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Předmluva 

Tato kniha je sestavená z původních citátů zaznamenaných z četných přednášek, interview a 
neformálních rozhovorů s Nejvyšší Mistryní Ching Hai. Výňatky jejího ústního učení byly sepsány 
v průběhu několika let jedním z jejích žáků. Co bylo započato jako sbírka jejích oblíbených citátů, se brzy 
stalo objemnou sbírkou materiálu. Pomocí mnoha jejích žáků, kteří přepsali a přeložili tucty jejích 
přednášek, byla sepsána tato kniha. Díky cílevědomé trpělivosti, oddané lásce, pomoci žáků a milosti 
Mistryně je vám toto dílo nyní předloženo. Celý obsah této knihy jsou původní slova Mistryně, doslova 
zaznamenané. Toto dílo bylo upravováno pouze podle pořadí citátů, gramatiky a interpunkce přepisu. 

Tím, jak promlouvá, může žijící Mistryně navrátit dávnou moudrost do života. Když se hledající osobně 
zúčastní těchto diskusí, je ovlivněn na všech úrovních porozumění, mimo čas a prostor, daleko nad 
jakékoliv mentální pojetí. Tento typ Mistrů, kteří si plně uvědomili svrchovanou povahu svého nitra, 
poskytuje dokonalé zrcadlo nejvznešenějších a Božských kvalit, které jsou v nás všech, obraz našich 
vlastních možností k realizaci svého mistrovství. Když se člověk setká s tímto dokonalým obrazem, jeho 
život se začne vzdalovat od strachu a pochyb o sobě samém a začne směřovat k větší toleranci a soucitu, 
větší naději a radosti. Tuto zkušenost zažily nesčetné tisíce lidí v přítomnosti Nejvyšší Mistryně Ching 
Hai. Promlouvá nad a mimo obecnou filozofii a teologii, odráží pravdu, která je přímo v srdcích všech 
hledajících. Tento typ zkušenosti se nedá vyjádřit pouhými slovy, je to spíše neviditelné spojení nás všech 
navzájem a s nekonečnem. Díky jejím slovům, očím a hlasu může člověk získat nezměrné požehnání a 
inspiraci. S Její pomocí a praktikováním meditace Metodou Quan Yin může člověk rychle pokračovat na 
cestě k úplnému osvícení. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai je proslulá po celém světě svou velkou moudrostí, smyslem pro humor, 
pokorou a hlubokým soucitem. Cestovala po celém světě a věnovala Sebe a Svůj čas, aby ostatní učila, že 
Pravda, kterou všichni hledáme, není daleko. Její znalost mnoha kultur (mluví plynně pěti jazyky – 
anglicky, německy, francouzsky, čínsky a vietnamsky) jí dovoluje vyjádřit jedinou nadčasovou pravdu 
mnoha způsoby, aby každý jednotlivec dostal svou vlastní odpověď, podle vlastní potřeby.  

Denní praxí meditační techniky, která se nazývá Metoda Quan Yin („rozjímání o Vnitřním Zvuku“), 
můžeme všichni porozumět velké radosti, soucitu a Nebeskému požehnání, popisovanému 
v náboženských a duchovních svatých písmech na celém světě. Toto živé učení je více než jen prostá 
meditační technika. Přináší každému, kdo si to upřímně přeje, schopnost přenést meditační stav do všech 
oblastí života. Poskytuje každému z nás způsob, jak mít pravou lásku a porozumění pro naše bližní, 
podílet se na společenském životě a přitom si stále uchovat jasnou mysl, bez starostí a připoutanosti. Je to 
cesta, jak nalézt svobodu tady i mimo tento svět.  

Nejvyšší Mistryně Ching Hai poskytuje toto vše bezplatně, bez jakýchkoliv podmínek každému, kdo 
hledá pravdu. Osobně nepřijímá žádné dary, všechny její veřejné přednášky jsou bezplatné. Zasvěcení do 
meditační Metody Quan Yin je dáno každému, kdo je skutečně oddán svému duchovnímu vývoji. 
Nejvyšší Mistryně říká, že duchovní učitel by nikdy neměl přijímat od svých žáků peníze za něco, co již 
sami vlastní. Pouze otvírá bránu k naší vlastní vnitřní moudrosti a pak nás vede a chrání až k úplné 
realizaci našeho vlastního vnitřního pokladu. 

Kéž vás Pravda vede na vaší cestě k vašemu vlastnímu velkému probuzení. 
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Ať už jako autorka uměleckých návrhů nebo jako duchovní Učitelka, Nejvyšší Mistryně Ching Hai miluje 
všechny způsoby vyjádření vnitřní krásy. Z toho důvodu pro Vietnam používá název „Au Lac“ a pro 
Taiwan „Formosa“. Au Lac je starobylé jméno pro Vietnam a znamená „štěstí“. Jméno Formosa mnohem 
lépe odráží krásu ostrova a jeho obyvatel. Mistryně cítí, že používání těchto jmen přináší duchovní 
povznesení a štěstí zemi a jejím obyvatelům. 

Logo SM, používané pro Supreme Master (Nejvyšší Mistryně), označuje sílu Nejvyššího Mistra uvnitř 
každého člověka. Logo je protkané červenou a zlatou barvou. Červená symbolizuje fyzické tělo, zatímco 
zlatá reprezentuje zářivou přirozenost Buddhy a Království Boha uvnitř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento text přeložili a k tisku připravili členové Mezinárodní asociace 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai a je zdarma ke stažení na adrese: 
www.SpojenisBohem.cz 

 
Videozáznamy přednášek jsou k dispozici v originále na adrese: 

www.SupremeMasterTV.com 
s českými a slovenskými titulky na adrese: 

www.SupremeMasterTV.cz 
 

Anglické WWW stránky: The Supreme Master Ching Hai International Association (Formosa: čínsky, anglicky) 
http://www.GodsDirectContact.org.tw/eng/index.htm 
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Úvod 
 
 

Každý člověk už někdy uvažoval o hlubším smyslu svého života. Denně jsme svědky utrpení, 
způsobeného naší nevědomostí a často se cítíme bezmocní to změnit. Také jsme však požehnáni krátkým 
zábleskem hlubokého náhledu a radosti, který přináší dočasné uspokojení a naději našim ztraceným 
duším. Bez ohledu na přílivy a odlivy našich životů se stále vrací otázky: „Odkud přicházím? Co je smysl 
mého života? Proč jsem tady? Kam odejdu po smrti?“ Kdybychom hledali odpovědi na tyto otázky, 
otevřeli bychom se mnoha filozofiím a praktikám, některým bezpečnějším, některým rychlejším, ale 
v žádném případě to není snadný výběr. 

Toto hledání se může jevit jako putování bludištěm, kdy nevíme kudy kam. Nesčetné dopravní značky 
ukazují do různých směrů, matou nás a my stále hledáme mimo sebe. Hledáme úlevu od nepopsatelné 
touhy, prázdnoty, která je ukryta za zmatkem našich životů. V den, kdy se octneme v přítomnosti pravého 
duchovního Mistra, víme, že hledání skončilo. Tento žijící učitel nám dokazuje, že úplné vysvobození a 
dosáhnutí vlastního mistrovství je možné v tomto životě. My to pouze musíme žádat, neboť nám to patří. 

Když odebereme vše, co nás odděluje od světa okolo nás, shledáme, že zůstane pouze láska a to je naše 
pravá podstata. Poté, co nás žijící Mistr představí naší vlastní božské přirozenosti, všechny naše předchozí 
iluze o naší totožnosti začnou mizet. Místo, abychom se museli více učit, začneme se odučovat, opustíme 
zbytečné negativní zvyky a způsoby myšlení. Naše cesta je teď před námi na naší pouti zpátky Domů. 

Když poutník zbloudí, musí najít vyšší výhodný bod, aby získal lepší rozhled. Čím výše se dostane, tím 
širší a jasnější bude jeho vize. Brzy objeví, že zlověstné tmavé stíny, které se mu jevily jako skála, jsou 
pouze křoviska v divočině. Podobně, čím výše se dostaneme na naší vnitřní cestě, tím více se nám odhalí 
naše strachy a falešná omezení. Naučíme se je vidět takové, jaké jsou, a necháme je být, jako kdybychom 
odložili starý obnošený oděv. Když se dostaneme nad náš vnější vzhled, nevidíme už oddělení a cítíme se 
s každým spojeni. Barva naší kůže a řeč, kterou hovoříme, mohou být různé, ale naše nejvnitřnější obavy 
a touhy jsou totožné. Jak poznáváme naše pravé Já, získáváme pohodu a porozumění jak v nitru, tak i 
daleko mimo nás. 

Pokud se cítíte připraveni začít takovou cestu, tato kniha vám poskytne neocenitelné vedení a požehnání, 
tolik potřebné v současné době. Nejvyšší Mistryně Ching Hai se věnuje velmi specificky některým 
nejčastějším otázkám, kladeným hledajícími ve světě. Objasňuje často špatně pochopené pojmy, aniž by 
je příliš zjednodušovala. Sbírka jejích učení je praktická příručka k vašemu vlastnímu hledání pokladu. 
Poskytne vám plán, který vše zahrnuje a varuje vás před překážkami na cestě, učí vás, jak se připravit. 
S Nejvyšší Mistryní Ching Hai po boku jistě najdete svou cestu Domů. 
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Nebeský kardinál Nejvyšší 
Mistryně Ching Hai 

V průběhu věků navštěvují lidstvo výjimeční jedinci, jejichž jediným smyslem je duchovní povznesení 
lidstva. Jedním z těchto návštěvníků byl Ježíš Kristus, podobně jako Šákjamuni Buddha a Mohamed. Tito 
tři nám jsou dobře známí, ale je mnoho dalších, jejichž jména neznáme. Někteří učili veřejně a znalo je 
nemnoho lidí, jiní zůstali anonymní. Tito jedinci byli v různých dobách a v různých zemích označováni 
různými jmény. Říkalo se jim Mistr, Avatár, Osvícený, Spasitel, Mesiáš, Matka Boží, Posel, Guru, Žijící 
světec a podobně. Přicházeli nám nabídnout to, čemu se říká Osvícení, Spasení, Realizace, Vysvobození 
či Probuzení. Použitá slova se mohou lišit, ale v podstatě všechna znamenají totéž. Návštěvníci téhož 
Božího původu, téže duchovní velikosti, morální čistoty a síly pozvednou lidstvo obdobně jako světci 
v minulosti; jsou dnes mezi námi, i když jen málo lidí o jejich přítomnosti ví. Jedním z nich je Nejvyšší 
Mistryně Ching Hai. 

Mistryně Ching Hai není příliš pravděpodobným kandidátem na to, aby byla široce uznávána jako Žijící 
světice. Je to žena, a mnoho buddhistů i dalších lidí věří mýtu, že žena se nemůže stát Buddhou. Pochází 
z Asie, a mnozí lidé ze Západu očekávají, že Spasitel vzejde z jejich vlastní kultury. Avšak ti z nás – jsme 
z celého světa a patříme k mnoha různým náboženským vyznáním, kdo jsme ji poznali a následujeme její 
učení, víme, kdo a co Mistryně Ching Hai je. K tomu, abyste to poznali, je zapotřebí otevřené mysli a 
upřímného srdce. Také to od vás bude vyžadovat čas a pozornost, ale jinak nic. 

Lidé tráví většinu času tím, že si vydělávají na živobytí a starají se o své materiální potřeby. Pracujeme, 
abychom učinili své životy i životy svých milovaných co nejpohodlnější. Když máme čas, věnujeme 
pozornost takovým věcem, jako je politika, sport, televize nebo nejnovější skandál. Ti z nás, kdo zažili 
milující sílu přímého vnitřního kontaktu s Božským, vědí, že nic většího v životě není. Pociťujeme, že je 
škoda, že tato dobrá zpráva není známa širší veřejnosti. Řešením všech životních bojů je sedět tiše 
ve svém nitru a čekat. Víme, že Nebesa jsou na dosah. Promiňte nám, když chybujeme svým nadměrným 
nadšením a říkáme věci, které se mohou dotknout vaší racionální mysli. Je těžké, abychom zůstali zticha, 
když vidíme to, co vidíme, a víme to, co víme. 

