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Požehnat svět je povinnost
duchovních praktikujících
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 121
18.února 1990
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Dobří duchovní praktikující mají sílu požehnání, kamkoliv jdou. Jsou plně nasyceni jejich
magnetickými poli a naplněni jejich zásluhami, zvyšují vibrace věcí, kterých se dotýkají, a země,
po které jdou. Někdy jsou lidé rádi blízko těchto praktikujících, hledají dotyk, berou si pohled
nebo jim jenom nabízejí jídlo. A jsou změněni zevnitř.

Tonik pro duši
Mléko nebo tonik, který pijeme, nebo někdy dokonce minerální voda, která obsahuje mnoho
minerálů, se nezdají být výživné. Naše oko nemůže postřehnout žádné minerály v minerální
vodě. Vypadá to, že to není rozdílné od obyčejné vody, i když je to skutečně velice výživné.
Zatímco fyzická hmota obsahuje fyzickou výživu, řeč vyšší úrovně nebo duchovní přirozenost
nese také duchovní požehnání. Hmotné věci mají sílu, která zajišťuje naše fyzické bytí,
ale nehmotné věci mají sílu, kterou nelze uchopit a která vyživuje naše neviditelné tělo – našeho
ducha – a udržuje nás mentálně zdravé.
Fyzické věci v tomto světě obsahují pouze fyzickou výživu. Ale jako lidské bytosti jsme více
než jenom toto tělo. Máme stejně tak duchovní podstatu. Naše myšlení pochází z tohoto
neviditelného ducha, jehož existence nemůže být popřena. My můžeme říct: „Dnes jsem na tom
duchovně dobře.“ Nebo: „Jsem duchovně vyčerpaný.“ Každý ví, že duch existuje, ale nikdo
nemůže popsat nebo určit, odkud pochází.
Také nemůžeme říct, že duchovní praktikující nemají sílu požehnání. My víme, že mají, a to
je důvod, proč se cítíme velice pohodlně, když někdy přijdeme blízko vysoce duchovně a eticky
vyvinutých lidí. Když jsme nebyli v jejich přítomnosti dlouhou dobu, chybějí nám velice moc.
Oni jsou neviditelnou potravou, která vyživuje naše neviditelné duchovní tělo. Je to jako
zalévání květin. Pokud zalijeme jejich kořeny, cítí se pohodlně, zazelenají se a ožijí a budou mít
mnoho květů a plodů. To je proto, že voda obsahuje mnoho výživy. Podobně pokud my
vyživujeme naše duchovní tělo neviditelnou vodou, také naroste velké a silné, bude odpočinuté a
pokvete.
Voda z řeky Gangy je určitě požehnaná a toto požehnání se dotýká fyzických věcí. Například
když zalijeme květiny, voda prostoupí kořeny a je přemístěna do buněk každého malého lístečku.
Rostlina je vyživena tou výživnou vodou. Podobně duchovní tonik může být vstřebán buňkami
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jakéhokoliv fyzického těla v jeho blízkosti. Čím více toniku tělo vstřebá, tím silnější a lepší se
stává. A tím větší vnitřní změny se objevují.
Stejně tak, jako když zaléváme malou rostlinku, bude vše vstřebávat, poroste rychleji, bude
větší, mnohem krásnější a jiná. Stejně tak bude naše duchovní tělo. Když přijdeme blíže k takové
duchovní výživě, jako je magnetické pole, morálka a láska velkých praktikujících, naše duchovní
těla bují a cítí se pohodlně. Na rozdíl od fyzického pohodlí, to je pro naše fyzická těla stejné,
naše duchovní těla cítí pohodlí a jsou odpočinutá, protože jsme zkonzumovali duchovní potravu.
Proto každý jednotlivý duchovní praktikující může prospět mnoha lidem.

Svět potřebuje duchovní potravu
Řeka prospívá mnoha bytostem, včetně rostlin a vegetace. Někdy může řeka téct pod zemí,
ale pokračuje ve vyživování velkých polí, nezměrného množství stromů, ovoce, minerálů a
zvířat. Její vliv dosahuje daleko a široko. Stejným způsobem my duchovní praktikující jsme
požehnáni neviditelnou silou požehnání. Je tak bohatá a výživná, že kdokoliv, kdo přijde blízko,
bude mít výhody a vyvine se velice dobře. To je důvod, proč jsou duchovní praktikující, kteří
rozvíjejí svoji sílu život za životem, aby požehnali tomuto světu.
Na tomto světě je mnoho lidí, kteří dělají různé práce. Farmáři pěstují obilí, stavitelé silnic
stavějí silnice, řidiči nám dovážejí různé věci a duchovní praktikující žehnají lidským duším a
duchu. My všichni musíme pracovat, ale to neznamená, že bychom měli být všichni farmáři nebo
stavět silnice. Někteří lidé mají o tom nejasnou představu. Oni si myslí, že každý by měl být
farmář, aby pomohl světu. Ale to pomáhá jenom žaludku a nechává mnoho jiných oblastí bez
pomoci. My potřebujeme jiné lidi pro mnoho druhů práce. Potřebujeme doktory, stavitele silnic,
piloty, strojvůdce, mechaniky a nejvíce ze všeho pěstitele duchovní potravy. Těch je málo
co do počtu. (Mistryně se směje.) Mnoho lidí pěstuje zeleninu a ovoce, ale málo z nich pěstuje
duchovní potravu. Proto my praktikujeme Metodu Quan Yin, pomocí které pěstujeme tento druh
potravy. To je naše zodpovědnost.

