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Perfektní příklad
Velkého svatého
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 118
24.prosince 1990
Kostarika
originál v angličtině

Před dvěma tisíci lety se mezi námi narodil veliký
člověk. Je tak veliký, že nemáme slova na to, abychom Ho ocenili. Pouze Bůh zná Jeho velikost.
My, smrtelníci, nemůžeme rozumět. Porozumíme tomu pouze tehdy, když se staneme tak
velkými jako On.
Nyní se často ptáme sami sebe: „Proč musel Ježíš zemřít tak rychle, když zrovna dosáhl
vrcholu slávy ve své misi, což bylo rozšířit vzkaz od Boha?“ Kdyby býval neopustil Zemi tak
rychle a tak tragicky, Jeho jméno by dnes bylo pravděpodobně zapomenuto. Bůh Ho obětoval
tímto způsobem, aby si Ho celý svět pamatoval, abychom jako poklad uchovali posla Boha, ať
již přišel pod jakýmkoli jménem.
Náš svět je odnepaměti v potížích. Lidé vždy hřeší a zapomínají na Boha. Bůh musí proto
vždy poslat nějaké posly, aby nám připomněli. Ale Ježíš byl jeden z nejvíce zapamatovaných
díky Jeho velikosti, také proto, že s námi zůstal velice krátce, a pro způsob, jakým nás opustil
a byl vzkříšen. Nyní říkáme: „Veliký Syn Boha, měl takovou velkou moc a učinil tolik zázraků.
Proč nezměnil svůj vlastní osud? Proč musel tak tragicky zemřít?“ On to však musel učinit, jinak
bychom se z našeho spánku neprobudili. Mysleli bychom si, že svět je navěky nebo mistr
je navěky.
Existovali jiní mistři před Ježíšem, ale nyní si je lidé tolik nepamatují, jako si my pamatujeme
Ježíše. Když si vzpomeneme na Ježíše, vzpomeneme si na Boha, a dostane se nám určitého
požehnání, neboť Ježíš byl Synem Boha. Jinými slovy, Ježíš byl zosobněním Boha na Zemi.
Musel nás opustit velice brzo. On měl svůj záměr. Chtěl nás probudit z našeho spánku.
O mnoho tisíc let později jsme pořád šokováni, kdykoli si tento příběh připomeneme, kvůli
pomíjivé povaze naší existence na Zemi. Dokonce i Syn Boží musel zemřít! Každý jednou musí
zemřít. Když tak velký muž jako Ježíš nemohl přežít ve svém pomíjivém těle a nemohl se
ochránit před násilím a nevědomostí lidí na tomto světě, jak bychom se my mohli cítit bezpečně?
Proto se podrobil trestu, který nezasloužil. Trpěl pro nás všechny!
Pokud říkáme, že Ježíš prolil svou krev, aby smyl naše hříchy, není to žádné přehánění. Je to
pravda. Protože kdykoli si vzpomeneme na Ježíše, něco se naučíme. Alespoň si připomeneme
pomíjivou povahu našeho světa a našeho těla, nebo se alespoň naučíme pokoře, protože tak
velký člověk musel trpět takovým způsobem. Byl tak pokorný, že se sám vzdal Bohu a řekl:
„Cokoliv si Bůh přeje, musí být vykonáno!“ Jinak mohl uniknout. Víme, že měl hodně magické
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síly, včetně síly být neviditelný, ale On si vybral, podrobil se Božímu záměru. Takže když na
Něho myslíme, řekneme: „Kdo jsme my, že jsme pyšní, že zapomínáme na Boží vůli a
neodevzdáme se?“ Ale tyto lekce je těžko se naučit. Kdyby se všichni lidé tyto lekce naučili
dobře, potom by Ježíšova oběť stála za to a my bychom byli hodni být jeho následovníky
a oslavovateli.

