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Takže neskôr je mi ktorý nemá žiadnu pomoc Sledujete reláciu 
viac ľúto Boha než ľudí, pre nikoho iného, Medzi Majstrom a žiakmi 
pretože ľudia majú a ktorý len postáva okolo „Zabíjanie nie je  
toľko záujmov. a pozerá sa,  nikdy správne“ 
Najskôr musia študovať keď všetci ostatní trpia? Prednáška Najvyššej 
a potom získať titul. To nie je dobrý Budha, však? Majsterky Ching Hai 
Celý deň študujú tak  Videli ste, čo robil Budha, Medzinárodný seminár 
usilovne, je to také ťažké. keď žil? 25. júla (července), 2009 
Aj keď nechcú študovať, Rozprával, chodieval Budha povedal, 
nie možné vyhnúť sa tomu. prednášať, áno, najmenej to. že keď ste v Nebi, 
Rodičia ich budú nútiť, Hovoril ľuďom, je ťažké praktikovať. 
učiteľ, spoločnosť. ktorí za ním prišli, Prečo? 
Samozrejme, že musia byť dobrí, Pretože máte príliš 
že sa musia učiť, a pomáhať si navzájom, áno? veľké pohodlie! 
to je v poriadku, ale potom Byť súcitní, Správne, rozumiete? 
zabudnú na všetko ostatné, učil ich byť Áno. 
len kvôli učeniu, spravodlivým človekom. A nemyslíte 
aby získali titul Aj to je druh práce; na nikoho iného. 
a mohli zarábať peniaze. je to dokonca To je ten problém. 
Nie je to veľmi vysoký veľmi ťažká práca. Keď sme šťastní, 
motív, však? Nikdy sa mi ani nesnívalo je to dobré. 
Nie. za milióny rokov, Mali by sme byť vďační, 
Takže máte titul, že budem robiť túto prácu. že nám Boh dáva šťastie, 
máte prácu, môžete Uvedomujem si, ale mali by sme tiež 
si dovoliť povedať nie. že je také ťažké myslieť na iných ľudí, 
Ale našťastie dostať Boha do niečieho ktorí sú menej šťastní, 
vy ste prebudení. Kráľovstva Božieho. ako sme my. 
Vy ste sa prebudili. Každý už v sebe má Ešte predtým, 
Aj keď máte titul, to veľké kráľovstvo, bolo to také zlé, 
dobre teda, malo by to byť že ste vôbec nevedeli, 
študovali ste dobre, Kráľovstvo Božie  čo sa deje vo vašej krajine. 
fajn, fajn, ale je to plné iných vecí –  Ja som musela 
ale aj tak si musíte pamätať, plné peňazí, obchodu, sledovať televíziu 
prečo ste sem prišli, chápete? ambícií, práce, a potom zatelefonovať. 
Ľudia majú mnohé záujmy. povýšenia, manželstva, Napríklad 
Potom neskôr majú prácu, chlapcov, dievčat. na Formosu (Taiwan) 
nájdu si dobré dievča, Takže Boh, ktorého  a povedať im: „Hej, budíček! 
dobrého chlapca, a potom sa im snažím predstaviť, Máte tam tajfún! 
majú ďalšie malé dievča, už utiekol niekam preč. Všetci tam majú problémy 
malých chlapcov, dievčatá, Je ťažké nájsť, a ich domy sa rúcajú. 
malých chlapcov, a potom je ťažké im ukázať, Ľudia zomierajú. 
práci nie je koniec. že Boh je vo vašom vnútri. Choďte tam a robte niečo!“ 
A nielen to, Je taký ochromený. A oni povedali: „Ach, dobre, 
majú ešte mačky, psov, Aj keď tam Boh je, Majsterka, ideme na to. 
kurčatá. je taký natlačený. Koľko je hodín? 
To ešte nie je zahrnuté. Nemá žiadne miesto. Ach, môj Bože, len polnoc! 
Sú úplne zaneprázdnení, Nemôže dýchať. Bože, chceme ešte spať! 
poznám tom, mám Nemôže nič povedať, Chceme sa rýchlo stať 
domáce zvieratá, chápem, je taký natlačený. Budhom.“ 
veľmi, veľmi zaneprázdnení. Úbohý Boh, nie? Áno. Aký má zmysel Budha, 
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Záplavy, tajfúny, Nech máte akýkoľvek zámer,  A aj keď mám pomocníkov, 
stúpajúca hladina morí. aspoň ste sem prišli. no aj tak tam pre nich 
Práve dnes máme Potom ste si pripomenuli: musím byť, pretože 
zlé správy z Indie, „dobre teda, je to moja rodina. 
morská hladina stúpla aspoň som tu, Oni na mňa pozerajú 
o 5,5 metra. musím trochu myslieť ako na hlavu rodiny. 
Viete si predstaviť, čo to je? na Boha.“ Sú taký balíček bytostí, 
5 a pol metra! A úbohý Chlapec tam čakal viete, psy? 
Ja nemeriam ani len 2 metre. tak veľa rokov, A pozerajú na mňa 
Rozumiete tomu? aby nakoniec mal ako na vodcu, 
Je to 3krát viac, než meriam. dobrú príležitosť aby som pre nich našla 
Mám len niečo okolo dostať vás sem. dobré miesto, 
metra a pol, Aspoň to. chránila ich a podobne. 
približne tak, Potom si na Neho Takže deti, domáce zvieratá, 
ani to nie. z času na čas spomeniete. podnikanie, práca, rodina 
Vlastne sa zmenšujú aj ryby. Dobre, On to oceňuje a širšia rodina 
Zmenšuje sa aj mnoho veľmi veľa. vrátane švagrovcov, 
suchozemských zvierat, Ale povedala som vám, je to množstvo práce! 
kvôli klimatickým zmenám. nezabúdajte na iných, dobre? Narodeniny, úmrtia, 
Čím sa viac otepľuje, Áno, samozrejme, svadby, rozvody, 
tým menšie narastú. keď prídete sem, všetky tie oslavy. 
