Zmienky o Quan Yin v náboženstve
Rozjímanie o vnútornom Nebeskom Zvuku
Quan Yin, Shabd, Nebeská hudba, Naam, Slovo, Logos, Nebeská melódia,
Tao, Vnútorný Nebeský Zvuk, Sultan ul Azkar, Nadanusandhana, Staota,
Hudba sfér, Kalam-i-Qadim, Prúd vnútorného Zvuku, Saut-i-Sarmadi,
Kalma, Nida-e-Asmani…

BAHAJSKÁ VIERA
„Ó SYNU Z PRACHU! Slepé sú tvoje oči, aby si mohol zhliadnuť Moju krásu;
PRESTAŇ POČÚVAŤ SVOJIMI UŠAMI, aby si sa ZAPOČÚVAL DO SLADKEJ
MELÓDIE MÔJHO HLASU; vyprázdni sa od všetkého učenia, aby si mohol byť
účastný Mojich vedomostí; a posväť sa z bohatstiev, ktoré môžeš získať ako trvalý
podiel z oceánu Môjho večného blahobytu.“
~ Skryté slová, Pán Bahá'u'lláh (vegetarián)
„Musíme ďakovať Bohu, ktorý pre nás vytvoril oboje – hmotné požehnania a
duchovné obdarovania.
[…]
Navrhol vonkajšie ucho tak, aby sme si vychutnali melódie zvuku, A VNÚTORNÝ
SLUCH, ktorým môžeme POČUŤ HLAS NÁŠHO STVORITEĽA.“
~ Vyhlásenie všeobecného mieru, ‘Abdu’l-Bahá (vegetarián)

BUDHIZMUS
„Tí z vás, ktorí sa máte čo učiť, tí, ktorí ste osvietení podmienkami, a tí, ktorí ste
POSLUCHÁČMI ZVUKU, ste práve nasmerovali svoju myseľ k úsiliu o dosiahnutie
najvyššieho Bodhi, neprekonateľného, úžasného osvietenia.“
~ Surangama sútra
„Teraz sa podvolím Svetom Ctenému. Títo všetci Budhovia sa objavujú na tomto
svete, aby učili najvhodnejšiu metódu, ktorá pozostáva z používania
VŠADEPRÍTOMNÉHO ZVUKU. Stav samádhi môže byť realizovaný pomocou
SLUCHU.
[…]
Ananda a vy všetci, ktorí tu počúvate, mali by ste OBRÁTIŤ DOVNÚTRA SVOJU
SCHOPNOSŤ SLUCHU, ABY STE POČULI SVOJU VLASTNÚ PODSTATU, ktorá
jediná dosahuje najvyššie Bodhi. Takto sa získava osvietenie.
Toľko Budhov ako je piesku v Gange vstúpilo touto jednou bránou do Nirvány. Všetci
minulí Tathagati dosiahli túto metódu. Všetky Bódhisattvy teraz vstúpte do tejto
dokonalosti. Všetci, ktorí budú v budúcnosti praktikovať, by sa mali spoliehať na túto
Dharmu.“
Samádhi znamená hlboký meditačný stav. Nirvána znamená najvyšší raj. Tathagati
znamená Budhovia. Bódhisattvy znamená duchovní praktikujúci. Dharma znamená
skutočné učenie.
~ Surangama sútra

TIBETSKÝ BUDHIZMUS
„[Počas obradu] Milarepa povedal váze: ‚Teraz som príliš starý, prosím, zasväť ich
sama.‘ Potom váza vyletela hore do neba, a zasvätila všetkých učeníkov jedného
za druhým. Počas toho [VŠETCI] POČULI NEBESKÚ HUDBU na oblohe a zacítili
vôňu, ktorú nikdy predtým neovoňali; tiež videli kvety ako padajú z oblohy, a mnoho
ďalších úžasných, priaznivých znamení. Všetci učeníci dospeli k úplnej realizácii
múdrych významov tohto Zasvätenia.“
~ Stotisíc piesní Milarepu (vegetarián)

