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Nejsvětější trojice
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
25.února 1989
originál v čínštině

Otázka: Mistryně, co je zjevené tělo, fyzické tělo a dharma tělo v buddhismu? Jak získáme tělo
složené ze tří?

Mistryně: Dharma tělo je Pravda nebo Tao, pravé Já, království nebeské, Bůh a Stvořitel.
Existuje to věčně. Nikdy se to nezrodí a nikdy to nezemře. Je to nedělitelné, ani dobré, ani
špatné, ani hříšné, trpělivé. Zjevené tělo přichází z dharma těla – toho, které není dobré ani
špatné, nikdy nebylo narozeno a nikdy nezemře. Proto zjevené tělo je také dharma tělo. My,
cítící bytosti, se hodně modlíme, protože trpíme moc bolestí! Tyto modlitby formují druh
atmosféry, který se může transformovat a pohnout do určitého místa, kde to vyzáří paprsek
světla. Toto světlo je zjevené tělo. To vzniká z toho velkého zdroje světla, který se nikdy
nenarodil a nikdy nezemře, který je oslnivě zářivý a bezejmenný, nemá žádnou horní hranici
a nehýbe se. Můžeme říci, že paprsek světla, vyslán z tohoto velkého zdroje, je zjevené tělo. Tak
jak sestupuje, stává se opticky hutnějším a získává formu. Ve vyšší úrovni je tou formou světlo,
čiré světlo, a je nehmotné. Může to být viděno, ale ne fyzickýma očima. I když je to někdy
viditelné také fyzickýma očima. Pokud paprsek světla sestupuje dále, stává se opticky hutným a
mění se na fyzické tělo z masa. Fyzické tělo vypadá stejně tak jako záře, čiré tělo je nad ním,
kromě toho, že zářivé tělo je mnohem krásnější, vypadá lépe na oko a je mocnější, protože není
omezeno tím hloupým nástrojem z masa. Takže to je význam dharma těla, zjeveného těla a
fyzického těla.
Osoba, která dosáhla Pravdy, by měla být schopna užívat těchto tří složených těl. My, kdo
jsme nedosáhli Pravdy, máme pouze fyzické tělo, vždy onemocníme. Jsme bezmocní, nejsme
schopni pomoci sami sobě nebo se o sebe postarat, nebo o ostatní. Osoba, která dosáhla toho těla
složeného ze tří, jednotou fyzického těla,
zjeveného těla a dharma těla, je schopna dělat
cokoliv. Její fyzické tělo je napojeno
na zjevené tělo, které je zase zpátky napojeno
k nejvyšší síle ve vesmíru – která existuje
stále, která se nikdy nenarodila a nikdy
nezemře. Proto tři jsou společně v jednom.
Katolíci o tom mluví jako o nejsvětější
trojici. Takže to je význam těla složeného ze
tří – Buddhy v buddhismu. Osoba se třemi
složenými těly je Osvícený Mistr, Buddha,
Bodhisattva, Kristus, Svatý nebo ten, kdo
dosáhl Pravdy. Rozumíte? (Potlesk)
www.spojeniesbohom.sk
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News 105

Nástroje mírumilovnosti
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 105
3.května 1999
Ženeva, Švýcarsko, během konference na prezentaci nebeských šperků
originál v angličtině
Otázka: Nejvíce působivé je, že vy máte symboliku ve vašich špercích. Myslím, že to je pro nás
neobvyklé. Odkud získáváte nápady?

Mistryně: Pravděpodobně od Boha. Dostávám všechno od Boha. Bez Něho nejsem nikdo.
Otázka: Proč se zdá lidem, že je to tak těžké najít Boha v jejich srdcích?

Mistryně: Není to těžké. On se jenom skrývá. Je to tak, že oni hledají na špatném místě.
Představte si, že jste ztratili váš fotoaparát tady a jdete ho hledat ven, protože tam je větší světlo
nebo tam je více lidí, potom je to samozřejmě těžké. Musíte to hledat tam, kde to je.
Otázka: Ale všichni vědí, že „Bůh je v jejich srdci“.

Mistryně: Dobrá, oni to vědí literárně, ale nevědí to prakticky. Proto od té doby, co mám to štěstí
a vím, kde On je, když se mne lidé ptají, musím se s nimi o to podělit.

Mírumilovná strana násilných akcí
Otázka: Proč si myslíte, že můžete ovlivnit okolnosti války v Evropě? Jak si myslíte že můžete
pozitivně ovlivnit Zemi, myslím, co budete dělat prakticky?

Mistryně: Je mnoho věcí na tomto světě, kromě materiálních věcí, kterých se můžeme dotýkat a
držet. Jsou neviditelné věci, jako jsou vzduch nebo láska, nebo přání a pozitivní myšlenky.
Dokonce i když nevidíme pozitivní myšlenky nebo nevidíme lásku, ovlivňuje lidi. Například
pokud milujete vaši ženu, způsobuje to, že vy i ona se cítíte dobře. I když nemůžete ukázat
lidem, co je láska, vy oba to víte, a to způsobuje, že se cítíte dobře. Podobně pozitivní myšlenky,
milující modlitby a koncentrovaná, záměrná meditace s nějakým motivem nebo cílem bude
přinášet časem efekt.
Otázka: Nemyslíte si, že je také nutné odpovědět na nějaké situace násilím? Jsou nějací lidé v tomto
světě, s kterými se nemůžete setkat s těmito nástroji mírumilovnosti.