My, kteří se považujeme za žáky Nejvyšší Mistryně Ching Hai a provádíme Její metodu (meditační 
Metoda Quan Yin), vám nabízíme tuto úvodní knížku a doufáme, že vám pomůže více se přiblížit osobní 
zkušenosti Božského naplnění, ať již prostřednictvím naší Mistryně, nebo někoho jiného. 

Mistryně Ching Hai učí důležitosti meditace, vnitřního rozjímání a modlení. Vysvětluje nám, že musíme 
objevit přítomnost Boží ve svém vlastním nitru, chceme-li být v tomto životě opravdu šťastní. Říká nám, 
že osvícení není ezoterická a nedosažitelná záležitost, ke které mohou dospět pouze ti, kdo se vzdálí od 
společnosti. Jejím úkolem je probudit přítomnost Boží v našem nitru, zatímco my žijeme normální život. 
Prohlašuje: „Je to takto. Všichni známe Pravdu. Jde jen o to, že jsme ji zapomněli. Proto někdy musí 
někdo přijít a připomenout nám smysl našeho života, proč Pravdu musíme najít, proč musíme meditovat, 
proč musíme věřit v Boha.“ Nikoho nežádá, aby ji následoval. Nabízí prostě jako příklad své vlastní 
osvícení, aby ostatní mohli dosáhnout konečného vysvobození. 

Tato knížka je úvod do učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Uvědomte si, prosím, že uvedené přednášky, 
poznámky a citáty přednesené Mistryní Ching Hai byly nahrány, přepsány, někdy přeloženy z jiných 
jazyků a pak upraveny ke zveřejnění. Doporučujeme vám, abyste si poslechli nebo se podívali na 
originální kazety. Získáte tak z tohoto zdroje mnohem bohatší zážitek z její přítomnosti než z psaného 
slova. Samozřejmě, že nejúplnější zkušenost představuje setkání s Mistryní osobně. 
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Pro některé lidi je Mistryně Ching Hai matkou, pro jiné je otcem a pro ostatní jejich milovanou. 
Přinejmenším je nejlepší přítelkyní, kterou jste kdy měli na tomto světě. Je zde, aby dávala, ne aby brala. 
Za své učení, pomoc a zasvěcení nebere žádné poplatky. Jediná věc, kterou od vás vezme, je vaše trápení, 
váš smutek a bolest. Ale pouze v případě, že to chcete vy sami! 
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Životopis Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai 

Mistryně Ching Hai se narodila v Au Lac (Vietnam). Její otec byl vysoce vážený přírodní lékař. Velice 
ho zajímalo studium světové literatury a zejména filozofie. Mezi jeho oblíbená díla patřily spisy Lao-c' a 
Čuang-c', jež byly Mistryni Ching Hai dostupné již v dětství. V těchto knihách a dalších buddhistických 
textech si četla ještě dříve, než začala chodit do základní školy. 

Přestože její rodiče byli katolíci, byli otevřeni i buddhismu. Její babička byla buddhistka. Mistryně se 
svojí babičkou ráda trávila čas a ona ji seznámila se svatými písmy a buddhistickými rituály. Díky tomuto 
zázemí získala Mistryně Ching Hai velmi otevřený postoj vůči náboženství. Ráno chodívala do 
katolického kostela, odpoledne do buddhistického chrámu a večer naslouchala přednáškám svatých učení. 
Toto v ní vyvolalo mnoho duchovních otázek, jako: „Odkud jsme přišli? Jak vypadá život po smrti? Proč 
se lidé navzájem tolik liší?“ 

V jedné době byl v jejím městě nedostatek lékařů a zdravotních sester, a proto Mistryně po vyučování 
vypomáhala v nemocnici. Myla pacienty, vyprazdňovala mísy a plnila úkoly, aby ulehčila utrpení lidí. 

Mistryně měla vždy slabost pro zvířata a často si brala domů poraněné zvíře, starala se o něj a pustila ho 
na svobodu. Když viděla zabíjet zvíře, plakala a přála si, aby mohla zabránit utrpení, které není nutné. 
Byla celý život vegetariánka (veganka) a vždy ji odpuzoval pohled na zabíjení a na maso. 

Nějakou dobu pracovala v Německu jako překladatelka pro Červený kříž, překládala mezi vietnamštinou, 
němčinou a angličtinou, a také dobrovolně pracovala dlouhé hodiny ve službě pro uprchlíky z Au Lac. 
Dělala to na úkor svého zdraví a pohodlí. Při práci pro Červený kříž se Mistryně Ching Hai dostala do 
styku s uprchlíky z mnoha zemí. Neustále kolem sebe vídala utrpení a zmatky způsobené válkou a 
přírodními katastrofami. Mistryně velmi trpěla, když se snažila mírnit bolest, kterou viděla a uvědomila 
si, jak je pro jedince nemožné zabránit utrpení lidstva. Toto ji silně pohánělo k tomu, aby nalezla 
osvícení, protože zjistila, že jen to může pomoci zmírnit bolest lidstva. S tímto cílem praktikovala 
meditaci dokonce mnohem vážněji. Vyhledávala nové učitele, četla vše, co našla, a vyzkoušela mnoho 
různých metod. Přesto však cítila, že to nefunguje, že nezažívá duchovní zkušenosti, o kterých četla ve 
svatých písmech a že nedosahuje stavu osvícení. To pro ni bylo velice frustrující. 

V Německu byla Mistryně Ching Hai šťastně provdána za německého vědce, který měl dva doktoráty. 
Byl to vlídný manžel a podporoval ji. Stal se vegetariánem, doprovázel svou ženu na poutních cestách a 
podporoval ji při její charitativní práci. Přesto Ching Hai cítila, že z manželství potřebuje odejít, aby 
mohla následovat své duchovní cíle. Vedla o tom dlouhé hovory se svým manželem a k odloučení došlo 
s jeho souhlasem. Bylo to neobyčejně obtížné rozhodnutí pro oba, ale ona měla naléhavý pocit, že je to 
rozhodnutí správné. Potřebovala věnovat svoji celou pozornost k dosažení osvícení. 

Poté co opustila manželství, hledala Mistryně dokonalou metodu, která by člověka dovedla k vysvobození 
v jediném životě. V Surangama sútře Šákjamuni Buddha řekl, že Metoda Quan Yin je nejvyšší ze všech 
metod. Žádný z učitelů Mistryně ji neznal, takže cestovala a všude hledala toho pravého Mistra. Nakonec 
po mnoha letech nalezla jednoho himálajského Mistra, který ji zasvětil do Metody Quan Yin a dal jí 
Božský přenos, který tolik let hledala. Poté, co nějaký čas praktikovala Metodu Quan Yin, dosáhla 
úplného osvícení. Nějakou dobu žila v odloučení v Himálajích, praktikovala a prohloubila své 
porozumění. 

Nakonec Mistryně Ching Hai odcestovala na Formosu (Taiwan). Jednoho večera, během tajfunu se 
silným deštěm, když meditovala v místnosti za malým chrámem, zaklepala na její dveře skupina lidí. 
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Když se jich Mistryně zeptala, proč přišli, odpověděli: „Quan Yin Bódhisattva (Bohyně Milosti) 
vyslyšela naše modlitby a řekla nám o Vás, že jste velký Mistr a že Vás máme požádat o metodu, 
abychom dosáhli vysvobození.“ Mistryně se je pokusila poslat pryč, ale oni neodešli. Nakonec Mistryně, 
dojata jejich upřímností a oddaností, souhlasila s tím, že je zasvětí, ale až po té, co projdou 
několikaměsíčním pročištěním a budou souhlasit s tím, že přejdou na vegetariánskou stravu. 

Mistryně Ching Hai, od přirozenosti nesmělá, nehledala žáky, aby je učila. Ve skutečnosti utíkala před 
lidmi, kteří jí hledali. To se stalo v Indii, v Německu, na Formose a ve Spojených státech, kde žila 
skromným životem buddhistické mnišky. Když byla potřetí „objevena“ na Formose, uvědomila si, že 
nemůže utíkat před nevyhnutelnými úkoly, které před ní leží. Začala se dělit o poselství Pravdy se všemi, 
kdo si ho přáli slyšet a upřímné studenty začala zasvěcovat do Metody Quan Yin. 

Dílo Mistryně Ching Hai se rozšířilo ústním podáním od oné první skupinky z Formosy k mnoha 
milionům lidí. Cestovala a učila v Asii, Spojených státech, Latinské Americe, Austrálii a Evropě. Mnoho 
lidí různého postavení a různé náboženské minulosti, udělalo s její pomocí velké duchovní pokroky. Na 
celém světě nalezneme vděčné přátele a žáky, kteří jsou připraveni a jsou ochotni pomoci ostatním se učit 
od jejich milované Nejvyšší Mistryně. 

Kromě toho, že pomáhá nespočetnému počtu lidí Svým duchovním učením a zasvěcováním, Mistryně 
Ching Hai užívá svoji bezmeznou lásku a energii, aby pomohla těm, kdo trpí nebo jsou v nouzi. 
V předešlých letech se její humanitární úsilí dotklo srdcí a životů milionů lidí po celém světě. Mistryně 
nerozlišuje mezi utrpením vzniklým duchovní nevědomostí, materiálním nedostatkem nebo náhodnými 
událostmi. Kdekoliv je utrpení, ona pomůže. 

Některé humanitární aktivity Mistryně Ching Hai v posledních letech byly zaměřeny na: bezdomovce ve 
Spojených státech; oběti požáru na jihu Kalifornie; oběti mnoha povodní na Středozápadě Spojených 
států, ve střední a východní Číně, Malajsii, Au Lac, Holandsku, Belgii a Francii; stárnoucí postižené 
v Brazílii; ty, kteří byli vystěhováni během erupcí Mt. Pinatubo na Filipínách; oběti pohrom na severu 
Thajska; rodiny trpící nedostatkem na Formose a Singapuru; malomocné na Molokai, Havaji; duchovní 
komunity v Indii, Německu a Ugandě; rodiny mentálně postižených dětí na Havaji; oběti tragedie 
z 9. listopadu v New Yorku a oběti zemětřesení v Los Angeles, Turecku a na Formose (Taiwan); veterány 
Spojených států; sirotky v Au Lac; instituce zdravotnických výzkumů na AIDS a rakovinu ve Spojených 
státech; a mnoho, mnoho dalších. Samozřejmě musíme také zmínit nikdy nekončící a neúnavné úsilí 
Mistryně Ching Hai pomoci utečencům z Au Lac, žijícím uvnitř a mimo utečenecké tábory. 

I když nevyhledávala žádná uznání, Mistryně Ching Hai byla uznávána a oceněna pro její humanitární 
práci vládami po světě. Například 25. říjen 1993 byl prohlášen starostou Honolulu na Havaji „Dnem 
Mistryně Ching Hai“, stejně jako byl 22. únor 1994 prohlášen guvernéry států Illinois, Iowa, Wisconsin, 
Kansas, Missouri a Minnesota. Obdržela také „Cenu světového míru“ v Honolulu a „Cenu světového 
duchovního vůdce“ na slavnostním ceremoniálu v Chicagu 22. února 1994. Gratulace jí na obřad do 
Chicaga zaslalo mnoho vládních činitelů z celého světa, včetně prezidentů Clintona, Bushe a Reagana. 
Byl jí také udělen titul „Čestný občan Ameriky“ a v roce 2006 jí byla udělena Gusiho cena míru. 

V nedávných letech se Mistryně Ching Hai věnovala také tvořivému vyjádření krásy, kterou má ve svém 
nitru. K její umělecké tvorbě patří obrazy, ozdobné vějíře, lampy, kolekce šatů, návrhy šperků a písně. 
Mnoho těchto věcí je tvořeno se záměrem podporovat charitativní práci. 

