vlhké a chladné. 
Nie je to pohodlnejšie? 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Ste taká úprimná a čistá. 
To je skvelé! 


