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a jsou zdarma ke stažení na: www.spojenisbohem.cz, videozáznamy přednášek jsou k dispozici
v originále na www.suprememastertv.com, s českými a slovenskými titulky www.suprememastertv.cz.
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prostředkem pro komerční účely. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován
bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai nebo vydavatele.
Tím se případný neoprávněný nakladatel uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
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Světlo reflektoru
Genetické inženýrství –
poslal to Bůh, nebo co?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 116
10.června 1995
Hsihu, Formosa
originál v angličtině

Nedávno se objevilo mnoho vědeckých hororů, jako experimenty míchání lidských druhů se
zvířaty. A výsledek je napůl zvíře, napůl člověk, nebo někdy napůl ryba, napůl člověk. To je
možné! Dnes jsou lidé tak vepředu ve vědě, že je možné to použít pro perverzní záměry nebo
perverzní ideje a myslet si, že to je v pořádku. Ve jménu vědy a výzkumu někdy dělají lidé
mnoho bláznivých věcí.
Například s DNA a všemi těmito věcmi mohou vytvořit člověka z mrtvého těla nebo
konzervovat vaši DNA, aby vám vyrobili dvojníka v případě, že vy zemřete a nikdo nezdědí váš
poklad, nebo udělají váš duplikát bez toho, abyste to věděli. Dobrá, já nechci vědět více, co dnes
hodlají dělat. Takže si myslím, že nejlepší přístup je, že ochráníme sami sebe vnitřní silou. To je
nejlepší. Co dalšího vám jinak mohu říct? Tolik věcí v tomto světě je velmi bláznivých, jako
kontaminace, znečištění a všechny druhy dalších věcí.

Kdo zdědí tělo?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
26.dubna 1997
Singapur
originál v angličtině

Otázka: Mistryně, nedávno jsme se zmínili o klonování a můj syn se mě ptal, co se stane s duší,
pokud je klonován člověk?
Mistryně: To byste se měla zeptat vědců. Já neklonuji lidi, takže nevím. (Smích) Já se nepletu
do Boží práce. Oni jenom zkoušejí získat DNA, aby ji mohli použít znovu, ale ještě nebyli
úspěšní. My nevíme, co se děje. Později, potom, co bude klonování úspěšné, můžete se zeptat
toho naklonovaného. (Mistryně a obecenstvo se směje.) To je tak, jako když máte dvojčata nebo
speciální dítě z umělého oplodnění. Jakákoliv duše, která chce osídlit tento masitý oděv,
to udělá. Okolo běhá hodně duší a duchů. To záleží na tom, kdo chce osídlit toto tělo. Udělá to
malý rozdíl od původní osobnosti. Někdy je jedno tělo osídleno dvěma nebo třemi dušemi
s rozdílnými charaktery. Oni mohou být duchy nebo jakýmikoliv dušemi bez těla, nebo těmi,
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kdo přišli společně ve stejný čas. Potom se snaží bojovat jeden s druhým o to tělo, nebo zkoušejí
žít společně. To je důvod, proč se některý člověk chová legračně. Některý den je dobrý; jiný den
je mizera, nebo má dva milence najednou. Pokud máte dva milence, buďte na pozoru! (Učitelka
a obecenstvo se směje.) Možná posloucháte dva duchy, ne sebe.

My nejsme tělo
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
20.srpna 1994
Austin,Texas, USA
originál v angličtině