Duchovní Světlo
rozpouští tmu
nevědomosti
Zasvěcení a dobrá duchovní
praxe vám přinášejí pohodlí.
Když jdete ven, lidé kolem
vás se cítí pohodlně a chovají
se k vám dobře, protože cítí
prospěch. A někteří lidé se
na začátku cítí nepohodlně. To je
díky jejich těžké karmě a silnému
vnitřnímu odporu, který jim způsobuje
bolest, když se s vámi setkají. To je, jako když byli izolováni po dlouhou dobu v tmavé
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místnosti, stranou od slunce. Když vidí slunce, potom je bolí oči. Je to jako to nepohodlí, které
zažijí vaše oči, když ještě nejsme probuzeni a rozsvítí se světlo. My často vidíme Světlo, ale
protože jsme spali nebo jsme neviděli slunce po dlouhou dobu, naše oči na začátku bolí, a my si
chceme stěžovat. Ale nemůžeme vinit Světlo nebo slunce z toho, že by byly špatné. Je to proto,
že my jsme si na to ještě nezvykli.
Většina lidí se cítí pohodlně a cítí prospěch, když jsou kolem duchovních praktikujících.
Nemocní se uzdravují; hloupí se stávají chytřejšími; lidé, jejichž byznysy jsou na tom špatně,
se zlepšují (obecenstvo se směje); ti, kdo mají špatné zdraví, se zlepšují; nešťastní se cítí
šťastnější. Toto jsou běžné příznaky. Ale může být jeden nebo dva, kteří to nemohou unést.
S některými z vás se váš manžel nebo manželka mohli hádat poté, co jste obdrželi zasvěcení.
To se na začátku stává, protože po dlouhou dobu neviděli Světlo, takže jejich oči cítí nepohodlí
na náhlém slunečním svitu. Později si přijdou pro zasvěcení a omlouvají se mi. (Obecenstvo se
směje.) My jsme v pořádku, protože se procházíme na slunci každý den, zatímco oni byli
uvězněni v malé, tmavé místnosti a cítí nepohodlí při pohledu na slunce.
Měli byste vědět, že my vždy požehnáváme tento svět a každý, kdo nás potká, z toho má
prospěch. Pokud se náhodně setkáte s odporem několika lidí, musíte vědět, že byli po dlouhou
dobu mimo slunce, a neměli byste se na ně hněvat. Místo toho by vám jich mělo být líto. Měli
byste být trpěliví. Věci budou v pořádku poté, co se budou cítit pohodlně. Situace je pro každého
jiná. Některé věci mohou být dobré pro ně a my bychom měli najít, co je dobré pro nás. My
všichni potřebujeme jiné věci. Například pokud někdo nepotřebuje slunce, nebude ho hledat,
protože ho nemá rád. Ale my máme rádi slunce, protože jsme nemocní. (Mistryně se směje.) Kde
jsou nemocní lidé, tam musí být slunce, aby jim pomohlo se uzdravit. Nebo můžeme mít žízeň,
potom bychom měli hledat vodu. Ale možná, že oni nejsou žízniví, takže proč by si měli dělat
starosti! Pokud nemají žízeň a my jim přineseme vodu a řekneme: „Voda je dobrá. Jenom ji
vypij. Proč trochu neokusíš?“ (Všichni se smějí.) To není logické, takže bychom to jenom měli
nechat být.

Duchovní praxe pomáhá světu nejvíce
Lidé mají výhody z naší duchovní praxe. Když osoba praktikuje, stává se postupně jedno se
světem a její majetek se stává majetkem světa. Když osvícený Mistr odchází, nechává své
zásluhy a ovoce své praxe světu, místo aby si je vzal s sebou. Proto se stává náš svět více a více
civilizovaným, protože osvícení Mistři přicházejí během každé doby a oni pro nás a naše
potomky zanechávají nějaký majetek, aby udělali náš svět více a více civilizovaným,
požehnaným a zářivým. Nedávno tady nebo tam nebylo žádné světlo, telefony, auta, letadla nebo
televize. Ale situace se postupně zlepšila. V dávných časech nebyly žádné léky, aby se léčily
nemoci, ale nyní šla medicína velice kupředu.
Proto jsou praktikující největší pomocí světu. Není to zřejmé na povrchu, ale nemůžeme
zapřít pomoc, kterou splácíme tomuto světu. Pracujeme a praktikujeme. Nezapříčiňujeme žádné
zlo. Ti, co se zříkají, také pracují těžce. Každý by měl vědět, že duchovní praxe je velice dobrá.
My sdílíme naše duchovní zásluhy se světem, místo toho abychom praktikovali pro sebe.
Nemůžeme si jenom přivlastňovat zásluhy, pokud praktikujeme Metodu Quan Yin – lidé přijdou
a vezmou si je. (Všichni se smějí a tleskají.) Vezměte si například elektrickou lampu. Je možné
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pro lampu, aby nevyzařovala světlo? To svítí přirozeně a lidé k ní přijdou a čtou, jedí a povídají
si při světle. Bylo by nelogické říct, že lampa nechce dát světlo. Světlo nemůže být zadrženo.
Je vydáváno přirozeně.
Stejným způsobem my praktikující žehnáme každému místu, kam jdeme, ať chceme nebo ne,
jestli to děláme vědomě nebo nevědomě. Je lepší, pokud si toho nejste vědomi. Vaše ego bude
růst, pokud si toho budete vědomi. Mohlo by to být, jak řekl Lao-c‘: „Dělejte bez dělání.“ Nebo:
„Vědět bez vědění; to je skutečné vědění“. My cítíme něco, ale my nevíme, co to je. Máme rádi
„cokoliv to je“. (Všichni se smějí a tleskají.) Proto si nedělejte starosti s nezískáváním výhod
z duchovní praxe. Jsou tady pro vás! My se nestaráme, jestli máme výhody osobně nebo ne,
pokud ostatní mají. Je to jisté, že my dostaneme výhodu přirozeně. Budete to jasně cítit. Alespoň
se váš život stane jiným. Bude čistější a více bezstarostný a vaše mysl bude více otevřená než
stísněná.
V minulosti jste byli smutní, když jste byli vyhubováni. Ale nyní už se necítíte tak smutní,
kromě toho, když vám vyhubuji já (všichni se smějí), protože máte tu mylnou představu,
že Mistryně by měla být sladká. Proto se cítíte ublíženi. Neumožníte mi dělat moji práci
přirozeně. Samozřejmě, já chci být sladká, ale nemohu, když vaše hořkost se smísí s mojí
sladkostí. Trvá to dlouhou dobu, než se sladkost vynoří. Je to, jako když přidáváte trochu mléka
do vody. Nemůžete cítit změnu, ale když přidáváte více a více mléka, barva mléka se ukáže a
ta směs se nakonec stane mléčnou.