Mistryně Ching Hai nám řekla, že nebyla vždy osvícená. Žila normální světský život a z vlastní 
zkušenosti zná naše problémy, bolesti, vášně, touhy a pochyby. Zná také Nebeské říše Království Božího 
a ví, jak se tam odtud dostat. Jejím jediným úkolem v této fázi jejího života je pomáhat nám na naší cestě 
od utrpení a zmatku neprobuzeného stavu k blaženosti a absolutní jasnosti úplné realizace Boha. Pokud 
jste připraveni, ona je tady, aby vás vzala Domů! 
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Mistryně Ching Hai je neobvykle otevřená vůči všem náboženstvím. Studovala a učí slova Ježíše, 
Buddhy, Mohameda, Lao-c' a mnoha jiných. Vždy znovu zdůrazňuje, jak velice jsou si velká učení 
podobná, a umožňuje nám, abychom prostřednictvím jejích očí viděli, že všichni velcí Mistři učí stejnou 
Pravdu. Často vysvětluje, jak vznikla různá náboženská přesvědčení jen na základě různých názorů, 
různých lidí, v různých zemích a v různých dobách. 

Mistryně Ching Hai dává zasvěcení a pořádá nejrůznější přednášky pro studenty a lidi, kteří mají zájem, 
podle prostředí a kultury, ze kterých vyšli, nevyjímaje křesťany, muslimy, buddhisty, židy, hinduisty, 
taoisty nebo ateisty atd. Hovoří plynule anglicky, francouzsky, německy, čínsky a jazykem Au Lac. Ti, 
kdo si přejí naučit se a praktikovat Metodu Quan Yin s Mistryní Ching Hai, jsou vítáni, aby od Ní získali 
zasvěcení. 
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Život na zemi 

Kdo jsme 

 Náš život je jako sen, ze kterého jsme se neprobudili. Poté, kdy náš duch byl probuzen, objevíme svou 
pravou povahu, ať už jsme spali jakkoliv dlouho. Během osvícení vystoupíme na vyšší úrovně existence 
a vidíme život z velmi odlišného úhlu. Všechno probíhá velmi rychle, bez námahy a dramatu. Jako ve 
filmu, kdy někdo zemře, a my víme, že je to pouze film. 

Všichni jsme filmové hvězdy a svět je velké jeviště. Hrajeme různé role, život za životem, někdy jako 
manžel, manželka, ministr nebo královna. Někdy hrajeme méně žádoucí role. Hrajeme je nevědomky a 
ptáme se sami sebe, proč musíme hrát tyto role, proč je někdo na trůně a já jsem pouze sekretářka. 

Ti, kdo jsou probuzeni, vědí, že svět je pouze jeviště, na kterém se učíme, abychom splnili naše potřeby a 
tužby a dostali se blíže k dokonalosti. 

Úrovně existence 

Způsob, jak většina lidí žije svůj život, ještě není úplný a není zrovna ideální k získání štěstí a 
moudrosti. Je mnoho způsobů existence. První z nich je fyzická úroveň. Většina lidí žije svůj život na této 
úrovni, kde hledání smyslových potěšení je hlavní cíl, ať už je to láska k jídlu, ke spánku, ke všem 
druhům fyzického štěstí. Také máme sklon k lenosti. Pracujeme pouze proto, že si musíme vydělat na 
živobytí, ale nevidíme v tom náš ideál a nedáváme do toho srdce. Obvykle neradi pracujeme a pokud ano, 
jen pro náš blahobyt. Je pro nás obtížné pracovat pro celé lidstvo. 

Druhou úroveň nazýváme emocionální. Tito lidé mají velmi silné názory a můžeme říci, že jsou 
dominantní a autoritativní. Mají vždy pravdu a očekávají, že ostatní budou dělat to co oni. Mnoho 
diktátorů nebo takzvaných velkých vůdců extrémních hnutí patří k této skupině. I ti, kdo mají dobré 
úmysly, když udělají něco špatně, nepřipustí to, nepokusí se situaci napravit. Právě v tom tkví nebezpečí, 
protože jim chybí flexibilita. 

Na třetí úrovni žijeme rozumově, ve fyzické mysli, která je, bohužel, pouze vynikající počítač, který 
může všechno zaznamenat a třídit bez jakékoliv inteligence a posouzení. Ale bez inteligence duše je mysl 
pouze automatický stroj. Lidé na této úrovni jsou obecně více uzavřeni do sebe a schovávají se do 
nějakého ideálu. Jsou určitým způsobem nafoukaní, nestarají se o to, co se děje ve světě, bez opravdové 
touhy se zlepšit nebo změnit. Myslí si, že jsou dokonalí tak, jak jsou, a mnoho z nich se považuje za 
osvícené. 

Další úroveň je úroveň duše, seberealizace, protože se ztotožňujeme s duší. Víme, že my a naše duše, 
zdroj naší inspirace a štěstí, jsou totožné. Víme, že nejsme tělo. Snažíme se pomoci světu a pomoci sami 
sobě. Avšak ani toto není nejvyšší úroveň, protože stále ještě máme ego a to zná svou sílu. I když 
prohlásíme: „Já a můj otec jsme jedno“, stále jsou to dva, stále je tam jeden navíc! (Smích.) 

Pak přijde úroveň Boha, božské vědomí a realizace. Bůh není nic jiného než my sami. Na chvíli jsme si 
na předchozí úrovni mysleli, že Bůh byl od nás oddělen. Není to snadné vysvětlit, ale poprvé jednáme bez 
uvažování, aniž bychom dokonce věděli, co činíme. Stáváme se původcem všeho, aniž bychom sbírali 
karmu. Toto je, co Ježíš popisoval, když řekl: „Ne já – můj Otec činí.“ 
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Smysl našeho života na Zemi 

Každý z nás dostal lidský život pouze k tomu, aby realizoval Boha. Pokud opustíme tuto povinnost, 
nebudeme nikdy šťastni ani v tomto, ani v mnoha příštích životech. Abych vám řekla pravdu, toto je 
jediný důvod pro lidské utrpení, nic jiného. Kdybychom si uvědomili, jak jsme bojovali v matčině lůně, 
jak jsme litovali chyb, kterých jsme se dopustili v minulých životech, jak jsme slibovali Bohu využít tento 
život velmi smysluplně, abychom mu sloužili, dříve, než jsme se narodili, pak bychom nikdy 
nepromarnili ani vteřinu myšlením na něco jiného, ale snažili bychom se co nejlépe ve veškerém našem 
volném čase realizovat Boha! 

Ale jakmile se narodíme do tohoto světa, zapomeneme na vše, protože to je zákon materiálního světa 
nechat lidi zapomenout. Proto je nezbytné, aby přišel Mistr a upamatoval nás znovu, znovu a znovu, až si 
opět vzpomeneme, co jsme v matčině lůně slíbili Bohu. Možná si to nepamatuje náš fyzický mozek, ale 
naše duše, naše moudrost si to bude pamatovat. 

Protože Bůh chce přes nás požehnat zem, přišli jsme dolů, abychom byli spojovacím článkem mezi 
Nebem a zemí. Zapomněli jsme na své velké poslání, protože jsme byli tak dlouho vyčerpáni a unaveni. 
Proto přichází Mistr, aby nám připomenul naši pravou přirozenost. Proto jsme tady. 

Pokud praktikujeme upřímně, co nás naučili během zasvěcení, dosáhneme rovnováhy mezi Nebem a 
zemí, pokračujeme v našich světských povinnostech a současně poznáváme Království Nebe. I když 
musíme plnit různé světské povinnosti, měli bychom ukončit ty, které lze. Nicméně naší prvořadou 
povinností na zemi je požehnat ji, aby se stala Rájem, aby veškeré živé bytosti mohly vést příjemný život 
a přitom se současně vyvíjely krok za krokem k vyššímu vědomí. Jinými slovy sloužíme, abychom 
pomohli evoluci vesmíru tím, že probudíme a používáme božskou sílu v nás. 

Proto žádáme zasvěcení, které vede k okamžitému osvícení, poskytující nám sílu, kterou můžeme 
okamžitě použít tak, abychom co nejlépe sloužili světu. Nestačí pouze rozvíjet tělesnou nebo fyzickou 
sílu a poskytovat ji světu. To je důvod, proč náš svět stále zůstává, jaký je dnes, i když celé lidstvo touží 
po vyšším vývoji a lepším světě. Je na čase, abychom znovu objevili tuto největší sílu v nás, tak brzy, jak 
je to možné, aby se náš život na zemi změnil k lepšímu a příští generace mohly vyrůstat v lepším 
prostředí. Pozorujeme-li současný bídný stav našeho světa, rozpoznáme až příliš dobře absolutní 
nezbytnost okamžitého osvícení, nejen pro prospěch naší generace, ale pro nejlepší odkaz, který můžeme 
zanechat potomstvu. To je pravá láska v akci. 

Otázka: Mistryně, proč se máme tak velmi snažit jít do Nebe, když si tolik užíváme život na planetě Zemi? 
Mistryně: Ach, potom se prosím nesnažte. Kdo vám řekl, abyste se tak velmi snažili? (Mistryně se 
směje.) Jenom lidé, kteří chtějí odejít, by měli odejít. Pokud si tolik užíváte tento svět, je to pro vás dobré, 
hodně štěstí; doufám, že si ho budete užívat dlouho (smích), protože nikdo nikdy neví, co přinese zítřek. 
To je ten problém. Pokud bychom si mohli stále užívat v tomto světě, pokud bych se vám mohla zaručit, 
že na tomto světě nikdy nebudete trpět a budete si nadále užívat celý svůj život, příští život a příští život, 
potom neuvažujte o Nebi. Ale to vám nemůže zaručit nikdo. Sami to vidíte. Všichni králové, všechna ta 
slavná hierarchie, králové a královny, kde teď jsou? Užívali si více než vy, více než se vám kdy bude 
zdát. Kde jsou teď? Co teď dělají? Kde jsou jejich potěšení? Odpovědi znáte. 

Otázka: Jaký je smysl života? Jak můžeme vědět, že reinkarnace skutečně existuje? Co je to duše a jaký je její 
původ? 
Mistryně: Ach! To je hrůza! Tolik otázek. Jaký je smysl života? Myslím, že to můžeme poznat jedině po 
osvícení. Kdybych vám teď toho řekla příliš mnoho, nerozuměli byste, dokonce byste mi ani nevěřili. 
Smysl života je ten, že nás sem Bůh poslal, abychom požehnali světu svou vnitřní silou. Ale my tolik 
žehnáme a vyčerpáváme sami sebe. Spotřebovává se náš poklad, vyčerpává se naše síla a my se teď 
potřebujeme znovu dobít. A nevíme to. Má mise tedy je, že jsem vás přišla znovu nabít. Potom můžete 
znovu požehnat tomuto životu a tomuto světu. A potom můžete odejít Domů, ne s prázdnýma rukama, ale 
plní a blažení, jako jste byli původně, od časů bez počátku. 
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Budoucnost je v našich rukou 

Je na vás rozhodnout se, zda vstoupíme do nové osvícené doby či ne. To nemohu říci ani já ani nikdo 
jiný. Pokud budeme všichni osvícení nebo mnoho z nás bude osvícených, potom vstoupíme do nové 
osvícené doby. Jinak nezáleží na tom, co kdo předpovídá a co kdo říká o tom, v jakém jsme věku, k čemu 
to je? Stále žijeme v temnotě. 

Mnoho takzvaných jasnovidců a proroků předpovědělo, že se ve světě stane mnoho vážných katastrof 
současně. V různých zemích a v různých obdobích měli různí lidé stejné vize. Tito lidé skutečně viděli do 
budoucnosti, nebyly to jen náhodné vize. Nicméně, možná, že dobře praktikujeme. Naši praktikující jsou 
v mnoha zemích a založili velká meditační centra. Když meditujeme ve skupině, naše síla je velice 
mocná. Takže si myslím, že svět ještě může být zachráněn. Když se společně upřímně pro něco modlíme 
nebo společně praktikujeme, můžeme vytvořit obrovskou atmosféru míru a to bude mít ohromný efekt. 

