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Podstata našeho pravého „Já“

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
24.května 1999
Budapešť, Maďarsko
originál v angličtině

My nejsme jenom tato fyzická bytost, ale my jsme víceúrovňová bytost. My jsme velcí, velcí,
větší než si můžeme představit. Čím hlouběji jdeme do záhadné vesmírné atmosféry, tím více
o sobě můžeme zjistit: že současně existujeme v mnoha rozdílných úrovních vědomí, i když nyní
jsme zde na této fyzické planetě.
Jít do nebe neznamená, že někam musíme jít nebo nejdříve zemřít. My to můžeme nazývat
„umírání“, ale my stále můžeme žít v tomto světě, zatímco současně vidíme nebe nebo se
kontaktujeme s Bohem. Tím, že jdeme přes různé úrovně našeho Já, vědomí, můžeme navštívit
různé příbytky Boha, a potom zjistíme, že to, co říká Bible, je pravda: My jsme chrám Boha a
Duch Svatý žije uvnitř nás.
Je krásné vědět, že jsme víceúrovňové bytosti a že s trochou praxe můžeme vidět naše vyšší
Já, kdykoliv chceme. A když vystoupíme do nejvyšší úrovně našeho Já, potom můžeme také
vidět Boha. Jsme také částí toho Nejvyššího. Když jdeme do nejvyšší úrovně, samozřejmě
uvidíme podstatu našeho pravého Já, což je Bůh, protože v té době již nemáme lidské ego. Tímto
způsobem se můžeme vyhnout mnoha nepříjemným událostem v našem životě. Můžeme se
vyhnout mnoha utrpením tím, že vystoupíme do vyšší úrovně našeho Já a najdeme tam štěstí.
Když přijdeme zpět do této fyzické úrovně, i když stále zažíváme světské utrpení, staneme se
mnohem silnější, mnohem více duchovně probuzení a můžeme
zvládat naše problémy a naše trápení snadněji.To je důvod, proč
Bible říká hledejte nejdříve království Boha a všechno ostatní
vám bude přidáno.
Předpokládejme, že náš dům má mnoho úrovní, ale
pokud jsme nikdy nevyšli do schodů, abychom viděli vyšší
úroveň, potom samozřejmě nemůžeme vědět, kolik místností
máme v našem domě. Ježíš řekl: „V domě mého Otce je
mnoho příbytků.“ To je způsob vysvětlení rozdílných úrovní
lidské existence. Pokud nyní a znovu jdeme do vyšší úrovně
inteligence, když potom přijdeme zpátky do tohoto fyzického
světa, staneme se schopnější, moudřejší a šťastnější. Proto se
www.spojeniesbohom.sk
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staneme rozdílnou bytostí. Když vykonáváme naše povinnosti na této fyzické planetě, můžeme
se cítit, jako bychom žili v nebi. Většina utrpení, většina bolesti přichází z nedostatku našeho
porozumění vyšší části našeho já, části, která je v přímém kontaktu s Bohem. Pokud známe
způsob, jak kontaktovat tuto vyšší část nás samých, potom můžeme kontaktovat Boha.
V našem absolutním bytí jsou rozdílné oblasti, kde se nachází mnoho zázraků. Každá úroveň
je rozdílná od jiné a každá úroveň obsahuje jiné věci, které můžeme využít, dokonce i pro tento
fyzický život. Všechny tyto úrovně bytí našeho Já existují ve stejném čase. Je to jenom tak, že
my s nimi nemáme spojení. My jsme zapomněli, jak se napojit, a to je důvod, proč máme
znalosti pouze o fyzické existenci. Není divu, že nemáme znalosti o jiných planetách. Není divu,
že nemáme znalosti o nebi. Není divu, že mezi sebou snadno nenacházíme mír. Není divu, že se
někdy musíme uchýlit k válce.

Bonusy duchovní praxe
My všichni víme, že je využíváno pouze kolem pěti nebo deseti procent lidské kapacity. Kde
je těch 80 nebo 90%? To se nevyužívá. Já jsem zde, abych vám ukázala, jak využít vaši celou
moudrost – těch ostatních 80 nebo 90%, co zbývá. Je to tak
jednoduché, že dokonce i děti to mohou dělat. Čím více
máme přístup k této větší části naší inteligence, tím lepší
lidskou bytostí se staneme. A navíc nás to nebude nic
stát, protože tyto věci jsou našimi vlastními poklady.
Stejně tak, jako když vy máte peníze v bance, ale
zapomněli jste, kde je vaše šeková knížka, já vám to
jenom ukážu.
Tím, že půjdeme do té zbývající moudrosti naší
bytosti, budeme schopni rozumět vesmíru. Budeme
schopni rozumět a poznat Boha a denně s ním přímo
komunikovat. Čím výše jdeme do království Boha, tím
svobodněji se budeme cítit. A tíha vnějšího světa na nás
bude mít menší a menší vliv. Dokonce naše fyzické tělo se
stane lepší a lepší. My samozřejmě nechceme najít Boha jenom
proto, abychom chtěli vyléčit naše fyzické nemoci, ale takové bonusy jsou tam navíc také.