Teď jste se naučili hodně věcí o vědě; naučili jste se o lidech, kteří mohou sbírat DNA a dělat
další lidské bytosti. Místo toho, aby byli zastaveni a byli jim dělány překážky od vlády, skoro
jednoho vytvořili. Předpokládejte, že už máte jedno dítě a chcete mít další, naprosto stejné jako
ona, pro případ, že zemře nebo něco takového. Můžete ušetřit nějakou DNA od ní a někde to
uchovat.
Později oni mohou vytvořit kopii DNA naprosto stejnou. Slyšeli jste o tom? (Obecenstvo:
Ano!) Dělají stejnou věc, jako je přirozeně dělaná v případě dvojčat nebo vícerčat. Je tady pouze
jedno vajíčko, jedno embryo a potom se to rozdělí do dvou nebo tří, nebo čtyř, nebo pěti, nebo
šesti.
Takže nyní se zeptejte sami sebe: „Kolik duší tam je?“ Očekávalo by se, že tam bude pouze
jedna duše, jedna osoba; ale potom díky nějaké chybě se to rozdělí do šesti. A teď mi řekněte,
šest duší přišlo dovnitř, ano? Je to správně? Ve skutečnosti žádná! Všemohoucí síla, duše
vesmíru, se postará o jakýkoliv nástroj, který je k mání, a potom toho využije. A to je, co my
nazýváme individuální osobou.
Stejná věc je pravděpodobná nyní. Předpokládejte, že máte jedno dítě a chcete další
inteligentní osobu, jako je ona, pro případ, že by vaše jediné dítě zemřelo. Vy dáte někam DNA
do mašiny, kde proběhne nějaká chemická reakce. Potom máte další dítě naprosto stejné jako to,
co zemřelo. Takže normálně by měla být jedna osoba; teď je tam další, naprosto stejná jako ta,
která zemřela. Ale ve skutečnosti je pouze jedna.
Duše je mimo tělo, mimo mysl a mimo cokoliv, co sbíráme každý den. My jsme pouhými
svědky toho, co se děje v tom nástroji. Takže nebuďte hloupí, abyste si mysleli, že jste vázáni,
že jste toto a tamto a další osoba. Vy jste vždycky volní. Vy jste nikdy neexistovali. Tím myslím,
že jste nikdy nepřišli do existence uvnitř nějakého těla nebo uvnitř nějakého nástroje. My jsme
jenom svědky. My jenom postáváme okolo a pozorujeme osoby zvané Pamela nebo Ching Hai,
které dělají věci. A potom ztotožňujeme sebe s tou osobou; myslíme si, že jsme ta osoba.
Já rozumím jasně tomu, že vy a já jsme jeden. Není žádné „Vy“ a žádné „Já“, jsou jenom
rozdílné nástroje, na které se díváme. Ale já vám to nemohu vysvětlit, i když jsem se teď o to
snažila. Rozuměli jste něčemu z toho? (Obecenstvo: Ano!) Dobrá. Podobně v případě dvojčat,
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tam se předpokládá, že je tam pouze jedna osoba. A potom říkáme, že to je jedna duše. Odkud
potom přišla ta druhá duše, ta druhá osoba? Jenom proto, že tam je další nástroj, my říkáme,
že další osoba se narodila; další duše se narodila. Není taková věc!
My, vy a já, jsme spojeni s celkem. A celek sleduje, jak každý nástroj pracuje.
Předpokládejme, že celek pracuje trošku přes každý nástroj, možná ne. Pouze mozek funguje.
Duše nepotřebuje dělat nic.
Elektřina je jeden proud. Ale má různé tvary a různé úrovně síly. Je to díky nástrojům. Jinak
proud je pouze jeden. Není důvod závidět jeden druhému a říkat: „Tvoje elektřina a moje
elektřina je rozdílná.“ Dokonce i když je to mdlé, nebo pokud je to zářivé, je to stejný proud.
Musí tam být duše, protože je to nutné, aby měla rozdílné funkce, takže tam je více možností.
Elektřina by si neměla dělat starosti, jestli žárovka odejde, pokut už více není. To neznamená,
že elektřina je mrtvá. Je to pouze žárovka, která je mrtvá; je zničená, je kaput. Elektřina se o to
nestará. Ta pravděpodobně najde jinou žárovku a potom znovu svítí. Ale to je náš problém.
My si pořád děláme starosti, že zemřeme, že budeme neúspěšní, že budeme mít hlad, nebo že
budeme tohle, že a další. A potom my vtahujeme jeden druhého do hry, do stejné ignorance a
utrpení společně.

Sbírky básní
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
originál v Au Lac
Ztracená paměť

Sen o motýlovi
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Perly moudrosti
Nalezení Pravého Mistra a Pravé Cesty
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 116
25.srpna 1995
Hamburk, Německo
originál v angličtině

Pouze pokud jsme skutečně upřímní, Bůh nás vede tou nejvhodnější cestou. Není otázka,
jestli učitel je dobrý, nebo ne. Otázka je pouze, jestli student je dobrý, nebo ne. Pokud ještě
nejsme připraveni, pokud ještě skutečně nejsme upřímně hledající toho Nejvyššího, budeme
potkávat celou řadu učitelů na různých úrovních, ale ne toho nejvyššího. Takže je to na vás,
dokud nebudete vědět, že skutečně hledáte toho Nejvyššího, hledáte magickou sílu nebo nějaké
kuriozity. Utraťte nějaký čas tím, že zkontrolujete vaše vlastní srdce. Jsem si jistá, že jste na
správné cestě. Ale moje jistota nemůže pomoci, pokud vy si nejste jisti. Pokud mi můžete
důvěřovat, potom vám mohu říci na sto procent jménem Boha, že jste na té nejlepší cestě. Ale to
jste vy sami; vy musíte věřit sami sobě. Důvěřujte své intuici, vaší moudrosti, vaší upřímnosti,
a potom budete vědět, jestli je to správné, nebo ne.