Jděte v Ježíšových šlépějích
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
24.prosince 1997
Washington D.C.
originál v angličtině

Nezapomínejte na Ježíše. On také pracoval velice těžce před dvěma tisíci
lety, takže si dneska můžeme užít velmi, velmi speciálních oslav,
abychom si připomněli Boha. I když nás neučí nic přímo teď, On nás
učil. On zasel semínka duchovní kultivace a připomněl nám cestu
Domů. A my teď následujeme v Jeho stopách. Toto je správný
způsob, jak si připomenout takového velkého Učitele. Měli bychom
sedět a modlit se k Bohu a realizovat naše Já a být znovu jedno
s Ježíšem, být jedno s Kristem. To jsou nejlepší Vánoce. To je
správná … nejsprávnější oslava Vánoc a měla by být pro každého na
této planetě. Ve skutečnosti by to měli všichni takto dělat. Také
bychom se mohli radovat z velice krásných Vánoc bez krve na stole.

Přeměňte násilí v mír
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
24.prosince 1992
Formosa
originál v čínštině

Čas Vánoc využíváme jako příležitost k poděkování Bohu, Ježíši Kristu a všem svatým
za poskytnutí takového velkého učení, díky kterému se lidé na Zemi stávají lepší a lepší. Stejně
tak se modlíme k Nejvyšší Síle, aby požehnala lidem na Zemi, aby byl na světě mír a aby
nechala každého se stát velice laskavým a ctnostným. Nakonec my změníme všechny výbušniny
na rachejtle, tak abychom příležitostně na oslavě mohli vypálit ohňostroj a rachejtle, aby se
rozproudila nálada a vyzvedla každého do Nebe.
Ohledně všech věcí ve světě nic není původně dobré nebo špatné. To pouze záleží na tom, jak
je použijeme. Když vezmete například výbušninu. Může to být použito, abychom udělali
ohňostroj nebo výbušné žabky pro děti, aby si s nimi hrály a abychom se my z nich radovali.
Pokud je svět v míru, můžeme odpálit zápalné žabky každý den, a zní to podobně jako bomby,
ale přináší nám to neuvěřitelnou zábavu a radost. Ale pokud dáme výbušninu do bomb, i když
zvuk je víceméně stejný, jsou obzvláště hrozné! Jsou příliš mnoho pro naše tělo a mysl, aby to
vydržela, a také ohrožují naše životy.
www.spojeniesbohom.sk
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Duchovní praktikující a ne-duchovní praktikující používají stejný materiál, stejnou mysl,
stejné tělo a inteligenci, ale duchovně praktikující nám přinášejí štěstí, přinášejí mír světu a
stabilitu rodině. Stejně tak stejná mysl může být užita k tomu, aby zničila svět, devastovala
planetu nebo terorizovala celé lidstvo. To je důvod, proč ve vesmíru není ve skutečnosti nic
dobré nebo špatné. Je to špatné, když to použijeme špatně, a je to dobré, když to použijeme
správným způsobem.

Skutečný význam dárku
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
6.února 1991
Kostarika
originál v angličtině