Můžeme zachránit náš svět, místo abychom zabíjeli ostatní pro naše vlastní přežití. Měli bychom znovu 
vybudovat náš způsob života, žít morální život, živit se vegansky, rozvíjet se mentálně i fyzicky, a pak 
přijdou okamžité výsledky. Náš svět se okamžitě změní! Kdyby všichni sázeli stromy, místo aby je 
poráželi, byli bychom brzy zachráněni. Během deseti let by se změnil svět, bez jakéhokoliv problému. 
Opravdu je naděje, ale pouze ve spolupráci nás všech. 

Proto doufám, že lidé ve světě se rychle probudí. Přeji si, abyste šířili toto poselství ke každému, řekli 
lidem, abychom společně zachránili tuto zem. Co jiného bychom měli dělat? V nebi žijí pouze ctnostní 
lidé. Kdyby země už neexistovala, kam by šli všichni lidé, kteří nejsou tak dobří? Proto musíme vynaložit 
nějaké úsilí pro méně žádoucí lidi. Tato planeta země je velmi drahocenná. Pokud by si Bůh přál ji 
potrestat, zničit, pak bychom nemohli učinit nic jiného, než podrobit se jeho vůli. Ale pokud ještě může 
být zachráněna, tak bychom ji měli zachránit. Je to proto, že tento svět je velmi dobrá škola, kam se může 
přijít mnoho duší učit a růst. 

Všichni si dělají starosti s koncem světa. Skutečně to někteří lidé předpověděli a způsobili mnoha lidem 
starosti. Ale i kdyby svět skončil, osvícení lidé se tím nikdy nebudou trápit, protože vědí, jaký je tento 
svět a že jednoho dne skončí. Ale věčný život stále pokračuje a nic to nemůže ovlivnit. My jsme tento 
věčný život, máme moudrost, láska je naše přirozenost a toto nemůže být zničeno žádnou bombou. 
Nemůže to být omezeno časem a prostorem. Proto Mistři zasvětí žáky bez omezení prostoru a času. 
Mistři nemusí být vždy tam, kde jsou žáci, ale mohou jim pomoci a požehnat jim. Žáci vyrostou 
k mistrovství a budou dělat to samé. Takže „Cokoli dělám já, můžete i vy“, to nám řekl Ježíš. 

V této době mnoha problémů a katastrof máme také velkou naději, protože Bůh určil mnoha světcům 
přijít do našeho světa a jejich poselství jsou téměř totožná. Říkají, že nejprve máme hledat Království 
Boha a pak vše ostatní bude v pořádku. Normálně se snažíme nejprve starat o světské problémy, bereme 
věci do svých rukou, snažíme se řídit vesmír, ale vždy se cítíme velmi zklamáni. I ten nejlepší politický 
vůdce může uspokojit lid pouze dočasně a dopřát mu určitý druh materiálního pohodlí. Ale nemůžeme se 
starat o celý svět jenom politickými nebo jinými schopnostmi. To je právě problém. Ať už jsou naše 
úmysly jakkoliv dobré, musíme nejprve hledat Království Boha, svrchovanou sílu v nás, se kterou jsme 
spojeni. Proto se říká: „Bůh stvořil člověka k obrazu svému.“ (Genesis.) Obraz neznamená náš tvar, tělo 
nebo způsob života. Je to podoba neviditelné síly, ze které jsme stvořeni. 

Dokonce i když jsme osvíceni, nemůžeme změnit svět. Můžeme pouze domlouvat a přivést lidi k tomu, 
aby se změnili. Proto musíme začít sami se sebou. Nemůžeme sedět a čekat na zázraky. Nikdo nemůže 
změnit svět, ani tisíce Buddhů nebo miliony Ježíšů. Učinili by to, kdyby mohli. Takto se zázraky nedějí, 
pokud se jedná o karmu. Musíme se pročistit. Musíme se koupat. I ten nejlepší lékař nám může pouze dát 
léky, ale nemůže je za nás užívat. 

Jsme spolupracovníci Boha. Ještě jsme nedosáhli moudrosti Boha, tudíž bychom měli respektovat Jeho 
plán a jeho záměr, protože On je „Svrchovaný Pán“. On ví, co uchovat, co odebrat, co opravit a co zničit. 
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Když On něco zničí, vytvoří to znovu, ale když my něco zničíme, nemůžeme to znovu vytvořit. V tom je 
problém. Je to proto, že nejsme dost moudří a dostatečně mocní. Až jednou dosáhneme realizace Boha, 
pak možná budeme moci mluvit o zničení a tvoření našima vlastníma rukama. 

Bůh skutečně poskytuje pouze pohodlí. Jestliže v tuto chvíli nám přináší nějakou starost, je to proto, aby 
nám připomenul pomíjivou povahu tohoto světa a také, že máme jít zpět do bezpečí pevnosti, Království 
Boha. Pokaždé, kdy na Boha zapomeneme, On nám to znovu připomene. Nejprve nám to připomene 
jemným způsobem, potom, neuposlechneme-li tuto mírnou radu, tak nás možná postrčí trochu tvrdším 
způsobem, až nás nakonec postrčí velmi tvrdě. Takže pokud teď nejste postrkováni tak tvrdě Bohem, 
prosím nečekejte, až vás postrčí tvrdě. Jestliže vás už postrčil tvrdě, prosím přijďte rychle zpět do 
Království Boha a užívejte si všeho pohodlí, které On v nitru poskytuje. 

Lidé jsou mocní. Mohou se stát Buddhou nebo démonem. Jako Buddha mohou zachránit celý svět. Jako 
démon mohou zničit celý svět. Dosud jsme byli sužováni mnoha problémy. Někteří mentálně 
nevyrovnaní lidé rozpoutali války nebo vynalezli bomby, z nichž mnohé ničí světové bohatství a lidské 
životy. Někdy si myslíme, že bomby nic neznamenají, zničení města nic neznamená atd., ale je třeba tak 
mnoho peněz a úsilí k vystavění města. Pokud je město zničené, ekonomika národa je postižená a je pod 
tlakem. Obnova města s sebou přináší obrovský tlak. Je to obrovská zátěž pro ekonomiku národa. Máme 
tu přírodní katastrofy, zemětřesení, tajfuny, bomby a podivné nemoci. Neříkáme, že je zničen celý svět. Je 
nesmírně katastrofální, pokud je zasažena pouze třetina světa nebo jenom část planety. Tato situace 
způsobí řetězovou reakci. 

O proroctví 
Otázka: Mistryně, vidíte do budoucnosti? Pokud ano, můžete nám říci, kdy přijde konec světa? 

Mistryně: Nechci vidět konec světa. Chci vidět, jak mi pomáháte zachránit tuto nádhernou planetu. 
Budoucnost je ve vašich rukách, je na vás, zda ji uděláte krásnou nebo horší. (Potlesk.)  

Neměli bychom o ničem přemýšlet takhle negativně. Vždy bychom se měli ze všech sil snažit, abychom 
vytvářeli dobro, mysleli dobro, mluvili dobro, a potom i budoucnost bude dobrá. (Potlesk.) Není to 
snadné? Například, než jsem přišla sem, oblékla jsem si krásné šaty a vzala jsem si krásné šperky, protože 
jsem před vámi chtěla vypadat krásně. Rozhodla jsem se být krásná. Také jsem se mohla rozhodnout 
nebýt krásná a objevit se zde v hadrech, špinavém oblečení, s neučesanými vlasy a vypadat mizerně. 
Takže budoucnost záleží na vás. 

Otázka: Někteří lidé tvrdí, že vidí velké katastrofy, které přichází na tento svět a že miliony lidí budou zabity. Je to 
pravda? Jaký je Váš názor? 
Mistryně: Bude tomu skutečně tak, jestliže mnoho obyvatel naší planety se neprobudí a nepoužije svou 
vlastní záchrannou sílu uvnitř. Bůh nám dal sílu, která zachraňuje život, ale většina z nás ji nepoužívá. 
Samozřejmě, vše, co bylo stvořeno, bude ve správný čas zničeno. Pokud nemáme dostatek tvořivé síly, 
abychom to obnovili, pak to bude zničeno. Je to jako s domem. Byl postaven, ale pokud ho 
neopravujeme, i když máme všechno nářadí v domě, všechny nátěry a vybavení, a my je nepoužíváme, 
pak ten dům spadne nebo bude poškozen. V tomto případě, i kdyby spadl nebo byl poškozen, máme ještě 
nouzový východ. Pokud o něm nevíme a nepoužijeme ho, pak samozřejmě budeme v nebezpečí. Proto 
bych vám ráda nabídla tuto příležitost, jak se alespoň zachránit, pokud by k tomu došlo.  

Ale kolik lidí mne uslyší? Celá věc je tak jednoduchá a bezpodmínečná. Prostě si sedněte a uvolněte se, 
jako byste spali. Veškerá síla k vám přijde, veškerá znalost vaší minulé paměti k vám přijde, všechny 
dovednosti života k vám přijdou, je to tak jednoduché. Ale kolik lidí na to dbá? Stále se mne ptáte na 
konec světa. Stejně to jednou skončí, když zemřeme. Můžeme tedy zachránit naši duši, a jestliže chceme 
zachránit svět, musíme přispět naší silou, Nejvyšší silou. Musíme si ji vzít zpět a užívat ji, jinak kdo jiný 
to může udělat? Andělé mají svůj svět, své povinnosti. Ježíš učí někde jinde, na místě, které je 
pokročilejší ve vývoji, než naše země. Buddha odešel do své země Buddhy konat svou práci. Jenom my 
jsme tady, abychom se zachránili. Pokud se bojíte katastrof, pak získejte osvícení, opravte svůj dům, 
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pozvedněte váš svět k vyšší morálce, ať se stane osvícenější planetou. Pak nás nepostihne žádná 
katastrofa. Jinak, i když nevím nic o budoucnosti, mohla bych říci ano, všechno by se mohlo přihodit. 
Jestliže se svět stane tak zkaženým místem, na kterém nemůžeme žít, pak ho Bůh zničí a vytvoří nový 
svět. 

Otázka: Některá náboženství říkají, že přichází konec světa. Jaký je pravý význam tohoto tvrzení? 
Mistryně: Žádné náboženství nic takového neříká! 

Otázka: Pouze křesťanství, že? 
Mistryně: Cože? Křesťanství to říká?  

Otázka: Myslím Bibli. 
Mistryně: Bible neříká, že skončíme v roce 2000. V Bibli je jen určité zjevení o nějakém způsobu 
destrukce světa, ale to je pouze zážitek jednoho člověka. A my, někteří lidé, máme občas takovéto 
zážitky. Pokud vstoupíte do některé části destruktivní minulosti, pokud jste ji už viděli někdy ve vašem 
předešlém životě, nyní ji vidíte a myslíte si, že to platí teď pro Zemi. Není to pravda. Možná vidíte konec 
jiné galaxie, jiné planety a mylně se domníváte, že se to týká našeho světa. Nebo někdy vidíte minulost a 
mylně si myslíte, že je to přítomnost. Někdy vidíte velmi, velmi, velmi vzdálenou budoucnost a zmýlíte 
se v čase, myslíte si, že je to teď. Proto se mnohá proroctví nikdy nenaplní. 

Jen nedávno nějaká žena v Keeth předpověděla konec světa a tři až čtyřikrát ho posunula. 
Předpokládejme, že to mělo být v pátek, ale v pátek byl svátek, takže z toho byla neděle, ale ani v neděli 
to nenastalo. Ale je to vlastně jedno, konec světa tak jako tak přichází, když umíráme, proto se připravte 
na tento den. Buďte připraveni, když budeme opouštět tenhle svět, abychom odešli s Bohem, ne 
s andělem smrti. To bude konec našeho světa. 