KRESŤANSTVO
„Na počiatku bolo SLOVO, a to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bolo Boh.“
~ Svätá Biblia, Ján 1:1
„A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je BOŽIE SLOVO.“
~ Svätá Biblia, Efezanom 6:17
„A POČUL SOM HLAS (zvuk) Z NEBA a bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného
hromobitia. ZVUK, KTORÝ SOM POČUL bol taký, ako keď citaristi (harfisti) hrajú
na svojich citarách (harfách).“
~ Svätá Biblia, Zjavenia 14:2

GNOSTICIZMUS
„Som hlas, ktorého ZVUK je mnohoraký a SLOVO, ktorého prejav je rozmanitý. Ja
som meno ZVUKU a ZVUK mena.“
~ Nag Hammadi, Kódex VI, Hrom, dokonalá myseľ
„Som SLOVO, ktoré prebýva v nevýslovnom Tichu. Bývam v nepoškvrnenom Svetle
a Myšlienka sa znateľne zjavila prostredníctvom OHROMNÉHO ZVUKU.“
~ Nag Hammadi, Kódex XIII, Trimorfná Protennoia
„Takto LOGOS OTCA ide ďalej do Všetkého, ako ovocie Jeho srdca a prejav Jeho vôle.
Podporuje Všetko. Vyberá si a má tiež formu Všetkého, očisťuje to a zapríčiňuje, že sa
to vráti k Otcovi a Matke, Ježišovej najväčšej sladkosti.“
Logos znamenajú Slovo.

~ Nag Hammadi, Kódex XII, Evanjelium pravdy

ESENI
„Tak to je to, čo vpustíš do svojich uší, SVÄTÝ PRÚD ZVUKU; lebo je počuť len
v tichu.
[…]
Toto je skutočne HLAS BOHA, ktorý by si mal poznať. Pretože ako je napísané,
na začiatku bol ZVUK, a ten ZVUK bol s Bohom, a ten ZVUK BOL BOH.
[…]
Je to SVÄTÝ PRÚD ZVUKU, ktorý prechádza klenbou hviezd a prechádza
nekonečným kráľovstvom Nebeského Otca. Je vždy v našich ušiach, či ho počujeme

alebo nie. Vypočujte si ho v tichu poludnia; vykúpte sa v ňom a nechajte rytmus Božej
hudby pulzovať vo svojich ušiach, kým nebudete jedno so SVÄTÝM PRÚDOM
ZVUKU.
[…]
A vykúpte sa v PRÚDE ZVUKU, a hudba jeho vôd bude prúdiť nad vami; lebo na
počiatku časov sme všetci spočívali vo SVÄTOM PRÚDE ZVUKU, ktorý zrodil všetko
stvorenie. A mohutný rev Prúdu Zvuku naplní celé vaše telo, a budete sa chvieť pred
jeho silou/mohúcnosťou. Potom zhlboka dýchajte anjela vzduchu, a stanete sa
samotným Zvukom, takže vás SVÄTÝ PRÚD ZVUKU môže niesť do nekonečného
kráľovstva Nebeského Otca, tam, kde rytmus sveta stúpa a klesá.“
~ Essenské Evanjelium mieru

GRÉCKA FILOZOFIA
„V hučaní strún je geometria. V rozmiestnení sfér (nebeských objektov) je HUDBA.“
~ Pythagoras (vegán)

HINDUIZMUS
„Jogín, ktorý je v (pozícií) siddhásany a praktikuje vaišnavi mudru, by mal vždy počuť
VNÚTORNÝ ZVUK.
[…]
Zvuk, ktorý takto praktikuje, ho robí (akoby) hluchým ku všetkým vonkajším zvukom.
Po prekonaní všetkých prekážok, do pätnástich dní vstupuje do stavu turiya.“
Jogín znamená duchovní praktikujúci. Turiya je stav vyššieho duchovného vedomia.
~ Náda-Bindu Upanišáda
„Myseľ, ktorá sa najprv koncentruje na ktorýkoľvek jeden Zvuk, sa naň pevne prichytí
a je ním absorbovaná.
[…]
Rovnako, ako včela pijúca samotný med sa nestará o zápach, tak citta, ktorá je vždy
pohrúžená do ZVUKU, netúži po zmyslových objektoch, tým, že je zviazaná sladkou
vôňou nády a opúšťa svoju prelietavú povahu.
[…]
Myseľ, ktorá má, spolu s pránou, svoje karmické spriaznenosti zničené konštantnou
KONCENTRÁCIOU NA NÁDU, je vstrebaná v nepoškvrnenej Jednote.“
Citta znamená pozornosť. Náda znamená jemnohmotný vnútorný Nebeský Zvuk.
~ Náda-Bindu Upanišáda