Mnoho lidí pouze dává dárky bez toho, aby je dávali rádi. Jenom dávají, protože Vánoce
přicházejí, protože je Nový rok, protože ona je moje matka, protože ona je moje dcera, protože
on je můj přítel, protože on je můj manžel, atd. Lidé jenom někdy kupují různé věci. Je to velice
tíživé pro kupujícího stejně jako pro toho, kdo to přijímá. Vy to přijímáte pouze jako balík bez
nějaké duše, bez jakýchkoliv pohnutek. My to všichni víme. A to je špatné! Není to dobrý zvyk
si vyměňovat dárky, i když jsou Vánoce nebo Nový rok, když v tom není láska, když to
neděláme upřímně s dobrým přáním nebo upřímným záměrem. Většinou to lidé nedělají
s láskou. Jsou příliš zaneprázdněni na to, aby v tom byla citová spřízněnost. Jsou příliš
zaneprázdněni na to, aby přemýšleli, jestli by tam měli dát tu citovou spřízněnost nebo ne.
Citová spřízněnost se vypařila oknem. Když přicházejí Vánoce, většina citové spřízněnosti
je pryč.
Je to velice dobrý zvyk vyjádřit naše pocity pomocí dárků. Ale někdy, pokud chceme něco
vyjádřit srdcem, jedna růže stačí. Jinak lidé chtějí jenom ukázat svou štědrost a kupují velké
balíky, a to stejně nic neznamená. Proto často slyším lidi říkat: „Oh! Přicházejí Vánoce, to je
hrozný čas. Nekoupil jsem to pro tu osobu, nekoupil jsem tamto pro tamtu osobu.“ Vypadá to
jako břemeno. Není to vyjádření lásky. Není to příležitost oslavovat naše svazky přátelství.
Ale je to tíživý čas. Je to velice únavné období roku.
Lidé to dělají, jenom aby vyrovnali své dluhy jeden k druhému, ale oni ve skutečnosti
nerozumějí významu toho období a těm aktům a dárkům. Proto dělají tak nudnou práci, že jdou
nakupovat na Vánoce nebo Nový rok. Samý spěch, spěch! Tolik věcí na práci, tolik aut jezdí
po silnicích, tolik dárků balit a všechny ty věci. Je to velice těžké mít zálibu v takovém spěchu.
Proto, víte, o vánočním čase si lidé jenom navzájem zahlcují domácnosti všemi druhy nesmyslů,
všemi druhy nepotřebných hraček a věcí, o kterých bychom dokonce normálně ani neuvažovali,
že bychom si je koupili pro sebe. A někdy si lidé dělají vtip nebo možná je to skutečný příběh,
že někdy zjistíte, že se vám váš vlastní dárek vrátil, přišel zpět po tom kole mezi přáteli. A vy se
tomu jen dobře zasmějete. Někdy ten dárek je věc, které jste se chtěli zbavit, a on k vám přišel
zpátky po celém tom kole.
Možná jsou někdy někteří z vás na Vánoce zklamaní, že vám nenapíšu žádné pohledy. Nebo
když ta krásná, roztomilá dcera se narodí, a já nic nekoupím nebo vám nedám žádné dárky.
www.spojeniesbohom.sk
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Já ale skutečně nemohu více myslet na tyto věci. Já nevím, co pro vás koupit. A já skutečně
nevím, jestli to potřebujete. Teď, když se vás zeptám: „Potřebujete to, nebo ne?“, řeknete: „Ne!
Ne! Mistryně, já to nepotřebuji.“ A já také vím, že to je pravda. Protože vy mi nemůžete lhát
o těchto věcech. Takže proč bych si měla dělat starosti a jít do obchodního domu a pobíhat tam
a zpět mnoho pater a hledat roztomilou malou věc. A možná by se vám nelíbila ta barva pro vaši
dceru. Ale jenom proto, že jsem vám to dala a je to od vaší Mistryně, museli byste to na ni
oblékat, aby to nosila, abyste to ukázali. A možná je to příliš těsné tady nebo příliš velké tam,
a vy dítě nutíte, aby se dusilo v těch šatech jenom proto, že Mistryně vám to dala, pro hodně
požehnání, nebo něco takového, já nevím kvůli jakému nesmyslu. A potom vás to jenom
zatěžuje. Ale já nedělám tyto věci. To je vše. Ne proto, že bych vás nebo vaši dceru neměla ráda.
Já si jenom myslím, že se o sebe postaráte sami. Pokud byste to potřebovali, přišli byste ke mně
a požádali. Pokud jste sem přišli a jste v tísni, nemáte co nosit nebo je vám zima a nejsou okolo
žádné obchody, nebo je příliš pozdě, nebo něco takového, dala bych vám pravděpodobně moje
šaty, abyste si je oblékli, ale to neznamená, že je to závazek. Je to plné lásky. Nejsou tam žádná
očekávání. Cokoliv vám dám, můžete si být jisti, že nemám žádná očekávání. To, že nebereme
dárky od lidí, jenom znamená, že bychom měli být spokojeni s našim údělem, a nikdy
neočekávat, že za námi lidé budou běhat s jejich pozorností a zahrnovat nás svými materiálními
statky. Musíme být vždy spokojeni s tím, co pro nás Bůh přichystal. To je ten význam
nepřijímání dárků. To neznamená, že byste měli odmítat vše, co vám lidé dají s láskou, nebo
od vaší maminky, nebo od příbuzných, nebo takové věci. Jenom buďte přirození. Jenom
rozlišujte!