Mistryně: Máte pravdu, pane. V některých extrémních případech musíte odpovědět silnějšími
způsoby. To už někteří lidé dělají. My to děláme na straně mírumilovné. My pomáháme tak, aby
v případě, že jsou použita silná opatření, měla co nejmenší vliv na nevinné. Efekty na nevinné
budou minimalizovány, pokud se modlíme za to, aby ty násilné akce trvaly co nejkratší dobu,
aby proběhly mnohem rychleji a aby dopadly lépe. I když musíme použít silných opatření,
nechceme je užívat dlouho, takže modlitby a pozitivní myšlení je pomůže zkrátit a
minimalizovat jejich následky.
www.spojeniesbohom.sk
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Připomínání Boha
Otázka: Jaké je spojení mezi duchovním životem a šperky, které jste vytvořila?

Mistryně: Spojení je v životě mezi vším. Jenom to spojení někdy zapomínáme. Pokud děláme
vše jménem Boha, i když tam není spojení, je to stále lepší, než nedělat to jménem Boha. Je už
tolik věcí v tomto světě, které způsobují, že zapomínáme na Boha. Takže pokud můžeme alespoň
něco použít, aby nám to Boha připomnělo, potom je to velice užitečné.
Otázka: Jak připomínáte lidem Boha?

Mistryně: Můžete to vidět v mnoha věcech, které dělám. Mohu dokonce obrátit kameny na pasáž
ze svaté Bible – pasáž od Boha. Když lidé nosí kousek šperku, který se jmenuje „Moudrost
Šalamounova“ nebo „Základní sláva lásky“, oni nemohou pomoci, ale budou připomínat také
podvědomě, že základním cílem je, že my bychom měli najít lásku, že my bychom měli najít
naše skutečné Já, místo toho myslet jenom na toto materiální tělo, které nevydrží moc dlouho.
Jména a slova mají velice mocný vliv na lidi.
Otázka: Co míníte tím, že „jméno je mocné“?

Mistryně: Je to mocné.
Otázka: Jaké jméno?

Mistryně: Jakékoliv jméno. Slovo, jazyk je
mocný. Když řekneme „Bůh“, i když nevidíme
žádného Boha, je to jiné, než když řekneme
„pes“. I když je to jenom prázdný název, má vliv.
Když řeknete někomu „miluji tě“, je tam rozdílný
efekt, než když řeknete „nenávidím tě“, i když je
to jenom prázdná abeceda. Proto jména na nás
působí, zejména na náš intelekt. Dokonce
nevyřčená slova jsou někdy také velice silná.
Otázka: Má Bůh jméno?

Mistryně: On má celou řadu jmen a On nemá
žádné jméno. My Ho pojmenováváme.
Pojmenováváme Ho „Alláh“, „Nejvyšší“,
„Buddha“. Nazýváme ho různými jmény,
a potom někteří lidé bojují jeden s druhým o to,
které jméno je skutečné.
Otázka: Víte, jaké jméno je skutečné?

Mistryně: Já vím, ale nemohu vám to říct.
Otázka: Necháte si to pro sebe?

Mistryně: Ne, není to tak. Musíte to zjistit sami. On to bude šeptat do vašeho ucha v Božské řeči.
Otázka: Nemůžete se o to podělit s ostatními?

Mistryně: Tento druh jazyka není jako lidský jazyk. Já mám jenom obavu, abych ho nepolidštila,
když to řeknu v lidském jazyce. Je velice těžké popsat, co vím, stejně tak jako je velice těžké
popsat lásku. My řekneme „láska“, řekneme „amor“, řekneme „liebe“, ale to není skutečný jazyk
lásky. Jazyk lásky, ten znají pouze milenci, a stejné je to se jménem Boha, pouze ti, kdo milují
Boha, to vědí. Pouze v tichém momentu vašeho života, když budete sedět sám s Ním, potom On
vám to řekne. Já mám strach z toho tvořit další jméno.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
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Otázka: Je nějaké psané ustanovení o tom, jak dosáhnout Boha nebo jak jste poznala Boha?

Mistryně: Já mám obavu, že ne, ale je způsob, jak můžete najít Boha. Mám obavu, že není
takové jako černé a bílé věci, které můžete číst a potom najít Boha, ale je tam určité jemné
zplnomocnění. Je zde jemné spojení, jako když jedna pochodeň zapálí druhou potenciální
pochodeň, a potom obě budou rozsvíceny. Nic není napsáno, ale je tady cesta, jak to udělat, a my
nazýváme tento druh procesu „Okamžitým Osvícením“. Když už někdo našel světlo, může
rozsvítit vaší pochodeň také. Je to velice jednoduché. Není tady potřeba mluveného jazyka. Čím
více mluvíme, tím méně Ho můžeme najít. To je ten problém. A vy se mě ptáte na jméno. Ráda
bych vám dala nějaké Jeho jméno, ale mám obavu z toho vytvářet nějaké další jméno. Potom
bychom více bojovali o to, který Bůh je lepší. Už máme tolik jmen.

Paradox Boha
Otázka: Někteří z nás jsou dost šťastní, že měli zkušenost s Bohem jako děti nebo nějak jinak, a na
druhé straně máme stovky rozdílných skupin lidí, kteří tvrdí, že jejich cestou najdete Boha. Takže máte
nějaký návrh, nebo něco, abyste nám vysvětlila, proč někteří z nás žádají o odhalení a dostanou ho
okamžitě nebo během několika let a někteří z nás stráví zbytek svého života prošením o známku Boha
a nikdy Ho neuvidí?