Jak být skutečnou bytostí
Štěstí, jaké cítíme poté, co jsme našli Boha, to nebudeme chtít vyměnit za celý svět. To je
důvod, proč nás Bible vyzývá: „Co je dobré na muži, který získá celý svět a ztratí svoji vlastní
duši?“ „Ztratit naši duši“ znamená, že my nepoznáme naši velikost. Nevíme, co dalšího jsme,
kromě tohoto fyzického těla a tohoto fyzického způsobu života. Bible také zmiňuje, že kdokoliv
se vzdá světa, ten ho získá, a kdokoliv se honí za světem, ztratí ho.
Záměrem duše která jde do tohoto světa, je najít Boha a nic jiného ji neudělá šťastnou, dokud
Boha znovu nenajde. Ale když jsme v tomto fyzickém světě a v tomto fyzickém vězení z masa,
www.spojeniesbohom.sk
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zapomeneme na náš životní záměr, protože je to tak zorganizováno negativní silou. Ta nás zde
zajme různými druhy příjemností a iluzí, udělá nás zaneprázdněné, zapříčiní, abychom trpěli a
abychom také byli závislí na těchto světských přechodných příjemnostech masa a zapomněli
na nebe. To je důvod, proč nezáleží na tom, kolik máme majetku, nezáleží na tom, jak vysoké je
naše postavení ve společnosti, my zde nejsme nikdy skutečně šťastní,
pokud nemáme současně duchovní výživu. Stejně tak jako bohatý muž,
který má velký dům s mnoha místnostmi a poschodími, ale pokud on
vždy zůstává ve tmě v podzemí, nikdy neuvidí slunce. A nikdy
nebude mít šanci vidět všechny poklady, které leží a čekají na něho
na jiném, vyšším poschodí domu.
My jsme mnohonásobné bytosti: my jsme fyzické,
emocionální, intelektuální a duchovní bytosti. Abychom byli
kompletní lidskou bytostí, abychom byli bytostí jako Bůh, jak nás
Bůh stvořil podle svého vzoru, musíme poznat naše skutečné Já,
naše úplné Já. Pokud nám chybí jakákoliv část nás samých, nikdy
nebudeme šťastní. Vždy budeme cítit, že nám něco chybí, ale my
nevíme co.
Abychom šli přímo do nejvyššího nebe poté, co opustíme toto
fyzické tělo, měli bychom poznat to nebe nyní, zatímco žijeme.
Můžeme navštívit nebe, když máme volný čas, a potom se vrátit
do tohoto fyzického těla a naplnit naši existenci. Potom budeme vědět,
že nejsme to fyzické tělo. My jsme skutečně děti Boha. Není to proto, že to víme, ale je to pocit
uvnitř, společné sloučení s Vesmírnou Silou, Vesmírnou Jednotou, takže se staneme rozdílnou
bytostí, skutečnou Bytostí, nebeskou Bytostí na této planetě. Potom nebudeme mít nic jiného
jenom radost a štěstí, i když budeme žít v tomto světě.

Malý vzkaz
News 107

Protože mnoho lidí se stále ptá Mistryně, jestli by mohli
přijít a stát se obyvateli ašrámu, Mistryně žádá všechny, aby
řekli ostatním, že ti, kdo chtějí být místními, by měli jít
do jejich nejbližšího Centra, aby byli prověřeni, nebo aby
požádali vedení a osobu, která je k tomu pověřena, aby je
prověřila. Ona řekla, abyste ji, prosím, nežádali, abyste
nežádali Mistryni přímo, protože když je s námi, chce si
rezervovat čas pro zasvěcené, aby se mohli ptát ohledně
jejich duchovních záležitostí. Každý, kdo by rád přišel,
musí mít všechny své záležitosti v pořádku, včetně
rodinných záležitostí, dluhů a podobně. Nemůžete do žádného
Centra přinášet problémy.
www.spojeniesbohom.sk
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Ochraňujte vznešený ideál
Metody Quan Yin
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
20.února 1996
Centrum Hsihu, Formosa
originál v angličtině

Opice – mnich
Dávno tomu byl mnich, který se stal opicí. Když přišel Buddha do tohoto světa kázat dharmu,
Pravdu, bylo tam hodně mnichů, kteří pod Ním studovali. Byli tam nějací mniši, kteří už dosáhli
svatosti, ale mnoho lidí to nevědělo. Jiní mniši si z nich někdy dělali legraci, protože někteří
z nich nevypadali moc dobře a vypadali trochu „legračně“. Byl tam mnich, který byl velice,
velice nevychovaný. Pokaždé, když viděl jednoho z těchto mnichů, jak běží dolů z kopce, řekl
mu: „Vypadáš jako opice, která běží dolů z kopce.“ Protože kritizoval toho mnicha – nazval ho
opicí, po pět set životů se musel narodit jako opice.
Takže buďte opatrní a nesmějte se mnichům, protože mezi „mnich“ a „opice“ (mank a
monkey – pozn. překl.) jsou jediným rozdílem dvě písmena. Stejně, pokud si děláte legraci
z obyčejného mnicha, možná je to v pořádku. Ale pokud ten mnich už dosáhl svatosti, potom
budete mít problémy. Nikdy nevíte, který mnich už se stal svatým nebo který mnich už dosáhl
velice vysoké úrovně duchovní praxe, takže je lepší, abyste si dávali pozor.