Sdílení duchovních zásluh se světem
Nejlepší zprávy jsou, že můžeme sdílet naše duchovní zásluhy s ostatními. Nemáme žádný
soukromý majetek. Jsme jednotlivci, ale my všichni dostáváme stejnou věc. Slunce svítí, aniž by
ztratilo ze své zářivosti, a každý z toho bude mít vlastní prospěch. Stejné je to s praktikujícími
Quan Yin - ostatní obdrží naše požehnání, aniž bychom my měli jakékoliv ztráty.
Včera mi říkal jeden spoluzasvěcený, že opakoval Svatá Jména, zatímco vařil nudle.
Zákazníci milují jeho nudle a tato přednost nebyla nikdy vyčerpána. Jeho podnikání se rozšiřuje
(všichni se smějí). On může těžko udělat dostatek nudlí. Včera se musel zeptat, jestli může
odejít, aby přišel na skupinovou meditaci. Jeho byznys je tak dobrý, že si téměř nemohl udělat
výlet. On řekl: „Já musím jít a navštívit Mistryni. Musím dát práci stranou!“ Měl strach, že by
odčerpal své požehnání, pokud by ostatní jedli jeho nudle. Je to tak roztomilé! Vy neztratíte vaše
požehnání, vy jenom více získáte, když ostatní získávají od vás! Protože my všichni jsme jedno.
Moje nohy například nejsou lepší než moje tvář. Ony nemohou mluvit, ale jsou stejně moje.
Pokud mají nějaký úraz, cítím se nepohodlně všude. Pokud jsou v pořádku, jsem také v pořádku.
Pokud se ony cítí nepohodlně, cítím také problémy.
My všichni jsme jedno v tomto světě. Můžeme být na různých úrovních a být v jiné práci, ale
každý jeden je stále částí nás jako celku. My jsme stejní uvnitř. Pokud jste na povrchní úrovni a
nezavrtali jste se dostatečně hluboko, vidíte rozdíly. Pokud jdete hlouběji, budete vědět, že jste
stejní, jako jsem já. Moje úroveň je vaše. Není žádný rozdíl mezi vámi a mnou. Teď nemáte
pravdu, protože si myslíte, že vy něco ztrácíte, když prospíváte ostatním. Ne! My jsme všichni
jedno.
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Já jsem vám říkala tento příběh už předtím. Pusa, nohy a ruce se hádají. Ruce a nohy si stěžují
puse: „Ty neděláš nic celý dlouhý den, zatímco my pracujeme tak těžce, abychom tě mohly živit.
Odteďka přestaneme pracovat. Už tě více nebudeme krmit. Potom se podívej na to, co se ti
stane!“ Takže pusa nedostane nic k jídlu. Ale po chvíli se stanou nohy a ruce slabými, protože už
se nemohou dále pohybovat. Onemocní. My si mylně myslíme, že naše duchovní zásluhy patří
nám, a my se o ně nechceme dělit. Je nemožné si je udržet pro sebe! Ostatní si je automaticky
vezmou. Například musíme platit úroky bance za půjčky. Úroky jsou automaticky odečítány
od vašeho příjmu. Jídlo, které my jíme, cesta, po které chodíme, a šaty, které nosíme, to všechno
pochází z tohoto světa. Každý musí být závislý na ostatních, aby existoval. Takže proč bychom
nesdíleli naše zásluhy s ostatními, pokud máme duchovní požehnání? Musíte se o ně dělit, i když
jste si toho vědomi, nehledě na to, když si toho vědomi nejste! Všechno požehnání přichází
od Mistra. Jak můžete být tak lakomí! (Obecenstvo se směje a tleská.)

Vyplnění povinností
duchovního praktikujícího
Elektřina protékající skrz kabely přichází z generátoru, ne z kabelů. Jak si mohou kabely
ponechat sílu nebo ji ztratit poté, co je přepravena? Samozřejmě nemohou! Je to povinnost
kabelů dodávat elektrickou energii do každého koutu světa. Je to stejné s každým z nás. Měli
bychom rozvádět nejvyšší požehnanou sílu do každého koutu světa. To je naše zodpovědnost.
Říkala jsem vám už, že každý má svoji zodpovědnost. Farmáři pěstují obilí, stavitelé silnic
stavějí silnice a my jsme elektrické kabely. My neseme tuto požehnanou sílu do každé části
světa. Pokud to nemůžeme dělat, potom nejsme kabely.
Proto pokud nepraktikujeme duchovně a nesdílíme naše požehnání se světem, neměli bychom
se nazývat duchovně praktikujícími nebo duchovními osobami. Jsme na rozdílných úrovních a
děláme rozdílné práce, stejně tak jako profesor musí učit studenty, pokud chce být nazýván
profesorem. Pokud to nedělá, potom není profesor. Stejná pravda je pro duchovní praktikující.
Naším záměrem je požehnat tento svět. My musíme dělat naši práci čistě, ne pro Mistra.
Neděláme to ze strachu, že porušíme přikázání. Neděláme to ze strachu, že přijdeme do pekla.
Neděláme to ze strachu, že bychom neměli zásluhy. Děláme to proto, že je to náš závazek.
Kdybyste praktikovali více, rozuměli byste vaší misi. Vaše mise není misí. (Všichni se smějí.)
My žehnáme světu přirozeně. Potřebujeme praktikovat dobře před tím, než můžeme mít sílu
k požehnání. Pokud nejsou kabely spojeny, síla nebude schopna přes ně
protékat. Proto naše mysl, tělo a mluva musejí být čisté, abychom
ochránili „kabely“. Pokud nejsou, budou jako přetrhané kabely. Síla
bude vytékat ven a kabely nebudou k užitku. Vodovod není voda. Ti
dva nejsou propojeni. Jsou jiných kvalit. Ale voda nemůže být
transportována do našeho domu, pokud je pokažen kohoutek. Proto
pokud ostatní říkají, že nepotřebujeme Pravidla pro praktikování, nemají
pravdu. To je stejné jako voda bez vodovodního kohoutku. Samozřejmě
je voda čistá a užitečná, ale nedorazí do našeho domu, pokud je
kohoutek pokažený. Rozumíte? (Obecenstvo tleská.)
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Mistryně vypráví vtipy
Neporozumění receptu
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
29.prosince 1991
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Byl nově oddaný pár a manžel nemohl tolerovat svoji ženu. Každý den se s ní hádal, dokud
nebyl blízko nervového zhroucení. Potom spěchal navštívit doktora.
„Co je špatného?“zeptal se doktor.
„Oh! Moc jsem se hádal s mojí ženou,“
odpověděl muž.
„Teď jsem slabý na těle i na mysli. Co bych měl
dělat?“
„Potřebujete cvičit! Navrhuji vám, abyste si
koupil věci na běhání a běhal asi deset kilometrů
každý den, potom mi zavolejte, za týden nebo dva.“
Potom muž řekl: „Dobrá!“ a odešel. Ten den si
koupil sportovní oděv a začal běhat.
Po týdnu muž zavolal doktorovi a doktor se ptal:
„Jak se vám daří fyzicky? Cítíte se lépe?“
„Lépe, mnohem lépe!“ řekl muž.
Potom se doktor zeptal: „Jak se o vás stará vaše žena?“
„Jak bych to mohl vědět? “odpověděl muž. „Jsem už 70 kilometrů od domova!“