Mistryně: To je protiklad Boha. Věc je, že v Bibli se říká: „Hledej a najdeš, klepej a bude ti
otevřeno.“ (Mat 7:7-8) Ale není to tak. Záleží to na tom, jak žádáme, a to my nemůžeme učit.
Nemůžeme učit upřímnost. Nemůžeme učit touhu po Bohu. Každý jeden musí najít způsob, jak
Mu tuto touhu sdělit. Například dvě osoby žádají o stejnou věc, ale jedna to skutečně chce a ta
druhá jenom žádá, protože to tam je, nebo někdo jiný to má,. Bůh zná všechny hluboké touhy
duší ze srdce. Někdy lidé myslí: „Moc žádám, modlím se stále, proč mi Bůh nedá, a tento hoch
tam jenom klečí možná pět minut a dostane něco?“ Je to proto, že to je uvnitř. Stejně tak, jako
když můžeme milovat pouze jednoho muže, a nemůžeme milovat jiného, i když je pěknější nebo
bohatší. My to jenom nemůžeme vysvětlit.
Mít touhu po Bohu je jedna věc, ale chtít Boha je druhá. Čím více něco chcete, tím méně
to dostanete. To je paradox života, ale je to pravda.
Například když řeknete: „Potřebuji peníze“, Vesmír vás
slyší. Bůh vás slyší. „Oh, ona potřebuje peníze, dobrá!“
Efekt vaší věty bude, že vy budete potřebovat peníze
stále po celý váš život. To je efekt, protože vy jste si to
objednali. Vy jste řekli: „Já potřebuji peníze.“ Takže oni
vědí: „Dobrá, ona potřebuje peníze,“ a to je způsob, jak
budete. Vy budete potřebovat peníze, potřebovat peníze,
potřebovat peníze.
V Bibli je také řečeno, že musíte věřit, že dostanete,
o co požádáte. (A všechny věci, o cokoliv v modlitbě
požádáš s vírou, dostaneš. Mat 21:22) Ale tam je další
trik. Jak tomu můžete věřit, když víte, že to
nedostanete? A vy se hádáte se sebou: „Já věřím, že já
to dostanu“, ale potom víte, vy věříte, že to nedostanete,
a tak to je. Pokud nebudeme zase jako děti, nemůžeme
vstoupit do království Božího. Tuto čistotu musíme mít.
Musíme se vyčistit zevnitř ven, seshora dolů každý den.
www.spojeniesbohom.sk
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To je důvod, proč musíme meditovat. Musíme se skutečně kát, uvnitř, ne z venku. To je důvod,
proč chodíme do kostela, my jdeme kamkoliv, jdeme do Himálají, jdeme k řece Ganga a
koupeme se, ale to nemá žádný efekt. Musí to být uvnitř, a my to musíme vědět.
Je tady jeden trik, který vám chci říct: „Pokud něco chcete, potom to nechtějte.“ To je těžké,
ale je to způsob, jak máme všechno. Myslíte si, že já chci všechny tyto šperky, všechen tento
úspěch, všechny tyto peníze a všechnu tuto slávu? Ne, já nechci! Já jsem je nikdy nechtěla.
Jenom to ke mně přišlo a Bůh ví, že říkám pravdu. Já to jenom dělám, protože to tam je. Jenom
to přišlo do mé cesty. Nikdy jsem to nechtěla. Já to stále nechci. Možná zítra ztratím všechno,
co jsem kdy vydělala, a celý svět mě dokonce pomluví, mně to bude jedno. Musíte se dostat
do tohoto stádia a potom dostanete všechno.

Jiná strana Boha
Otázka: My jsme v době vědy a technologií a my všichni v to máme důvěru a obavy. V několika
tisících letech historie přišlo mnoho Mistrů na Zemi a ukázalo, jak realizovat Boha. Ale vědecký svět stále
o tom nenašel žádný hmatatelný důkaz, a my máme stále hodně debat, které probíhají. My všichni
bychom mohli věřit v Boha, ale ve skutečnosti to nemůžeme změřit.

Mistryně: Já to mohu dokázat!
Otázka:Já vím, že to je houpá otázka, takže mi promiňte tu hloupost, ale je tady hodně debat, které
probíhají. Ráda byste o tom dnes večer něco řekla?

Mistryně: Je zde mnoho způsobů, jak něco dokázat. Jsou tady způsoby, jak dokázat Boha, ale ne
vědecký způsob. Například oni dokázali, že jsou černé díry, že je anti-hmota, a vy to můžete
nazývat Bůh. Je tam energie, anti-energie a takové věci, ale ty nejsou měřitelné.
Otázka: Jenom to nemůžete změřit.

Mistryně: Ano, ale můžeme to znát, protože je to uvnitř nás, a pokud víme jak, můžeme to
získat. Já vám to mohu ukázat. Mohu vám to dokázat, ale musíte následovat cestu, o které vám
řeknu. Nenásledujte mě, ale následujte pokyny, jenom stejně tak, jako když chcete hrát fotbal
nebo řídit auto, jsou tam vždy pravidla.
Otázka: Ne pro mě, protože já znám Boha a nemám potíže v to věřit, ale můžete to dokázat vědcům,
například?

Mistryně: Ne, nemohu, protože chtějí všechno materiální cestou. Bůh je materiální, ale Bůh je
také neviditelný. Když se Bůh zhmotní, potom Ho vidíme tady a tam, v tom a v tamtom. To je
Bůh, kterého se můžete dotknout, s kterým můžete mluvit, kterého můžete obejmout, kterého
můžete políbit, kterého můžete milovat. To je všechno Bůh, ale je tam také jiná strana Boha,
že každý, kdo umírá, ví, že Ho musí najít jiným způsobem.
Materiální způsob můžeme dělat materiálním způsobem, ale neviditelný způsob musíme dělat
neviditelně. Vědci zapomínají tuto stranu. Oni se jenom
koncentrují na materiálního Boha, a potom samozřejmě
všechno,
co
najdou,
jsou
materiální
věci.
Zmaterializovaný Bůh je také správně. Ačkoliv, pokud
chtějí vědět něco víc o Bohu, něco dalšího, další stranu
Boha, potom musí následovat jiný způsob stejně tak, jako
když následují materiální způsob, aby našli materializaci
Boha. Vy vidíte všechny zázraky Boha v materiálním
světě. Oni musí následovat jiný způsob, aby našli
neviditelné zázraky na jiné straně Boha, a oni to nedělají.
Jak jim to mohu dokázat? Já to nechci. Já zde nejsem,
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