Otázka: Jak může osvícená bytost, žijící ve společnosti, která je v konfliktu, pomoci odstranit tento konflikt? 
Mistryně: Je to velmi obtížné. Můžeme pouze odstranit konflikty uvnitř nás. Kdyby to každý učinil, 
nebyly by žádné konflikty k odstranění. Proto, i když Ježíš byl tak velký a Buddha tak velkolepý, ani oni 
nemohli odstranit konflikty uvnitř svých hranic a někdy pohromy ovlivnily i jejich životy. Je tomu tak 
proto, že většina lidstva ve světě nebyla v míru, nebyli osvíceni. Proto osvícení je jediný požadavek pro 
jakoukoliv nemoc tohoto světa, pro jakoukoliv válku nebo konflikt, nic jiného není zapotřebí. 

Otázka: Jsem zmaten, nevím, jak se mám postavit k tomu, když vidím, jak státy spolu válčí, jak jsou 
přepadávány, ženy a děti zneužívány a mučeny. Máte na to nějakou radu? 
Mistryně: Vaše otázka je jedna z těch, které kladou znepokojení a pozorní lidé, ale není tu žádného léku, 
pokud se lidé sami nevyléčí. Znáte zákon karmy. Předpokládejme, že zabijete vrahy a ochráníte ženy. Jak 
to můžete udělat v celém světě? A někdy ten nevinný není vždy tak čistý a vrah není jediný, kdo je 
zodpovědný. Celá společnost, celý svět jsou zodpovědní. Takže co můžeme udělat? Můžete někoho 
uvěznit, ale pak přijde někdo jiný. Nemůžeme změnit svět, jestliže se lidé nechtějí změnit, ale musíme se 
snažit. Proto Mistři přicházejí a riskují své životy, říkají lidem, aby se změnili. Tak proč se k nim 
nepřidáte a nezapálíte ještě jednu pochodeň, místo abyste jenom seděli a cítili lítost? Udělejte něco. 
Možná, že vy jich můžete zachránit deset, možná on jich může zachránit dvacet a tak pomalu můžeme 
zachránit celý svět. Není jiné možnosti, jak změnit lidi, než říci společnosti, jak změnit její model života. 
Ne změnit pouze oběť, ale změnit celou společnost. A jestliže nemůžeme ukončit toto celé utrpení, 
můžeme ukončit alespoň jeho část, a to už je dobrý výsledek. 

Otázka: Jak je možné, dle Vašeho názoru, zajistit mír na této planetě? 
Mistryně: Když se každý znovu obrátí ke své Božské povaze: vždy činit, myslet a mluvit dobře. Pak bude 
mír. Jinak není žádné řešení. Žádná jiná bytost vám nemůže dát mír. Musíme se naladit na mír, žít 
míruplný život a stát se příkladem míru. Když se staneme živým mírem na zemi, pak už nebude zapotřebí 
mluvit o tom, jak zajistit mír. 
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Směřujeme nad pozemskou lásku 

Náš svět je někdy nesnesitelný. Udělali jsme si to sami. Abychom to napravili nebo spravili svět, nebo 
dům, velký dům, ve kterém žijeme, s mnoha místnostmi, které jsou národy, pak bychom měli vědět, že je 
možné se vyhnout zlu. Zlu se vyhneme tím, že děláme dobré činy, dodržujeme pravidla a milujeme své 
bližní. Naše mysl je však zvyklá říkat „oko za oko a zub za zub“, proto je obtížné dělat to, co myslíme, 
že bychom měli dělat nebo jednat s ostatními velmi láskyplným způsobem. Proto potřebujeme větší sílu, 
aby nám pomohla, aby nás dostala z našich návyků myšlení a konání. 

Všechno na tomto světě je vlastně pro nás také dobré, dokonce i zlo. Zlo jsou naše chyby. V pořádku. Ale 
neměli bychom zůstávat v našich chybách navěky. Chyby jsou alespoň určitý druh šoku. Když nás 
postihnou důsledky našich chyb, dostaneme šok a uvědomíme si, že to co činíme, není správné. 
Způsobuje nám to bídu a neštěstí. Proto se obrátíme. Všechny věci ve světě, které jsou krásné a radostné 
existují, aby nám připomněly naše pravé štěstí uvnitř v našem pravém Domově. Proto není žádný hřích 
užívat věcí, které pro nás Bůh stvořil. Ale pokud se stále cítíme velmi připoutáni k těmto věcem, Bůh nám 
připomene, že to není správné. Proto věci, kterých si nejvíce ceníme, nás někdy učiní nešťastnými. 

Je špatné odmítat svět. Ale také není správné se po celou dobu hluboko nořit do tohoto světa. Protože tak 
propásneme tu lepší, duchovní část života, která nám přináší více radosti než cokoliv, co nám tento svět 
může poskytnout. Všechno v tomto světě nám pouze připomíná pravé štěstí, pravou slávu a pravý život, 
který bychom měli mít a znát, protože my jsme zapomněli. Mnoho lidí se mne ptá na vztahy mezi mužem 
a ženou, sexuální potěšení a podobné věci. Ptají se, zda je to hříšné. Říkám, že ne. Ale měli byste vědět, 
že existuje mnohem více potěšení, než toto. Sexuální potěšení je jenom kopie pravého potěšení, které 
zažijete, když jste v jednotě sami se sebou, když obě síly ve vás, ženské a mužské aspekty jsou 
sjednoceny. Spojení mezi mužem a ženou je pouze duplikátem tohoto potěšení. 

Bůh nás neseslal do tohoto světa bez jakýchkoliv nástrojů, které nám připomínají Království Boží. Ale 
my jsme zapomněli, že se jedná jen o připomenutí. Milujeme kopii a zapomínáme na originál. A to 
způsobuje bídu našeho života. Nemůžeme mít úplné potěšení pouze z kopie. Proto je mnoho vztahů mezi 
mužem a ženou problematických a tento váš sexuální vztah není tak svatý, je bez vzájemného respektu, 
někdy zneužívající, je to jen určitý druh uvolnění frustrace, určitý druh nástroje. Proto, pokud chceme mít 
skutečné potěšení ze života, měli bychom se těšit ze skutečného života, který je stotisíckrát lepší, než 
život, který známe na zemi. Tím, že poznáme tamten život, můžeme se také těšit z tohoto života. 

Mnoho praktikujících možná neznají Mistra nebo nejsou zasvěcení, nebo správně nerozumí, nebo ještě 
nemají správnou metodu praktikování, se mylně domnívá, že když praktikujeme, musíme se všeho vzdát 
a být ve všech vztazích chladní. To není pravda. To není pravda. Proto v Tao Te ťing Lao-c' říká: 
„Obyčejná mysl je TAO“. Když dosáhnete TAO nebo osvícení, pak čím více jste osvícení, tím více jste 
uvolnění a tím více se stanete milujícími. Možná nepožadujete fyzický vztah s někým, ale prostě jednáte 
normálně a konáte svou povinnost. Je obtížné tomu porozumět, ale vy tomu za nějaký čas porozumíte. 
Bůh není tak úzkoprsý, aby nám zakázal milovat našeho partnera způsobem, jak jsme zvyklí. Bůh není 
tak krutý, aby odloučil milující se pár jen proto, aby Ho mohli dosáhnout. Musíme rozšířit své srdce, 
abychom milovali Boha a také ostatní bytosti, včetně členů naší rodiny. Jestliže bychom mohli milovat 
ostatní bytosti, které jsou nám vzdálené a cizí, proč bychom nemilovali členy naší rodiny, naše 
bezprostředně milované? Prostě buďte přirození, milujte více, než kdy předtím, tak udržíme harmonii 
v naší rodině. Jinak, pokud je náš partner nešťastný, je těžké, abychom my sami byli šťastni. 

Všeobecně řečeno, manželství není pouze pro fyzický kontakt, ale také vytváří teplo domova a péči. 
Kvůli meditaci nesmíte opustit svého partnera pod žádnou záminkou. Protože to je vaše povinnost ukázat 
vaši lásku a péči druhému člověku a vy jste se zavázali k této povinnosti, takže ji musíte plnit. Milovat 
někoho je čest, je to pokrok, není to degradující proces. Máte milovat jeden druhého právě tak, jako Mistr 
miluje vás, ať už s fyzickým kontaktem nebo bez něj. 
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Otázky a odpovědi o sexu 
Otázka: Mnoho východních náboženství má tendenci nazírat na tělo a tělesné záležitosti téměř jako na něco, co 

má být zahozeno jako odpadky. Domnívám se, že když jsem vstoupil do tohoto těla, tak jsem podepsal smlouvu 
starat se o něj co možná nejlépe, aby fungovalo a žilo v říši tohoto světa. Člověk má mentální síly, božské síly, ale 
nepožaduje toto také vyrovnaný pohled, nemáme se snažit žít dobře v obou královstvích, tak dlouho, jak v nich 
žijeme? 
Mistryně: Ano, mělo by tomu tak být. Bylo by to více vyvážené. Náboženské texty míní, abychom příliš 
neuspokojovali naše tělesné pocity a tužby, a přitom nezapomínali na ducha. Někdy se to řeklo pouze 
jedinci v určité době, nebo jenom nějaké skupině, lidem, kteří toto potřebovali slyšet. Později se to stalo 
všeobecným pravidlem a ztratilo to svůj význam. Ve chvíli, kdy se to řeklo, to bylo velmi silné a správné. 
Ale později to bylo zaznamenáno a dáno jiným skupinám a už to nebylo správné. Takže dělejte, cokoliv 
chcete, ale neoddávejte se příliš tělesným tužbám. Jak můžete zapomenout na tělo? Nemůžete nechat tělo 
hladovět a meditovat. Musíte si ho uchovat, ale to neznamená, že byste se měli stále jen starat o tělo a 
nemít žádný čas pro duši. Někteří lidé to dělají, proto je toto tvrzení pro ně. Ježíš také kázal opustit tělo 
pro duši, ale přitom jedl a staral se o své tělo, jak potřeboval. 

Otázka: Jak uniknu smyslnosti, mé lásce a touze po druhém pohlaví? 
Mistryně: Neutíkejte před tím, jinak bychom neměli děti. Zůstaňte sami sebou a mějte vždy jen jednoho 
partnera (smích). Mějte jen jednoho partnera, ano? Jestliže máte spřízněnou duši, která je dle vašeho 
mínění pro vás dobrá a lásku ve třech dimenzích, fyzické, emoční a mentální, pak je to v pořádku. 
A potom takzvané tělesné tužby ztratí něco ze své naléhavosti, uspořádáte je ve stabilním vztahu nebo 
v manželství. S tím si nedělejte starosti, je to pouze začátek. 

Otázka: Je třeba pracovat nebo zacházet se sexuální energií, aby se získalo osvícení? 
Mistryně: Ne, ne, pouze se uvolněte (smích). Veškerou energii a zápasení, které vynaložíte v boji s vaším 
sexuálním pudem je lépe věnovat meditaci. Proč byste měli tolik mučit své tělo? Je to přírodní jev a 
časem ztratí na své intenzitě. Když žijete v manželství, tak vše, dokonce i vášeň se velice zmírní. Čím 
více meditujete, tím více naleznete Nebeskou blaženost. Řeknu vám to tak, sex je pouze náhražka pro 
Nebeskou blaženost. A protože většina z nás postrádá skutečné potěšení, lpíme na nižší náhražce. Ale 
když jednou poznáme skutečnou věc, ta druhá ztratí své kouzlo. Je to, jako když vyrosteme, a pak už 
všechny hračky, plastické modely aut pro nás nemají velký význam. Protože máme Mercedes Benz, Rolls 
Royce, Cadillac nebo nějaké jiné auto. Víme, že jezdí rychleji a je užitečnější. Takže nedělejte si starosti 
se sexuálními problémy, prostě snažte se získat osvícení. 