Nechte Ducha Krista zářit!
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
28.prosince 1996
Kalifornie, USA
originál v angličtině

Ježíš se narodil na Vánoce, proto dáváte jeden druhému každý rok něco na Vánoce. Vy to
můžete dělat jakýkoliv den nebo udělat výjimku. Nebo na vaše narozeniny místo toho, abyste
žádali lidi, aby vám koupili dárky, kupte dárky pro chudé lidi, které znáte. O Vánocích místo
toho, abyste čekali, že dostanete dárky, kupte dárky pro lidi, které znáte, dokonce na ulici, nebo
i pro lidi, které neznáte. Když jdete ven a potkáte bezdomovce, dejte jim dárky. To jsou nejlepší
Vánoce.
Důvodem, proč lidé nakupují na Vánoce dárky, je, aby oslavili lásku, kterou nám předal
Kristus, abychom oslavili, jak se bezpodmínečně obětoval pro lidstvo. Takže my to můžeme
udělat při jakékoliv příležitosti, abychom si připomněli tu milující laskavost mezi námi.
A obejměte vaši kolegyni! Řekněte jí, že je dobrá, že je správná, protože ona má někdy
komplex podřadnosti, má svůj vlastní problém. Odpusťte těm, kdo vás vždy nenáviděli a dobírali
si vás – kupte jim dárek, polichoťte jim, že mají hezké oblečení, aby se cítili šťastni jako lidské
bytosti. Oni vás mohou nenávidět, mohou vám dělat problémy, ale vy vždy musíte být laskaví
a milující. Jejich cesta je nenávist a odplata, vaše cesta je vřelost a láska. My si musíme zvolit
naši vlastní cestu bez ohledu na situaci.
www.spojeniesbohom.sk
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Tajná obrana duchovní praxe
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 118
12.května 2000
Korea, šestidenní mezinárodní seminář
Žák: Byl jsem zasvěcený minulou sobotu
v Hsihu centru. Poté, co jsem se naučil Svatá
Jména, začal jsem praktikovat Metodu Quan
Yin. Když jsem slyšel Vnitřní Zvuk, byl jsem tak
překvapen, že jsem to řekl ostatním. Od té doby,
i když se koncentruji na Zvuk, nemohu
slyšet nic. Takže od té doby jsem
neslyšel vůbec nic, protože jsem byl
tak nadšený, že jsem o tom mluvil.

Mistryně: Vy jste to říkal
lidem?
Žák: Ano, byla tam vedle
mne sestra…

Mistryně: Oh, ano?
Žák: Takže jsem jí o tom
řekl. Ona mi říkala, že nemám
nic říkat. Takže jsem byl vinen.

Mistryně: Gratuluji! (Mistryně
a obecenstvo se smějí.) Ano,
teďka budete muset pracovat
velice těžce.
Žák: Vezme si to čas, než…?

Mistryně: Ano, vezme to čas.
Žák: Ano?

Mistryně: Ano, takže se naučíte nechat
pusu zavřenou. Ale já vás neobviňuji,
lidi, protože je to tak nové. První den
zasvěcení, někdy to vypadá, jako že vaše
hlava je plná hromů nebo se tam umístil
celý oceán. Nikdy předtím se to ve
vašem celém životě nestalo. Všechno, co
slyšíte, je tak nové a hlučné. A
samozřejmě se cítíte velice nadšení. Ale
měli byste se učit. Říkala jsem vám, že
všechno, co vám říkám, je pro vás dobré,
ne proto, že bych vám to zakazovala,
nebo cokoliv jiného. Takže příště, než
kdokoliv dostane zasvěcení, řekněte mu:
„Prosím, prosím, držte svoji pusu