www.spojenisbohem.cz
+420 608 265 305 čeština, angličtina

8

News 105

abych dokazovala, že Bůh existuje, nebo neexistuje. Já jsem tady, na této planetě, pouze pro
případ, že někdo chce poznat jinou stranu našeho Otce, jinou stranu Boha, kterého my všichni
můžeme milovat, ale to není Bůh, kterého my si představujeme. Nechci nic dokazovat. Já nikdy
nemám touhu nic dokazovat. Já jsem dokonce nikdy nechtěla dokazovat, že mám pravdu.
Já jenom chci pomoci vám poznat Boha, pokud vy chcete. To je velice jednoduché.
Otázka: Je tady někdo, kdo může být úspěšný v osvětlení
nějakých věcí lidem, kteří nejsou na vaší úrovni uvědomění?
Pokud je to vůbec skutečně důležité, a já nevím, jestli to
potřebuje být uděláno, nebo ne, ale pokud je to důležité, potom
spíše lidé jako vy mohou zkusit přesvědčit vědce, kteří musí
změnit jejich způsob porozumění věcem, pokud chtějí najít
důkaz.

Mistryně: Oni nemusí změnit jejich cesty. Oni jsou
v pořádku tak, jak jsou, až budou chtít najít jinou stranu
jich samých, potom najdou Mistra. Je jich spousta. Jsou
někteří, kteří jsou více známí, než jsem já, více prestižní.
Já jsem jenom návrhář a cestou jsem našla Boha, nebo
jsem našla Boha a cestou jsem se stala návrhářkou.
Oni nemusejí dělat nic. Nikdo nikdy nemusí nic dělat,
protože každý je už Bůh. Není tedy pro nikoho spěch.
Někteří lidé jsou už připraveni. Chtějí jít Domů. Potom
najdou způsob; jdou do Himálají, najdou toho Mistra,
tamtoho Mistra. Někteří lidé se stále chtějí potloukat tady
okolo, a to je v pořádku. Každý je v pořádku. Každý je
Bůh. Skutečně tady není nic. Pokud je vám líto lidí, kteří
nechtějí studovat s Mistryní Ching Hai, nelitujte. Oni už jsou Bůh. Tady není nic, co musí dělat.
Pokud nechtějí, potom to nedělají. Oni si rozhodují o svém životě. Oni si rozhodují jejich postup
a dobu, kterou si zvolí pro to jít Domů. Oni stále mají věci, které zde dělají, takže je to
v pořádku, pokud nechtějí znát Boha a pokud to nechtějí dokázat. Je to v pořádku, protože jejich
práce je objevit nějaké nové věci a vyzkoumat nějaké nové pohodlí pro nás. Později, až skončí
svojí práci, se možná rozhodnou – „dobrá, teď jsem to dokončil, chci jít Domů“, potom se jim
Mistr objeví. Proto je to v pořádku. Všechno je to
v pořádku.
Nechci měnit svět žádným způsobem. Já zde dělám vše
jen proto, že jsem o to požádaná. Pokud vy, kdo jste dnes
moje sestra, mě požádáte,abych něco dělala, budu to pro
vás dělat. Tak to je. Vy mě požádáte, abych navrhovala.
Já navrhuji. Požádáte mě, abych přišla sem učit meditaci,
přijdu a učím meditaci. Já to netoužím dělat, ale
neodmítám. Nejsem tady, protože svět je tak hrozný, že já
ho musím chránit, nebo něco takového. Já nemám, tak
nemyslím, protože já vím, že každý je Bůh. Jistě, není
tady o tom pochyb. Nespěchám vzít nikoho Domů, pokud
oni nespěchají. Potom já je trochu potlačím – „dobrá,
pojď!“ (Mistryně se směje.) Takže relaxujte, každý je
v pořádku, já vás ujišťuji, oni jednoho dne půjdou Domů.
(Potlesk)
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Výhody skupinové meditace
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
29.července – 6.srpna 1989
Miaoli, Formosa

Jednou za čas bychom se měli sejít dohromady k meditaci a znovu se nabít, potom budeme
plni světla a lásky. A když půjdeme domů, můžeme dát výhody společnosti, zemi, našim
přátelům a příbuzným.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
18.února 1990
Formosa

Během skupinové meditace je síla enormní. Dokonce i když je naše duchovní úroveň velice
nízká, zvýší se na mnohem vyšší úroveň po tom, co jsme se po nějakou dobu zúčastňovali
skupinové meditace. Na druhé straně, pokud naše úroveň je vysoká, pokud nepůjdeme
na skupinovou meditaci, sníží nás to na velice nízkou úroveň. Je to proto, že v tomto světě jsme
odkázáni na ostatní a spojeni s nimi. Nikdo nemůže naplnit cokoliv sám. Je to stejné v duchovní
praxi. Bude pro nás špatné myslet si, že můžeme být úspěšní v duchovní kultivaci tím,
že budeme praktikovat sami. Ukazuje to pouze ignoranci a nízkou úroveň.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
12.března 1992
Japonsko

Když deset lidí medituje společně, získávají deset porcí zásluh, což se připočítává k jejich
vlastní porci a vytvoří porcí jedenáct. Proto když jdeme na skupinovou meditaci, ta zásluha,
kterou obdržíme, daleko převyšuje to, co bychom získali praktikováním sami doma za čtyři dny,
měsíce nebo spíše roky. Záleží to na počtu lidí, kteří se zúčastní skupinové meditace. Proto čím
větší počet návštěvníků a čím déle navštěvujeme skupinovou meditaci, tím větší bude naše
duchovní změna.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
14.března 1993
Melbourne, Austrálie

Je to velice, velice důležité, že jdete meditovat společně, protože síla je větší. Vy sedíte déle
a jste více stabilní, když jste ve společnosti s ostatními. To je, proč Ježíš říkal: Když dva nebo
více sedí společně mým jménem, jsem s nimi.
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Proč bychom měli získat
zasvěcení?