Podle jejich plodů by měly být k poznání
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
29.prosince 1992
Laiyi, Pingtung, Formosa
originál v angličtině

Mnoho našich problémů si děláme sami. Pokud nemáme důvěru ve vůdce, potom najděme
jiného. Ale pokud jsme šťastni, je to v pořádku; jenom najděte vaše štěstí, jděte plavat,
nakupovat na různá místa, pokud chcete. Já nikdy nikoho nezavazuji. Cokoliv děláte a jste s tím
šťastní, je to v pořádku. Ale před tím, než jdete, měli byste si být jisti, kam jdete, a pokud jdete
jinam, rozhodněte se, jestli jsou lepší než to místo, které opouštíte, před tím, než jdete, jinak
byste plýtvali vaším časem. Jinak byste stejně dobře mohli sedět tady a na tom kole jet rychleji.
Pokud jenom jezdíte do různých směrů, dokonce i když letíte letadlem, nefunguje to. Proto se
musíte nejdříve podívat, kam jedete, nebo se rozhodnout, jestli je to pro vás nutné jít a změnit
směr, nebo ne. Pokud jdeme pěšky nebo jedeme na kole po této cestě, trvá to dlouhou dobu.
Pravděpodobně nám dojde trpělivost a potom můžeme ztratit víru. Ale musíme se podívat, zeptat
se lidí, kteří jdou také, jestli je to správný směr. Pokud oni jdou tím správným směrem, potom
víme, že jsme na správné cestě, ať jedete na kole nebo na motocyklu, nebo v autě, nebo letadlem.
www.spojeniesbohom.sk
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Nechoďte jenom dokola nebo neběhejte na jiná místa jenom proto, že se pohybujete příliš
pomalu, váš prostředek je příliš pomalý. Ta cesta je správná. Takže my to přijímáme.
Před tím, než jdete nakupovat, měli byste se pořádně podívat, to je vše. Pokud všichni lidé
mají dobré zkušenosti a dosáhli osvícení, vy víte, že je to v pořádku, víte, že Nejvyšší Mistr je
v pořádku. (Potlesk) To je jediný způsob, podle čeho posuzovat. Podle jejich ovoce mohou být
poznáni. Jinak podle čeho byste mohli posuzovat? Pokud nemůžete dosáhnout na ovoce na
stromě, možná vaše paže je příliš krátká. Neznamená to, že ten strom ovoce nenese. Každý jiný
to jí a vy to můžete vidět. Vy to nemůžete jíst, protože jste toho nedosáhli. Je to vaše chyba.
Musíte se snažit usilovněji nebo vylézt nahoru. Nemůžete obviňovat ten strom.
Pokud každý jiný to jí a vy vidíte, že oni jedí, a můžete tam to ovoce vidět, a nemůžete ho jíst,
nemůžete obviňovat ten strom. Pouze pokud by nikdo jiný to nikdy nejedl nebo na stromě byste
nemohli vidět žádné ovoce, nikdo ho nikdy z toho stromu neochutnal, a nevidíte lidi, kteří to jí,
potom nemůžete říct, že strom ovoce nemá. Ale pokud vidíte všechny ty lidi, kteří to jedí,
vy víte. Pokud nemůžete, je to možná váš problém.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
27.února 1992
Malaysie
originál v angličtině