Nebojte se, že po osvícení všechno ztratíte. Máte prostě intenzivnější potěšení z věcí, ale víte kdy a jak, 
nezneužíváte svou sílu z potěšení, jako jste to dělali před osvícením. Možná budete mít občas sex, pokud 
si to přejete a těší vás to. Ale osvícení je váš hlavní cíl v životě, nikdy vás neopustí po zasvěcení. Pohání 
vás vpřed, nemůžete prostě nejít kupředu. Nemůžete už opět žít v nevědomosti. A proč byste nemohli mít 
občas trochu cvičení se svou ženou? Boha to tak moc nezajímá! (Smích.) Vy se příliš všeho bojíte. 
I trocha sexu vás děsí. Nic není tak strašidelné! 

Otázka: Máte homosexuální žáky? 
Mistryně: Ano, mám vám podávat zprávy o jejich soukromí? (Smích.) Homosexualita je pouze mylná 
představa o jejich povědomí. Nerozumí funkci svého těla. Když se stanou osvícenými, bude to čím dál 
tím slabší, protože se budou méně ztotožňovat se svým tělem, ale více s duší. Proto na tom nic zlého není. 
Když jsou děti velmi malé, hrají si se svými plastovými modely a lpí na svých plyšových medvídcích, 
když ale vyrostou, odloží je. Takže si nedělejte starosti s nepochopením svého těla nebo se svým 
vzhledem. Je to v pořádku. Pouze získejte osvícení a všechno se v pravý čas srovná. (Potlesk.) 

Otázka: Řekla jste, že odsuzujete nemorálnost. Co myslíte špatným sexuálním chováním? Je to špatné? 
Mistryně: Nic neodsuzuji. Jenom propaguji správný způsob života a je na vás, jestli ho budete následovat. 
Nic neodsuzuji. Pokud to cítíte jako odsuzování, není to tak. Je to pouze tak, že jdete špatným směrem. 
Teď byste se měli vrátit k správnému směru, pokud chcete dorazit do svého cíle, což je Království Boží. 
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Příliš velké zneužívání a oddávání se sexu unavuje vaše tělo a vyčerpává vaší mentální sílu, která by měla 
být uchována pro největší osvícení a pro pomoc vám i celému lidstvu. Je to tak mnohem vznešenější. To 
je vše. Sexuální nemorálnost znamená, že máte příliš mnoho intimních přítelkyň, příliš mnoho intimních 
přítelů, příliš mnoho manželů nebo manželek. To vyčerpává vaší zásobárnu energie. 

Otázka: Mistryně, co to je smilstvo? 
Mistryně: Proč se ptáte mě? Vždyť víte, co to je. Pokud se vás to týká, potom to prosím uveďte na 
správnou míru a ožeňte se, to je vše (smích). Nedělejte si s tím starosti. Ale můžu vám říct, že pokud je to 
láska, potom to není žádný hřích. Pokud jste ženatí nebo vdané, ale každou minutu se navzájem 
nenávidíte, k čemu je to manželství dobré? Pokud je láska čistá, Bůh to přijme. Záleží to na tom, zda se 
milujete či ne, ano? Považuji lásku za něco, co stvrzuje manželství, ne certifikát. Považuji za manželskou 
přísahu oddanost vašeho srdce, ne podpis z radnice. Správně? 

Otázka: Mistryně, mohla byste mi prosím poradit, jak bych měl zvládnout svůj obrovský sexuální apetit? Potřebuji 
Boží milosrdenství. 
Mistryně: Nemám s tím zkušenosti. Víte, co? Existuje mnoho opatření. Ale většina lidí, když jedí příliš 
mnoho masa a pijí víno, vzbudí to v nich více vášní. Už v sobě máme dost takzvaných zvířecích vášní, 
proto děláme mnohé věci jako zvířata. To nemůžeme ovládat. Protože jsme zdědili zvířecí vlastnosti, 
když žijeme v tomto království, částečně, díky tomuto tělu. 

Pokud to tedy chceme ovládat, musíme minimalizovat požívání intoxikantů, vzrušivých jídel a podobně. 
Existují jídla užívaná pro sexuální stimulaci. Lidé je vyhledávají. Někteří lidé. Starodávní králové vždy 
jedli taková jídla, neboť měli tolik žen. 

Existuje mnoho jídel, která pomohou zvládnout sexuální sílu. Zaprvé je to čisté veganství bez vajec, ryb, 
likérů a alkoholu a ostatních intoxikantů. Mnoho věcí, za které my běžní lidé platíme vysokou cenu, je 
jedovatých. Stále se divím, proč lidé utrácí mnoho peněz za to, aby otrávili sami sebe. Ale je to jejich 
osobní volba a svobodná vůle. 

Takže, když se mě ptáte, jak minimalizovat vaši sexuální energii, je mnoho věcí, které vám pomohou. 
Obraťte se k veganství, jezte jednoduchá jídla, nepoužívejte mnoho oleje, vzrušivá koření a podobné věci. 
A pijte mnoho chladné vody. Žádné šampaňské! Šampaňské je ta nejhorší věc, mělo by být vyhrazeno 
pouze pro svatební dny. Víte to, ano? Já nevím. Slyšela jsem to. Já nevím. Lidé říkají, že to tak funguje. 

Ale nejjednodušší je být stále zaměstnaný, dělat něco smysluplného, pomáhat druhým, potom zapomenete 
na své vlastní problémy. Nevím, jak je možné, že ještě máte čas myslet na tyto věci. Pokud zůstanete 
celou noc vzhůru, budete si číst jako já, myslím, že vaše sexuální touha zmizí (smích a potlesk), protože 
sexuální touhy se bojí, bojí práce. 

Dělejte něco. Je tolik utrpení v tomto světě. Dělejte ve volném čase nějakou dobrovolnickou práci. 
Souciťte s utrpením svých bližních. Oddejte se sebeobětování a radosti, čisté radosti ze služby jim všem. 
Přineste ostatním lidem štěstí, vznešené štěstí. To přinese vznešené štěstí i vám. 

Četl jste mnoho nějaké špatné, možná pornografické literatury. Už to tedy více nečtěte. Přejděte 
ke svatým knihám. Čtěte Bibli, buddhistickou sútru, Korán, čtěte jakékoli informace o svatém životě, 
ano? Hinduistické knihy, cokoli chcete, o józe, učení svatých. Je mnoho toho, co se dá číst. 

Otázka: Co si myslíte o potratu, kdy vstupuje duše do těla? 
Mistryně: Neměly byste si nechat udělat potrat. Není to otázka, kdy duše vstupuje do těla, nýbrž týká se 
to negativního myšlení, tendence zabíjet. Rozumíte? Toho bychom měli zcela zanechat, tendence zabíjet. 
Není potřeba se mne ptát, kdy vstupuje duše do těla. Když si chcete nechat udělat potrat, máte v sobě 
tendence k zabíjení, a ty musíme zcela vykořenit. Máme pěstovat soucit a moudrost a ne se přiklánět 
k negativnímu pólu naší povahy. Čím více se přikláníme tímto směrem, tím níže se dostaneme, tím více 
budeme stahováni dolů. Měli byste také pěstovat meditaci a pak jednoho dne také poznáte, kdy duše 
vstupuje do lůna. Nedá se přesně určit kdy, může to být kdykoliv. Může odejít a přijít znovu. Takže nikdy 
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nevíte, kdy tam duše je nebo ne. I když tam duše ještě není, máme už tuto tendenci zabíjet, zabíjet své 
vlastní maso a krev a to není dobré. Když zabijete nepřítele nebo dravou šelmu, máte alespoň omluvu, že 
chráníte sami sebe. Ale jestliže zabijete nevinnou duši, neptejte se mne… Zabíjet nevinnou duši není 
dobré. Prosím nemějte ani takové myšlenky, které vás degradují. Ať už nastane jakákoliv situace, vy ji 
zvládnete. Modlete se k Bohu a nalezněte řešení anebo dejte dítě nějaké organizaci, starající se o sirotky. 
Mnoho párů ve světě si přeje mít dítě, mohou to dítě adoptovat. Takže takhle nepřemýšlejte. 

Otázka: Je možné současně být zcela božský a zcela lidský? 
Mistryně: Ano, zcela božský člověk je zcela lidský. Zcela lidská bytost je zcela božská osoba. Nyní jsme 
jen napůl lidští. Děláme něco váhavě, s egem, a nevěříme, že Bůh vše zařídil pro naše potěšení a 
zkušenost. Oddělujeme, co je hříšné a ctnostné. Všechno přeháníme a podle toho posuzujeme sami sebe a 
ostatní a proto trpíme naší vlastní omezeností a představou, co by Bůh měl udělat.  

Bůh je vlastně v nás a my Ho omezujeme. Rádi si sami užíváme, ale nevíme. Říkáme si: „Toto bych 
neměl udělat.“ Proč být veganem? Jednoduše proto, že Bůh v nás si to přeje. Zabíjení je proti naší 
podstatě, také nechceme být zabiti. My také nechceme být zabiti nebo okradeni. Pokud děláme takové 
věci ostatním bytostem, znamená to, že jsme sami proti sobě, a to nám způsobuje utrpení. Neměli byste se 
například bičovat nebo hladovět. Se zabíjením je to stejné. Neměli bychom zabíjet, protože je to proti 
principu života, způsobuje nám to utrpení, tak bychom to neměli dělat. To neznamená, že se takto 
omezujeme. Znamená to, že rozšiřujeme svůj život ke všem druhům života, netýká se to jen lidí, ale také 
zvířat. Náš život nebude omezen na toto tělo, ale rozšíří se také na všechna zvířata, na všechny bytosti. 
Takto znovu získáme svou velikost. 

Božská láska 

Pokud skutečně milujeme nějakého člověka, uvolněme ho, dejme mu svobodu. Neměli bychom ho pořád 
svazovat a očekávat od něho, že bude dělat to, co chceme! 

Láska všechno vyhlazuje, ničí všechny špatnosti, překonává všechny hranice. Ježíš čistil láskou hříchy 
Svých žáků. Měl v sobě tuto lásku, když přebýval na zemi. Buddha za svého života měl tuto lásku pro 
naše potěšení, abychom se naučili milovat jako On, naučili se rozvíjet naši lásku, rozpoznat a vyloučit 
všechna omezení, abychom naši lásku znovu osvobodili. 

Tím nám dali příklad. Proto lidé milují Mistry. Nemají nic jiného, nemusí vypadat dobře nebo být mladí. 
Je nesmysl tvrdit, že Mistr musí být takový a ne jiný. Může být hrbatý, ale přesto i v takovém těle je 
dokonalá láska. To přitahuje lidi. Protože máme tuto lásku v sobě. Když vidíme něco podobného ve 
větším množství, rádi se do toho ponoříme a osvěžíme se v tom! Když jste zasvěceni do tohoto druhu 
vědy, poznáte svou nekonečnou lásku. Pokud pilně praktikujete a máte víru, pak s Boží vůlí a milostí 
dosáhnete lásky, jakou měl Ježíš a budete jako On. Můžete se stát Ježíšem v minisukni a v botech 
s vysokými podpatky! 

Ježíš přišel a učil nás, že máme milovat své bližní a co více, milovat své nepřátele. Buddha, Mohammed, 
Sokrates, Lao-c', všichni učili totéž. Tak i já jsem přišla na tuto zemi, abych vám připomněla stejné staré 
poselství: Jak rozvinout tuto velkou lásku v sobě, abyste mohli milovat své bližní. 