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 105
11.dubna 1989
Z přednášky v Pingtung, Formosa

Mnoho lidí má ve mně velkou víru. Uctívají mne. Ve svých srdcích rozumí mému učení.
Znají a věří tomu, co říkám. Myslí si, že je dost dobré si vzít moji fotografii domů a uctívat ji.
Nebo si vezmou tři moje knihy domů a přečtou je během dvou nocí. Potom se stanou velice
arogantní a považují se za mé žáky. Může to být tak jednoduché? Když jim lidé nabízejí
zasvěcení, říkají: „Na co, proč? Já jsem upřímnější než vy! Mám větší víru v Mistryni než vy!“
Oni si myslí, že to stačí. Není to totéž. Jsou jako děti, které nikdy nebyly v manželství. Znají
teorii, ale nemají skutečnou zkušenost. Dokonce i mladí dospělí, kteří vědí víc než malé děti,
nerozumějí, o čem je manželství, jejich radostem a starostem, pokud jsou ještě svobodní.
Podobně čteme v Písmech o tom, jak žáci Shakyamuni Buddhy a Ježíše Krista uzřeli světlo,
slyšeli hudbu, viděli Buddhu nebo Boha a měli zkušenost s třetím nebem, se čtvrtým Dhyana
nebem a mnoha dalšími neobvyklými nebi. My jsme slyšeli o Osmém stupni Bodhisattva, Arhat
nebo Srota-apannas, ale my vůbec nevíme, co Srota-apanna je nebo jak se člověk změní po tom,
co dosáhne Srota-apannas úrovně nebo Arhatship. Čeho mezitím dosáhl? Jak myslí a co vidí?
Získali sílu a moudrost, která se liší od naší, proto je uctíván
jako Arhat?
Možná jsou v tomto světě dvě osoby, které
vypadají stejně, ale jeden studoval vědu a druhý se
vyučil truhlářem. Samozřejmě, že jsou rozdílní.
Truhlář ví, že doktor je velice dobrá profese, je
vysoce inteligentní a schopný zachraňovat životy,
atd. Ale neví, jak být doktorem, neumí to. Neví,
jak se doktor změnil vnitřně, jak zachraňuje
životy lidí, dělá diagnózy pacientů jen tím, že se
na ně podívá, nebo jak pozná, že je pacient těžce
nemocný jenom tím, že cítí jeho puls. Truhlář to
nedovede. Proč nazýváme doktora jeho titulem? Má
zkušenosti učitele a nashromáždil znalost, která je
zcela odlišná od truhláře. Nemůžeme říct, že kácení
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stromu a operace je to samé, i když se u obou používá ostrých nástrojů. Není to stejné! Jeden se
týká stromu a druhý člověka. Strom není složitý, ale uvnitř lidského organismu je spousta
orgánů, které potřebují šetrné zacházení. Chirurgická operace není tak jednoduchá, jako jen řezat
nožem!
I když mnoho lidí umí číst, recitovat a vysvětlovat Písma. Mohou říct, kdy byla napsána, kým
byla napsána a co znamenají. Ale nemohou tomu rozumět, když to neprožili. Nebyli v Arhat a
v Osmém stupni Bodhisattva a desáté úrovni Bodhisattva, Buddhy nebo dokonce
v nejelementárnějším Srota-apanna, Sravaka nebo Pratyeka Buddha. To je důvod, proč musíme
praktikovat Metodu Quan Yin. Proč bychom se měli jinak zatěžovat s provozováním duchovní
praxe?
Lidé jsou oslněni, když slyší, že každý má v sobě Podstatu Buddhy. Myslí, že to stačí.
Nestačí! Nevíme, co je to Podstata Buddhy. Musíme praktikovat Metodu Quan Yin, abychom
realizovali Podstatu Buddhy a Arhatship. Abychom věděli, jak se cítíme, jakou sílu a autoritu
získáme, v jakém rozpětí můžeme zachránit lidi po dosažení úrovně Osmého stupně Bodhisattva.
Stejné je to s doktorem. Čím víc se naučí, tím větší možnost má zachraňovat lidi, čím více praxe
má, tím větší zkušenost. Někteří doktoři ani nemusejí cítit váš puls, jen se na vás podívají a
mohou vám říct, jaká je vaše nemoc.