zavřenou.“ Jinak mohou ztratit svoji
zkušenost, ztratit přenos, protože to vyzradí.
Dokonce i Svatá Jména, ten důvod, proč
vám říkám, neříkat je hlasitě nebo je nedávat
lidem, je proto, že by se neměla
vyzradit. Během zasvěcení jsou
ochraňována. Všichni strážní
andělé stojí venku, takže
negativní síly se nemohou
dostat blíže. Oni rádi slyší
Svatá
Jména!
Takže
pokud je opakujete nahlas
kdekoliv nebo je říkáte
lidem, přitahujete negativní
nepřátele. Oni to milují. To
je fajn, oni rádi přijdou blíž,
ale
když
přijdou
blíž,
nepozorují jenom, ale dělají vám
problémy. Jsou k vám přitahováni,
a vy nejste dostatečně silní jim
vzdorovat.
Někdy
máte
trochu
problémy. A dokonce, i když já vám je
někdy recituji nahlas, nedělám to celý
dlouhý den. Tento svět je takový.
Pozitivní přitahuje negativní. Ne že to
přitahuje, ale oni rádi jdou blíž. Takže
cokoliv je pro vás dobré, měli byste si
to ponechat. Nechte si to pro sebe. Čím
víc budete potichu, tím silnější bude
vaše zkušenost. Když to říkáte před
Mistryní a když jste ochraňováni, to je
jiné. Ale pokud někdy mluvíte
nazdařbůh, není to pro vás dobré.
Protože tato metoda, kterou se
učíme, je z Nebe, není ze Země. Síla je
od Boha a jejím záměrem je vzít nás
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Domů. Ale tento svět, i když je také stvořen
Bohem, je pouhým zrcadlem Božského
stvoření. Je to svět mája, jiného panství,
jiného řízení. Takže my jsme tady jako
špehové. My jsme jako v „Nepřátelé státu“
(je to název filmu). Takže musíme nechat
sebe, naši identitu a všechno v tichosti. My
jsme všichni stejní, takže když jdeme ven
na ulici, lidé nevědí. To je nejlepší. Pokud
by vás znali, někteří z nich by vám dělali
problémy. Oni dělali problémy všem
mistrům minulosti i přítomnosti, protože oni
vědí, že jsou mistry. Mají důvod jim dělat
problémy. Ale protože oni nevědí, kdo vy
jste, nedělají problémy. To je, proč my
zůstáváme potichu. Za dávných dob mnoho
mistrů, mnoho veřejně vyučujících učitelů,
všichni
měli
problémy.
Ale
jako
praktikující, pokud budete potichu, jste
v pořádku. Pro vás je to stejné. Pokud by
o vás moc věděli, mohli by také dělat
problémy.
Ale protože vy jenom řeknete, že mluvíte
za Mistra, nebudou vás skutečně brát vážně.
Pokud by znali všechny vaše zkušenosti
a všechno ostatní, když by věděli, že vy jste
vysoce vyvinutí, mohli by vám
také dělat problémy. Vy znáte
sílu mája, takže buďte potichu.
Všechno z nebe patří tam, patří
dovnitř; všechno vnější patří
ven. Stejně tak, jako když jdete
do nepřátelské země pracovat
pro vaši vládu, pokud odhalíte
svoji identitu a svoji moc
od vlády, když máte důvěru
svojí
vlády,
sekretariátu
prezidenta, nebo jste tajný
agent FBI, který jde do jiné
země něco zjistit, pokud
odhalíte vaši identitu, máte
problémy. Všichni zvědové,
mocní špioni, pracují v tichosti.
Oni mají všechny informace,
které by mohly změnit svět
během vteřiny. Ale oni to nikdy nikomu

neřeknou, ani jejich ženám. Vy čtete někdy
v novinách, že nějací špioni byli odhaleni,
ale jejich ženy nic nevěděly! To je pravda.
Oni to neříkají svým ženám. Neříkají to
nikomu. Pracují samostatně. Někdy stejní
agenti pracují dohromady, ale oni dokonce
neznají jeden druhého, protože jsou tak
mlčenliví. To je ta cesta pro nás. Takto jsme
v tomto světě. Musíme pracovat v tichosti.