Narážka na nabídku k sňatku
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
1.října 1999
Florida, USA
originál v čínštině

Žena potká muže. Podívá se na něj a říká: „Oh!
Víte, jste velice podobný mému třetímu manželovi.“
„Takže vy jste byla třikrát vdaná?“ zeptal se muž.
A žena odpověděla: „Ne, dvakrát!“
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Nejpraktičtější slova
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
1.října 1999
Florida, USA
originál v čínštině

Tři lidé zemřeli při autonehodě a brzo přijeli
do promítacího centra v Nebi, kde museli podstoupit
zkoušku andělem předtím, než byli přivedeni
na jednotlivá místa a práce.
Ten anděl se jich ptal: „Co jste nejraději slyšeli,
když jste byli v rakvi a vaši příbuzní a přátelé hlasitě
plakali na vašem pohřbu?“
První osoba odpověděla: „Líbilo se mi, když říkali,
že jsem býval nejlepší doktor a nejlepší rodič.“
Druhá osoba říkala: „Líbilo se mi, že lidé říkali,
že jsem byl nejlepší manžel a nejlepší profesor, který
byl nejsvědomitější k budoucnosti svých dětí.“
Ten poslední odpověděl: „V tu dobu by se mi
nejvíce líbilo, kdybych je slyšel říkat: „Oh! On stále
žije!““

Jaký „džentlmen“
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
1.října 1999
Florida, USA
originál v čínštině

Dva muži hráli golf a kolem procházel pohřební
průvod a jeden z nich udělal velké gesto. Okamžitě se
napřímil a sundal si svoji čepici a potom se díval a
čekal, dokud to procesí nebylo od nich daleko,
než znovu začali svoji hru.
„Ty jsi takový skvělý džentlmen, tak uznalý,
přátelský a slušný,“ poznamenal jeho spoluhráč.
„Ale samozřejmě, byli jsme 30 let manželé. To je náš
úplně poslední obřad!“
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Vlastnosti jsou nakažlivé,
ať jsou fyzické nebo duchovní

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 121
2.června 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Vědci udělali závěr z experimentálních dat, že pokud je stejná činnost prováděna denně
po 40 dnů za sebou, stane se to zvykem. Stejná pravda je pro jedení masa, pití a kouření.
Zpočátku to děláte den nebo dva, tři, ale o měsíc později se to vyvine ve zvyk. Mnoho jiných
věcí se právě tak vyvíjí stejně.

Dívka se stala hadí společnicí
Nedávno jsem četla článek v novinách o 17-leté dívce, která je specialistkou na trénování
hadů. Pohled na hady nás může naplnit strachem, ale ta dívka s nimi spí a jí každý den. Drží je
blízko, zvládá nejenom jednoho, ale zvládá jich desítky najednou. A někteří jsou smrtelní. Ale
ona je na ně zvyklá, protože její otec ji krmil hadím jedem místo mléka, když se narodila.
(Mistryně se směje.) A jak rostla, stalo se to jejím zvykem. Nyní si vyvinula tak silnou imunitu
k hadímu jedu, že hadí kousnutí jí nevezme život.
Hadi jsou jejími stálými společníky. Zůstávají velice blízko ní a dívka někdy drží jejich hlavy
ve své puse. Hadi se plazí po jejím obličeji, líbají a olizují ji. Někdy ji po záměrné provokaci
kousnou tak, že krvácí. Když je jedu moc, ona ho vysaje a vyplivne. Nemůže spát, když si
neužije nějakého hadího kousnutí. Můžete uvěřit, že někdo má takový zvyk? Ale to je pravdivý
příběh.
Je to běžné mezi chovateli hadů, kteří se také nazývají umělci. Může to být příšerné, ale je to
stejně umění. Je hodně příšerných umění ve světě, čím tajuplnější jsou, tím více populární se
stávají. Oproti tomu normální lidé jako já nejsou moc známí. (Mistryně se směje.) Podle toho,
jak se obléká, řeknete, že té ženě je pouze 17 nebo 18 let, ale ona už je odborný hadí trenér
ve své čtvrti. Ona předvádí umění naživo. Ona vyrostla, takže si zvykla na hadí kousnutí,
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když byla malá, takže nemůže spát, když není kousnuta. Ale lidé se jí stejně bojí, protože ona se
stala tak jedovatou jako její představení. Vede život o samotě. Počítá, že asi žádný muž nebude
mít odvahu si ji vzít.
Když si hraje se psy, kočkami nebo ptáky, kteří k ní náhodně přijdou, oni upadnou mrtvi,
jakmile je náhodou škrábne. Stejně tak, jako my dostaneme otravu, když jsme poškrábáni nebo
zraněni nějakými zvířaty, tato dívka zapříčiňuje smrt zvířat, když je škrábne, protože je naplněna
jedem. Dokonce její nehty jsou jedovaté. To je velice děsivé! Není to její krev nebo jed, který by
vycházel z jejího těla, který by nakazil zvířata. Ne. Ona je nekousne, aby krvácela. Ne! Zvířata
zemřou od pouhého škrábnutí. To se stalo už několikrát. Takže lidé z ní mají velký strach.
Naštěstí ona říká, že nikdy neublížila lidské bytosti.
Je pro ni dobré, že se její imunita zvýšila během mnoha let, které strávila ve společnosti hadů.
Její tělo musí mít určitý toxin, aby si vyvinula tento druh imunity. Je to jako stříknutí toxinu
ve formě mikrobů (vakcína) do naší krve, takže se staneme imunní k nemoci, což je, že bojuje
jed s jedem. Stejná pravda platí pro tuto dívku, která přijala hadí jed – ať přes vnější krmení nebo
vstřikem – když byla děťátko. Její otec ji trénoval, aby byla odborný krotitel hadů od doby, kdy
byla dítě, nechával ji v blízké společnosti s hady, tak jako jsme my se psy a kočkami. Hadi
neublíží a nejsou agresivní, říká ona. I když útočí, když jsou vyrušeni, většinou neublíží. Ona
často nechává hady, aby ji kousli, a jde do postele hned poté, co si užila několika hadích
kousnutí. Jak hrůzostrašné! I když vysaje jed, pokud je ho pro ni příliš mnoho, malé množství
stále zůstává v jejím těle. Takový denní přísun hadího jedu, který ona vstřebala od dětství, ji
změnilo v jedovatého hada. Její škrábnutí, ačkoliv může být neúmyslné, je dost k tomu, aby
zabilo zvíře. Je to výsledek vývoje imunity vůči hadům. Stejně tak jako my přežíváme tím, že se
stáváme podobní osobám, se kterými chceme být. Jediný rozdíl mezi dívkou a hadem je ten, že
ona ví, že by nikdy záměrně nekousla nebo nezranila jiné osoby, což had udělá.