Osvícený učitel nám
pomůže zacházet
s karmou
Je to stejné v duchovní praxi. Mnoho lidí,
kteří provádějí duchovní praxi, nepotřebují
zjišťovat náš osud, aby nás zachránili.
Nemusíme jim ukazovat naši minulost, říkat
jim, co jsme dělali, odhalovat dobré nebo
špatné skutky, kterých jsme se dopustili.
Nemusíme říct ani slovo, a budou jednoduše
vědět všechno jedním pohledem. Budou
o nás vědět všechno od prvního sestoupení
na tuto Zem. Všechny naše akce z minulých
životů, a jestli jsme byli zvířaty, králi,
lidskými bytostmi, úředníky, mužem nebo
ženou. Pouze potom se mohou k našemu
dobru dotknout naší spletité karmy. Lidé,
kteří nám mohou předpovídat osud, jsou už
dost dobří, ale mohou nám říct pouze události,
které se odehrávaly v posledních několika stech
letech nebo nejvíce několika tisících letech. To
nic není. Oni nemohou číst karmu, která se
nashromáždila během všech našich předešlých životů.
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V době zasvěcení bych radila, abychom
se zdrželi užívání magických sil,
protože jsou příliš nevýznamné a
omezené. Lidé, kteří mohou
číst předešlé životy, mohou
zasahovat jenom do sta
nebo tisíce let. Nemohou
vidět zpět miliony let, kdy
se atom přetransformoval
v cítící bytost, jak on nebo
ona šel přes mnoho životů
reinkarnací, po mnoho miliard
let. Pouze Buddha nebo Osvícený
Mistr umí číst takové osobní záznamy.
Pouze takový Mistr má tu schopnost. (Potlesk) Karmické nahrávky jsou uloženy na určitých
exkluzivních místech, které jsou mimo hranice obyčejných lidí, věštkyň a lidí se schopností číst
minulé životy. Tito lidé nemají osvědčení! Vstup je povolen pouze Osvíceným Mistrům, kteří
přináležejí k těmto místům. Věštkyně vám nemohou říct, co je na těchto nahrávkách. I kdyby to
věděly, nemohou s tím nic dělat.
Například věštkyně nám může být schopna pomoci změnit trochu naši současnou karmu,
řekne: „Oh! Pane XY, vy jste zatížen negativní energií! Ve vašem bytě není něco v pořádku
s patogenními zónami. Rychle změňte dům a všechno bude fajn!“ Utratíte nějaké peníze ve víře,
že budete mít v budoucnu výhody. Někdy se to může stát, protože ta osoba přečetla z minulého
života, že byste dnes měli trpět v černém koutě. On může pomoci, pokud ta karma pochází
z minulého života. Ale ona může být z dávno minulé doby několika tisíců let a ještě nedozrála.
I když jsou si věštci toho vědomi, nemohou nás zachránit od karmické odplaty. Nemohou nic
dělat.
Pouze Osvícení Mistři mohou vstoupit do těchto míst, kde jsou kompletní nahrávky pečlivě
uchovávány. To je Jejich práce naprosto smazat roky starou karmu. Jinak by bylo pro nás marné
usilovat o duchovní praxi a dosáhnout vysvobození. Trvalo by to miliardy let smazat celou
karmu! Dokonce i potom by nebyla zcela smazána. Proč? Protože vždy, když jdeme zpět,
vytváříme novou karmu a jsme zase vázáni. Před tím, než stačíme naprosto smazat celou
nastřádanou karmu, nabíráme zase nějakou novou špínu. Žádný věštec nebo osoba
s nadpřirozenými schopnostmi číst předchozí existence nemůže vstoupit do těchto míst, protože
nemá tu moc. Nemůže dělat nic, aby pomohl svému klientovi s jeho léta starou karmou.
Ale Osvícení Mistři jsou všemohoucí, Oni umí okamžitě vyčistit všechnu karmu našich
minulých životů. Jejich síla je neskutečná! Kdybychom neměli tu možnost potkat takové Mistry,
jakéhokoliv požehnaného výsledku bychom dosáhli, není to dost, protože naše karma je příliš
těžká a naše odplata příliš velká! Nezáleží na tom, jak horlivě oslavujeme Buddhu, to nikdy
nebude dost. Můžeme studovat všechna Svatá Písma, ale stále nebudeme schopni otevřít naši
moudrost, protože jsme zahaleni tmavými mraky karmických překážek z našich předešlých
životů. Můžeme číst Svatá Písma stále dokola, ale můžeme být stále jako slepí! My nemůžeme
rozumět mínění těch, kteří jsou velice čistí, protože jsme zaslepeni odpadky a karmou.
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Rozdíl mezi zasvěcenými a nezasvěcenými
Mnozí lidé si myslí, že stačí věřit v Mistra, ale tak to není! Musíte mi dovolit vás vyčistit.
Nemohu to udělat, když nejste ochotni, protože to je váš dům. Když lpíte na své špíně, nikdo
vám ji nemůže vzít. Je užitečné, když lidé ve mne věří, čtou moje knihy nebo se obklopí mými
fotkami. Čistí je to zvenčí, ale ne zevnitř. Ti, kdo jsou zasvěceni, mi dovolili vyčistit je zevnitř,
kdežto nezasvěcené osoby, které mají víru a čtou knihy, jsou vyčištěni pouze zvenčí. My sami
nemůžeme zvládnout karmu, kterou máme nastřádánu za mnoho životů. Je tam hodně odpadků
a nebylo s nimi dlouho hýbáno.
Život za životem jsme střádali neuvěřitelný binec. Chce to zkušenou osobu, která to dovede
vyklidit, která vstoupí do vašeho domu a vymete kompletně špínu ven. Některé domy jsou tak
staré, že je třeba vymalovat, vyndat koberce na vyčištění. Každý roh musí být vyklizen, musí být
instalována nová podlaha, zdi musí být znovu vymalovány před tím, než se stane dům znovu
obyvatelný. Podobně jako náš dům uvnitř, také naše mysl je plná špíny. Základy jsou už
narušené. Naše morální koncepty a nóbl ideály jsou v úpadku, život založený na světských
základech, navyklá lakota, nenávist a zaslepenost. My nemůžeme opravit všechny tyto věci
ručně. U zasvěcených osob Mistryně půjde dovnitř a vše vyčistí.
Hodně lidí má špatnou představu, že stačí vzít si moje fotky domů a uctívat je. Jejich zvyk
uctívání je hluboce zakořeněn. Uctívají zemské božstvo a dokonce tři bohy. Když slyší o mé
moci, vezmou si domů moje foto, a to uctívají také. Je to užitečné, ale pouze zvenčí. Právě teď
jsem to velice jasně vysvětlila. Pokud skutečně chcete dosáhnout vysvobození od zrození a smrti
a skutečně chcete odstranit vaše špinavá místa, je tady pouze jeden způsob, a to je
získat zasvěcení. Takže, prosím, nemylte se v tom. Zjistila jsem, že je mnoho lidí, kteří o tom
mají mylnou představu. Je to velké neštěstí, ne protože nemají víru ve mne, ale protože špatně
rozumí.
Proto dnes speciálně zdůrazňuji tento bod, abyste tomu porozuměli. (Potlesk) Nechci vás
nutit, přemlouvat, abyste chtěli získat zasvěcení. To je jenom pro ty, kteří jasně nerozuměli tomu
základnímu rozdílu mezi tím získat zasvěcení a nezískat ho!
Dokonce ti lidé, kteří ve mne nemají silnou víru a získají zasvěcení, jsou na tom lépe než ti,
kdo ve mne věří a zasvěcení nemají. Je to jako milovat někoho bez toho, abyste si ho vzali.
K čemu to je? Jiné je nemilovat tu osobu až tak moc, ale žít s ním nebo s ní každý den,
zažívat manželství a těšit se ze světa společně. Tady je velký
rozdíl! Není to pravda? Když milujete ženu, dali byste
přednost tomu milovat ji každý den za jejími dveřmi,
nebo byste si ji raději vzali? (Vzali si ji!) Ano!
Neříkejte mi, že je to v pořádku, abyste tu ženu
milovali více než její partner. K čemu vám to je, že
ji máte tak rádi, když jste od ní tak daleko? Pokud ji
skutečně chcete, potom si ji vezměte. Pokud chcete
být osvobozeni od zrození a smrti, získat pravou
pomoc od Mistra a obdržet nejlepší výhody
a požehnanou sílu, měli byste získat zasvěcení!
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K předpovědím na rok 2000
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 105
15.února 1999
Výběr z otázek a odpovědí, Florida, USA
originál v angličtině
Otázka: Mnoho takzvaných expertů říká, že v průběhu příštího roku budou
zmatky, sociální problémy, počítačové problémy, atd. A všechny tyto věci jsou
předpovězeny na příští rok. A já přemýšlím, jaké přípravy bychom měli udělat pro
naše centra, rodiny, abychom pomohli naší komunitě, abychom byli na všechno
připraveni.