Mniši jsou nástroji Boha
Zvláště u mnichů, které posílám do vaší země na váš požadavek, aby vás učili dharmu, raději
buďte opatrní a nedělejte si z nich legraci a nesnažte se je přitahovat fyzicky. Podle buddhismu,
pokud se snažíme zaskočit mnicha, který studoval pod žijícím Mistrem, je to velice hrozný hřích.
Budu pro vás číst některá varování. Poslala jsem tak mnoho mnichů za hranice a mnohem méně
jich přišlo zpět; a vy mě stále žádáte o další.
Já nemohu vyrábět mnichy. Já vám mohu pouze poslat to, co mám, co mi poslal Bůh, abych
vám sloužila; já mohu trénovat ty, kteří jsou schopní. Ne každý mnich je schopen si zapamatovat
učení, zvláště zasvěcovací proces. Někdy jsou staří, někdy nejsou nadaní literárně a někdy
nejsou dobří v učení a teorii. Možná jsou dobří v praxi. Možná jsou schopní hodně meditovat a
dosáhli duchovně vysoko, ale nejsou moc schopní jít ven a kázat jiným lidem nebo opakovat
proceduru zasvěcení. Takže ne každého mnicha, který sem přijde, mohu použít pro váš prospěch.
Nicméně jakkoliv dobré a inteligentní mnichy vám pošlu, což mne stojí nepohodlí a finance,
www.spojeniesbohom.sk
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vy je uloupíte. Někteří z vás. Ne všichni. Většina z vás ne, protože jste už ženatí nebo vdané,
díky Bohu!
Když řeknu „mnich“, myslím stejně tak „jeptišku“. Lidé uloupí obojí. Já nevím proč, když je
ve světě tolik lidí, lidé musí uloupit mnichy a jeptišky, a nechají mne handikapovanou a plýtvají
mých časem na vyškolení nových lidí. Pokud tam jsou vůbec nějací noví, protože vy mi je
neposíláte, vy si je necháte pro sebe. Vy si necháváte vaše manžely, syny, dcery, manželky a
potom požadujete současně, ať vám pošlu jeptišky a mnichy, aby vás učili dharmu, pokud já
nemohu přijet sama. Samozřejmě je to těžké pro mne samotnou jít vás všude učit osobně, takže
mniši a jeptišky jsou mýma ušima, mýma očima, mýma rukama a mýma nohama, aby mi
pomohli vám posloužit. Nicméně někdy oddělíte mé údy, mé nástroje a způsobíte, že jsem
handikapovaná. Potom si stěžujete, že neposílám lidi, aby vás učili, zvláště ty země, jako Au Lac
nebo Čína, kam nemohu jet osobně díky politickým situacím, které nyní převládají. Dobrá,
předpokládám, že to bude pro žijící bytosti mnohem lepší v budoucnu.
Tito méně známí mniši mohou být více anonymní a jet inkognito do těchto zemí, aby vám
pomohli, ale já je hodně posílám ven a dostávám jich málo zpátky. To je velice nepohodlné. Je to
ztrátový byznys. Pokud pošlu ven pět, měla bych dostat zpět deset. Většinou, když lidé dělají
byznys, prosperují. Jak jde čas, dostanou větší úroky a příjmy. Ale momentálně tento byznys
vypadá, jako by nepřinášel hodně výdělku. Dobrá, přináší stejně. Já ztratím jednoho mnicha a
získám okolo sta lidí. To není špatné, ale když těchto sto lidí nemůže být užito jako mniši nebo
jeptišky.
Jsou to světští lidé. Proto to není pro mne dobré.
Já nemám tak mnoho mnichů. Kromě toho, že někteří
z nich musejí pomáhat nahrávat videokazety a
audiokazety a tisknout pro vás knihy a časopisy.
Myslíte si, že tyto všechny věci přijdou z nebe nebo
že je vezmeme ze sněhu, nebo něco takového?
Myslíte si, že videokazety a audiokazety jsou
všechny dobré jenom samy o sobě? Ne, musejí být
vydány a musí tam být dány všechny ty dobré části
dohromady. Někdy je jenom tak náhodou nahrají,
když chodím okolo a mluvím s vámi o nesmyslech,
dělám si vtipy, nebo něco takového, co není moc
nutné pro vaši praxi. Takže oni je musí upravit pro
vydání. Navíc ne každý mnich může upravovat
video díky tomu, že se to dělá na speciálním
vybavení. Musejí se dlouho učit. Musí mít
trpělivost, mít nějaké nápady ohledně uměleckého
uspořádání a musí vědět, jak také užívat techniku.
Proto je tady hodně práce, kterou je třeba udělat, a já
nemám tak mnoho lidí. Pokud zjistíte množství práce,
které dělám, budete vědět, jak velice obtížné to pro mne
je. Samozřejmě to mohu mít jednodušší. Já nepotřebuji
videokazety. Já nepotřebuji audiokazety. Já nepotřebuji
nic, a potom je to jednodušší. Já nepotřebuji lidi.
www.spojeniesbohom.sk
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Úzkost z čekání na zasvěcení
A navíc ne všichni mniši jsou andělé. Oni mi také dělají problémy. Způsobují mi bolesti hlavy
a dělají chyby. Věci, které by měli dělat, nedělají, a věci, které by neměli dělat, dělají, atd.
Je hodně věcí, které musím nést, kromě toho, že je vyškoluji. A jakmile je dobře vyškolím,
někteří lidé je ukradnou, nebo něco takového. Potom ztratím další ruku, další nohu, další oko a
další ucho. Práce se zpomaluje a mnoho cítících bytostí, které velice vážně čekaly na zasvěcení,
jsou zdržovány. Musejí čekat dlouhou dobu a někdy je to pro ně příliš dlouho. Mohou zemřít
před zasvěcením. Nikdy nevíte. Život je dočasný. Oni musejí být vegetariány tři měsíce, a kdo
ví, co se stane během tří měsíců. Někdy to nejsou pouze tři měsíce, než to získají. Musejí čekat
osm měsíců nebo jeden rok. Pokud nemám dost poslů Quan Yin, které bych poslala, potom
musejí čekat déle, a vy víte, jak to je, když čekáte na zasvěcení. Mnoho z vás musí znát tu touhu,
to zoufalství během té doby, co čekáte na zasvěcení, protože víte, že život je dočasný, a vy byste
to nemuseli získat před tím, než opustíte tento svět. Čas je krátký. Nemusíte mít dostatek času
na praktikování.
Svět je v chaosu, protože neuskutečňujeme Boží vůli.
My zdržujeme našimi egy, a tím způsobujeme hodně
problémů, aby království nebe sestoupilo na Zemi. Já si
přeji, aby v budoucnu, kdykoliv vám pošlu posla, ať je
to mnich nebo jeptiška, i když jsou ve světských
šatech, aby jim to bylo pohodlné při cestování a byste
vy nebyli ovlivněni formou nebo rozdíly, abyste je
respektovali tak, jak respektujete mne. Dejte jim
všechno, co je možné, co potřebují, s respektem a
vznešeností, ale nerozmazlujte je, nedávejte jim
příliš mnoho jídla nebo pozornosti. Dejte jim,
co potřebují, o cokoliv vás požádají, aby vám mohli
lépe posloužit, a oni budou mít povzbuzení a
potřebnou ochranu, kterou potřebují pro to, aby pro
vás dělali práci.
Mluvím k vám stejně tak jako ke všem
budoucím spolupraktikujícím. Přeji si, požaduji,
prosím vás – dělejte to, protože mniši nebo jeptišky
se také narodili mezi námi. Také to jsou fyzické
bytosti jako vy. Mají fyzická těla s fyzickými
potřebami a fyzickými lákadly. Je to už pro ně dost
těžké překonat všechna tato lákadla. Je to už dost
těžké bez toho, abyste jim vytvářeli více lákadel,
využívali výhody situace a chodili blízko nich,
pomáhali jim řídit auto nebo jim pomáhali vařit malé
jídlo. Oslabujete jejich odolnost, děláte si špatnou karmu
a zabraňujete budoucímu Mistru v tom, aby sloužil všem
ostatním trpícím, cítícím bytostem. Doufám, že rozumíte
napoprvé a naposledy. (Potlesk)
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Ochraňujte vzácný majetek cítících bytostí
Nikdy jsem nežádala, abyste se stali mnichy nebo jeptiškami. Nikdy jsem nic takového
neřekla. Ale každého, komu by se líbilo zasvětit své životy službě trpícím žijícím bytostem,
byste si měli vážit a ctít ho, pomáhat a ochraňovat ho tak, aby nespadl dolů do jámy lákadel.
Nikdy byste neměli dělat více potíží. Nikdy byste se neměli pokoušet uspokojit vaši vlastní
přechodnou rozkoš nebo touhu po fyzickém kontaktu nebo dokonce po fyzické lásce, tlačit je
dolů, do nižší úrovně vědomí jenom proto, abyste učinili sami sebe šťastnými, jenom abyste
uspokojili vaše sobecké touhy. Já nemluvím o tom, jestli tím hřešíte, nebo ne. Mluvím o vašem
vlastním svědomí. Mnich nebo jeptiška mohou prospět duchovně mnoha lidem a vyzvednout je
ven z utrpení převtělení, dokonce z pekla, včetně jejich vlastních rodičů, přátel, manželek,
manželů a dětí. Pokud je uchňapnete pro vás samotné, kolik tisíc lidí trpí, víte to?
Mysleli jste někdy na následky vašich akcí kvůli vašim sobeckým touhám, abyste uspokojili
vaše vlastní fyzické žádosti nebo fyzické touhy? Odeberete cítícím bytostem drahý, vzácný
majetek a necháte mnoho tisíc lidí trpět bez „světla“. Vy už máte „světlo“. Vám už bylo všechno
dáno a vy připravíte tisíce jiných nebo možná dokonce statisíce, možná miliony, včetně jejich
zesnulých příbuzných a přátel, a pět, šest, sedm generací. Připravíte je o vedení Mistra a Boha.
Mysleli jste někdy na následky? Cítíte někdy lítost pro tyto trpící lidi? Já vás žádám, abyste
o tomto znovu přemýšleli.
Já vás nestraším s karmou, hříchem, pekelným ohněm a všemi těmi věcmi. Nezáleží na tom,
co děláte, Buddha je milosrdný, Bůh je soucitný. On vás eventuálně zachrání. Ale vy sami,
pokud jste zapříčinili ztrátu mnoha tisícům lidí, to budete mít na svědomí. Nikdo jiný vás nebude
muset dokonce soudit nebo cokoliv vám říkat. Vy jste budoucí Mistr, vy máte svědomí, a od té
doby, kdy vaše moudrost byla probuzena, to víte jasněji než jiné cítící bytosti. Znáte všechno
o tom, co byste měli dělat a co byste neměli, takže tam není nikdo, kdo by vás dokonce soudil,
jenom vy sami.

