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Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
24.června 1992, USA, originál v angličtině, videokazeta 259

Zvířata existují z určitého důvodu. Jsou také obyvateli Země. Nemáme právo je zabíjet.
Slyšeli jsme, že někteří lidé říkají, že jejich výzkum zjistil, že zvířata někdy léčí nemoci lidí,
pravděpodobně díky jejich lásce. To je důvod, proč si mnoho lidí rádo udržuje psy a kočky
i na úkor pohodlí, i když tím lidi svazují. Ale protože jsou tak milující a pravděpodobně tak milá,
lidé se cítí dobře a nechávají si je.
-------------------------------------------------------Tyto texty přeložili a k tisku připravili členové Mezinárodní asociace Nejvyšší Mistryně Ching Hai
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.
Tato tiskovina není kompletní překlad cizojazyčného originálu. Originály v mnoha jazycích můžete
shlédnout na www.suprememasterchinghai.org
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Zlatý jelen –
Jeden z Buddhových
předešlých životů
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
14.května 1996
7-denní mezinárodní seminář Kambodža
originál v angličtině, videokazeta 548

Tento příběh se nazývá „Zlatý jelen“. Uvnitř je hodně
„zlatých“ příběhů. (Mistryně ukazuje na knihu, z které
čte.) Ale vybrala jsem právě tento. Nevím proč. Možná
mám ráda jeleny. Je příběh o jednom z Buddhových
předchozích zrození. Když slyšíte o něčem, že to je
„zlaté“, poukazuje to na Buddhu. Takže není
potřeba to představovat.
Před dávnou dobou byl velice bohatý obchodník, který žil v Benarez. Měl jenom jednoho
syna, který se jmenoval Mahadanaka Ananda. Znamená to člověk, který zná jenom peníze. Je to
velice špatné jméno. Protože „ananda“ znamená požehnání. Takže nejspíše obdržel požehnání
jenom z peněz nebo to nejspíše byla přezdívka.
Když byl mladý, jeho rodiče ho moc rozmazlovali, protože byl jediným synem. Takže
vyrůstal bez jakékoliv znalosti kromě zpívání, tancování, hodování a radovánek se svými přáteli
za peníze svých rodičů. Když přišel do let, jeho rodiče pro něj našli manželku. Brzy poté
zemřeli. Po jejich smrti mladík utratil všechen svůj čas se svými zahálčivými společníky, kteří
nejsou pro nic dobrého, promrhali celé dny pitím a hazardními hrami.
Výsledkem bylo, že utratil všechny peníze svého otce a mladý muž byl donucen si půjčit
peníze od jiných lidí, ale neměl žádný zdroj, jak zaplatit své dluhy. Nikdy nevěděl, jak pracovat,
aby vydělal peníze, a nikdy nevěděl, jak je udržet. Nejspíše mu nebylo řečeno, jak se chovat
ekonomicky. Nejspíše jeho rodiče také udělali chybu, protože mu měli říct, jak být lidskou
bytostí, a nejen jak být synem bohatých rodičů.
Takže díky tomu, že si půjčil hodně peněz od různých lidí, neustále chodili do jeho domu a
naléhali na něj. Stal se velice zoufalým, měl strach a obavy a nevěděl co dělat. Nakonec
se rozhodl, měl plán. Byl velice, velice deprimován a zoufalý, takže zavolal všechny své věřitele
a řekl jim, že má skrytý poklad blízko břehu Gangy. A aby šli další den s ním, že by s ním mohli
jít hledat ten poklad. A potom jim zaplatí všechny dluhy.
Všichni věřitelé byli velice šťastní a šli s ním na břeh řeky. Snažil se hledat tady a tam a oni
ho všude následovali, i když se zdál popletený podle toho, co dělal. Ale tento muž chtěl spáchat
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sebevraždu. Všechno toto bylo jenom hra. Takže když přišel na místo u řeky, kde byl velice
rychlý proud, skočil do ní. Všichni věřitelé byli velice vyděšeni a bezmocně stáli poblíž. Nikdo
se neodvážil ho zachránit, protože voda byla velice rychlá.
Když viděli, že jim úplně zmizel, všichni věřitelé se smutně vrátili domů. Všichni si mysleli,
že je utopený, mrtvý. Protože byl vlečen velice, velice daleko velmi rychlým proudem. A už ho
více po proudu neviděli. Proto odešli. Ale když jeho bezvládné tělo plulo po řece dolů, minulo
kvetoucí lesík a les se stromy manga. A tam žil, odděleně od stáda, velice krásný jelen
s křehkýma nohama. Jeho kůže zářila jako rozžhavené zlato a jeho nohy vypadaly, jako by je
měl nalakované. Jeho paroží bylo jako ze stříbra a jeho oči zářily jako vzácné kameny.
Okusoval čerstvé kořínky trávy, když slyšel divoký křik, který vycházel z lesa. Běžel
po břehu a viděl nešťastného obchodníkova syna, jak bojuje o život ve vodě. Najednou zvolal:
„Počkej! Neboj se! Přicházím, abych tě zachránil.“ Skočil tedy do vody a plaval usilovně proti
proudu, aby doplaval k muži. Potom si dal jelen muže na záda a bezpečně ho vynesl zpět
na břeh.
Ale obchodníkův syn byl velice vyčerpaný a upadl do bezvědomí. Po tři dny a noci byl
v bezvědomí. Jelen se o něho staral a krmil ho divokým ovocem. Když se muž probral, jelen
mu řekl: „Teď tě vyvedu z lesa a ukážu ti cestu do Benarezu. Ale požádal bych tě o laskavost.
Prosím, neříkej králi nebo nikomu z jeho šlechticů, že zlatý jelen žije v tomto lese. Protože
by sem přišli a chtěli by mě chytit, kdyby to věděli.“ Takže obchodníkův syn mu to hned přislíbil
a jelen ho odvedl na silnici do Benarezu.
Toho rána královna Kama, toho času žena krále Benarezu, měla sen. Ve snu viděla zlatého
jelena, jak mluví lidským hlasem. Pomyslela si: „Jistě musí existovat takové zvíře. Jinak bych
o něm nesnila.“ Šla tedy ke králi Brahmadattovi. Řekla mu o svém snu, a že si přeje mít takové
zvíře. Jinak že by zemřela.
Toto je trik žen. Zemřela by dříve nebo později stejně, takže v čem je problém? Ale král jako
většina mužů na této planetě byl také velice hloupý. (Smích) Měl strach o svoji ženu, že by
mohla skutečně zemřít. Kdyby zemřela pro krále bylo by to pochopitelné. Ale pokud by zemřela
pro jelena, jakkoli zlatý by byl, znělo to legračně. (Smích) Ale král ho koupil. To jenom abyste
věděli, že nejste jediní, kdo je tak hloupý a kdo je skutečný šéf ve vašem domě. Dokonce
za doby Buddhy to bylo stejné. Takže nevím, proč dnes ženy plýtvají svým časem, demonstrují