Potřebuje to upřímné srdce, abyste zůstali na té cestě, protože kolem jsou velice velká lákadla.
Já vím, že někdy selžete, ale potom můžete přijít zpátky a začít znovu. Můžete jít ven nakupovat,
duchovní nakupování, ale potom se budete muset vrátit zpátky, protože já vím, že není žádná
lepší cesta pro vás. Já jsem nakupovala po celém světě. Pokud by tam byla nějaká lepší cesta pro
vás, já už bych ji pro vás koupila dříve, za drahou cenu. Protože já už jsem utratila moje kapesné
a můj čas běháním okolo a hledáním metody na osvícení a Mistra. Já jsem hledala, já jsem
zkoušela, dělala jsem zazen, dělala jsem zen zen, dělala jsem jógu a dělala jsem všechny druhy
věcí. Dokonce jsem také jedla jedno jídlo denně a seděla jsem mnoho hodin s otevřenýma očima,
i když se mi chtělo spát. Dělala a zkoušela jsem všechny druhy věcí. Volala jsem všechny svaté,
dokud tam již žádný svatý nezůstal, abych ho přivolala. Opakovala
jsem všechny mantry, které můžete opakovat, které můžete
volat, o kterých vůbec můžete slyšet. Skláněla jsem se jim,
dokud se moje nohy neklepaly jako lístečky na podzim. Byla
jsem na všech poutních místech, hledala jsem tam požehnání
a osvícení. Dělala jsem všechno, co jsem mohla, abych se
naučila nejlepší cestu k vysvobození. A to je ta, kterou
jsem vybrala, a ta se hodí pro každého, od dětí k dospělým,
od starých k mladým. Ale ta cesta není pro každého, to je
jisté. I když my jsme otevřeni každému, ne každý přijde.
Protože to není vnější představení. To není pouze mé učení,
které přitahuje lidi, to není pouze můj zevnějšek nebo moje
osobnost, to jsou jejich toužící duše, které jsou důležité.
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Chvíle na Cestě
Zkušenosti s jinými duchovními skupinami
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 116
15.února 1999
Vyňato z konverzace mezi Nejvyšší Mistryní Ching Hai a jejími žáky během oslav lunárního Nového roku
v centrum na Floridě, USA, originál v angličtině.

Tázající (zasvěcený A): Byl jsem s indickým mistrem po dobu čtrnácti let.
Mistryně: Čtrnáct let! To je dlouhá doba.
Tázající: Měli hodně osobního růstu ve skupině v jejich ašrámu. Víte, dělali různé terapie a masáže.

Mistryně: Různé druhy věcí, ano, já vím.
Tázající: Bio-energetické diety, atd.

Mistryně: To je dobré.
Tázající: Takže poté, co jsou uvolněni, vypadají svěží a šťastní.

Mistryně: Jak dlouho?
Tázající: To je problém. Já si myslím, že oni zůstali nalepeni na určité úrovni.

Mistryně: Učí oni Metodu Quan Yin?
Tázající: Ne.

Mistryně: Ne, to je ten rozdíl, vidíte. (Ano) To je ten poslední krok, který musíte udělat. Pokud
nepraktikujeme Metodu Quan Yin, nemluvme o vnějších aktivitách nebo organizacích, nebo
jakékoliv terapii, kterou nabízí, to jsou všechno věci na fyzické nebo mentální úrovni. Dokonce
i psychologická pomoc je také mentální. Takže bez skutečného léčení kořenů vibracemi vesmíru
je všechno přechodné a není tam žádný posun. Takže my zde neděláme žádné léčení. Lidé jsou
jenom vyléčeni. My nemáme žádnou terapii. Lidé se jenom dostanou do pořádku. Pokud dělají
to, co se naučili, rostou. To je ta skutečná věc, protože to je vaše, je to na pořád a necháte si to.
Ať je Mistr s vámi, nebo ne, vy to máte, necháte si to.
Metoda Quan Yin je nejlepší metoda, kterou můžete mít. Poskytuje vám vše. Pokud jenom
děláte, co vám Mistr říká, všechno je perfektní a vy rostete. Není to tak, že byste museli spoléhat
na mne, abych vám poskytla určitý čas, a potom abyste šli zase zpátky. To je ten rozdíl. Takže je
tady také spousta svobody.
Lidé mohou experimentovat s čímkoliv chtějí. Není to, že bych jim cokoliv zakazovala. Já
jenom položím před ně pro a proti; a potom se oni rozhodnou. Je to jenom tak, že oni si vyberou
zůstat, nebo pokračovat s instrukcemi, protože většina z nich jsou dostatečně inteligentní, aby
věděli, že to funguje. A když to funguje jednou, oni vědí, že to bude fungovat dále. Funguje to a
oni se cítí dobře. To je, proč nechtějí nic měnit; není to, že bych jim zakazovala změny nebo
experimenty. Já je jenom nenabádám, aby cokoliv dělali. Oni to jen prostě nedělají. Ne proto,
že já to zakazuji, ale protože oni už vědí. Možná jsou už vědomí dostatečně a rozumí, nebo toho
už vyzkoušeli dost.
Samozřejmě já také nechci, aby se lidé cítili svázáni nebo něco takového. Například, pokud
nějaký bratr má problém, říkám: „Dobrá, získej nějakou jinou slečnu.“ Nebo pokud sestra má
problém, já řeknu: „Můžeš jít a vdát se, je to v pořádku.“ Láska je v pořádku. Manželství je
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v pořádku, pokud vám neznemožňuje praktikovat. A sex je také v pořádku, také pokud vás to
neobtěžuje a neznemožňuje váš růst. Ale většinou se to tak děje, protože naše mysl tomu
nedokáže odolat, překonat to. Sexuální zkušenost je pro lidi velice silná, než aby ji zvládli. To je
důvod, proč většina mistrů říká svým žákům, aby od toho upustili.
Je to stejné jako alkohol. Je to skutečně jed, ale pokud toho pijete málo, nezabije vás to a taky
vás to nevezme do pekla. Je to tak, že pokud pijete málo, zítra budete pít víc a víc, a potom
zničíte své tělo, vaši mysl a vašeho ducha. Takže mistr říká: „Zdrž se toho.“ Není to tak, že by
mistr byl diktátorský a kontroloval lidi, on jenom ví, co je dobré a co není. Ale vybíráme si my.
Takže já nepodporuji lidi v tom, aby experimentovali s nějakými dalšími věcmi moc volně,
protože oni už toho v životě zažili dost. Potřebují snad dokonce, abych je učila o sexu nebo
alkoholu, nebo nevěře, nebo divokém životě? Anebo vás mám dokonce ponoukat k tomu, abyste
to dělali? Pro některé jednotlivce to je v pořádku, pokud to skutečně potřebují, ale někteří, ti už
vědí. Například naši žáci už znají pět přikázání; oni už znají ten systém, takže vědí, kde by měli
přestat. Pokud potom chtějí trochu experimentovat, je to v pořádku, ale oni vědí, že to je špatné.
Protože praktikování Metody Quan Yin vám dává toto ostré upozornění, takže vy automaticky
víte, co není dobré. I když to zkoušíte, už víte, že to nebude fungovat.