Připomínky k Metodě Quan Yin
Když je vysílám k vám, říkám jim mnoho věcí. Říkám jim, aby nespali na vaší posteli,
protože by mohli chytit vaše fyzické vibrace. Říkám jim, aby od vás nebrali nic, co jim nabízíte,
protože vy nemusíte mít moc čistý záměr. Oni nevědí, a potom by je to ovlivnilo. Říkám jim, aby
od vás nebrali respekt, aby vás nenechávali se jim klanět, protože já mám obavu, že by se zvýšilo
jejich ego a bylo by pro ně těžké ho kontrolovat. Oni zklamou různými způsoby: přes ego, přes
fyzická lákadla a přes mělká oceňování. Všechno způsobuje, že neuspějí. A vy jim jenom
nabízíte nějaké věci, které byste neměli, většinou jenom proto, abyste získali nějaké sobecké
osobní výhody: někdy jenom proto, aby se k vám lépe chovali, někdy chcete mít více informací
než ostatní lidé a někdy díky fyzickým touhám. Cokoliv to je, není to pro ně dobré a pro vás
také.
Říkám jim mnoho věcí. Ale když jdou ven, oni zapomínají a obklopeni všemi těmi lákadly
se také oslabují. Říkám jim, aby nenosili příliš hezké věci, aby se příliš neparádili, mužům
i ženám, jenom proto, že nechci, aby přitahovali problémy sami sobě. Nicméně někteří z nich
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to dělají. Někteří z nich nerozumějí mým dobrým záměrům. Říkala jsem jim: „Já jsem ten hlavní
aktér. Já nosím rozdílné věci. Já dělám rozdílné věci. Já mám rozdílnou roli, kterou hraji.
Nemusím se oblékat stejně. Vy nemusíte dělat to samé.“ Stejně tak jako ve filmu, hlavní aktér
nosí jednu věc a ti vedlejší herci nosí jiné věci. Oni nemusejí nosit stejné věci jako hlavní hrdina
nebo nemusejí dělat stejné věci. Kromě toho, i když já nosím pěkné věci, vím co dělat sama se
sebou, a oni ne. K některé úrovni jsem přísnější. Ale oni někdy nerozumějí mým dobrým
záměrům a někdy jim vy nepomůžete a nepomůžete také mně. Vy způsobujete více potíží než
pomoci, a to je důvod, proč máme problémy.
Ráda bych vzala celý svět do rodiny Quan Yin, abychom vytvořili nebe, jak rychle je to
možné, ale je tady mnoho překážek. Fyzické tělo každého je už samo sobě překážkou: někdy
onemocní, někdy je unavené, někdy má příliš mnoho karmy a všechno možné. A pokud má více
lákadel zvenčí, potom je to velice, velice těžké.
Když žijí mniši a jeptišky zde, mají lepší ochranu, protože žijí sami. Žijí společně, ale nemají
moc kontaktu se společností. Dělají svoji práci, jako píší příběhy, tisknou časopis nebo kontrolují
knihy, kopie, a to všechno, takže jsou zaneprázdněni. Lidé nemají moc příležitostí být na
dlouhou dobu blízko nich, takže je pro ně jednodušší zůstat sami sebou a koncentrovat se. Ale
když jdou sami ven a musejí jednat s mnoha stovkami a tisíci lidmi, den za dnem, s fyzickou
blízkostí je to pro ně velice obtížné. Oni se dostanou do magnetického pole jiných lidí, které není
v té době velice čisté a je plné dolů stahujících tendencí, proto je pro ně velice těžké obstát.
Někdy se zapomenou modlit nebo žádat vnitřního Mistra, nebo jsou slabí sami k sobě, a někdy
se k nim vrátí zpátky minulá karma. Pokud kdykoliv zapomenou na Mistra uvnitř, budou
v problému.
Nestává se to pouze, když je pošlu pryč, že jsou ztraceni, ale také zde. Jsou případy, kdy lidé
přijdou do Centra a dělají problémy, je pro nás velice obtížné – pro mne, pro mnichy a jeptišky –
dělat práci, kterou očekáváte od nás, abychom dělali. Ale my nemůžeme být sobečtí a zavřít se
v jeskyni a nestarat se o vaše utrpení a toužení po osvobození. Musíme se obětovat, musíme vyjít
ven a dělat mnoho věcí, které si ve skutečnosti nepřejeme dělat. Někdy ze sebe musíme dělat
hlupáky. My musíme snížit náš vkus, abychom byli v souladu se všemi cítícími bytostmi, aby
cítili blízkost, cítili se pohodlně, abychom je naučili vyšší cestě života. Ale tím, že děláme toto,
někdy ohrožujeme sami sebe. Někdy ztratí mniši a jeptišky své ideály mnišství, které si
uchovávali, obětování se, ducha odevzdání, a oni klesnou. Není to zcela jejich chyba. Vy jste
také odpovědni a já také. Ale jak víte, dokonce Bůh lidi nenutí. Bůh a Buddha může pouze
povzbudit lidi a ochránit je, kdykoliv si to přejí. Ale je období, kdy si cítící bytosti nepřejí
ochranu. Přejí si dělat věci tak, jak je řídí jejich fyzická těla a touhy, a odmítají pomoc a ochranu
Boha. To se stává.