a pronášejí řeči za všechna ta ženská práva a rovnoprávnost žen. Ženy nikdy nebyly rovnoprávné
mužům. Jsou mužům nadřazené! Nevím, kdo by měl bojovat za rovnoprávnost. Takže řekněte
všem těm hloupým ženám, aby toho nechaly. Aby nás nesnižovaly. Jsme nadřazené.
Za co bojují? Za rovnoprávnost čeho? (Smích)
Takže král okamžitě poslal pro stráže a žádal je o toho zlatého, velice vzácného jelena. A jeho
moudrý muž odpověděl: „Ano, existuje takové zvíře.“ Ale nevěděli, kde ten jelen žije. Takže
král objednal bohatě ozdobeného slona a řekl Haroldovi: „Vezměte si slona, tisíc peněz a jděte
do všech částí města. Řekněte, že kdo mi přinese zprávy o zlatém jelenovi, dostane slona a
peníze jako odměnu.“ Teď víte, kdo je šéf, ano? On okamžitě utratil své peníze pro svou ženu.
V té době už možná byla stará. Ale možná byla její moc, jak stárla, dokonce silnější.
www.spojeniesbohom.sk
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Harold tedy osedlal bílého koně a projížděl městem, aby rozhlásil požadavek krále.
Obchodníkův syn, který zrovna vstoupil do Benarezu, slyšel zprávy a šel k Haroldu a říkal:
„Mohu přinést králi zprávy o zlatém jelenu, kterého hledá. Vemte mne k němu.“ A Harold vzal
syna obchodníka do paláce a žádal o audienci, řekl: „Pane, tento muž říká, že ví, kde je zlatý
jelen.“ Král byl velice potěšen a požádal obchodníkova syna, aby ho tam vzal.
Král vzal velkou četu vojáků a informátora a vydal se do lesa, kde žil zlatý jelen. Když přijeli,
syn obchodníka řekl: „Pane, v té skupině kvetoucích mangových stromů žije zlatý jelen, kterého
hledáš.“ Takže král řekl svým mužům: „Obkličte ten háj a připravte si luky a šípy. V žádném
případě nesmíte nechat jelena utéct.“ A král sám jel chytit jelena pro svoji milovanou ženu.
Teď můžete vidět, co to je být králem a pro co? (Mistryně a všichni se smějí.)
Jelen, který odpočíval ve stínu stromů, slyšel hluk a okamžitě zbystřil. Postavil se na nohy a
viděl krále, jak stojí opodál s obchodníkovým synem a se skupinou dvořanů. Pomyslel si: „Budu
v bezpečí tam, kde je král, takže půjdu k němu.“ To je to, co si zlatý jelen pomyslel, takže běžel
tam, kde byl král. Rychle jako vítr běžel ke králi. Ale král připravil svůj šíp a připravoval se
střelit. Protože si myslel, že pokud bude jelen zraněn do nohy nebo někam, bude snazší ho chytit.
Ale jelen velice hlasitě zvolal: „Velký Králi, zůstaň v klidu. Nenech vyletět svůj šíp.“
Král byl velice ohromen čistým, zvonivým tónem hlasu jelena a upustil svůj šíp a luk. Vojáci
a ostatní lidé se také kolem něho shromáždili v údivu, protože ještě nikdo nikdy předtím neslyšel
mluvit jelena lidskou řečí. Jelen šel tedy ke králi a požádal ho sladkým hlasem jako med: „Kdo
vám přinesl ty zprávy, och, králi, že jsem k nalezení zde?“
Král tedy ukázal na syna obchodníka řekl: „On je přinesl.“ Jelen potom obrátil svoji hlavu
ke zrádci a řekl velice smutně: „Bylo by lepší vytáhnout z řeky dřevěnou kládu, než zachránit
takového člověka jako jsi ty.“ Takto vyhuboval zrádci. Král byl velice překvapen a zeptal se
jelena: „Co špatného ti udělal?“ Jelen odpověděl: „Vaše Milosti, zachránil jsem tomuto muži
život, když se topil, a odnesl jsem ho do bezpečí a staral se o něho po tři dny a noci, abych ho
přivedl zpět k životu. Řekl jsem mu, aby nikomu neříkal, kde jsem k nalezení, a on mi to
přislíbil. Teď jsem díky jeho nevděčnému činu v nebezpečí.“ Bylo to proto, že měl rád zlato a
peníze, že syn obchodníka prodal svého zachránce.
Když toto slyšel, král se velice rozhněval. Obrátil se k obchodníkovu synu a řekl: „Ty jsi
oplatil milosrdný čin zradou. Za to bys měl zemřít.“ Takže zvedl svůj luk a šíp a připravil si ho,
aby na zrádce vystřelil. Ale syn obchodníka měl velký strach a chvěly se mu všechny údy. Klekl
na kolena a škemral o milost.
Když jelen viděl jeho nepříjemnou situaci, byl pohnut lítostí a řekl králi. „Prosím, nechte ho
jít. Ať nemáte na svědomí krev toho ubožáka. Dejte mu peníze, které jste mu slíbil, a pošlete ho
pryč.“ Král chvíli váhal, ale nakonec vyhověl žádosti jelena o milost. Řekl synu obchodníka:
„Dlužíš za svůj život dvakrát tomuto vznešenému jelenu.“ Potom mu řekl. „Teď odsud odejdi a
nikdy se do mého království nevracej, nebo budeš zajat.“ Syn obchodníka vzal nohy na ramena a
zmizel do hloubky lesa a nikdy nebyl znovu spatřen.
Jelen, který nebyl jenom vznešený, ale také moudrý, se otočil na krále a řekl. „Velký Králi,
pláči šakalů a ptáků je snadné rozumět. Ale slova muže jsou často plná zrady. Můžete si myslet,
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že ten muž je váš přítel, ale zjistíte, že vás zradil.“ Král žasl nad moudrostí a inteligencí jelena a
rozhodl se mu prokázat laskavost: „Řekni mi, co si přeješ, Zlatý Jelene, a bude to tvoje. Cokoliv
si přeješ, i kdybych pro to měl ztratit své království, zaručím ti to.“
Jelen se zamyslel a řekl. „Laskavost, kterou žádám, velký králi, je, aby všechna zvířata
ve vašem království byla napořád ochráněna od nebezpečí.“ Král byl pohnut soucitem tohoto
zlatého jelena a souhlasil. Udělal prohlášení, že kdo by od toho dne poškodil jakékoliv zvíře
v jeho království, bude krutě potrestán. Takže se král a zlatý jelen vrátili do Benarezu a královna
Kama měla radost, že vlastní krásného jelena se zlatým kabátem, kterého viděla ve svém snu.
S radostí naslouchala, když k ní jelen mluvil lidským hlasem, který zněl jako zvonění stříbrného
zvonu.
Po mnoho dní zůstal zlatý jelen v Benarezu s králem a královnou. Město bylo vyzdobeno a
probíhaly oslavy na počest toho zvířete. Potom se vrátil do lesa, kde tak dlouho žil. Tam strávil
zbytek svého života v míru. (Potlesk)
To je dobrý příběh. Pokud bychom my, lidské bytosti mohly prezentovat jenom malou část
vznešených kvalit tohoto zlatého jelena, potom by se náš svět stal rájem. Ale je smutné,
že mnoho z nás se vždy snaží dělat všechno pro sebe, za každých okolností. Dokonce