Mistryně: Ano, buďte připraveni zemřít kdykoliv, to je moje rada. (Smích a
potlesk.) Protože my umíráme v každém tisíciletí, říkám vám. (Mistryně se
směje.)
Otázka: V každém tisíciletí?

Mistryně: Kdykoliv buďte připraveni. To je správné. Mohlo by to být
v několika příštích dnech, může to být hned v následující chvíli. Já jsem
připravena stále. Pohroma může udeřit kdykoliv, na kterémkoliv místě,
v jakémkoliv tisíciletí. Například někdy jste tady a v předpovědi počasí říkají,
že přichází bouře a povodně, tak samozřejmě někde připravuješ svoji
Noemovu archu. Strčte ji na půdu nebo ji zavěste ke stropu, abyste měli pocit
ochrany pro vaše děti.
Samozřejmě jste odpovědni za jejich bezpečnost a udělejte to nejlepší,
co můžete, abyste je do bezpečí dostali. To je všechno. A kdykoliv to
přijde, tak žádné tisíciletí není tak špatné jako tento okamžik.
Předpovídali to již tisíce let. Podle jejich předpovědí bychom měli být
dávno mrtví. (Smích.) Některé z těchto předpovědí říkají, že naše
planeta už měla být dávno zničena. Finito! Ale jak víte, pokračuje dál.
A pokud nebude dál, tak máme jiné planety. Máme svou vnitřní planetu,
která je nezničitelná. Nevažte se příliš na fyzické věci. Všechny tyto
předpovědi se týkají pouze materiálna. Tady není nic, o co bychom se měli
bát. A kdykoli se bojíme, i kdybychom věděli, že zítra je konec světa, tak co
můžeme dělat? Myslíte, že můžeme uniknout tím, že připravíme nebo
zavěsíme nějaké lahve na strop, nebo něco podobného. Pokud nás chce
Bůh vzít pryč nebo nás přenést zpátky tam, kam patříme, tak jdeme.
Pokud nevíme, zda On chce, abychom šli, potom připravujeme cokoliv
jako ostatní, protože co jiného dělat?
Tazatel: Děkuji.

Mistryně: Důvod, proč se připravujeme, řeknu vám proč. Například i když jste
praktikující a věříte v Boha, řeknete: „Oh! Bůh se postará o mne a o všechno.“
Ale proč? Proč chcete, aby se Bůh staral o vaše lahve vody, balení rýže
a kousek chleba? Tyto věci můžete udělat sami. A proč byste to měli udělat?
Abyste měli klid v mysli. Proč byste zde měli sedět a přemýšlet, jestli jste
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v bezpečí, nebo ne, jestli Bůh přijde, nebo ne? A proč byste měli lidi, kteří jsou
na vás závislí, jako jsou vaše děti nebo manželka, znepokojovat tím, jestli budete
mít co jíst, pokud přijde povodeň? Takže toto je důvod, proč musíte být
připravení. Připravujete jídlo do bezpečí, když přichází povodeň, a nebo ho
odvezete někam pryč. To je normální věc, kterou děláme. Takže já samozřejmě
neradím lidem, aby něco zahazovali nebo cokoliv kdekoliv dělali. A pokud to
dělám, je to jenom v určitou dobu, abych ulehčila jejich mysli. Chci, aby se
koncentrovali více na moudrost než na jídlo, dokud jsou v tom.
A když už vědí: „Dobrá, mám někde sklep jídla“, tak meditují lépe. To je
všechno. Není to proto, že by nám to mohlo pomoci. Mnoho lidí má starost kvůli
tisíciletí a bojí se konce světa a všeho toho. Je to v pořádku. Pokud budeme
provádět naši duchovní praxi a vysílat naši energii lásky, svět bude nádherně
pokračovat a stávat se lepším a lepším. A když lidé nebudou praktikovat dobře a
nebude tu dostatek dobré energie, tak svět bude muset jít, a to je v pořádku. Bůh
udělá jiný.
Otázka: Myslíte si, že důvod, proč se to ještě nestalo, je ten, že je tu stále více
duchovních praktikujících?