Tato láska je neviditelná, ale je tak velká, že ji můžeme cítit a můžeme ji používat podle své vůle. Proč se 
velká síla v nás nazývá láska? Protože odpouští všechny naše hříchy a očisťuje je. Nezáleží na tom, jaké 
špatnosti jsme předtím dělali. Jestliže se zkontaktujeme s touto láskou a poznáme tuto lásku, jsme čistí 
jako malé dítě. Proto se to nazývá láska. Láska nezná žádný hřích, žádných hranic, žádnou minulost, 
pouze přítomnost. Ježíš čistil touto láskou hříchy svých žáků. Buddha používal tuto lásku, aby navracel 
lidi zpět do země Buddhy. A Krishna, protože měl tuto lásku, je lidmi z Indie stále milován a oceňován. 
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Nejdůležitější na světě, bez ohledu na naši misi, je milovat druhé, milovat se navzájem. Když to 
neděláme, pak nám chybí mnoho věcí. A kdykoli vyžaduje situace naši lásku, projevme ji, musíme 
projevit naši lásku a také musíme projevit nějaké činy, slova a myšlenky vždy s milující laskavostí. To je 
to nejlepší pro náš duchovní růst a pro naše bližní bytosti. 

Pokaždé, když rozšíříme milující laskavost, toleranci a porozumění na druhé, v tom čase vytváříme Nebe. 

Pokud jsme vždy velkorysí k druhým a odpouštíme jim, a i když se k nám ostatní chovali špatně, my je 
stále milujeme a jsme k nim dobří, potom máme srdce dítěte. Pokud si uchováme toto srdce dítěte, bez 
ohledu na to, jak jsme staří, jsme stále dětmi Boha. Nepůjdeme do pekla ani se nedostaneme do 
nepříjemných situací. Náš život bude velice hladký. Přinejmenším naše srdce bude navždy šťastné. 
Budeme mít otevřenou mysl. Žádné problémy ani překážky nezpůsobí, že bychom se cítili moc 
frustrovaní nebo naštvaní. Budeme velice bezstarostní, bez zatěžující připoutanosti v naší mysli. Takové 
je srdce dítěte. Není pravda, že bychom znovu nemohli být dětmi, když vyrosteme. 

Občas poté, co získáme zasvěcení a praktikujeme Metodu Quan Yin, světští lidé, kteří jsou k nám příliš 
připoutáni, cítí, že je zanedbáváme, ale to není pravda. Máme teď jen více lásky, univerzálnější lásky, 
nepřipoutanosti a jsme bez majetnických sklonů. Milujeme, ale nevlastníme. Pomáháme, ale zůstáváme 
nepřipoutaní. A jsou-li lidé světa stále na světské úrovni a posuzují věci podle vnějšího vzhledu a konání, 
pravděpodobně si budou myslet, že jsme se stali chladnými, ale to není pravda. Není to tak, že stále 
musíme někoho objímat, abychom vyjádřili naši lásku, ale milujeme je. Tento druh velké univerzální 
lásky nebude nikdy svazovat. Bude jenom uzdravovat a povznášet. 

Měli bychom navzájem žít v lásce a nevšímat si karmy. Není nic lepšího než láska a pokora pro vytváření 
vzájemného porozumění s ostatními. 

Otázky a odpovědi o lásce 
Otázka: Drahá Mistryně, stále přemýšlím o tom, jak bezvýhradně milovat druhé a dostávat to samé. Děkuji! 

Mistryně: Můžete milovat lidi, ale oni nemusí milovat vás. Takže nejlepší věc je prostě milovat je bez 
jakýchkoli očekávání. Potom se nebudete cítit zraněni. To je velice obtížné v manželství. Je velice obtížné 
milovat lidi, které neznáte. Takže nejlepší je, když milujete někoho, koho znáte, bezvýhradně a oddaně, 
nejlépe, jak umíte. Upřímně, bez potřeby se příliš předvádět. Když ale někoho milujete, jenom to řekněte 
a dejte to najevo. Protože někdy si lidé myslí: „Ach, já ho miluji, já ji miluji. Nemusím mu to říkat. Ona 
to pozná. On to ucítí.“ Cítit a slyšet je rozdíl. Máme mnoho smyslů: čich, zrak a sluch. Takže se rádi 
díváme a také rádi posloucháme. Většina mužů nedává najevo své emoce. Ale to je občas důvod, proč 
manželství nevydrží, nevypadá příliš pevné a příliš bezpečné, protože manžel se neprojevuje. Je lépe dát 
najevo, že si ceníme jeden druhého, dokud není příliš pozdě. 

Milujte z celého srdce členy své rodiny, obětujte se pro ně, kdykoli je to potřeba, dělejte vše, co je ve 
vašich silách, abyste jim pomohli a dali najevo, že je milujete. A ostatním lidem, prostě ukažte svou lásku 
a pomozte těm, kdo potřebují vaši pomoc. To je cesta lásky. Nemusíte objímat každého na ulici jen proto, 
abyste předvedli své velké objetí. (Mistryně se směje.) Neobjímám tak snadno lidi. Občas objímám své 
žáky a chudé lidi, ty musím objímat více. Nevím proč. Něco vás prostě nutí, něco uvnitř vás nutí myslet 
si, že to chcete udělat. Ani o tom nepřemýšlíte, v té chvíli nemáte čas přemýšlet. Když vidím chudou 
osobu, lidi, nevidím pouze, že potřebují peníze, ale jejich osud, jejich ubohé podmínky, nevadí mi nic. 
Mohla bych je líbat a objímat celý den. Bez problému. Nebo vězni, občas velice obávaní lidé, já prostě 
nepřemýšlím. Nemohu v tu chvíli na nic myslet. Pouze cítím: „Něco potřebují, potřebují moji lásku.“ 
Cítím uvnitř něco velice naléhavého, co mě nutí dělat to spontánně. A to je čas, kdy byste měli ukázat 
svou lásku. A v tom okamžiku je vaše láska skutečně opravdová. 

Nemůžete to odůvodnit. Nemůžete si říci dost, nemůžete si říci, udělej to. Nemůžete si říci, proč někoho 
chcete obejmout. Žádné důvody, žádné přemýšlení. Prostě to uděláte. Víte, co tím myslím? Když se něco 
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takového stane, potom víte, že to je opravdová láska. Že to je spontánní láska. Není o čem hovořit. Jinak 
také, je nesmyslné, když tu budeme sedět a uvažovat, jak milovat lidi. Stejně nemůžeme nikoho naučit 
milovat. Víte, co tím myslím? 

Otázka: Co můžete říci o lásce a o schopnosti, kterou máme jako lidé, přinést ji sem na Zem? 
Mistryně: Pravou lásku, Božskou lásku? Nemůžeme, jedině, když známe Boha. Jedině, když milujeme, 
jako miluje Bůh, pak je to pravá láska. Jinak je to pouze její část. Část Božské lásky přichází mezi muže a 
ženy, spojuje je, činí je šťastnými. Část Božské lásky přichází k matce a dítěti a vytváří mezi nimi velmi 
vzácné pouto. Podobně, část této lásky přichází mezi jakékoliv bytosti, lidské i nelidské, spojuje je 
dohromady a činí je šťastnými. Umíte si představit, jak tato celá láska je vysílána do celého světa? Proto 
se lidé cítí tak příjemně v přítomnosti tohoto druhu Božské lásky proudící skrze Mistra. 

Proto lidé od pradávna uctívali takové Mistry. Proto každý následoval Ježíše, přes všechna 
pronásledování. Proto každý zbožňoval Buddhu. Když měli lidé dostatečně vysokou úroveň, aby dostali 
jeho celou lásku, pak se v ní koupali, radovali se z ní a nechtěli ho opustit. Pokaždé když Ho viděli, 
nemohli z Něj spustit oči. Je tomu tak, protože tato láska je v každém, ale my ji omezujeme, našimi 
vlastními představami. Jakmile se osvobodíme od všech představ, láska rozkvete. 

Když ztratíme své ego, začneme milovat jako Ježíš nebo Buddha a přitahovat tisíce lidí, kteří nás nikdy 
nebudou chtít opustit. Mezitím rozvinou svou vlastní schopnost rozpoznat svou vlastní lásku, rozumíte 
mi? Předtím pouze milovali toho, kdo je požehnal Boží láskou. Proto milují své Mistry, pouze pro tuto 
lásku. Tato celá láska je v těle Mistra. Tak dochází k zázrakům, protože zákon lásky překonává všechny 
ostatní zákony, včetně zákona karmy. Proto může Mistr osvobodit každého, kdo v něj věří, otevřít 
všechna Nebesa, zničit všechna pekla. 
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Překonávání překážek 

Pochopení utrpení 

Někdo se mne nedávno zeptal: „Proč je Bůh tak mocný a přesto vytváří tolik bídy?“ To nevytvořil 
Bůh, naše vlastní lidské hlavy to všechno způsobily. Bůh nevyrábí zbraně. Bůh nikdy nevyrobil atomové 
bomby. My jsme to všechno vytvořili našima vlastníma rukama. Jestliže s tím skoncujeme, nebude už 
žádné bídy. My jsme ti, kteří se nedělíme o naše vlastnictví s našimi chudými sousedy. Nejsme 
dostatečně pilní, abychom šířili Pravdu, šířili poselství lásky, dobročinnosti, trpělivosti, vytrvalosti, 
soucitu k ostatním. 

Bůh vytváří pouze krásu. Bůh pro nás stvořil květiny, abychom se na ně dívali, Slunce, aby nás hřálo, 
zářilo na náš svět. Stvořil déšť pro naši úrodu. Bůh nikdy nevytváří destruktivní věci. Jenom my, naše 
vlastní negativní atmosféra přináší veškeré toto neštěstí. 

Pokud porozumíme, proč trpíme, můžeme to změnit. Jenom když tomu nerozumíme, tak to utrpení trvá. 
Podobně jako když lékař diagnostikuje zdravotní stav a ví, kde je nemoc, pak ji může vyléčit. 
Nejdůležitější je, aby pacient věděl, jak správně žít, aby zůstal dlouho zdráv. Abychom si udrželi zdravé 
tělo, měli bychom znát některá hygienická pravidla. Měli bychom vědět, jakou stravu jíst a jaká cvičení 
provádět, abychom se vyhnuli většině nemocí. Abychom si uchovali zdravého ducha, měli bychom znát 
Boží zákon, zákon přírody. Toto bychom měli znát, abychom zůstali zdraví a moudří a stali se „podobní 
Bohu“, neboť Bůh stvořil člověka k obrazu svému. 

Máme mnoho předsudků o životě, o osvícení, o náboženství, o tom, jak bychom měli žít, jací mají být 
věřící lidé, jak by měl žít osvícený Mistr, jak by se měli oblékat, jíst a dokonce i mluvit. Také já jsem 
měla mnoho předsudků před i po osvícení. Předtím samozřejmě více, ale po troše osvícení jich ubylo, 
bylo jich každý den méně. Bůh mne učinil pokornější každý den, až jsem přestala mít vlastní myšlenky, 
jenom Boží myšlenky. Musím dělat absolutně, co On chce. Jako vy, musela jsem se učit chybami. 

Čím více toho známe, tím méně rozumíme. Nahromaďujeme příliš mnoho světského vědění, a proto 
nerozumíme pravé moudrosti. Takový je náš zaneprázdněný život. Jsme příliš pyšní na náš doktorát 
filozofie nebo na jakoukoliv znalost, kterou získáme v tomto světě a zapomínáme na svou vlastní 
velikost. Když jsme příliš pyšní, znamená to vlastně, že se na sebe díváme svrchu, neboť jsme větší, než 
toto. Samozřejmě, světské znalosti nepřekáží duchovní moudrosti, ale pokud na nich lpíme, tak se 
dostaneme do nesnází. 