i v duchovní praxi stále nemůžeme přestat být lakomými, sobeckými, snažíme se žít na úkor
ostatních. To je dokonce vážnější než uloupit majetek nebo postavení jiným bytostem
ve světském světě, protože my už jsme na duchovní cestě. Takže cokoliv si vezmeme, musíme
vydělat sami. Můžeme žádat o požehnání, vedení a pomoc, kdykoliv ji potřebujeme. Je to
v pořádku, když potřebujeme pozvednout nebo když je to potřeba, ale nikdy na úkor štěstí a
pohodlí jiných lidí. Snažte si to zapamatovat.
V každé situaci v životě musíme být vždy ohleduplní a spravedliví. Není to tak, že bych vás
žádala, abyste se vždy obětovali, i kdyby to bylo pro štěstí nebo zisk ostatních. Ale alespoň
hrajte fér. Pokud my praktikující nehrajeme fér, jak můžeme očekávat, aby svět venku k nám byl
fér nebo byl férovým místem pro všechny, kdo v něm žijí? Pokud byste se nechovali fér zde,
nemohla bych věřit, že byste byli fér venku vůči jiným lidem. Nemohu přijmout tento druh žáků,
zvláště potom, co už jste se mnou dlouho studovali. I kdybyste byli noví, stejně pro vás nemám
omluvu. Protože máte k dispozici videokazety, audiokazety, knihy a všechno. Nemůžete mi říct,
že protože jste noví, tak nic nevíte. Vaše duše ví, co je správné a co je špatné. To je důvod, proč
jste přišli.
Pokud byste se chtěli změnit v lišáka, to je váš problém, ale ne na náklady shromáždění.
Nepřišli jste sem, abyste ukradli požehnání celé skupiny. Nepřišli jste sem, abyste soutěžili jeden
s druhým o lepší místo v divadle jako lidé venku. Dokonce lidé venku, když chtějí lepší místo
v divadle, zaplatí za něj! Jsou férovější. Takže zaplaťte za lepší místo duchovní praxí a vaším
úsilím. Nesnažte se tady cokoliv ukrást, protože já vím. Já vím, co komu patří. Pokud se snažíte
krást zde, můžete stejně tak odhodit pět přikázání a nedělat si starosti s tím sem opět přijet.
Protože to je místo, kde byste měli být největším vzorem vašeho duchovního postavení. Pokud
mi to nemůžete ukázat zde, kde jinde byste to měli ukázat?
Nikdy nikde a za žádnou cenu bychom neměli zapomínat na naši píli a na náš vznešený
záměr. Když praktikujeme dobře, když milujeme Mistra a milujeme Boha, Bůh to ví. Mistr to ví
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jistě. Můžete to vidět z příběhu jelena, že jelen je lepší než mnoho lidských bytostí. Takže
bychom se to měli od těchto zlatých zvířat naučit. Nestaráme se, jestli byli Buddhové
v předešlých inkarnacích, nebo ne. Jejich skutky reprezentují jejich vnitřní duchovní dosažení.
Takže nebuďte příliš pyšní, že my jsme lidské bytosti, pokud nejsme na té úrovni.
Vlastně já nevím, proč bychom měli být pyšní, že jsme lidskými bytostmi. Například jsem
četla v novinách, slyšela jsem v rádiu a vidím v televizi tolik vznešených zvířat, která zachránila
lidi. Zachrání své vlastní děti, dokonce za cenu svého vlastního života. Byl tam obrázek kočky.
Byla úplně spálená, slepá a vystrašená, protože šla čtyřikrát do hořícího domu, aby zachránila
svá čtyři koťata. Byla popálená a slepá a k nepoznání. Ale vynesla je bezpečně všechny.
Kočka je velice nezávislá. Když je březí, myslím, že nedostává
od žádného partnera, žádného muže nebo otce, pomoc.
Vychovává své děti sama. Viděla jsem mnoho koček
v našem okolí, které dělají všechny tyto nádherné věci
pro své děti. Viděla jsem jednu, jak přináší skvělé jídlo
– je mi líto, že to není moc pěkné říkat – ale viděla jsem
ji, jak nese nejlepší jídlo – myš nebo nějaké jiné velké jídlo
pro své děti. A pro sebe si chytla hmyz, mouchy nebo nějaká malá
zvířátka, aby se sama najedla. Neschvaluji nevegetariánskou stravu, ale nemohu soudit kočky.
Jsem pohnuta její oddaností. Protože kočka může jíst jenom toto, a udělala to nejlepší, aby
poskytla výživu svým dětem, zatímco sama jedla horší. Viděla jsem to mýma vlastníma očima.
Nevyhubovala bych jí za to, že jedla nevegetariánské jídlo nebo zabíjela myš. Byla jsem velice
pohnuta její láskou.
Tento obrázek mi vždy vyvstane na mysli pokaždé, když si vzpomenu na kočky. Takže
nevím, proč my lidské bytosti se chováme ke zvířatům tak krutě, většina z nás, a myslíme si
o nich, že jsou to bytosti na nízké úrovni. Myslím, že většina zvířat je velice vznešená. Jsou tak
vznešená a milující ke svému vlastnímu druhu stejně tak jako k ostatním. A někdy vidíte kočku
nebo psa, jak plavou ve velice nebezpečné řece, aby zachránili své přátele. Ať je to přítel-člověk
nebo přítel-pes nebo kočka, udělají to – a riskují svůj vlastní život. Ale ne mnoho z nás lidských
bytostí se odváží toto udělat. Když vidíme, že je situace nebezpečná, neriskujeme náš život.
Ale když zvířata vidí nebezpečí, stejně riskují svůj život – z lásky.
Takže pokud bychom se my lidské bytosti nemohly navrátit k tomuto přirozenému instinktu
základního soucitu a lásky, což stále zvířata mají, potom bychom měli cítit větší lítost sami
nad sebou než pýchu. A to je důvod, proč musíme být vegetariány, protože zvířata jsou skutečně
vznešená. Ona skutečně mají lidské kvality a duši uvnitř stejně tak jako my. Takže si myslím,
že je to také dobré, když se učíme od zvířat. Není to tak, že bychom se učili stát se zvířaty,
ale měli bychom si zapamatovat jejich dobré vlastnosti, tak abychom se nestyděli, že jsme
na nižší úrovni než zvířata.
Měli bychom vyrůst do vznešenějšího postavení svatých. Abychom to udělali, musíme mít
stále soucit a lásku a porozumění a nesobecké odříkání, ať je to na semináři, doma,
v supermarketu nebo kdekoliv jinde, dokonce i v lese, kde nás nikdo jiný nemůže vidět a nikdo
jiný nemůže nahrát dobré skutky nebo naše vznešené úsilí. Musíme být vždy sami vznešení,
protože my sami víme, kdo jsme. A Bůh to ví.
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Milujte své miláčky
jako sami sebe
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 134
6.června 2001
Florida, USA
originál v angličtině, videokazeta 714