Zmenšia sa až o polovicu, účelom je meditovať, Svadobný deň, 
len behom pár rokov. nielen kvôli sebe, obrovská oslava, 
Viete si to predstaviť? nielen kvôli rodine, stojí veľa peňazí a času. 
Ak niečo neurobíme, ale na utíšenie sveta, Dobre, dobre, fajn, 
budeme tu sedieť tak ako len môžeme. pokiaľ žijú spolu. 
a ani nebudeme  Jedna lampa na ulici Nie, deň rozvodu 
potrebovať stoličku. je lepšia než žiadna lampa. oslavujú ešte viac! 
Bude príliš veľká. A ďalšia vec je A stojí to viac peňazí 
Táto stolička potom bude nezabudnúť na utrpenie dlhodobo. 
stačiť pre 5, 6 ľudí. ľudí vonku. Áno? Svadba stojí peniaze 
Budú musieť vyrobiť Takže ak nemáte  len jednorázovo. 
inú stoličku, žiadne duchovné otázky, Vlastne v skutočnosti nie, 
nebude treba stoličku, napríklad, musíte platiť hypotéku. 
sadneme si na mikrofón. nemyslite len na seba, Niektorí ľudia si to nemôžu 
Zmenšovanie. Kto vie? „fajn, ja nemám, dovoliť, musia si požičať 
Alebo možno tu len som šťastný, od banky na svadbu, 
položíte škatuľu od džúsu Majsterka pre mňa potom sa neskôr rozvedú 
a ja si sadnem na ňu. každý deň robí všetko“. a to stojí ešte viac. 
Alebo možno budete musieť Možno že máte Ešte ste len skončili 
vyrobiť oveľa vyššiu  zopár Majstrov a potom: splácanie úveru na svadbu 
stoličku, aby ste ma vôbec „Majstri urobia za mňa a začnete platiť rozvodových  
mohli vidieť. každý deň všetko.“ právnikov. Takže ako? 
Práve teraz Kto vie? Ako má úbohý Boh 
som už taká malá, „Som šťastný, vôbec nejakú šancu 
že musíte robiť vyššie, nemám žiadnu otázku.“ povedať vám čo i len ahoj? 
trochu vyššie pódium Ale vonku, Takže je veľmi šťastný, 
alebo stoličku, aby ma videli vo vonkajšom svete že má pár ľudí, 
aj na konci tejto miestnosti. je mnoho ľudí, ktorí tu sedia a predstierajú, 
Dobre, záleží na tom, ktorí stále trpia. že myslia na Boha. 
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aká veľká je miestnosť 
a aká vysoká je stolička. 
Včera som povedala jednému  
so svojich pomocníkov: 
„Mali by sme sa cítiť 
veľmi šťastní, že sme tu, 
stále ešte máme pitnú vodu.“ 
Ach, môj Bože,  
mnohé krajiny na svete 
majú nedostatok vody. 
Rozumiete tomu? 
Je to základná vec. 
Žiaden luxus. 
Voda! 
Každým dňom jej ubúda. 
Viete si to predstaviť? 
Niektorí ľudia chodia 
každý deň 10 kilometrov  
a viac, len aby získali vodu 
a priniesli ju späť 
pre svoju rodinu. 
Skutočne je to tak. 
V Afrike je to  
v mnohých krajinách tak. 
A teraz v Indii, 
Číne a aj v Amerike, 
na mnohých miestach  
je nedostatok vody. 
A to je základná potreba. 
Prečo? 
Pretože používajú všetku 
vodu z rieky, aby ju 
odviedli na veľké farmy, 
do tovární, ako sú napríklad 
veľkochovy zvierat. 
Musia použiť množstvo 
vody pre zvieratá na pitie. 
A ďalej používajú vodu 
na pestovanie rastlín, 
ktorými kŕmia zvieratá. 
A potom tie zvieratá zabijú, 
a ešte predtým,  
ako ich zabijú, 
musia používať vodu 
na čistenie ich ohrád 
každý deň a splachujú ju 
do rieky. 
A keď tie zvieratá zabijú, 
potrebujú tiež množstvo 
vody na čistenie. 

A keď ľudia doma jedia 
mäso, tiež opäť potrebujú 
vodu na čistenie a varenie. 
Nemá to konca. 
Bolo dostatok vody 
pre nás všetkých, 
a ešte navyše pre každého! 
Keď sme začali s týmto 
mäsovým priemyslom, 
všetko sa zhoršilo – 
je viac nemocníc, 
viac liekov, 
viac chorôb, 
väčší nedostatok, 
vyššie teploty, 
viac utrpenia, 
viac katastrof, 
viac hladu, viac vojen. 
Takže myslím, že aj keď 
nemáte žiadnu otázku 
o duchovnom praktikovaní 
ani o ničom, čo sa týka 
vašej najbližšej rodiny, 
musíte myslieť 
na ostatných ľudí. 
Ak sa chcete spýtať nejaké 
otázky, spýtajte sa niečo 
užitočné pre iných ostatných. 