Dům Mistra
Šperky navržené
Nejvyšší Mistryní Ching Hai

Tázající (zasvěcený B): Roky jsem byl v mnoha a mnoha ašrámech. Z důvodu, že jsem v nich
dělal průzkum. Takže jsem byl asi v padesáti nebo sedmdesáti ašrámech.
Mistryně: Oh! To je rekord.
Tázající: V některých z nich jsem zůstal měsíc nebo pár měsíců, pokud jsem tam praktikoval. A já
jsem vždycky uvažoval, když jsem se podíval na tyto rozdílné skupiny a tradice, proč jednotlivé skupiny
vytvářejí vlastní osobnosti. Bylo možné rozeznat lidi z různých skupin. Oni si vyvinuli svojí osobnost a já
jsem vždycky přemýšlel, z jaké skupiny ten který člověk je. Mnoho lidí bylo velice svázaných díky tomu,
co praktikovali, nebo se mi zdáli příliš ztraceni.

Mistryně: Přílišný extrém, že? Obě cesty.
Tázající: Ale co jsem zažil zde, to se zdá být velice příjemná, rozprostřená energie mezi lidmi. Je to
velice hezké, otevřené.

Mistryně: My jsme ustálení. My nejsme extrém nebo něco jiného. Já říkám, snažte se, jak
nejlépe můžete, dvě a půl hodiny meditace každý den – to je ono. Jsme volní, abychom se
vyvíjeli individuálně. Děláme svůj domácí úkol jako každý jiný a potom rozvíjíme sami sebe. To
je důvod, proč já nepobízím lidi, aby šli sem a pracovali pro mě, nebo dokonce aby tady
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zůstávali s jejich vlastními penězi. Krásně bych si tady seděla, pokud bych dovolila všem lidem,
aby sem přišli a pracovali pro mne zadarmo tři měsíce, šest měsíců nebo dva týdny, nebo
jakkoliv dlouho. I když oni by to rádi dělali. Já pochybuji, že by to na ně mělo nějaký dobrý vliv.
To je důvod, proč jsem vám před tím říkala, že musím přemýšlet o tom, jestli je to pro vás dobré.
Poté, co jsem měla zkušenost jako vy s rozdílnými styly škol.