Pokud máte psa, musíte se k němu chovat alespoň tak
jako sami k sobě – s dobrou hygienou, jídlem a láskou.
Je jako člen rodiny, jenom jinak vypadá. Pokaždé, když
vezmeme psa ven vyvenčit na trávu, musíme sebrat
„výměšky“, anebo bychom měli mít připravený sáček,
abychom to vzali, abychom nezanechávali žádnou nečistotu, výměšky nebo špínu ostatním lidem
nebo ostatním psům. Pokud je váš pes nemocný a vyprazdňuje se všude a jiní psi do toho
vstoupí, ti jiní psi také onemocní. Takže pokaždé, když ho venčíme a potom ho bereme zpět
dovnitř, měli bychom očistit celé jeho tělo. Ukáži vám jak.
Například můžete vzít utěrku nebo nějaký ručník. Tento (Mistryně ukazuje ručník, který drží)
je příliš malý, ale je to jenom pro ukázku. Utěrka je pevnější. Netrhá se. Takže musíte psovi
vyčistit všechno, protože může smrdět nebo být špinavý. Vyčistěte celé tělo shora dolů. Nejdříve
vyčistěte jeho nohy. (Mistryně čistí svého pudla.) A potom vyčistěte jeho tlapku, potom všechny
čtyři tlapky a potom jeho přirození a zadek. A potom může jít do domu. Protože kdyby nasbíral
nějakou nemoc nebo bakterie, budou odstraněny. Já používám citrónovou vodu, ale můžete
použít něco jiného.
Použijte citrónovou nebo octovou vodu, abyste vyčistili dům, aby v domě nebyly chemikálie.
Protože psi spí na zemi a lížou zem, když jedí a upustí své jídlo. Pokud by jedli něco, co byste
čistili chemicky, zemřeli by nebo by onemocněli. A potom byste utratili všechny peníze nebo
všechen čas za doktory nebo byste museli dát psa pryč. To je problém mnoha lidí. Zvířata trpí
jejich hloupostí, nedbalostí a nedostatkem lásky. Takže mnoho psů končí v útulcích pro psy,
i když to vůbec není jejich chyba. Je to chyba lidí a jejich hloupost. Mnoho lidí si nezaslouží psy.
Někdy jedu venku a vidím pick-up v letním horku Floridy. Lidé tam dají několik psů
na nezastřešenou korbu. Není se tam čeho chytit, je to jenom kovové. A potom se přehřejí.
Běhají dokola a někdy spadnou dolů pod auto.
Možná jsou na to zvyklí. Nevím, jak dlouho si na to museli zvykat. Ale pravděpodobně mají
bolest hlavy, když přijedou domů. A nemohou vám říct, že je bolí hlava. Pokud byste seděli
v takovém autě dlouho, také by vás bolela hlava. A dokonce máte dlouhé vlasy, které vás
pokrývají. Tito psi jsou ubozí. Někteří psi mají krátkou srst. Někteří dokonce nemají vlasy. Když
to vidím, pomyslím si, že lidé si nezaslouží psy. Psi jsou tak milující, tak vlídní a tak důvěřiví.
www.spojeniesbohom.sk
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Zemřeli by pro vás. Dají za vás život, když přijde nebezpečí. Projeví se jejich strážní instinkt a
oni by pro vás zemřeli kdykoliv, bez lítosti!
A někteří lidé si psy skutečně nezaslouží. Vždy mi to zlomí srdce, když vidím lidi, že se takto
chovají ke zvířatům. Vždy, když vám někdo říká, že jste zvíře, je to rouhání. Znamená to, že jste
velice nízcí, špatní a hloupí. A dovedete si představit někoho hloupějšího, než jsme někdy my?
Někteří z nás jsou hloupí, samozřejmě. Někteří psi vyrůstají pro život venku. Ale stejně se
musíte postarat, aby neměli blechy. Existuje preventivní ošetření. Dokonce to moc nestojí.
Jednou za měsíc můžete aplikovat nějaké odčervování a odblešování, a nebude trpět. Jednou
za měsíc, to je vše. Nebo jsou šampony, které je udrží bez blech a takových věcí. Ale je lepší
dělat prevenci než zabíjet. Nechceme zabíjet. Dokonce červy nebo blechy nechceme zabíjet.
Takže předcházejte tomu tím, že budete udržovat psy zdravé a čisté. Protože venku, i když
tráva vypadá dobře, někdy jsou v ní bakterie nebo červi nebo jejich vajíčka. Takže poté, když si
přinesete zvířata domů, váš dům je přesně tak špinavý jako je to venku. Mnoho z vás také chodí
do domu v botách, a takto psi také mohou onemocnět. Nejsou to vaše boty, co je špinavé. Jsou to
věci, které posbíráte venku a které mohou ušpinit vaše boty. A potom si je nanesete do domu.
Někdy kola vašeho auta také přenesou nějaké znečištění nebo moč od nemocných psů zvenku.
A potom to přinesete do domu a váš pes olízne zem nebo vaše boty a onemocní.
Takže když chcete mít zvířata, ujistěte se, že váš dům je tak čistý, že byste mohli spát na zemi
nebo lízat zem a cítili byste se pohodlně. Můžete čistit váš dům vodou napůl s octem. 50 : 50.
A vyčistěte ho celý, aby byl hygienický a nesmrděl. Takže kdyby se stalo, že se tam pes vyčůrá,
neucítí to znovu. Protože kdyby cítil svoji moč, čůral by na to místo příště znovu.
Toto jsou jenom nějaké příklady. Ale pokud chcete zvíře, měli byste raději nejdříve
nastudovat, jak se o ně starat. Musíte nastudovat, jestli to určité zvíře je pro vaši osobnost
vhodné a také pro váš životní styl. To je jeden z důvodů, proč lidé dávají kočky a psy pryč,
protože se k sobě nehodí. Mají hyperaktivního psa, když jsou slabí, jako stará dáma, která ho
nezvládá. Nebo pes, který dělá velký nepořádek, kterého nevycvičili a nevědí, jak s ním mají
zacházet. Nebo velice hravý pes s lidmi, kteří si neradi hrají nebo nemají čas si hrát. A potom psa
vyhodí, protože si myslí, že pes je špatný.
Takže je mnoho různých typů psů nebo zvířat, která se k vám
mohou hodit. Ale musíte to nastudovat dříve, také zjistit, jestli
je pro vás hodně starat se o tu kočku nebo psa. Potom pokud je
to příliš moc, je lépe si je nebrat. Musíte být upřímní, to je vše.
Není to tak, že nemilujete všechna zvířata stejně. Jenom
musíte vědět, jak milovat a které milovat, aby se láska
nezměnila v problémy a potom v bolest pro vás oba. Protože
v poslední době jeden z vás pustil mého psa, a potom jste
nechali toho psa odběhnout a on se ztratil. A to zlomilo mé
srdce na dlouhou dobu.
Takže když máte zvíře, musíte se obětovat, nezáleží na tom jak.
A pokud nemůžete, musíte mu najít dobrý domov. Dát inzerát do obchodu s domácími miláčky.
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Najdou dobrý domov pro vašeho psa. A dejte ho pryč, neprodávejte ho. Dejte ho pryč jako
přítele, jako dárek. Někdo bude mít rád vašeho psa. Můžete popsat jeho osobnost, co má rád a
co nemá rád. Najde se jedna osoba, která se pro tento druh psa bude hodit. Vyzvednou si ho
včas.
Nedávejte vašeho psa do útulku. Protože jednoho dne ho zabijí. Někdy to dělají! Není to vždy
za jeden den, ale od jednoho dne do jednoho týdne. Maximum dva týdny. Takže tam dlouho
nevydrží. Pokud je to to, co chcete, je to v pořádku. Ale ujistěte se, že to víte. Já chci, abyste
věděli, že vaše zvíře mohou v útulku usmrtit během jednoho dne. Ale některé útulky jsou
„nezabíjející“. Můžete dát také vašeho psa do tohoto druhu útulku. Popište všechno o osobnosti
vašeho psa, aby tento útulek mohl dát tohoto psa lidem, kteří by milovali tento druh osobnosti.
Vždy existuje řešení. Neodhazujte vaše zvířata, protože jsou lidskými
bytostmi jako my. Když se díváte do očí zvířete, někdy zjistíte: „Jsme stejní.
Jsme stejní.“ A ten pocit vás rozechvěje po celém těle a dá vám osvícení,
o kterém byste nikdy nesnili, že ho budete mít. Říkala jsem vám, že vás zvířata
mohou učit – také květiny, stromy a všechno. Vidíte, jak se dobře chová.
(Mistryně ukazuje na spícího pudla na jejím klíně.) Jak někdo může vyhodit
takového psa? Je tak milující.