Návrhy osvětlení
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
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Rozvíjejte svoji vlastní osobnost
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 118
12.května 2000
Korea
šestidenní mezinárodní setkání

Někdy musíte rozumět a vzít si, co je potřebné, v různých situacích, musíte to dělat správně.
Nedělejte vždy všechno, co řekne Mistryně. To, co říkám, je to, co vím. Vy sami musíte být
flexibilní a učit se vaším vlastním způsobem a dělat vaše vlastní věci, takže každý jeden z vás
má svoji vlastní individualitu, bez toho, aby se každý stal kopií Ching Hai. Je to velice nudné.
Nemám ráda kopie. Mám ráda, když se vyvíjíte způsobem, jakým jste, tak jako růže vedle lilie.
Takže ne každý se stane napůl růží a napůl lilií. Já dokonce ani nevím, jaký druh kytky to je!
Je lepší, pokud jste to, co jste. Protože vy jste jedineční. A to nás dělá speciálními, to dělá svět
krásným. To je, co Bůh chce. Stvoření musí být různé, musí být velice barevné. Nekopírujte
jenom, co řeknu nebo co dělám. Vy musíte vědět, co je dobré, co je správné. Různé země, různé
zvyky. Dříve například jsem si vyčesala vlasy a potom další týden měl každý vlasy vyčesané –
dokonce i mniši! (Mistryně a žáci se smějí.) Někteří z nich. A potom si pamatuji, že jsem si
oholila vlasy a hodně lidí si oholilo své vlasy. A potom jsem si nechala dlouhé vlasy a každý si
nechal narůst dlouhé vlasy, dokonce i muži. A když jsem si ostříhala vlasy, lidé si ostříhali jejich
vlasy také. Je to tak legrační. Nedělejte to, ano? Nenásledujete mistra díky jeho způsobu života.
Každý je jiný. Následujte učení, tak abyste mohli rozvinout vaši vlastní moudrost.
Stejně dělejte, co chcete. Pokud se s tímto cítíte dobře, je to také v pořádku. Jenom to vypadá
legračně. Je to, jako když nějací lidé se učí s japonskými mnichy a potom vymění své bydlení za
japonské. A lidé, kteří se učí s indickým Mistrem, vymění své bydlení za indické. Víte, nosí
indické oblečení, jejich byty zdobí indicky, jedí indické jídlo. (Mistryně a obecenstvo se směje.)
Příliš špatné stát se jenom jako mistr. Ale to není z venku. Takže někdy, ve všem, pokud
následujete extrém, je to legrační. Musíte znát svobodu vyjádření, svobodu růstu a svobodu být
sami sebou. Já chci, abyste byli sami sebou, jenom lepší vy, ne má kopie. Protože já dělám věci,
které vypadají dobře na mně. Ale když to děláte vy, nevypadá to na vás dobře, protože jste jiní.
Já nemohu kopírovat vás a stále vypadat dobře. A vy nemůžete kopírovat mě a vypadat dobře.
Musíte být sami sebou, prosti všech druhů předsudků, předem vymyšlených idejí, různých
druhů tradic nebo čehokoliv, co není pro vás dobré. Musíte vždy myslet: „V této situaci, co mám
dělat? Nebo co by dělal Mistr?“ To je rozdílné! Takže se naučte metodu, mějte stejnou moudrost,
ale užijte ji různými způsoby. Je to stejné jako elektřina. Je stejná, ale užíváte ji různými
způsoby. Elektřinu nemáme jenom na to, abychom s ní svítili zde a potom všude. Lednice a
sporák – ty také musíme používat. Bůh vytvořil různé osobnosti pro různé důvody, a vy jste
v pořádku. Vy se jenom zlepšujete, ale neměňte se pouze v kopii ostatních.
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Mistryně vypráví vtipy
SOS
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
3.října 1998
Florida, USA
originál v angličtině