Mistryně: To také. Ano.
Otázka: Myslíte si, že tu jsou ještě jiné důvody?

Mistryně: Zde je mnoho důvodů, proč se to ještě nestalo.
Otázka: Předpokládalo se, že se mnoho změn stane právě nyní.

Mistryně: Ano, ano. A měla by to být také pravda. A pokud je to pravda, důvod,
že se to nestalo, je ten, že atmosféra se mění, lidské uvědomění se mění. Oni se
bojí Boha a více se modlí, jdou více do nitra, kají se a jdou dovnitř lepším
směrem, takže energie se mění, stává se pozitivnější a pozvedávající. Takže to
mění. Všechno se mění, protože pohromy jsou vytvářeny špatnou energií,
zkaženou energií v atmosféře.
Takže pokud každý začne myslet dobře a bude se modlit k Bohu, tak
atmosféra se změní. A když se atmosféra změní, pohromy, které jsou špatnou
energií, už nebudou mít možnost se uchytit. Takže se budou muset vzdát nebo
budou muset zmizet někde jinde v nekonečnosti vesmíru anebo v atmosféře.
Takže pokud jsme šťastní lidé, budeme způsobovat více štěstí a radosti. To je
normální. A další důvod, proč se to ještě nestalo, je, že lidé pravděpodobně
předpovídali špatně. (Smích.) Ano. Tato osoba byla jasnovidná nebo měla
astrální psychické síly. To, co viděla, že se stane, bylo někde jinde nebo to byla
jen její vlastní iluze. A třetí důvod je, že někdy vidí tyto věci v minulosti nebo na
jiném místě, nebo na jiné planetě, a všechno se mu to splete. Takže pokud žije
tady, myslí si, že to bude tady. Protože žije v této přítomnosti, myslí si, že je to
nyní. Ale čas ve snech někdy neodpovídá času v této realitě.
A když si myslí, že to přijde letos, spočítal to chybně, v jiné dimenzi je čas
jiný a možná tam není vůbec žádný čas. A on, když přijde zpátky, myslí si, že je to
tento rok. Počítá, že všechno je tento rok, ale tak to není. Je mnoho důvodů. Není
třeba se znepokojovat všemi těmito metafyzickými a fyzickými fenomény. Čím
více meditujeme, více rozšiřujeme dobré zprávy, tím lépe se cítíme. A i když se
nebudeme cítit dobře a budeme muset odejít, tak odejdeme. Musíme dojít
do konce. Nemůžeme tu zůstat navždy, ať už meditujeme, nebo ne.
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Mistryně vypráví vtipy
Autonehoda
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 105
15.února 1999
Florida, USA
originál v angličtině

Byl jeden chlapík, kterému řekl astrolog: „Přespříští týden
zemřeš při srážce s autem.“ Takže chlapík dostal velký strach
a ukryl se po celou dobu do svého domu. Nikdy nikam nešel. A když
náhodou potřeboval jít ven, aby si něco koupil, šel po chodníku velmi blízko
u stěny domu. Nikdy nepřecházel ulici, když jelo okolo auto. Jen tehdy, když byla
ulice zcela prázdná, přešel. Ať byla červená nebo zelená, nepřecházel. Snažil se obelstít osud
na jeden týden. Potom zůstane naživu. To je to, co si myslel. A potom, když již šest dnů uběhlo,
byl stále naživu díky své opatrnosti. Byl velice šťastný.
Sedmý den si myslel: „Super, takže ještě jeden den, a je to.“ A potom šel jako obvykle svou
cestou, aby si koupil chléb. Chodník byl velmi blízko domů, žádná auta nebyla v blízkosti a on
se cítil bezpečný. Věděl, že to je poslední den. Musí být zvlášť opatrný. Když bylo auto
v blízkosti, vůbec nevyšel ven. Vyšel ven až večer, když nebyla nikde žádná auta, a šel malou
ulicí. A jak šel, najednou dostal ránu do hlavy a padl mrtev. Byla to hračka – autíčko ... z okna
nad jeho hlavou. Spadlo to na jeho hlavu: autonehoda!
Astrolog měl pravdu. A chlapík tomu nemohl zabránit, i když to věděl. Jen měl o týden déle
strach a nemohl svůj život žít před svou smrtí naplno. Mohl jíst, pít, řídit a vůbec dělat všechno,
co měl rád, do té doby, než šťastně zemřel. Ale on zemřel mizerně. Jeden týden před svou smrtí
byl vylekaný, měl strach, byl nervózní a nemohl spát, nemohl jíst, nemohl dobře pracovat,
nemohl řídit své auto. K čemu je to dobré? Stejně zemřel.

Zbytky
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 105
3.května 1999
Ženeva, Švýcarsko
originál v angličtině

Jednou dáma říkala číšníkovi v restauraci: „Přinesl byste mi
tašku, abych mohla vzít domů zbytky jídla pro mého psa?“
A potom jí šestiletý syn říká: „Oh, mami, my budeme mít psa?“
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