Vyvinutí dobrých vlastností
Stejná pravda platí pro duchovně praktikující. Tento vztah s hady nejde výše než na fyzickou
úroveň, ale stejně to může být velice jedovaté. Stejným způsobem mohou být naše myšlenky
cvičeny, aby se staly buď jedovaté, nebo velice ctnostné nebo mocné. Můžete si myslet,
že čarodějové a kouzelnice získávají svoji kouzelnickou sílu z manter. Ne, to jsou oni, kdo dávají
kouzlo do mantry, ale ne tím, že ji opakují jednou za den. To není možné. Oni to recitují den
po dni, znovu a znovu, dokud se mantra nenabije silou jejich přání. Oni soustavně vyvíjejí sílu
jejich vůle myšlenkami buď o zabíjení, nebo pomoci lidem. Proto když oni recitují mantru,
ta funguje. Když provádějí zázraky tím, že recitují mantru, oni mohou předat tuto schopnost
na jinou osobu, a také to bude fungovat.
Tato dívka například není had, ale soustavný kontakt s hadím jedem ji udělal jedovatou.
Původně lidé umírají na hadí kousnutí, ale nyní hadi předali jedovatou sílu dívce a ona se stala
nástrojem stejně tak jako had. Kohokoliv ona kousne nebo škrábne, on zemře. Muži, který má
odvahu si ji vzít a políbit ji, přeji hodně štěstí. (Mistryně a obecenstvo se smějí.) Její celé tělo je
jedovaté. Stejně tak její nehty, i když si je čistí každý den. Přemýšlím, co by se stalo, kdyby ona
měla dítě. To by se mohlo stát jedovatým, zatímco by bylo uvnitř matčina lůna.
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Naproti tomu my praktikující musíme spoléhat na naši vlastní přirozenost, toužit
po osvobození a stát se silou dobra a ctnosti, milující silou, která může zachránit cítící bytosti.
My musíme vyvinout naši sílu chtění tím směrem, pokud kultivujeme takové dobré stránky.
Ale to vezme čas. Když jsme plně dosáhli této síly, každý, kdo ji získá od nás, ji bude mít také.
Pomalu se bude stávat více a více mocným a nakonec bude jako my.
My závisíme na naší síle chtění v dělání všeho. Válečná bojová umění by měla být ovládána
vnitřní bojovností. Boxeři by měli mlátit jako do nepřátel. Pouze v tom okamžiku mohou být
neomezeně mocní. Pokud jste příliš vlídní, nevytvoříte žádný agresivní pohyb nebo nemůžete
rozpínat vaše paže, nemůžete se stát dobrým válečným zápasníkem. Stejně je to přiřazeno k více
druhům válečných umění. Dobré válečné bojové umění nebojuje. V kohoutím zápase dobře
trénovaný kohout jenom stojí uvnitř ringu, zatímco oponent utíká pryč, když ho vidí, nebo si
klekne a pláče. Oni nepláčou proto, že prohráli. (Mistryně se směje.) Mohou se ukrývat
za stromem a plakat ze strachu.
Takže my se můžeme trénovat každý den, abychom dovolili našim talentům se vyvinout
v různých směrech. Pokud se chceme vyvinout tímto směrem, je nejlepší být společně s těmi,
kteří sdílejí stejné ideály. To platí pro všechno tak jako v případě té dívky. Ona by si nevyvinula
tu jedovatou sílu, pokud by nebyla vždy v blízkosti hadů. Ona by se nestala jedovatou sama
o sobě. Stejně tak, jako mohou být materiální hlediska přeměněna materiálním způsobem,
duchovní oblasti mohou být přeměněny duchovním způsobem. Naše praxe je v přirozenosti
duchovní, takže my bychom měli následovat lidi na stejné duchovní cestě. My můžeme předat tu
sílu jeden druhému, podpořit a pomoci jeden druhému při té cestě a stát se duchovními
praktikujícími. To je jisté. Pokud se může zlá osoba vycvičit sama, aby zabila ryzí silou vůle,
potom trpěliví lidé, jako jsme my, mohou také kultivovat sílu vůle k záchraně lidí. To je velice
logické. Není to žádná nedefinovatelná teorie nebo pověrčivá filozofie. My, kdo praktikujeme
Metodu Quan Yin, jsme čistí ohledně všeho a neměli bychom být pověrčiví.