Zásluhy toho být mnichem
Budu vám číst nějaké ocenění z buddhistických súter o lidech, kteří jsou mnichy, kteří se
chtějí stát mnichy, kteří nechávají ostatní stát se mnichy nebo povzbuzují lidi, aby se stali
mnichy, kteří pomáhají lidem stát se mnichy a kteří podporují lidi, kteří jsou mnichy, atd., tak
abyste věděli, že cokoliv, co vám já říkám, je pravda. Pokud mi nevěříte, můžete věřit Buddhovi.
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„Mimořádně velká a mnohonásobná jsou požehnání od toho, kdo se stal mnichem.
Nepředstavitelná jsou požehnání toho, kdo povolil svému synovi, dceři, služce nebo sluhovi
nastoupit klášterní život nebo se sami stali mnichy. Požehnání těch, kdo se stali mnichy nebo
umožnili ostatním stát se mnichy, dalece převyšuje požehnání toho, kdo díky charitě vlastnil
bohatství po deset životů, nebo toho, kdo se narodil po mnoha tisících letech v šesti královstvích
Bohů.“
Slyšeli jste to? Tady je toho víc.
„Někdo se může zeptat, proč je to tak. Je to proto, že ctnost, kterou získáme z charity, se může
vyčerpat, ale požehnání z toho stát se mnichem jde nad limit času a nemá konce. Znovu přes
ctnost dodržování přikázání se může člověk stát mudrcem, který je obdařen pěti neobyčejnými
silami, těšit se v království Božím Brahma nebo je obdařen velkým bohatstvím. A požehnání
toho, kdo se stal mnichem učení Osvíceného, je mimo chápání a požehnání blaha nirvány,
je nezničitelné.
Pokud by někdo vytvořil schody ze sedmi vzácných skvostů, tak vysoké, že by dosáhly nebe
třiceti tří bohů, požehnání z toho by nebylo stejné jako z toho stát se mnichem. Člověk by se
mohl zeptat, proč je to tak. Je to díky neznalosti, neosvícení muži by mohli zničit schody
ze sedmi vzácných klenotů, ale nikdo by nikdy nemohl zničit požehnání toho, kdo se stal
mnichem. Pokud někdo touží po požehnání dharmy, musí pochopit, že není jiný způsob, než se
stát mnichem v učení Osvíceného.
Není žádná dharma nadřazenější tomuto. Může to být připodobněno k moudrému lékaři, který
léčí oči stovek slepých a vrátí jim zrak. Nebo je to jako muž, který zabrání násilníkovi, aby
vytrhal oči sta mužům. I když ctnosti těchto dvou jsou nad představivostí, požehnání těch, kdo
umožní ostatním stát se mnichy nebo se sami stanou mnichem, jsou dokonce větší. Člověk by se
mohl zeptat proč. Je to proto, že první dva,
když zachránili zraky ostatních, jenom
zapříčinili požehnání světa; štěstí bylo
spojeno s očima z masa a materiální
existencí. Ale ti, kdo povolili ostatním stát se
mnichy nebo se sami stali mnichy, tím,
že pomáhají jeden druhému, získají nakonec
oko nejvyšší moudrosti, a vlastní přirozenost
tohoto oka moudrosti se nikdy nezničí,
dokonce ani do skonání světa. A přes požehnání jeho ctnosti se muži a bohové budou těšit
nevyčerpatelnému bohatství a nakonec získají blaho osvícení. Je to proto, že dharma mnicha ničí
království Mája (znamená iluze) a způsobí, že rod Buddhy se rozroste. To ničí nectnostné,
ďábelské dharmy a dává zrození ctnostným učením. Ničí to nečistoty a dává zrození nejvyšší
ctnostné práci.
Buddha řekl, že požehnání stát se mnichem jsou vyšší než Mount Meru (velice vysoká hora
v Indii), vyšší než dno moře a mnohem rozsáhlejší než obloha.“
Víte, jak je velká obloha, jak nekonečné je nebe? To je zásluha člověka, který se stane
mnichem nebo umožní ostatním stát se mnichy. To jsou slova Buddhy. Nesnažím se vás lákat.
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Černá smolná jáma
„Skutečně závažná je chyba toho, kdo brání nebo klade překážky ostatním, aby se stali
mnichy. Mohlo by se to přirovnat k muži, který vstoupí do naprosto tmavého domu, v kterém
není možno nic vidět, který spadne do černé smolné jámy pekla. Výsledek tohoto může být
přirovnán ke všem řekám, které se vyprazdňují do oceánu, takové hříchy se shromažďují uvnitř
jeho bytosti. Je to jako velký požár, který se zjeví na konci věků světa, kdy vznešená Mount
Meru je přemožena plameny a lehne popelem. Ten muž bude naprosto pohlcen plameny pekla.
Požehnání toho, kdo umožní ostatním, aby se stali mnichy nebo se sám stane mnichem, jsou
nezměrně velká. Ten, kdo se stane mnichem, očistí se vodou súter (svaté knihy Buddhy) a jsou
mu smyta všechna poskvrnění, je naprosto oproštěn od utrpení zrození a smrti a stává se
objektem pro blaho nirvány. Disciplínou vytvoří v království čistá přikázání, čistýma očima
dharmy on vidí činy ctnosti a nectnosti po celém vesmíru a přes dbalost kráčí Osmkrát Zahnutou
Vznešenou Cestou Vznešeného a přijíždí do města nirvány. Ten, kdo umožní starším nebo
mladším lidem stát se mnichy nebo se sám stane mnichem, velká jsou jeho požehnání.“…
Je tam toho více, ale myslím si, že by to pro vás mohlo být dostačující. To bylo učení
Buddhy.
Je velice těžké stát se mnichem, zvláště dnes se vším tím materiálním pohodlím, a my lidské
bytosti máme velice hlubokou tendenci mít vztah k čemukoliv, na co jsme si zvykli. To je jeden
z velkých důvodů, proč se stále rodíme a rodíme ve stejném světě znovu a znovu. V čase umírání
váháme opustit cokoliv, s čím jsme si zvykli žít. To je důvod, proč ne mnoho lidí může opustit
domov a stát se mnichem, kromě toho, když mají problémy v rodině. To je důvod, proč mnoho
Číňanů má někdy špatný názor: mniši a jeptišky jsou ti, kdo jsou velice deprimovaní, kteří
nemilují svět, kteří nemohou žít venku, protože mají problém s rodinnými příslušníky nebo
možná je jejich milí odmítli. Proto přijdou sem nebo do chrámu, aby se stali mnichem. To může
být důvod pro některé lidi, ale není to pravda pro mnoho ostatních mnichů. Oni se stali mnichy
díky jejich vynikajícím vysokým ideálům a obětování a službě lidským bytostem stejně tak, jako
díky touze získat nejvyšší moudrost. To jsou skuteční mniši a jeptišky, a oni jsou ti, které
bychom měli ochraňovat a ctít jako velice vzácné klenoty světa. Oni jsou „nositeli světla“. Oni
jsou vysvoboditeli těch v pekle. Oni jsou ti, kdo rozšiřují pravdivé učení mezi lidstvo, zapalují
pochodeň ve tmě, aby vedli všechny bytosti k největšímu blahu a trvalému štěstí. Tyto mnichy a
jeptišky je těžké najít. To je důvod, proč je musíme respektovat, ochraňovat je a pomáhat jim,
ani na jeden moment nedopustit, abychom měli myšlenku na to stáhnout je dolů nebo je
připoutat k sobě pro naši osobní výhodu nebo touhu.