MEDZINÁRODNÁ SPOLOČNOSŤ PRE VEDOMIE KRIŠNU
„Počuť o Ňom [Pánovi], znamená okamžitý kontakt s Ním, procesom VIBRÁCIE
TRANSCENDENTÁLNEHO ZVUKU. A transcendentálny Zvuk je tak efektívny, že
koná naraz odstránením všetkých záujmov na materiálnom…“
~ Šrila Prabhupáda (vegetarián)

ISLAM
„Alah mu (Prorokovi) nedovolí zomrieť, kým nenarovná krívajúcich ľudí tak, aby
povedali: ‚Žiaden nemá právo na uctievanie, iba Alah, s ktorým SA OTVORIA SLEPÉ
OČI A HLUCHÉ UŠI a obklopia sa srdcia.‘“
~ Hadís 3: 335
„Celý svet je naplnený BOŽSKÝM SVETLOM A ZVUKOM BOHA. Slepý sa stále pýta,
kde je Boh. Vyčistite si uši, ktoré sú naplnené voskom arogancie a skepsy a potom
budete v každom smere počuť Zvuk prichádzajúci zhora z Nebies. Je záhadou, prečo
čakáme, že budeme počuť Božskú trúbku znejúcu v Súdny deň, keď SLADKÝ ZVUK
BOŽSKEJ TRÚBKY ZNIE NEPRESTAJNE.“
~ Mughalský Princ Muhammad Dara Shikoh (vegetarián)

ISLÁM (Súfizmus)
„Mojžiš počul tento ZVUK na hore Sinaj, keď bol v spoločenstve s Bohom, a to isté
SLOVO bolo počuteľné pre Krista, keď sa pohrúžil do Svojho Nebeského Otca
v divočine. Šiva počul ten istý Anahad NADA počas Svojho samádhi v jaskyni
v Himalájach. Krišnova flauta je symbol rovnakého Zvuku. TENTO ZVUK JE
ZDROJOM VŠETKÉHO ZJAVENIA Majstrov, ktorým sa zjavuje zvnútra. Je to kvôli
tomu, že Oni poznajú a učia jednu a tú istú pravdu.“
~ Hazrat Inayat Khan (vegetarián)
„Telesné ucho počuje tieto slová. UCHO DUŠE môže priťahovať Božie tajomstvá.“
~ Mawlana Jalaluddin Rumi (vegetarián)
„Ó, Saadi, ty nemôžeš hovoriť hudbou s nepočujúcimi. Človek potrebuje UCHO
DUŠE, ktoré môže prijať tajomstvá.“
~ Saadi Shirazi
„Keď človek opustí aspoň sám seba (ego), môže počuť Božie SLOVO UCHOM svojej
DUŠE.“
~ Attar z Nishapuru
„To je skutočne NEBESKÝ ORCHESTER, Ó Khusro, v týchto desiatich melódiách,
ktoré jogín vstrebáva. S pokojnými zmyslami a mysľou v pokoji, tak hovorí Khusro;
S rozkvetom neobmedzeného výbuchu vo vnútri, odletia všetky chtíče tela a smrteľné
hriechy. Aj Majster má Svoj vlastný nádherný svet, a Khusro je teraz hlboko ponorený
vo svojom Ja.“
~ Hazrat Amir Khusro

DŽINIZMUS
„Ó asketik! MEDITUJ O KOZMICKOM ZVUKU OM pretože je ako dážď na uhasenie
ohňa utrpenia. A je tiež ako lampa, ktorá osvetľuje jemnú podstatu posvätného
učenia. Je to riadenie dobrých skutkov.“
~ Svätý text Jnanarnava