Rozšířit lásku
na naše zvířata
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
30.května 1995, Helsinky, Finsko
originál v angličtině, videokazeta 663
Otázka: Mnoho lidí pohrdá zvířaty, a jenom je zneužívá anebo je zužitkovává, vykořisťuje je a považuje
je za méněcenné a mučí je. Miluji zvířata a přál bych si, abyste ukázala ve vaší řeči hodnotu zvířat.

Mistryně: Ano, to je důvod, proč radím lidem, aby byli vegetariány. Děláme to proto, abychom
rozšířili naši lásku na naše bratry a sestry, kteří jsou
více bezbranní a slabší než my. V Bibli Bůh říkal:
Stvořil jsem všechna zvířata, aby byla vašimi přáteli
a pomocníky. Neříkal nám, abychom je jedli.
Otázka: Mohu být šťastný s Bohem, i když nejsem
vegetarián?

Mistryně: Sám znáte odpověď. Jak zaseješ, tak
sklidíš. Když způsobíme utrpení jakékoli bytosti
v jakékoli formě, přímo nebo nepřímo, nikdy se
nemůžeme cítit absolutně bez viny, a proto
nemůžeme být úplně šťastní. Můžeme být šťastní
jenom do určité míry.
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Buďte si vědomi
pastí Mája
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 134
2.května 1989
Taibei, Formosa
originál v čínštině