Nikdy nemějte nic s májou
Někteří z vás nemají dost víry. Vy se ženete, abyste viděli duchovní média, a oslavujete
zemské božstvo. Máte tady „Zemskou Bohyni“, ale vy stále oslavujete zemská božstva!
(Mistryně se směje a obecenstvo tleská.) To je od vás velice hloupé! Pokud dlužíte máje nějakou
laskavost, bude to laskavost máji, ne lidská laskavost. Pokud se zadlužíte máje, po chvilce budou
chtít vaši duši, a potom se budete muset starat sami o sebe. Já nebudu podlézat máje a prosit o
vaši duši. Vy někdy bez rozdílu prosíte jiné lidi nebo duchy, nebo démony pro materiální výhody
nebo pro toto pomíjivé tělo. Tyto cítící bytosti ne z vysokých úrovní vás potom žádají, abyste to
splatili. Někdy jsou jejich poplatky velice vysoké. Oni od vás mohou chtít vaši duši, vaši stálou
posedlost nebo podřízenost. Vy se stanete osamoceným duchem, bloudícím démonem a jejich
nízkým otrokem. Být takovým duchovním otrokem je mnohem horší, než být otrokem ve fyzické
formě. Já vás jasně varuji!
Jakékoliv bohatství nebo majetek, který přichází od vašich rodičů, je volný. Ale pokud
pochází od lidí zvenku, musí to být oplaceno. Někdy nás lidé mohou chytit do pasti a vážně nás
zatížit. Podobně je ve světě duchovní praxe spousta takových pastí. Cítící bytosti nízké úrovně,
duchové a démoni, všichni mají své stanovené ceny. Pokud chcete jejich pomoc, někdy to udělají
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velice rychle, ale cena je vysoká, a velice brzy toho budete litovat. Já sama nepůjdu a nebudu
za vás prosit. Pokud uděláte nějaké obchody s duchy a démony, budete se muset o tu záležitost
postarat. Já jsem vás nežádala, abyste s nimi obchodovali. Pro nějakých málo milionů nebo
miliard amerických dolarů prodáte vaši duši ostatním. A po nějaké době se peníze stanou
neužitečnými. Potom vy opustíte tento svět a nemůžete si je vzít s sebou a vaše duše bude
ostatními zadržována. Není to jako tento svět, kde se můžete starat o věci tím, že je zaplatíte
penězi. Duchové a démoni nechtějí peníze!
Předpokládejte, že jste dívka z dobré rodiny a spíše z nevědomosti se dostanete do styku
s pobudy a gangstery. Oni vás přimějí k tomu, že uděláte špatné věci, nebo od vás vyžadují
peníze. Pokud jim dáte peníze, nejspíš vás vysvobodí. Ale vy si nemůžete hrát s duchy a démony
tímto způsobem. Oni nechtějí peníze, oni chtějí vaši duši, a to oni chtějí na dlouhou dobu.
Já nevím, na jak dlouho, to záleží na tom, jak moc jim dlužíte a co jste jim slíbili. Někdy není
příslib potřebný. Když jednou obdržíte jejich pomoc, automaticky jim náležíte. V království
duchů a démonů to tak funguje. To je jejich zákon. Takže nedělejte zmatek, a když máte nějaký
problém, přijďte jenom ke mně. Já nechci zasahovat do takových záležitostí.
Já nepůjdu k duchům a démonům kvůli těmto hloupým věcem. Pokud vy
sami chcete jít cestou ďábla, můžete jít. Měla bych já, důstojná Mistryně,
je jít prosit? Měla bych? (Obecenstvo: „Ne!“) Chcete, abych já před nimi
klečela a úpěnlivě je prosila, aby nechali vaši duši volnou? Chcete tohle?
(Obecenstvo: „Ne!“) Já nemám žádný čas, abych dělala takové hloupé věci.
Pokud vy pro vlastní bohatství a pomíjivý život podlézáte duchům a
démonům a prosíte ty, kteří jsou na nižší úrovni než vy sami, potom je
to váš vlastní problém. Já vás varuji. Já se nebudu zaplétat do tohoto
druhu věcí.
V tomto světě mohu udělat pro vás jakoukoliv oběť, pokud
požadujete moji pomoc, co se týče jakéhokoliv problému. Ale
pokud nemáte víru ve mne a navštívíte místo toho
tyto nízké cítící bytosti, to je vaše věc. Nemohu
být zodpovědná za výsledek. Každý svět má svůj
vlastní zákon. Já už jsem vás vzala ven. Pokud chcete skočit
zpátky, co více potom pro vás mohu udělat?

Navštěvujte často skupinové meditace,
abyste byli blízko ctnostných přátel
Ten příběh o chování hadů, který jsem vám vyprávěla, je pravdivý. Byla o něm dokonce
reportáž v novinách. Můžete se o tom dozvědět, pokud čtete noviny. Nebo se můžete zeptat těch
chovatelů hadů. Jejich těla musí mít v sobě trochu hadího jedu, aby mohla mít dostatek imunity
proti hadům. Určité hadí druhy jsou velice nebezpečné. Oni se vás mohou jenom dotknout a
nemusí vás kousnout, abyste zemřeli. Ale tamtěm lidem se nic nestane, i když jsou kousnuti.
Ta dívka dokonce říkala, že ona nemohla spát, pokud nebyla kousnuta. To ukazuje, že my se
rychle přizpůsobíme těm cítícím bytostem, s kterými trávíme pohromadě hodně času. Léta
kontaktu s hady například způsobilo, že tato dívka je téměř jednou z nich. I když zvnějšku
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vypadá jako člověk, uvnitř jejího těla je jako had, který nosí jed. Když ji kousnou hadi, ona
nezemře, protože ona je s nimi každý den. Ona je naprosto odolná.
My jsme stejní. Pokud trávíme mnoho času se spolupraktikujícími a ctnostnými přáteli,
my rozvineme stejné duchovní kvality. Materiální kvality jsou vštěpovány materiálním
způsobem. Duchovní kvality jsou vštěpovány duchovním způsobem. To je velice logické. Když
přijdeme sem nebo jdeme na skupinovou meditaci, my se nenaučíme nic, co by nebylo dobré.
Všechno je ctnostné, velice dobré pro vás, pro rodinu a společnost. To je jenom filozofický
aspekt. Co se týče moudrosti a vaší duchovní přirozenosti, přínos, který přichází přes osvícení,
je neviditelný, ale dá se získat. Pokud se člověk může změnit v hada častým kontaktem s hady,
nemůže se stát svatým stejným způsobem? Následováním svatého se člověk změní na svatého.
Následováním hada se člověk změní v hada. To je přirozené. Někdy vidíme, jak lidé vypadají
jinak, když chovají zvířata nebo často porážejí prasata a krávy. Někdy lidé, kteří zabíjejí příliš
mnoho prasat, začnou také vypadat jako prase. Není to tak? (Obecenstvo odpovídá „ano“.)
Já jsem například viděla v novinách dva obličeje, které vypadaly stejně. (Mistryně se směje.)
Nebuďte skeptičtí ohledně přínosu skupinové meditace. Nepochybujte, že vám společné
meditování přinese výhody. Nezatajujte přínos komunikace se spolupraktikujícími. Podobné
přitahuje podobné. Je tam vzájemné povzbuzení a výživa, a my rosteme společně blízko sebe.
To je jisté. Já musím být pilná a dát úsilí do toho, abych vyčistila své myšlenky, slova a skutky.
Vy byste také měli být pilní a vyvinout úsilí, abyste vyčistili vaše myšlenky, slova a skutky.
Tímto způsobem budeme mít vzájemné výhody. My určitě budeme mít přínos z toho, že se
budeme stýkat jeden s druhým. (Obecenstvo tleská.)