Tázající (zasvěcený C): Já si myslím, že Mistryně je nejlepší, protože naše skupina je nejlepší a
máme všechno nejlepší. Máme možnost mít skupinové meditace a setkání a můžeme vidět Učitelku
velice často. Já si toho skutečně vážím. Mám kolegu, který je Američan, a on má učitele, který je v Indii.
On viděl obrázek Učitelky na mém stole a ptal se: „Kdo je ta dáma?“ A já jsem řekla: „To je moje
Mistryně.“ On řekl, že šel do vaší vegetariánské restaurace v San Jose, a řekl mi, že také praktikoval
Metodu Quan Yin.
Mistryně: Ano to je pravda. Několik dalších učitelů učí Metodu Quan Yin, ne pouze já. Já už
jsem vám to říkala mnohokrát.
Tázající: Takže já jsem se ho ptala, jestli viděl svého mistra potom, co dostal zasvěcení, a on řekl,
že ho nikdy neviděl. On ho viděl pouze jednou.

Mistryně: To stačí.
Tázající: Já jsem se ho ptala, jestli měl skupinové meditace s dalšími, a on řekl: „Ne.“ On pouze
meditoval sám. I když vím, že to, co má, už je dost, velice oceňuji, že my můžeme dělat tolik. (Potlesk)

Mistryně: Může on jít do Indie, aby potkal svého učitele?
Tázající: Já nevím. Možná nemá zájem. Ale on nejel a já si myslím,
že on měl několik bratrů a sester z jeho skupiny ve stejném místě a
oni nemyslí na to, aby dělali skupinové meditace. A já si myslím,
že organizování skupinových meditací, kde nás Mistryně nechává
meditovat společně, je skutečně skvělé, vím to z vlastní
zkušenosti. Pokud bych nepotkala tyto bratry a sestry, kteří mi
pomohli v úplných začátcích, nebyla bych schopna překonat své
problémy. Bylo to pro mě v začátcích velice tvrdé. Takže já
skutečně, skutečně oceňuji Mistryni a všechny bratry a sestry,
kteří mi pomohli. (Skoro pláče.) Myslím si, že v porovnání
s ostatními jsem nejšťastnější osoba. Děkuji Ti, Mistryně. Já to
skutečně oceňuji. (Potlesk)