Bylo letadlo, které mělo problémy.
Pilot se spojil s letištní věží a říká: „Pilot věži, pilot
věži. Stav nouze! Stav nouze! Jsem 300 mil
od pevniny, 600 stop nad vodou. Dochází mi palivo.
A také mi hoří motor; nefungují mi přístroje a můj
druhý pilot má infarkt. Prosím, dejte mi instrukce,
co mám dělat.“
Z věže řekli pilotovi: „Věž pilotovi, věž pilotovi,
opakujte po mně: „Otče náš, jenž jsi na nebesích…“

Hloupé dítě
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 118
3.října 1998
Florida, USA
originál v čínštině

Byl otec, který se snažil vysvětlit svému dítěti, že pití může poškodit jeho zdraví.
Vzal dva hrnečky, jeden z nich naplnil vodou a druhý vínem.
Vzal dva červy a do každého hrnečku vložil jednoho.
Červ ve vodě nejenom že zůstal živý, ale také v tom hrnečku
plaval sem a tam.
Ale ten červ ve víně se hned pominul.
Otec řekl svému dítěti: „Jen se podívej! Všiml sis toho, co se
stane, když se pije víno?“
„Ano, teď to vidím, tati.“
„Co jsi se naučil?“
„Když piješ, žádní červi nemohou v žaludku přežít,“
odpovědělo dítě.
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Jak odehnat kuřata
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
3.října 1998
Florida, USA
originál v angličtině

Muž měl krásnou zahradu a květinové záhony a různé pěkné věci, které měl nasázeny ve své
zahradě. Ale byl tam jeden problém.
Jeho soused vždy nechal utéct svoje kuřata, ona běžela, aby se dostala na zahradu vyhrabávat
kořínky, jíst květiny a dělat všude nepořádek.
On řekl svému sousedovi, aby nechal své slepice v ohradě.
Ale soused řekl: „Já nevěřím v tento druh omezení, uvěznění. Já věřím, že kuřata jsou také Boží
stvoření a mají právo jít, kamkoliv chtějí.“ Takže nechal kuřata běhat všude okolo.
Kuřata milovala květiny a zrní a všechny věci, které soused
zasadil. Takže navštěvovala jeho zahradu velice často.
Ale jednoho dne se vrátil jeden jeho přítel a viděl, že ten muž
měl květiny a všechno, co zasadil, stále v pořádku!
Přítel byl velice překvapen: „Jak jsi to udělal? Jak jsi
přesvědčil souseda, aby udržel kuřata mimo tvé pole?“
On řekl: „Oh, to je jednoduché. Já jsem jenom schoval tucet vajec v mém květinovém záhoně
a jednoho dne jsem nechal souseda, aby viděl, že jsem je sesbíral.“
Vejce, kuřecí vejce, on je schoval v květinovém záhoně a nechal souseda, aby viděl, že sesbíral
ty kuřecí vejce ze svého květinového záhonu. Poté si soused nechal svá kuřata pro sebe.

Jak se zbavit much
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
3.října 1998
Florida, USA,
originál v angličtině

Zákazník přišel do kavárny a ptal se číšnice: „Řekni mi, Zuzano,
jak to, že nemáš v kavárně mouchy?“
Ona řekla: „Já jsem je jenom nechala ochutnat, co prodávám.“
A ony řekly: „Již nikdy více.“
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Odkazy na Internetové stránky
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

www.suprememasterchinghai.org
Oficiální stránky The Supreme Master Ching Hai International Association
(anglicky, čínsky)
www.godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(USA: anglicky, německy, španělsky, čínsky, korejsky ...)
http://www.godsdirectcontact.com
(USA: anglicky, německy, španělsky, čínsky, korejsky...)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/
(Formosa: čínsky, anglicky)
www.Godsdirectcontact.org.uk
(Velká Británie: anglicky)
www.godsimmediatecontact.org
(Japonsko: japonsky)
www.direkter-kontakt-mit-gott.org
(Rakousko: německy)

www.spojenisbohem.cz
www.godsdirectcontact.cz
(Česká republika: česky)
meditace@spojenisbohem.cz
E-mail: čeština
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