My praktikující bychom měli mít jasno v našem
porozumění, abychom nebyli nikým klamáni. Ale pokaždé
vás testují Mája, několik z vás zklame. Neposlouchejte slova nikoho jiného, jenom Mistrova.
Jinak budete chyceni Májou. Pokud budete nerozvážně poslouchat slova ostatních bez rozlišení,
snižujete svoji vlastní úroveň. A potvrzujete jejich nadřazenost nad vámi. Potom se stáváte jejich
podřízenými.
Ve světě existuje příliš mnoho falešných věcí. Když přibude jedna navíc, není to velká věc.
Ačkoliv by to byla škoda, pokud byste vy lidé s moudrostí byli oklamáni. Proč nebýt mistrem
vašeho vlastního já? Když věříte ve všechno, co vám říkají ostatní, a nepoužíváte vaši vlastní
moudrost k rozlišení, potom se ostatní budou smát nedostatku vaší moudrosti a chatrné praxi.
Pokud pomáháte s prací Mistra jakýmkoliv způsobem, musíte být dokonce ještě více bdělí,
abyste neukázali žádnou aroganci. Když pomáháme ostatním, je to, jako bychom pracovali sami
pro sebe. Neměli bychom cítit uspokojení ohledně naší práce. Pokud ano, spadneme do pasti
Mája. Řekněme, že jste chodili každý den do práce a šéf vás platil 10 nebo 20 tisíci dolary
měsíčně. Měli byste si myslet, že je to něco, z čeho byste měli být uspokojeni? Cítili byste,
že jste extrémně kompetentní jenom proto, že jste pomáhali šéfovi v jeho práci? Ne! Ale místo
toho byste mohli mít strach, že byste mohli udělat chybu nebo že byste neměli na tu práci. Dělali
byste si starosti, že budete vyhozeni, pokud nebudete mít dobré výsledky. Není to pravda?
(Obecenstvo odpovídá: „Ano.“)
Takže bychom měli být vždy tak pokorní, pozorní a tak opatrní, když pomáháme s prací
Boha. Děláme stejně velice málo práce, takže v čem je problém? Pracujeme, abychom získali
zásluhy, abychom vyčistili naše karmické dluhy, abychom se naučili být svatými. Je to pro nás
šance naučit se nějaké lekce. Proto bychom měli být vděční za tuto příležitost k učení. Neexistuje
nic, z čeho bychom měli být uspokojeni! Pokaždé, když cítíme uspokojení z naší práce, měli
bychom vědět, že přichází Mája, aby nás testovala.
Nebo pokud jsme netrpěliví v tom stát se Buddhou, jistě přijde Mája, aby nás testovala. Řekne
nám, že už jsme se stali Buddhou. Mája nemusí být vždy tou zastřenou představou, která se vám
zjevuje při vaší meditaci. Může využít osoby, která přichází, zazvoní na vaše dveře, aby vám
řekla: „My jsme dobří přátelé. Já vím, že už jsi se stal Buddhou. Já vím, že už jsi dosáhl osmého
království.“ Pro mě je to „Zhu Ba-jie“! (Obecenstvo se směje. Pozn. – je to jméno Prasátka
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v Cestě na východ, čínská klasická literatura, a Zhu Ba-jie zní podobně jako „osmé království
prasátka“ v čínštině.)
Naše praxe není tak obtížná. Není obtížné stát se svatým nebo učit ostatní. Učit sami sebe to
je obtížné. Musíme se nejdříve naučit disciplíně. Musíme zanechat našich tužeb po slávě a
získávání a vyčistit všechny naše špinavé myšlenky. Pouze potom můžeme pomoci vyčistit
ostatní. Pokud jsme sami velice špinaví a chtěli bychom čistit ostatní, potom bychom je
znečistili. Dokonce hůře – možná na začátku nebyli tak špinaví, ale pokud je na začátku celé
naše tělo špinavé, když se pak budeme snažit je vyčistit, ušpiníme je, umažeme jejich šaty a
způsobíme, že budou ještě špinavější.
Takže pomoci cítícím bytostem není obtížné, ale pomoci sami sobě, to je. Existuje čínské
rčení. „Zvítězit nad sebou je nejobtížnější věc.“ Není obtížné porazit miliony nebo biliony lidí.
Člověk může použít násilí, sílu, peníze nebo dokonce výmluvnost. Ale je skutečně obtížné
porazit naše vlastní já, protože nemůžeme klamat sami sebe. Nebudeme schopni v noci spát.
Naši strážní andělé přijdou a zeptají se nás na vaši úroveň, řeknou: „Jak moc toužíš být mistrem
nebo učitelem pro lidstvo a nebeské bytosti?“
A potom po chvíli černí a bílí poslové z Království Smrti vás také přijdou „pozdravit“.
(Mistryně a obecenstvo se smějí.) Řeknou vám: „Nadešel tvůj čas.“ V té době se o vás nebude
váš Mistr starat, protože váš čas nadešel a musíte jít s posly Smrti. Budete se muset postarat sami
o sebe, protože jste odmítli přijmout Mistrovu ochrannou sílu. Mistryně vás nebude nutit
přijmout Její ochranu. Pokud ji chcete, Mistr vám ji dá. Ale pokud ji nechcete, Mistr si ji vezme
zpět.
Existuje více než několik tzv. duchovně praktikujících ve světě a mnoho jich má magickou
sílu. Ale musíme rozlišovat mezi tím druhem obyčejné síly a Boží síly. Bůh lidi nenutí.
On používá logiku a velkou moudrost, aby pomohl otevřít naši moudrost, a potom my rozumíme
a přijmeme Ho podle našeho vlastního přání. Ale Mája používá triků, magické síly, tlaku,
sladkých řečí a podvodů, aby nás přinutila jim věřit. I kdybychom se eventuálně probudili, jaká