Mistryně: Já si myslím, že naše skupina vyvinula ty
nejlépe praktikující, podle mých zkušeností z jiných skupin,
které jsou kdekoliv na světě. Já jsem také zkoušela nějaké
ašrámy před tím, než jsem se s vámi potkala, a já si myslím,
že jsme skutečně dobří, velice vybalancovaní.
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Oceňujte nebeské klenoty
okem moudrosti
Dům Mistra
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 116
24.září 1988
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Abychom byli skutečně osvobozeni, musíme jít za třetí svět. My stále nejsme osvobozeni,
pokud jsme se nedostali za něj. Někteří lidé jsou se mnou po smrti okamžitě, protože se již
dostali za třetí svět. Někteří lidé musejí počkat déle, než budou s Mistrem, který přijde, aby je
přivedl, nebo pošle nějaké svaté, aby je přivedli. Ale tito lidé nemohou být s Mistrem. Musejí
čekat velice dlouhou dobu, než naplní svoji duchovní praxi před tím, než mohou jít nahoru.
Ne každý může jít nahoru do úrovně, kde pobývá Mistr. Oni musí být velice čistí, velice čistí
jako novorozené dítě, prázdní od ctností, nebo hříchu, aby mohli přebývat v této úrovni.
Jinak by to bylo velice komplikované! Podívejte se na náš svět a budete vědět. My očekáváme
příliš mnoho a chováme v mysli těžkou nenávist; proto se z toho nemůžeme dostat moc snadno!
Někdy se naštveme, když nám lidi vyhubují. V tom okamžiku víme, že pořád nejsme čistí. To
jsou testy a zkoušky, podle kterých se měří naše kroky, abychom viděli, jak daleko jsme došli.
Je velice těžké vyčistit nenávist uvnitř nás, která nás odděluje od ostatního Stvoření.
Nedostatkem trpělivosti jsme stále odděleni od všeho Stvoření. Bůh je nejvyšší milující síla a
není na tom nic mystického. Čím více trpělivosti, milující síly a velkodušnosti máme, tím blíže
jsme k Bohu. Proto nenávist musí být vyčištěna. Okamžitým opakováním Svatých jmen
pokaždé, když někoho nenávidíte. Opakovat Svatá jména je to
nejdůležitější, ale většina z vás nemyslí tímto způsobem,
a dosud je neužívají.
I když to je v pořádku; nebuďte zklamáni. Každý by
měl mít touhy. Jsme pouze obyčejní lidé, tak to berte
pomalu a nespěchejte. Pokud bychom mohli dosáhnout
věcí rychle, nezůstaly by tady žádné lidské bytosti! Bylo
by tu prázdno, když Shakyamuni Buddha přišel a když
přišel Ježíš Kristus; nebyla by ani jedna osoba v dohledu!
Dokud jsou kolem pořád lidé, to znamená,
že lidská existence je správná; není to nakonec
naprosto špatné. Ačkoliv pokud se nám tady již
nelíbí, nechceme zůstat, měli bychom jít.
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Mistryně vypráví příběhy
Nepochopitelná ochranná síla
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 116
24.září 1988
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Indický farmář koupil krávu a cestoval přes vysoké hory, protože ji
chtěl prodat. Oni museli jít přes velký les, kde bylo spousta lvů a tygrů,
kteří byli hladoví a zabíjeli lidi a dobytek. Ostatní farmáři v sousedství
mu radili, aby tuto cestu nepodnikal. „Už je moc pozdě. Nemáš strach,
že tě lvi sežerou?“ Ten muž řekl: „Nemám strach! Mám Mistra, který
mě ochrání. Musím jít dnes; nemohu počkat do zítřejšího rána. Musím
podniknou tu cestu nyní, protože jsem to slíbil zákazníkům, kteří tu
krávu potřebují. Nemohu počkat do zítřka.“ Farmáři ho nemohli
zastavit a měli o něho velký strach.
Ten muž sám strach neměl vůbec. Táhl svojí krávu a opakoval si
Svatá Jména potichu po celou cestu. Po chvilce skutečně slyšel
strašidelný řev, který zní podobně, jako když jste naštváni a řvete na
svého manžela. (Smích) V tom se lev objevil a šel podél nich po boku.
Lev chtěl velice moc zabít tu krávu, ale něco ho brzdilo, takže mohl
pouze pokračovat ve řvaní a následovat svou budoucí oběť. Muž
pokračoval v chůzi a opakoval Svatá Jména, krávu po jednom a lva po
druhém boku. Tři dohromady dělali dobrou
společnost, (smích) ale každý z nich měl na
mysli jiné věci. Farmář si myslel: „Lepší by
bylo se tam dostat co nejdříve a prodat krávu.“
Kráva si myslela: „Udělal zase dobrou věc!“
A lev si myslel: „Oh, jak mě srdce bolí! Jsou tu dva kusy masa přímo
před mýma očima a ještě jsem se z nich neradoval.“ Ti tři si mysleli
různé věci, i když šli společně. Zvláštní věc byla, že lev nemohl jíst ani
muže, ani krávu!
Když přicházeli k další vesnici, farmář byl potěšen, že vidí domy. Ze
srdce se radoval: „Teď uvidím lidi, oni mi určitě pomohou.“ Měl pocit,
že je v bezpečí a že se může na ty lidi spolehnout, že ho lev nechá na
pokoji. Jeho srdce již dále nebylo s Mistrem. Celou dobu opakoval
Svatá Jména a modlil se k Mistru, aby mu pomohl. Ale teď, když na
Mistra zapomněl, lev na něho okamžitě skočil; to bylo v době, kdy
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