Z přednášky Nejvyšší Mistryně Ching Hai v Irsku na téma: „Poznat Boha v tomto životě“
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Koncentrace a profesionalita
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 121
28.června 1991
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Většina z vás neuspěje v dělání věcí dobře, protože se nedostatečně koncentrujete. Jenom se
věnujte jedné profesi. Předpokládejte, že jste vyrostli, studujete medicínu a stanete se doktorem.
Jestli jste dobrý doktor nebo ne, bude záležet na tom, zda ovládáte koncentraci a zda jste trpěliví
v srdci. Dokonce si nemusíte vést dobře ve vaší profesionální kariéře. Předpokládejte, že jste se
naučili být obchodníkem, inženýrem nebo máte nějakou profesi a stále se zlepšujete tím, jak
získáváte zkušenosti a máte více praxe. Ale dokonce i potom váš výkon nemusí být moc dobrý.
To je důvod, proč někteří doktoři podávají lepší výkon než ostatní a někteří architekti dosahují
lepších výsledků než jejich kolegové. Důvod tkví v jejich rozdílných úrovních koncentrace a
inteligence.
Proč jsou osvícení Mistři schopní dělat všechno? Je to proto, že jsou vždy ve stadiu
koncentrace. Oni se koncentrují na všechny své akce, mluvu a myšlenky, na cokoliv, co oni
dělají. Oni se také mohou koncentrovat současně na jiné oblasti a mít miliony zjevených těl. Oni
mohou tancovat na jednom místě a mít miliony zjevených těl ve stejnou dobu. To je proto,
že jejich mysl není nikdy nezaměřená. Dosáhli stadia, že jim nikdy nechybí koncentrace.
Slunce svítí do každého koutu Země, aniž by cokoliv potřebovalo. Oproti tomu svíčka může
osvítit pouze jedno místo a její záření má krátké trvání. V tom se liší duchovní praktikující
od obyčejné osoby. Proč vidíme věci, které jiní nemohou vidět? Je to proto, že my ovládáme
koncentraci. Proč jsme schopni dělat všechno tak perfektně a lépe než jiní, a dokonce lépe než
specialisté, pokud je to nutné? Je to proto, že my jsme vždy koncentrovaní.
Moje srdce a mysl jsou navždy koncentrované na cokoliv, co dělám, a nikdy nejsou
odvráceny a odchýleny na jiné věci. I když myslím na jiné věci, jenom jedna moje část přemýšlí,
takže já mohu stále dělat současně hodně práce. Normální lidé to nikdy nemohou dělat. Pokud
nejste trénovaní nebo pokud na to nejste zvyklí, nemůžete pracovat s koncentrací. Můžete dobře
dělat vaši práci ne proto, že jste zaměřeni, ale proto, že jste profesionální. Být profesionální je
jiné než být koncentrovaný. Pokud jste profesionál, jste dobrý pouze v jedné určité práci, a to
dokonce pouze proto, že jste to dělali podle návyku.
Když my duchovní praktikující praktikujeme a získáme vyšší úroveň, nemusíme být
profesionálové, abychom vykonávali naše zaměstnání dobře. My můžeme vykonávat věci
dokonce lépe než profesionálové, protože jsme zaměřeni na moudrost, která nám dovoluje splnit
všechno perfektně. A díky tomuto rozdílu jsme schopni dělat cokoliv. Když jednou dosáhneme
moudrosti, můžeme dělat cokoliv. Moudrost může ozářit a tvořit celý vesmír. Je něco,
co nemůže udělat? Dělá ty věci, které jsou potřebné, a nechává nepotřebné věci být.
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Perly moudrosti
Duchovní praxe tvoří
perfektní nástroj pro Boha
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
13.května 1988
Formosa
originál v čínštině