je to ztráta, když spadneme do její pasti! Promarníme náš čas pro nic a sestoupíme na nižší
úroveň. Navíc bude naše srdce zraněné a bude velice těžké ho opravit. Je těžké vyčistit naši
zadluženou mysl, a znovu začít. Naše dluhy se prohlubují. Když jsme jednou spadli do nižší
úrovně, není jednoduché vystoupit zpět nahoru.
My praktikující bychom měli mít čistou a jednoduchou mysl, ale jednoduchost neznamená
hloupost. Čistá a jednoduchá mysl znamená, že nemyslíme špatně o ostatních a neubližujeme
ostatním. Děláme dobré skutky a pomáháme a prospíváme ostatním. Cokoliv můžeme udělat,
snažíme se, jak nejlépe můžeme, to udělat. Musíme rozlišovat komu důvěřovat. Na druhé straně
hloupá mysl následuje, cokoliv říkají ostatní, a potom se stává mysl chtivá magické síly,
duchovního postavení a takových těch mělkých věcí. Když jednou vypijeme jed povrchnosti,
staneme se otrávenými, a potom ztratíme sílu úsudku. Nebudeme schopni posoudit, zda slova
ostatních jsou logická a rozumná, nebo jestli tito lidé jsou hodni našeho ocenění, nebo jestli
bychom se měli těmto lidem podívat do očí.
Proč tak spěcháte? Musíte počítat s nějakým časem, abyste si udělali vlastní úsudek. Pokud to
nemůžete posoudit sami, máte Mistryni, abyste se zeptali, dokud zde ještě je. Je ještě mnoho
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věcí, kterým nerozumíte, takže se Jí potřebujete zeptat. Ale vy se dokonce Mistryně neptáte,
protože si o Ní nic moc nemyslíte! Někteří z vás jsou velice zmatení. Scházíte se společně tajně,
abyste se snažili vzbouřit proti mně. Jaký je to vtip! Myslíte si, že Mistryně neví o tom,
co děláte! Dívám se na vás mým „teleskopem“ a směji se. Je to, jako dívat se na děti, které dělají
nepořádek a jsou sebou potěšené. Potom jste posedlí démony. A dokonce jste šťastní, myslíte si,
že vaši rodiče nevědí, co děláte.
Abych vzala zodpovědnost Mistra, musím vás varovat. Nechci zasahovat do vašich dětských
her. Nic to pro mne neznamená, jestli ztratím některé z vás. Ačkoliv vy si musíte být dobře
vědomi a jasně rozumět, co ostatní dělají. Mistryně je stále ve světě, takže se Jí můžete vždy
zeptat v případě, že máte nějaké otázky. Pokud není schopna vám věci ozřejmit nebo dát
vysvětlení, potom jděte dál a udělejte rozhodnutí sami.
Už jste byli zasvěceni Mistryní, takže byste měli alespoň respektovat zodpovědnost Mistryně
za vás. Nežádám vás, abyste Mistryni respektovali osobně, ale musím vám připomenout určité
věci. Jsem za vás zodpovědná. Musím vás vzít nad tři království dříve, než skončí moje
povinnost. Pokud mě opustíte uprostřed cesty, budu cítit, že jsem neudělala dobrou práci,
a potom se oba budeme cítit velice mizerně.
Vesmír má své vlastní zákony. Nemůžeme dělat všechno podle přání. Svět duchovní praxe je
plný nebezpečí. Nemůžeme blbnout, jak bychom chtěli. Jinak bychom mohli zranit sebe stejně
tak jako ostatní. A potom by nás čekalo peklo. Tady je příklad: Dévadatta byl bratranec
Šákjamuni Buddhy. A ještě za života Šákjamuni kul pikle proti Buddhovi a vzal s sebou mnoho
žáků, aby založil jinou sektu. Také se stal tzv. mistrem, stejně jako Šákjamuni. Ačkoliv když
Šákjamuni odešel, on vstoupil do Nirvány a vystoupal do velice vysoké úrovně s velkou slávou a
poctou. Celý vesmír v Něho věřil. A potom tam získal vyšší a vyšší úroveň. Ale víte, kam šel
Dévadatta, když zemřel? (Obecenstvo odpovědělo: „Do pekla, do pekelného ohně.“) Ano!
Proto musíme být opatrní v našich skutcích. Nedychtěte po tom být mistrem. Mistrovství není
pozice nebo titul. Mistrovství nejsou jenom slova vyřčená mistrem. Mistrovství je jiný druh síly
uznávané celým vesmírem. Není
to tak jednoduché. Vy vidíte řeč
Mistra a myslíte si, že můžete
dělat to samé a že můžete
být také Mistrem. Ne, ne!
Každý může dělat reklamu
na sušenky, ale jestli ten, co
dělá tu reklamu, má nějaké
sušenky, aby vám nabídl, je
zcela jiná věc. Nemůžeme
obelhávat ostatní se sušenkami
z bláta a říkat jim: „Jsou
stejné jako ty skutečné.“
Kdyby lidé jedli tyto falešné
sušenky, měli by žaludeční problémy
nebo by zemřeli.
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Perly moudrosti
Zvířata jsou naši přátelé
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 134
24.února 1991
univerzita Harvard, USA
originál v angličtině, videokazeta 155

Pokud skutečně chceme vést život „miluj bližního svého“, mezi naše sousedy bychom měli
zahrnout naše zvířecí přátele, zvláště když nám žádným způsobem neubližují. Jenom zkrášlují
náš život. Jsou milující a dělají náš život krásnější, barevnější a zajímavější. Měli bychom je
ochraňovat, dívat se na ně, milovat je a radovat se z jejich přítomnosti. Bůh to řekl jasně. Řekl:
„Stvořil jsem všechna tato zvířata, aby vám byla přáteli a pomáhala vám.“