JUDAIZMUS
„[…] nie samým chlebom žije človek, ale všetkým (KAŽDÝM SLOVOM), čo vychádza
z úst Hospodina, ktorý dáva život človeku.
~ Svätá Tóra, D’varim (5. kniha Mojžišova)

RADHA SOAMI SATSANG BEAS
„SHABD, ZVUKOVÝ PRÚD, SLOVO ALEBO DUCH SVÄTÝ nie je predmetom reči
alebo písma. Aby sme tomu porozumeli, môžeme povedať iba toľkoto, a síce, že je to
kvintesencia (podstata) Pána a že to udržuje milióny vesmírov a oblastí. Je to prúd
vedomia duše. Je to NEBESKÁ MELÓDIA. Je to životný prúd, ktorý pochádza
od Pána a preniká všetkým. Pán tvorí a udržuje celý vesmír prostredníctvom tohto
veľkého prúdu moci. PÁNOVE PRÚDY preniknú všade, ako rádiové vlny. Jeho
BOŽSKÁ HUDBA napĺňa celý priestor.
[…]
Shabd je pletivo, ktoré spája všetkých a všetko s Pánom.“
~ Filozofia Majstrov
„Ten, kto sa narodil ako človek a vďaka šťastiu je spojený so ZVUKOVÝM PRÚDOM a
praktikuje ho, je veľký. Je panovníkom panovníkov, lebo bude jedno so Stvoriteľom.“
~ Hazur Maharaj Baba Sawan Singh Ji (vegetarián)
„NEKONEČNÁ HUDBA je úžasná. Nedá sa získať našimi vlastnými mentálnymi
procesmi alebo činnosťami. Dá sa dosiahnuť iba ako výsledok milosti Majstra. Je to
najvyšší dar dokonalého Majstra.“
~ Filozofia Majstrov

SIKHIZMUS
„Spoločenstvom so SLOVOM sa človek stáva príbytkom všetkých cností;
Spoločenstvom so SLOVOM, sa človek stane šejkom, pirom a skutočným duchovným
kráľom; Spoločenstvom so SLOVOM, duchovne slepí nájdu cestu k Realizácii;
Spoločenstvom so SLOVOM, človek prechádza za neobmedzený oceán iluzórnej
hmoty; Ó Nanak! Jemu oddaní žijú vo večnej extáze, lebo SLOVO zmýva všetok
hriech a smútok.“
Pir znamená Svätý. Slovo znamená vnútorný Nebeský Zvuk.
~ Svätý Srí Guru Granth Sahib
„Vznešený je Pán, a povznesený je Jeho príbytok; Ešte vznešenejšie je Jeho SVÄTÉ
SLOVO.“
~ Svätý Srí Guru Granth Sahib
„Cez slovo Guruovho SHABADU, je myseľ podmanená a človek dosiahne stav
Oslobodenia vo svojom vlastnom dome.“
Shabad znamená vnútorný Nebeský Zvuk.
~ Svätý Srí Guru Granth Sahib

TAOIZMUS
„TAO, o ktorom sa dá hovoriť, nie je večné Tao. MENO (Slovo), ktoré je možné
menovať nie je večné MENO. Bez MENA (bez SLOVA) je počiatok Neba a zeme.
MENO je matkou desiatich tisíc vecí.“
~ Tao Te Ťing
„[Človek kráľovskej Cnosti] vidí v najtemnejšej tme, počuje tam, kde nie je žiadny
zvuk. Uprostred tmy iba on VIDÍ ÚSVIT; uprostred ticha, iba on POČUJE
HARMÓNIU.“
~ Čuang-c' (vegetarián)
„ZVUK potom prúdi a rozšíri sa ako zimujúci hmyz, ktorý sa na jar začína hýbať a ja
ho naľakám rachotom hromu, ale na konci neexistuje žiadny záver a na začiatku
žiadna predohra. Teraz mŕtvy, teraz živý; teraz klesá, teraz stúpa, nekonečne
striedajúc svoju nemennosť.“
~ Čuang-c' (vegetarián)
„ZVUK je vlnivý a rytmický, rytmus je vznešený a jasný, a preto škriatkovia a
duchovia odpočívajú vo svojej tme, slnko, mesiac, hviezdy, a súhvezdia pochodujú na
svojich obežných dráhach. Zastavil som ho, kde je veciam koniec, ale tiež nechal ho
plynúť kde neexistuje žiadne obmedzenie.“
~ Čuang-c' (vegetarián)

