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Takže ten sudca pokračoval Keď sa už išiel podpísať Sledujete reláciu 
v krížovom výsluchu. a dať tam svoju pečať, Medzi Majstrom a žiakmi 
Po dlhom výsluchu zistil, náhle začul zvuk „Zásluha záchrany životov“ 
že ten predavač vína mnohých včiel. Prednáška Najvyššej 
nemá vôbec nič dočinenia Najskôr boli veľmi ďaleko. Majsterky Ching Hai 
so žalobcom. Potom sa približovali, Francúzsko, 9. januára 2009 
Nikdy toho žalobcu nestretol. bližšie a bližšie, Nejaké včela vletela 
Žalobca si náhodne viac a viac. do jeho pohára s vínom. 
vymyslel príbeh, Celý súdny dvor Bolo mu tej včely ľúto. 
aby bez príčiny falošne  bol plný včiel. Použil teda paličku, 
obvinil dobrého človeka. Keď prišli, aby tú včelu vybral, 
Sudca teraz cítil, všetky narazili priamo nechal ju vyšplhať 
že tento človek do sudcovho pera. a potom ju pustil von. 
musí byť nevinný. Prichádzalo ich viac a viac Od toho dňa 
A tak nepodpísal a narážali do pera. vždy keď videl medonosné 
listinu s rozsudkom. Bez ohľadu na to, včely spadnúť do jeho vína, 
Zrušil rozsudok ako sa ten sudca snažil, vybral ich von, 
a roztrhal žalobu, nemohol ich odohnať preč. pretože uvidel tú prvú, 
ktorá by znamenala Bolo ich príliš veľa, ako šťastne odletela preč. 
pre predavača vína aby ich odohnal. Cítil sa kvôli tomu 
rozsudok smrti,  Neustále narážali veľmi šťastný, akoby 
keby bola podpísaná. do jeho pera on sám bol vyslobodený. 
Potom všetky včely svojimi hlavami a telami. O niekoľko rokov neskôr, 
odleteli preč bez toho, Prichádzalo stále jedného dňa zrazu  
aby ich odháňali. viac a viac včiel. prišlo do jeho domu 
Tomu sudcovi sa to zdalo Potom sa tento sudca mnoho vojakov. 
veľmi čudné, skutočne  náhle prebudil. Bez nejakej otázky 
prekvapujúce. A tak sa ďalej Ako môže existovať či vysvetlenia 
vypytoval predavača vína. taký zvláštny úkaz? ho uväznili. 
A ten mu rozpovedal Premýšľal o tom znovu Vzali ho k súdu. 
príbeh o tom, ako predtým a cítil sa veľmi čudne. Neskôr sa dozvedel, 
zachránil niekoľko včiel. A tak si pomyslel: že je falošne obvinený 
Možno to bol ten dôvod. „Možno bol tento človek nejakými nečestnými ľuďmi. 
Potom už bolo sudcovi  falošne obvinený.“ Preto ho úradníci uväznili. 
jasnejšie, Povedal: „Dobre, dosť,“ Toto sa deje neustále. 
že tento človek je a nepodpísal  Falošne obvinia iných. 
veľmi láskavý – jeho rozsudok smrti. Ale on sa nemohol 
dokonca zachránil včely. Odročil ten prípad. brániť proti 
Ako by mohol niekoho Potom vyzval žalobcu falošnému obvineniu. 
zavraždiť alebo olúpiť ľudí a znovu sa ho spytoval. Niekedy ste príliš slabí 
o ich peniaze, a podobne? Čím viac sa pýtal, a nemáte dôkaz. 
Dokonca zachraňoval včely, tým čudnejšie sa cítil. Niekedy sa na vás pripravia 
áno? Výpovede nesúhlasili. a falošne vás obvinia, 
Ak človek nezabije Slová žalobcu  takže úradníci nevedia, 
ani len muchu, ako by mohol neboli v zhode. že to je sprisahanie 
zabiť človeka? Niekedy povedal jedno a spoliehajú sa na tie 
A tak bol sudca užasnutý. a niekedy druhé. dôkazy a svedkov, 
Povedal: „Kto by si to Nič nebolo úplne presne. aby urobili rozsudok. 
dokázal predstaviť? Niekedy boli tie výpovede Takže sudca ho chcel 
Tvoj život je dnes ušetrený, protirečivé. odsúdiť k smrti. 
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Majsterka bude večne že vláda prepláca pretože ty si zachránil 
mladá a krásna. množstvo peňazí, život niekoľkým včelám. 
Ste taká krásna, Majsterka. preto sú mäso a ryby Tvoj život je ušetrený, 
Ďakujem vám. Ďakujem vám. také lacné. pretože tie včely prišli 
My duchovní praktikujúci Teraz zvažujú a to ma donútilo ešte raz 
kultivujeme vnútornú krásu. o zastavení dotácií. si premyslieť celý prípad. 