Sdílejte svět se všemi bytostmi
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
30.června 1994
San José vegetariánský dům, Kalifornie, USA
originál v angličtině, videokazeta 437

Tento svět vlastně patří každému, včetně zvířat. To je důvod, proč následujeme politiku
vegetariánství. Protože tento svět začal existovat díky síle myšlení všech bytostí, které existují
na této planetě. Chtěli jsme toto místo, takže existuje, včetně zvířat. Ale když jsme přišli na tento
svět, mysleli jsme si, že patří nám. Každý si myslel, že to patří jemu. Proto jsme se začali
zbavovat jiných „cizinců“ – červených, černých, žlutých, atd.
Červení se chtěli zbavit bílých. A bílí se chtěli zbavit černých. A potom černí, bílí a žlutí
se chtěli zbavit zvířat, atd. Takže jsme zapomněli, že jsme spoluvlastníky, ne jedinými vlastníky
tohoto světa. To je důvod, proč bychom neměli zabíjet zvířata, neměli bychom je jíst,
a samozřejmě zvláště bychom neměli zabíjet žádné jiné bytosti. Ale ve jménu politiky, národní
lásky nebo náboženství někdy zabíjíme. Ospravedlňujeme naše zabíjení mnoha vznešenými
výmluvami.
Vlastně není správné to dělat. Protože zabíjíme dnes a v příštím životě budeme zabiti. Proto
v našem světě stále pokračují války, a potom vždy přemýšlíme proč. Ale není se čemu divit.
Když něco zasejeme, potom sklidíme ovoce. Dokonce Bible to říká – „Jak zaseješ, tak sklidíš.“
A pro ty z nás, kteří netrpěli vlivem války nebo jakýmikoli jinými konflikty, znamená to, že jsme
nezaseli semínka násilí. Takže pokud budeme pokračovat tímto způsobem, i když nebudeme
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praktikovat meditaci, i když nebudeme oficiálně uctívat Boha nebo nebudeme vyznamenáni –
moudří, potom se znovu narodíme v bezpečí jako zdravé lidské bytosti. Protože jsme nezaseli
semínka ničení, války nebo násilí.

Všechna žijící stvoření
jsou rovnocenná
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
27.prosince 1995
Hsihu, Formosa
originál v angličtině, videokazeta 519

Od dávných časů dosud lidé v Asii, zvláště
Číňané a Vietnamci si myslí, že mořské želvy jsou
velice svatá zvířata, protože žijí velmi dlouho.
A někdy rozumějí věcem, takže lidé se neodvažují
zabít tato zvířata.
Samozřejmě je v tom nějaká pravda. Stejně tak jako dříve rybáři ve Vietnamu uctívali delfíny
a přátelské velryby. Protože někdy během bouřek a nebezpečných situací, jako jsou tajfuny,
velryby nebo delfíni pomáhali vést jejich lodě, a dokonce je táhli zpět do bezpečí. Někdy vytáhli
lidské bytosti, které se topily, z vody ven. Proto taková zvířata nebyla nikdy zabíjena. A pokud
se stalo, že nějaké náhodou zemřelo, nebo pokud bylo známo, že nějaké zemřelo, rybář nebo
lidé, kteří takto plavali v moři, udělali hrob pro velrybu nebo delfína a uctívali ho den a noc.
Takže existují zvířata, která jsou extrémně inteligentní. Není o tom pochyb, a my to také
víme. Dokonce prasata nebo domácí miláčci jsou známí pro jejich vlastnosti důvěryhodnosti,
loajality, přátelství a pomoci v čase problémů. Mnoho našich novin píše články o zázracích,
které udělala zvířata. Například pes zachránil děti z hořícího domu, nebo prase běželo mnoho
mil, aby se dostalo ke svému majiteli, přesto že mu jeho majitel potom mohl podřezat hrdlo.
Nebo kůň zůstal u hrobu svého pána, dokud nezemřel, a nikdy nic nejedl. Nebo pes nikdy
neopustí hrob svého pána atd. Existuje mnoho takových věcí.
Takže to není náhoda, že lidé si někdy
myslí, že zvířata jsou lepší než oni sami.
Mohla by to být pravda, v některých
směrech. Navíc jsou všechny bytosti
stejně stvořeny Bohem, takže proč by
nemohly mít jiskru Boha uvnitř nich
stejně tak jako my? Jenom proto, že jsou
v jiné podobě a používají jiný jazyk,
neznamená to, že jsou jakýmkoli
způsobem méně hodnotní, než jsme my. Lidé v Africe mohou být černí a mluvit africkým
jazykem, ale to vůbec naznamená, že jsou méně hodnotní než bílí Američané nebo žlutí Asiaté.
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Mistryně vypráví vtipy
Špatný doktor
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
4.srpna 1999
Florida, USA
originál v angličtině

Dáma šla navštívit doktora a ten doktor řekl: „Posaďte se madam.
Co vám je?“ A ta dáma potom řekla: „To je na vás, abyste to zjistil,
víte?“ Doktor řekl: „Dobrá! Zavolám mému příteli, který je zvěrolékař,
to je jediný doktor, kterého znám, který může stanovit diagnózu, aniž by
kladl otázky.“

Dokonce pes tomu může rozumět
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
28.prosince 2001
Florida, USA
originál v angličtině

Ruský učitel vešel poprvé do ruské třídy, aby viděl své studenty. Vzal
s sebou svého psa a řekl mu, aby si sedl, aby zůstal, aby přišel, aby odešel,
aby udělal kotrmelec, aby udělal, jako že je mrtvý, atd. Pes dělal přesně
to, jak mu učitel nařizoval, a tak učitel řekl: „Vidíte, třído, ruština je tak
snadná, že dokonce pes jí rozumí.“

Vůdce, který zabloudil
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
4.srpna 1999
Florida, USA
originál v angličtině

Jednou se skupina lovců beznadějně ztratila. Vůdce
té skupiny a ti lovci byli velice naštvaní. Jeden z nich řekl
vůdci. „Myslel jsem, že jste byl uváděn jako nejlepší
vůdce ve státě New York.“ A vůdce byl také velice
zmaten, pokýval hlavou a řekl. „Ano, ano, já vím, já vím. Ale teď jsme v Kanadě!“
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