Být mnichem od srdce
Mimoto všichni z nás, dokonce i když nemůžeme opustit domov, abychom se stali mnichy a
jeptiškami, bychom měli být mnichy a jeptiškami v našich vlastních domovech. Měli bychom
snížit naše touhy po tom, co materiálně chceme, kdykoliv je to možné. Měli bychom krotit naše
tendence honit se za světovým výdělkem, jménem a slávou kvůli materiálním radostem.
Pokračujeme v podnikání, ale bez toho, abychom k tomu byli připoutáni. Musíme to dělat
v duchu zaopatření sebe samých, našich rodin a společnosti, a ne proto, abychom dělali byznys
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pro získání slávy nebo pro získání výdělku pro zajištění si velmi mimořádného, exkluzivního
života.
Záleží to na našem vnitřním pojetí, jak děláme práci v tomto světě. Pokud je naše pojetí
správné, i když děláme byznys nebo řídíme celý národ, je to stále v pořádku a my stejně můžeme
získat osvícení. Ale pokud není naše pojetí správné, dokonce i kdybychom se stali mnichy, byli
bychom pokrytci – mnichy pouze zvnějšku. Uvnitř bychom nejspíš byli opicemi.
Opice je mysl a žádostivé touhy stále běhají uvnitř toho. Tuto opici bychom měli zkrotit,
abychom se stali skutečným mnichem. Pokud vidíme někoho, kdo dosáhl zásluhy, požehnání
tím, že se stal skutečným mnichem, musíme jim v tom pomoci, ochraňovat je a dělat všechno,
co můžeme, abychom je vždy udrželi v pozvednuté pozici v zájmu všech žijících bytostí, včetně
nás samých. Ochránit mnicha znamená také ochránit sami sebe, protože pokud ho přitahujete,
pokud způsobujete, aby upadl dolů, do fyzických tužeb, potom to není pouze on, kdo neuspěl,
ale také vy. Vy jste ten, kdo také spadl, kdo vytvořil hodně velké překážky pro vás samé
v budoucnu. Cokoliv děláme pro ostatní, děláme pro sebe. Takže se snažte si to zapamatovat.
Dobrá? Děkuji vám. (Potlesk)