Nezáleží na tom, Takýmto spôsobom budú Ináč, keby si bol odsúdený, 
či sme alebo nie sme mäso a ryby veľmi drahé, tvoj život by skončil.“ 
pekní navonok. preto poklesne ich spotreba. A tak sudca poradil 
Ale ak sme pekní navonok, Pre ľudí bude ľahšie predavačovi vína, 
tiež je to príjemný pohľad. byť vegetariánmi. aby od toho dňa  
Nejaké otázky? Toto je síce malý krok robil viac dobrých skutkov. 
Nie. Stačí sa len pozerať ale zato významný krok. Aj toto je považované 
na Majsterku. Som tak rada, že to počujem. za oslobodenie zajatých  
Mám jednu otázku. Žiadne víno, žiadne mäso, zvierat. „Takže určite 
Naša Zem vás potrebuje, aj keď to začína získaš viac dobrej odplaty.“ 
žiaci vás potrebujú malou vecou, Predavač vína 
a ľudstvo vás potrebuje. kúsok po kúsku sa vrátil domov a pokračoval 
Kým je Majsterka tu, toho bude viac a viac. v konaní dobrých skutkov. 
Zem určite nebude zničená. Dúfam v to. A tiež zmenil svoje  
Ak je Majsterka tu, Dúfam, že to zvládneme. podnikanie a začal predávať 
všetky ľudské bytosti Dokážeme to. nealkoholické víno. 
budú zaiste vegetariánmi. Musíme to zvládnuť. Preto žil veľmi dlhý život 
Prosím Majsterku, Stále máme mnoho detí, a umrel v pokoji 
aby zostala dlhšie. ktoré chcú žiť. bez akejkoľvek choroby. 
Čím budete žiť dlhšie, Nezáleží na nás Práve som videla správy. 
tým budete stále mladšia. starých ľuďoch. Na Novom Zélande  
Vy nezostarnete. Majsterka stále viac je nový zákon o predaji vína. 
Ďakujem vám. Uvidíme. mladne a mladne. Predtým bolo ľahšie 
Ďakujem vám Majsterka. Len vyzerám mladšia. predávať víno, 
Zostaňte prosím dlhšie, Krajšia a krajšia. ale teraz to nie je také ľahké. 
Majsterka. Len tak vyzerám. Je tam mnoho 
Uvidíme. Majsterka je skutočne predpisov a zákonov. 
Celý svet sa stane lepším. krásna a mladá. Preto sa mnohé bary 
Zlepší sa, dobre. Dobre, tento človek preorientovali na predaj 
Určite. vyslobodil iba niekoľko včiel nealkoholických vín. 
Ale je to príliš pomalé. a bol takto zachránený, Mnohé obchody s alkoholom 
Budeme pri sebe mať nehovoriac o nás, ktorí jeme sa stali obchodmi 
vašu láskyplnú silu, vegetariánsky každý deň. nealkoholickými nápojmi. 
aby sme roznášali letáky. Koľko životov Som taká šťastná, že to  
Každý tým bude dotknutý. sme zachránili? počujem. Je to také skvelé! 
Budeme pracovať tvrdo. Sú to dokonca Áno, európsky parlament 
Majsterka je veľmi trpezlivá. ešte väčšie zvieratá, ako sú už uznal, že jedenie mäsa 
Majsterka je príliš trpezlivá. kravy, kone, prasatá, nie je dobré pre planétu. 
Uvidíme. Dobre? kurčatá, kozy. Preto povedali, 
Nechajte ma pouvažovať  Ani ich všetky že to musia zvážiť –  
o tom. Načo žiť tak dlho? nedokážem vymenovať. to znamená, že dávali 
Mnoho žiakov v Číne Takže to dáva zmysel, veľké dotácie tým, 
vás chce vidieť, ale nemôžu. že máme dlhý život. ktorí chovali zvieratá. 
Túžia po tom tak veľmi. Nevyzeráme starí. Práve z toho dôvodu, 
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Pokiaľ je Majsterka 
v nejakom kúte 
na tejto Zemi, 
budeme šťastní. 
Majsterka, 
chceme vám darovať 
prekrásnu planétu, ktorá je 
vami pozdvihnutá. 
Ďakujem vám. 
Budeme sa navždy 
držať vo vašej spoločnosti. 
Ďakujem. Navždy. 
Navždy budeme s vami. 
Uvidíme. 
Nikdy od vás nebudeme 
oddelení, Majsterka. 
Premyslíme si to znovu. 
Teraz sa môžete vrátiť 
k meditácii. 