TEOZOFIA
„Keď prestal počuť mnohé, môže rozoznať JEDNO – VNÚTORNÝ ZVUK, ktorý zabíja
ten vonkajší. Len potom, nie dovtedy, opustí oblasť Asatu, toho falošného, aby prišiel
do ríše Sat, pravdy.
[…]
Pretože potom DUŠA BUDE POČUŤ a spomenie si. A potom do vnútorného ucha
prehovorí – HLAS TICHA…“
~ Hlas ticha od madam H. P. Blavatskej (vegetariánka)

UNIVERZÁLNE BIELE BRATSTVO
„Jedného dňa, keď sa vám OTVORIA UŠI a začnete počuť trochu viac a ďalej ako
teraz počujete, všimnete si, že v celom vesmíre dochádza k pohybu určitých tónov,
ktoré vydávajú predmety – pramene, stromy, listy, a budete POČUŤ MAJESTÁTNU
HUDBU, ktorá sa šíri z jedného konca sveta k druhému a potom pochopíte vnútorný
zmysel života.
A Kristus, skrze Svoje vzkriesenie vás chce zaviesť do tejto koncertnej sály. Zaplatí za
vás, dá vám každému lístok, ale budete mať sluch k pochopeniu tejto BOŽSKEJ
HUDBY, keď vojdete do tej sály a uvidíte ten koncert, to hranie?“
~ Majster Beinsa Douno (vegetarián)

ZOROASTRIANIZMUS
„A zasvätíme sa POČÚVANIU (ktoré počuje naše modlitby), tomu milosrdenstvu,
VYPOČUTIU (nami vyslovenej) pocty, a tomu milosrdenstvu, ktoré je (zobrazené
v odpovedi na našu ponúknutú) chválu.“
~ Avesta, Visperad 21
„Naše modlitby Avesty sú založené na vede o vibráciách (Staota Yasna). Naladíme sa
na Staota Yasna, čo je prvotný Zákon.
[…]
‚Staot‘ je jazyk SVETLA A ZVUKU, ktorý pomáha najlepšie dosiahnuť spoločenstvo
(prijímanie) medzi duchom a dušou.“
~ Ervad Dr. Hoshang J. Bhadha, PhD

V súčasnosti žijúca plne osvietená Majsterka
ZVUK je ako melódia v tomto svete. Preto máme tak radi hudbu, pretože je veľmi
podobná HUDBE NEBA, SLOVU HOVORENÉHO BOHOM, univerzálnemu jazyku,
z ktorého, keď ho počujeme, rozumieme všetkým veciam, rozumieme všetkým
jazykom, rozumieme si navzájom, a navzájom sa ľúbime. Budeme tak živení, tak
nabití energiou touto VNÚTORNOU VIBRÁCIOU, BOŽÍM SLOVOM, HUDBOU
NEBIES, že sa staneme novým človekom.
A Metóda Quan Yin je len čínske pomenovanie pre rozjímanie o BOŽOM SLOVE,
ktoré bude počuť v čase zasvätenia.
A týmto univerzálnym jazykom nás Boh učí všetkému, čo potrebujeme vedieť, ako
riadiť náš život, a ukazuje nám Nebo a Jeho/Jej skutočnú identitu a tiež našu
identitu.
Potom poznáme, že sme jedno s Bohom.
~ V súčasnosti žijúca plne osvietená Majsterka,
zasväcujúca do meditačnej Metódy Quan Yin

Pre viac informácií a voľné stiahnutie, prosím, navštívte:
www.spojenisbohem.cz/
www.spojeniesbohom.sk/