Správné názory na posly Quan Yin
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
16.února 1999
Florida, USA
originál v angličtině

Žít v ašrámu nic neznamená. Dokonce být poslem Quan Yin nic neznamená. Oni jsou jenom
pracovníci. Oni jsou zaměstnanci, kteří nosí zprávy a opakují mé učení dalším lidem.
Měli byste respektovat posly Quan Yin, ale nechte je být. Neoslavujte jejich ega a neničte jejich
duchovní praxi tím, že jimi budete příliš
poblázněni nebo jim budete lichotit. Měli
byste respektovat jejich práci, ale ne jejich
osoby. Jejich osoby mají hodně kvalit, které
nejsou hodny respektu. Mají se toho hodně co
učit a hodně co čistit. Je to velice dobré a
vznešené, že mají tento záměr a dělají práci
pro vás, pro Mistra, ale to neznamená, že jsou
perfektní. Někteří jsou dobří, někteří nejsou
tak dobří a někteří jsou špatní. Ale to není
problém, vy byste přes ně měli jenom obdržet
zasvěcení od Mistra. Dobrý, špatný, škaredý,
krásný – mělo by vám to být jedno. Není
potřeba mít velké očekávání od těchto lidí, ale mít porozumění, protože učení přichází
od Mistrovy síly, ne od nich. Takže jestli jsou oni dobří nebo špatní, o to byste se neměli starat.
Ale nekažte je. Nezahrnujte je cukrem a medem. Oni se udusí.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Lákadla poslů Quan Yin
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
13.února 1999
Florida, USA
originál v angličtině

A vy si myslíte, že když žijete venku, ve světě, máte lákadla a je těžké praktikovat, ale tady
jsou větší. Tady jsou hezčí lidé, na které se můžete koukat. Když sem jednou chcete přijít, hodně
lidí vás chce dostat ven. Hodně lidí se zamilovalo, když přišli do Centra. Je to tímto velice
známé. Zde se velice rychle zamilovávají speciálně do těch, kteří jsou blízko mne, do mých
společníků, a tak. Oni dobře vypadají, jsou zářiví a vyčnívají. A lidé, kteří zde pobývají,
vyčnívají nitrem. Je kolem nich vůně. Je kolem nich něco, co přitahuje lidi. Čím silnější je vaše
přání, tím silnější je tady jejich přitažlivost.
Když sem přijdou lidé zvenku, tak se snadno zamilují, protože jsou šťastní. Obojí jsou šťastní.
A když jsou šťastní, vypadají dobře. Každý vypadá krásně, když je šťastný. Šťastní lidé se hodně
usmívají a vyjadřují se velice hezkým způsobem. Každý vypadá,
jako by byl anděl, takže jejich tvář vyzařuje takový druh
přitažlivosti. Členové opačného pohlaví se cítí také stejným
způsobem, protože jsou zde také šťastní. Potom se setkají
velice snadno jeden s druhým a pomáhají jeden druhému.
Je to velice romantické a velice důvěryhodné. Zdají se
být velice dobrými osobami, s kterými je dobré být.
Když mne lidé vidí, všichni se zdají tak šťastní,
vyzařují lásku a spokojenost. A všichni v Centru vidí
jeden druhého v tom nejlepším světle. To je důvod,
proč se zamilují právě tady. Takovýmto způsobem
jsem ztratila mnoho vyslanců. Pokud bydlíte tam a
máte normální život, máte méně překážek než být
vyslanec. Je to velice obtížné.
Také pokaždé, když vyšlu posly Quan Yin ven,
mé srdce poskakuje a já se za ně stále modlím:
„Bože, ochraňuj ho, ochraňuj ji.“ Potom jdou ven,
do světa, kde je hodně věcí, se kterými se musejí
setkat. Nejsou tak ochraňováni, jako když jsou zde.
Pokud jsou zde, také jsou v nebezpečí, ale mají podporu
skupiny a ochranu před okolím, brzy na to zapomenou.
Když jdou sami do světa, jsou pod tolika útoky,
emocionálními, psychickými, fyzickými – působí na ně
hodně věcí. Takže o tom více přemýšlejte.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Oddejte se romantice Božství
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
6.května 1998
Korea
originál v angličtině
Tázající: Pokud se člověk stane mnichem, aby pro Vás pracoval, je možné, aby měl současně svůj
vlastní byznys, nebo hodně požadujete?