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

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

13

spoléhal na lidi, a ne na Mistra. Toto pomyšlení způsobilo, že zapomněl na svého Mistra a cítil
radost, že vidí lidi. To se stává většině z nás; když vidíme lidi venku, cítíme se bezpečně
a myslíme si, že se můžeme na ně spolehnout. Okamžitý výsledek byl, že ho lev napadl a skoro
ho dostal. On okamžitě začal znovu přeříkávat Svatá Jména, a lev ho nechal; už ho nemohl dále
napadat. Takže ti tři pokračovali v cestě, jako by se nic nestalo. Nakonec po chvilce oni skutečně
došli k hranici lesa. Lev věděl, že ta druhá strana náleží lidem. Neměl odvahu riskovat, to ho
odpoutalo od těch dvou a frustrovaný se otočil zpět do lesa. „Zapomeň na to! Dneska je špatná
situace, půjdu jenom domů.“ (Smích)
Svatá Jména jsou skutečně mocná! Pokud máme víru v našeho Mistra, stane se mnoho
neuvěřitelných věcí. Další příběh má také spojitost s jedním Mistrem, který již nežije. On měl
žáka; mohl to být také jeho syn, podle toho, co jsem slyšela, který choval dobytek. Jednoho dne,
byl nemocen a nemohl se starat o dobytek, šli okolo tři zloději a snažili se jeho dobytek ukrást.
Před tím, než se mohli dostat blízko k dobytku, uviděli pět statných mužů, trošku větších než
normální muži, a oni je napadli s tyčemi v rukách. Zloději byli příliš pomalí, aby utekli a byli
skoro umláceni k smrti. Šli domů a začali se léčit. Poté, co jim bylo lépe, si vzájemně řekli:
„Dneska nemáme štěstí, pojďme to zkusit zítra.“ Při jejich druhém pokusu dalšího dne se setkali
se stejnými pěti muži a zase byli skoro zabiti. Oni byli skutečně vystrašeni a rychle utekli. Při
jejich třetím pokusu byli stále napadáni těmi pěti muži, a byli velice šťastní, že se jim vůbec
podařilo utéct.
Naprosto zděšeni se vkrádali do domu pasáka krav
a nakoukli dovnitř. Jediné co viděli, byl obyčejný nemocný
muž, a pět mužů tam nebylo. Plížili se uvnitř domu a vedle
postele toho muže viděli fotografii jeho Mistra, který byl
také jeho otcem. Oni byli skutečně šokováni, když viděli tu
fotografii. „Bůh! On je těch pět mužů, kteří nás bili každý
den! (Smích) Těch pět mužů vypadalo naprosto stejně jako
on!“ Místo toho, aby to bylo pět rozdílných osob, bylo to pět
mužů, kteří vypadali stejně. Velice vyděšeni šli dovnitř
a zeptali se toho nemocného muže: „Jak dlouho jste už
nemocný.“ On odpověděl: „Je to tři nebo čtyři dny. Musím
odpočívat v posteli a nemohu jít ani k dobytku.“
Tři zloději se ho zeptali: „A potom, kdo je ta osoba?“ On
odpověděl: „On je můj Mistr.“ A muž se ho znovu zeptal:
„Co je on za osobu?“ „On je všudypřítomný, nad životem a
smrtí, všudypřítomný, on má miliardy těl, která se mohou zjevit.“ (Smích) Potom byli skutečně
zmateni a rozuměli, proč tam bylo pět mužů se stejným zevnějškem. Oni klesli dolů na svá
kolena, aby se vyzpovídali ze svých hříchů. „My jsme skutečně ignoranti! V několika minulých
dnech jsme se snažili ukrást váš dobytek, ale byli jsme ubiti skoro k smrti vašimi pěti muži, kteří
byli zhmotněni vaším Mistrem. Nevíme, co teď máme dělat. Zdá se, že je něco špatně s našimi
těly; cítíme se, jako bychom měli nějakou nevyléčitelnou nemoc.“ Ten pasák krav jim řekl: „To
je v pořádku! Nikdy mi nic nemůžete ukrást! Jenom se upřímně kajte k mému Mistrovi a jděte
domů.“ Tři muži se zotavili a později získali zasvěcení! To je skutečný příběh, který se stal před
více než desetiletím!
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Mistryně vypráví vtipy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 116

Hledáme pokladníka
Na večerní party byl jeden bankéř a kamarád mu říkal: „Oh! Slyšel jsem, že vaše banka hledá
pokladníka.“
A bankéř řekl: „Ano, ano, hledáme, hledáme.“
A potom ten přítel řekl: „Já jsem si myslel, že už jste před několika týdny jednoho najali.“
Bankéř odpověděl: „Ano, ano, skutečně najali. To je ten, kterého teď hledáme.“
Kamarád řekl: „Můžete ho popsat? Jak on vypadá?“
A bankéř odpověděl: „Je asi pět stop vysoký a my jsme o sto tisíc dolarů kratší.“

Nejlepší povzbuzující
prostředek
Pacient říká svému doktorovi: „Doktore, prosím, dejte mi něco,
co mě povzbudí, nadchne a vyzvedne mě do vysoce
bojovného, nadšeného ducha.“
Takže doktor řekl: „To není problém, vezměte si tohle a
potom, co uvidíte účet, budete mít všechny tyto pocity.“

Proč lékaři nosí roušky
Jednou se malé dítě ptalo svého otce: „Otče, proč musí vždy
lékaři nosit roušky v operační místnosti?“
Otec odpověděl: „To je pro případ, když se něco nepovede, aby
nikdo nevěděl, kdo jsou.“

O čí budoucnost se starat?
Pacient řekl svému doktorovi: „Doktore, mám starost o moji budoucnost.“
Doktor řekl: „Budu se o vás roky starat, bude to stát okolo 500 dolarů měsíčně. Je to v pořádku?“
Pacient řekl: „Ale to se postará jenom o vaší budoucnost, ne o mojí.“
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