Pokud nepraktikujeme duchovně, nebudeme vědět, kdy Bůh chce,
abychom byli Jeho nástrojem, a naše akce mohou způsobovat
špatnou karmu. Říká se, že „karma původně neexistuje“.
Předpokládejme, že Bůh chce, aby více lidí o mně vědělo, a chce,
abych dělala více ve sdílení Pravdy, abych nechala více ctnostných
lidí vědět o mém učení a nechala více lidí přijít na mé lekce. I když
nejsem zodpovědná za publicitu, Bůh mi pomáhá přes jiné lidi,
hlavně ty, kteří mají peníze a autoritu, protože oni vlastní mnoho
náboženských časopisů a novin. Když Bůh pracuje přes ně, oni
užívají výrazů doporučení a chvály, pokud jsou si toho vědomi.
Pokud nepraktikují duchovně, Boží Síla se může stát pro ně jedem.
Co mohlo být oceněním, se přeměnilo na slova pomluvy.
Proto je Boží milost k malému užitku těch,
kdo nepraktikují duchovně. Průměrný duchovní
praktikující, který sdílí moje učení s miliony
žáky, je požehnán nekonečnými a
nevyčerpatelnými zásluhami a dosáhne
svatosti velice brzy. Ale pro ty, kdo
nepraktikují duchovně, dokonce velká mise
nebo pověření od Boha, se přemění na
špatnou karmu. Lidé se modlí pro Boží
milost, ale pokud nepraktikují duchovně,
Boží požehnání jim bude k malému užitku.
Když máme špatné trávení, dokonce
i labužnické jídlo nám způsobuje otravu, když
ho jíme, a my dokonce ani nemůžeme strávit
posilující léky, když si je vezmeme. Vy všichni
znáte tuto teorii. Když máme žaludeční problémy.
Pouhé pití mléka nám vyprodukuje více toxinů. I když je
mléko dobré pro děti a zdravé lidi dělá ještě zdravější. Pokud máme problémy s trávením,
nemůžeme strávit dokonce i nejlepší jídlo, které se přemění jenom v jedy.
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Proto bychom se jenom měli snažit pročistit
naše akce, mluvu a myšlenky, abychom byli
schopni strávit nejvyšší požehnání od Boha.
Jinak čím více nás Bůh požehnává, tím větší
potíže budeme mít. Například vezměte si tu
misionářskou skupinu, o které jsme se
zmiňovali. Pokud by vyplnili tuto práci pro
mne, vydělali by si významné zásluhy.
Mohli by prosperovat, mít výhody a
dosáhnout svatosti. Naneštěstí, protože oni
nejsou osvícení, zklamali v naplnění tohoto
úkolu a přivodili si svými akcemi špatnou karmu. Někdy vykonávají svou práci s negativními
myšlenkami, aniž by zjistili, že ta práce je pocta od Boha. Stejný postup, stejná mise, stejný
výsledek jim může přinést pouze špatnou karmu místo požehnané odměny.
To je důvod, proč musíme praktikovat duchovně. Pouze pokud to děláme, zjistíme,
že karma původně neexistovala a na počátku karma nebyla. Je to naše jedovatá mysl, která
převrátí Boží záměr v karmu. Proto musíme praktikovat Metodu Quan Yin, abychom vyčistili
naši mysl od jakýchkoli předsudků a odpadků, potom všechno, co do ní přijde, se bude
zdržovat v čistém příbytku a stane se nektarovou vodou. Jinak nezáleží na tom, jak moc
děláme a jak pilně pracujeme, je to všechno pro naše ego, slávu a pro náš zisk, a to nevydělá
žádnou požehnanou odměnu. My nevíme, že to je organizace Boha, naší nejvyšší všemohoucí
Síly, vykonat práci přes naše fyzické tělo a mysl. Toto je nad chápání naší mysli.
Jednou, když jsme pročistili naše akce, mluvu a myšlenky, všechno, co děláme, je správné
a jakákoliv akce je vhodná. Proto musíme praktikovat duchovně. Nyní máte čistý obraz
o tom, jak Síla požehnání sestupuje shora. Je to naše negativní myšlení, které to nakonec
změní v toxin v nás. To je, proč Šestá Patriarchální Sútra říká:
„Když naše myšlení není ani dobré, ani špatné, potom jste
v Tao.“ Tao neinklinuje k žádnému směru, ale to
nenaznačuje, že Tao znamená dělání špatných věcí.
Pouze když je to uděláno přes mysl, stává se to
špatným.
Proto je pro nás nejdůležitější věnovat se
duchovní praxi. Je to zmíněno ve všech Svatých
písmech, ale neobvykle tomu málo lidí rozumí. My
musíme nejdříve kultivovat sami sebe a podporovat
harmonii v rodině před tím, než můžeme řídit zemi a
přispět ke světovému míru. Jinak lidé spěchají
zachovat světový mír, myslí si, že to je nejdůležitější
fáze a ty ostatní tři jsou triviální věci nehodné pozornosti.
Jak oni mohou na Zemi zajistit světový mír? Předpokládejte,
že chceme postavit dům. Musíme nejdříve položit základy. Bez základů bude vyšší budova
dělat problémy a dříve nebo později spadne. Proto nevěnujte pozornost radě, že můžete
praktikovat bez dodržování Pravidel. Ohledně tohoto bodu jsem se vyjádřila velice jasně.
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Každý duch dělá své vlastní volby
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 121
7.června 1998
Los Angeles, USA
originál v angličtině
Otázka: Když Kristus říká „rouhání proti Duchu Svatému“, já si nemyslím, že by někdo, dokonce já
sám, skutečně rozuměl, co by to ve skutečnosti bylo spáchat neodpustitelný hřích, pokud taková věc
vůbec je.

Mistryně: „Neodpustitelný“ je ve smyslu světa, ale tam není nic věčné. Předpokládejte,
že Kristus přišel a lidé kázali nepravdu proti Němu nebo očerňovali Jeho jméno, nebo by Mu
způsobovali špatné věci jako toto, to je proti Duchu Svatému, protože On reprezentuje Ducha
Svatého. Tyto hříchy jsou samozřejmě neodpustitelné, ale ne věčně. Jakmile se duch promění a
kaje se, je mu odpuštěno.
To je důvod, proč Ježíš nechoval nenávist k těm, kteří Ho ukřižovali. On také věděl, že to
byla jejich povinnost. Oni to museli udělat, oni museli naplnit Jeho misi,
takže On byl oslavován a uctíván v Nebi stejně tak jako na Zemi až
do dnešní doby. Pokud by On nezemřel takovýmto způsobem, byl by
zapomenut. Nebyl by tak slavný, jak je nyní. Jiní mistři přišli a odešli,
ale nikdo není tak známý, jako je On.
Takže ti, kdo Mu ubližovali, museli dělat, co museli udělat. A On
to věděl a je jim prominuto. Oni měli roli, kterou museli hrát.
Samozřejmě to není nejvyšší volba, kterou udělali, ale někdo
musí udělat takovou volbu. Vy víte, stejně tak jako ve filmu:
někdo musí být vrah, někdo musí být detektiv, někdo musí být
oběť a někdo musí být hrdina.
Takže je to volba, kterou jsme udělali předtím, než jsme
přišli. Nic není neodpustitelné, i když to vypadá neodpustitelně.
Samozřejmě bychom nikdy neměli udělat takovou volbu. Ale
ve věčnosti, ve hře vesmíru, si každý vybírá rozdílný způsob, jak jít zpět
Domů. Někdy si oni rádi zvolí dlouhou cestu. Někteří lidé zvolí
zkratku, jako to děláme my.
Bůh zná všechno. Bůh odpouští všechno. Je to jenom tak, že my
nemůžeme odpustit sami sobě. Takže my bychom neměli nikdy dělat
nízké volby, kterých bychom potom litovali. Proto Mistr a bratři stojí
stále vedle, aby nám asistovali ve věci výběru. My vždy můžeme
udělat novou volbu. A záleží na vašem výběru, nová událost se stane a
nový směr se otevře. Potom vy půjdete do jiné dimenze. To je důvod,
proč každý hříšník má šanci se stát svatým – každý z nich, bez
problému. Je tam vždy naděje. Je tam vždy láska, mnoho lásky
pro každého, dokonce i pro nejhoršího zločince, mnoho lásky.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

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