Mistryně: Já nepožaduji, lidé požadují. Já si nemyslím, že jako vyslanec máte čas dělat byznys.
Být vyslanec – to je váš byznys. Budete vytížen. My nemáme dost lidí, abychom je posílali
na všechna ta místa. I když mám hodně lidí, stále to není dost. Není to jenom tak, že jdete, dáte
zasvěcení a potom odjedete. Musíte tam být po nějakou dobu, abyste si zvykli na to být s lidmi
a nechali je ptát se na otázky předtím a potom, vytvořit větší lidský kontakt a získat více důvěry.
Poté, co jste na tom místě, měli byste mít nějaký odpočinek a měli byste se znova nabít. A poté,
co se budete znova cítit silní, budete potřebovat jít zase ven a vydat se znova. My to nemůžeme
dělat pořád.
Dělat byznys je velice stresující. Vy si nemůžete dovolit být tak stresovaní, pokud jste posel
Boha. Musíte mít čas na sebe, přemýšlet, být znovu sami sebou, jít dovnitř sebe, vyvinout vaše
vnitřní kvality, vzpomenout si na vaše vnitřní kvality, být jako herec, být jako velice volná
osoba, velmi milující a bez stresu. Potom můžete dávat. Pokud nepoznáte příjemnost, nemůžete
dát příjemnost. Pokud nemáte mír, nemůžete dát mír.
Takže pokud chcete být jako vyslanec, musíte se připravit. Musíte mít čas pro sebe. Můžete
dělat hodně jiných věcí, ale ne řízení byznysu, ne takové ty dané věci. Můžete malovat. Můžete
kreslit. Můžete psát poezii. Můžete změnit vaši práci: například vy zůstanete v Centru a někdy
můžete jít ven jako posel a dělat více teoretické práce, potom můžete jít domů a dělat pro sebe
nějakou práci na počítači, surfovat na Internetu, psát dopis, potulovat se, vytírat podlahu nebo
dělat cokoliv jenom pro změnu, jenom aby váš život byl vyrovnaný. Ale neměli byste být
zaměstnáni tím, abyste si vydělávali na obživu. Jinak si myslím, že by to pro vás mohl být velice
únavný a velice nepříjemný život. Vy ztratíte sladkost mnicha, kterého lidé od vás očekávají.
Všechna práce je Boží práce. Ale některá práce požaduje více vnitřního kontaktu. Čím více se
kontaktujete uvnitř, tím blíže jste k Bohu. Vy musíte být sami sebou. Lidé, kteří mají více času
pro sebe samé, jsou v přímém kontaktu mnohem romantičtější, mnohem více tvořivější. Stejná
pravda platí pro mnichy nebo pro ty, co se oddávají.
Důvod, proč většina mnichů nebo jeptišek se nežení nebo nevdávají, je ten, že život vdaných
nebo ženatých je také velice vyčerpávající. Způsobí to, že zapomenete na hodně věcí, a to
komplikuje a ztěžuje vaši práci. Většina lidí to nemůže zvládnout. To je ten důvod. Ne proto, že
sex není dobrý! Je to jenom velice mocná energie a většina lidí shledává těžkým to zvládnout,
když se to jednou otevře.
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Mistryně vypráví vtipy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
3.října 1999
Florida, USA
originál v čínštině

Bůh se zlepšil!
Malá holčička byla v náručí svého otce a prohlížela si
vrásky na tváři svého dědy. Ten starý pán četl noviny a
nevěnoval jí vůbec žádnou pozornost.
Po chvilce se ta malá holčička zeptala: „Dědo!
Nestvořil tě Bůh?“
Ten starý muž odpověděl: „Ano! Samozřejmě.“
A malá holčička se opět ptala: „A Bůh stvořil také
mě?“
A děda řekl: „To máš pravdu! Bůh stvořil také tebe.“
Holčička to potom komentovala: „Bůh se hodně zlepšil.
Jeho výrobky jsou nyní mnohem lepší kvality!“

Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 107
24. února 1992
Malajsie
originál v angličtině

Vy máte rodiny, ale svěřujete sami sebe a vaši
celou rodinu do péče Bohu. Vy jste ten, kdo se stará
o tuto rodinu pro Boha. Je to také odříkání se. Je to
těžší zříci se tímto způsobem, než si oholit hlavu a
skrýt se do chrámu. Pokud to můžete udělat, jste
skuteční svatí.
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