Jak se vyvíjíme výše do duchovnosti, stáváme se klidnějšími a mírnějšími. V našem myšlení, v našem 
pohledu na život. Lidé k nám stále přicházejí a ptají se na různé otázky. Celou dobu jsem se snažila je co 
možná nejlépe uspokojit. Ale přesto je to pro některé lidi obtížné, porozumět odpovědím, byť mají obě 
strany ty nejlepší úmysly. Protože používáme naši omezenou schopnost porozumění a snažíme se 
pochopit něco, co je nad tím. Také jsem měla dříve mnoho otázek, proto rozumím velmi dobře každému, 
kdo k nám přijde a ptá se. Zdá se, že nikdy nedostanou dost odpovědí. Taková je naše mysl. Stále jsme 
zvědaví, protože naše mysl je stále zvědavá. Sbírá denně mnoho informací, ať už špatných nebo dobrých, 
protože mysl nemá schopnost rozlišovat. A většina naší bídy, nespokojenosti a předsudků, mnoho 
rozlišování mezi námi a ostatním v životě pochází z této zvědavé mysli, která nabírá všechny druhy 
informací, schraňuje je a považuje je za své. 

Takže bychom měli být opatrní na to, co čteme a co posloucháme. Pokud to vybíráme bez rozlišování, 
myšlenky a filosofie všech ostatních lidí, které někdy nejsou správné, se dostanou do naší mysli a stanou 
se našimi vlastními. A budeme si myslet, že jsme to my, kdo takto přemýšlí a kdo toto uznává. A později, 
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když dostaneme více informací, které jsou správnější a více nám pomáhají, tak je zamítneme nebo o nich 
budeme pochybovat, protože ty názory, které jsme už uchovali v paměti, se zdají být v protikladu s těmi 
novými. Takže cokoliv do sebe přijmeme, měli bychom vždy nejdříve přezkoumat, zda tyto názory, učení 
nebo ideály prospívají našemu dennímu životu a duchovnímu růstu. Jinak budeme mít mnoho problémů a 
budeme zápasit s myšlenkami, skupinami a různými systémy myšlení. 

Jestliže si myslíme, že už jsme dobří nebo vynikající, tak nás možná klame naše mysl. Mysl miluje slávu, 
chválu, fantazii, domněnku, že jsme dobří. Na druhé straně nás mysl také ponižuje. Může nás ponořit do 
depresí a pocitů méněcennosti, také nás může ošidit o naši svatozář. 

Někdy si myslíme, že jsme těmi, kteří všechno v tomto světě dělají, a proto si všechny starosti nakládáme 
na sebe. To je důvod, proč jsme někdy vyčerpání a nic jsme neudělali. Pokud získáme osvícení, víme, 
když ho používáme. Jestliže víme, jak používat největší sílu, která už je v nás, ze které pocházíme, 
ke které se také navrátíme a ve které žijeme naše životy, pak budeme méně zmatení, méně a méně každý 
den, až konečně nebude už žádný zmatek v našich srdcích, budeme konat pouze vůli Všemohoucího. 
Ježíš Kristus také prohlásil: „Já činím, ano, ale ne Já, je to Otec ve Mně, kdo to činí.“ A také 
v hinduismu se vždy říká: „Ne já, nýbrž Ty.“ 

Před osvícením jsem samozřejmě měla kritizující mysl. Také se mi něco líbilo a nelíbilo ohledně toho, jak 
by lidé měli žít své životy. Měla jsem svůj názor na mnoho věcí v tomto světě, i když se mne netýkaly, 
neškodily mi, neměly se mnou vůbec nic společného. Dokonce bych se i odvážila je kritizovat a všechno 
napravovat. A takto jsme zaneprázdněni v našich životech. Když jsem se tolik unavila kritizováním světa 
a snahou napravit lidi, uvědomila jsem si, že jedině já sama bych se měla napravit, a všechno ostatní bude 
v pořádku. Bůh nás nechává se učit našimi chybami, lekcemi a příklady ostatních lidí. Proto myslím, že 
staré čínské přísloví říká, že když jdeme se dvěma nebo s třemi lidmi, jeden z nich, alespoň jeden z nich 
se stane naším učitelem, nebo je hodný toho být naším učitelem. Tuto pravdu jsem se doteď naučila. 
Protože chyby druhých lidí také oživují některé vzpomínky v nás. Připomínají nám něco, co jsme učinili 
v minulosti a na co bychom nikdy neměli zapomenout. Měli bychom se z nich poučit, jak se stát lepšími a 
nikdy bychom neměli kritizovat druhé lidi. 

Ale říkám vám, odpusťte si. Odpusťte si kdykoliv. Cokoliv děláte, odevzdejte to Bohu a nechte to být, ať 
už je výsledek jakýkoliv. Protože my stejně nejsme tělo. Nejsme ani ten čin. My v tomto světě nic 
nekonáme. Dokonce i kdybychom byli těmi, kdo konají, stejně si musíme odpustit. Musíme si odpustit 
vždy, když uděláme chyby, nebo když se nemůžeme zbavit svých návyků jako je hněv, nebo někdy 
chamtivost nebo někdy smyslné myšlenky. Tyto věci také závisí na okolnostech. Není to pravé Já, není to 
duše, kdo touží po všech těchto věcech. Takže jestliže se zlobíme sami na sebe, měli bychom se zlobit jen 
na naše zvyky, naše nahromaděné zvyky. Nebo bychom měli dát vinu určité situaci, ne Nejvyšší 
moudrosti, pravému Já, protože pravé Já se nikdy nemýlí, nikdy nedělá chyby. 

Otázka: Jak se můžeme vysvobodit od utrpení, od našich bolestných emocí v pravý čas, pokud chceme nechat jít 
naše životy a okolnosti kolem nás? Je těžké to prohlédnout, kvůli lidem ke kterým jsme připoutáni i když víme, že 
život je více, než jen my sami a láska někoho, koho bychom nebyli schopni nechat jít. 
Mistryně: Prostě si odpusťte a zkuste to znovu. Někdy, za některých okolností jsme schopni se 
kontrolovat, ale jen s velkým úsilím, jindy se nechceme nebo nemůžeme kontrolovat. V každém případě 
dělejte prostě to, co je pro vás v takovou chvíli dobré. Nestarejte se příliš o své emoce. Jsou to pouze vlny 
na povrchu oceánu, není to chyba oceánu. Je to vítr, zemská rotace, které způsobují vlny. Oceán se 
nemůže stále vinit a říkat si, že způsobuje vlny, potíže lodím a lidem. Nemůže si pomoci. 

Otázka: Jak se zbavit špatných myšlenek? 
Mistryně: Ano, je to obtížné. Musíte používat vaši vrozenou sílu. Musíte praktikovat Metodu Quan Yin, 
pak se přirozeně stanete čistými. Potom to už pro nás není takový boj. Každý den užíváme Světlo a Zvuk, 
aby nás pročistily, vykoupaly. Ale také je třeba určitého dozoru, vést si duchovní deník. Každý den se 
kontrolujte, abyste viděli, jak čistější se stáváte každý den v řeči, těle, mysli. Uvidíte svůj pokrok. 

Otázka: Co je hněv, proč v nás vře a jak se ho zbavit? 
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Mistryně: Někdy pomůže ho vypustit ven. Někdy je mezi manželi nebo mezi rodiči a dětmi nějaké napětí. 
Poté co to společně pročistíte, vyčistíte vzduch. To také pomáhá. 

Cokoliv přijde přirozeně, nechte to být. Jestliže to nemůžete řídit nebo to nemůžete úplně řídit, pokuste se 
aspoň nechovat nenávist. Jen vyjádřete, co cítíte co možná nejlépe. Protože někdy se stává, že hněv, který 
je moc potlačován způsobí vypuknutí nemocí v těle. Takže nejlepší je, abychom nejdříve získali ctnosti 
Boha a pak všechny vášně, jako hněv, lakota nebo přílišná závislost budou postupně ustupovat. 

Otázka: Jak byste vysvětlila nebo definovala strach? 
Mistryně: Strach je nedostatek víry v Boha. Pokud vždy cítíte Boží přítomnost, vždy a ve všech situacích, 
pak strach nemáte. 

Otázka: Jak jste naložila se strachem nechat jít vaše já? 
Mistryně: Nepamatuji si, že bych s tím něco dělala. Přirozeně odejde. Tím, jak se dostanete do styku 
s Bohem a splynete s ním, prostě a přirozeně už nemáte já. Pomalu, pomalu já odejde. To je vše. Já s tím 
nic nedělám. Muset s ním zacházet je velmi problematické, protože já je velmi velké. Proto nechme Boha 
s tím zacházet. Praktikováním naší metody se vaše já bude stále zmenšovat a zmenšovat a vy se stanete 
většími a většími. To je paradox Boha, protože to není na nás, abychom tomu rozuměli. 

Otázka: Drahá Mistryně, stále dělám stejné chyby, které nechci dělat. Cítím, že mám v sobě dvě osoby, jednu 
dobrou a jednu špatnou. Jak to mohu zastavit? 
Mistryně: Možná se máte naučit, jak žít váš život vyrovnaně. Nemůžeme vlastně být stále jen příliš dobří. 
Zhroutili byste se! Viděli jste muže v cirkuse, když chodí po provaze. Musí jít na tu stranu a pak na tamtu 
stranu. Víte, co myslím? Jednou se nakloní na jednu stranu, pak na druhou stranu. Jinak by spadl. Tento 
život má dvě stránky, jednu pozitivní a druhou negativní. Jedna je štěstí a druhá je neštěstí. Někdy se 
musíme naklánět z jedné strany na druhou. To je v pořádku! Odpusťte si. Zkuste to, pokud můžete. 
Jestliže ne, odpusťte si. 

Otázka: Proč máme tolik smůly a potíží? Zařídil to tak Bůh? 
Mistryně: Ne, je to proto, že žijeme v tomto světě, kde je akce a reakce. Vytváříme individuální příčinu a 
následek. Také máme kolektivní následek celé společnosti a celkové atmosféry. Špatná energie vytváří 
nehody, katastrofy, pohromy, nemoci atd. Špatná energie pochází z našich špatných myšlenek, slov a 
činů. Všechno přenáší energii. Proto bychom měli být čistí v řeči, ve skutcích a v myšlení. Proto 
doporučujeme Pět Pravidel a veganskou stravu, abychom pročistili naše okolí. 

Otázka: Jak vysvětlujete znásilnění, rakovinu a nehody? 
Mistryně: Karma, příčina a následek. „Jak zaseješ, tak sklidíš.“ (Epištola Pavla ke Galatským 6:7) 
Nevidíme příliš daleko do minulosti. Proto viníme přítomnost. Nic se neděje bez příčiny, i když někdy to 
není úplně naše vina. Tento svět je velmi smutný. Proto musíme nalézt východisko. Je to, jako když řídíte 
auto na dálnici, a pokud nenajdete výjezd, může se stát, že vám dojde benzín nebo můžete mít nehodu, 
protože někdo do vás vrazí. 

Otázka: Když lidé proniknou do našeho duševního prostoru, kdy bychom se měli podrobit a kdy bychom měli 
proti tomu bojovat? 
Mistryně: Každý má právo na svůj obytný prostor fyzický stejně jako na prostor duševní. Nikdo by neměl 
vtrhnout do duševního prostoru druhých lidí. V případě, že by se to stalo, měli byste upřímně požádat, 
aby to skončilo. Požádejte svou vnitřní Boží sílu, aby vám pomohla. Chraňte se vírou svého náboženství, 
ale mějte dostatek víry, buďte silní. Jinak, máme pro vás zasvěcení. Používejte největší sílu a pak všechno 
ostatní odejde. V přítomnosti krále nemůže být přítomna žádná zvrácená bytost. 

Otázka: Jak můžeme ochránit děti před nákazou moderního života, televizí, drogami, leností, arogancí atd.? A jak 
současně respektovat jejich takzvanou svobodu volby? 
Mistryně: Můžete jim pomoci tak, že pro ně vyberete, co je nejlepší v televizi a v jejich okolí, takže se 
také mohou dívat na televizi, ale nemají svobodu si vybrat špatné programy. Svoboda není vždy to 
nejlepší pro děti, které nemají ještě dost inteligence si vybrat. Až vyrostou, tak jim můžete dát více 
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svobody. Ale hlavně, pokud vedete život naplněný ctností, dobrotou a krásou, tak se pro své děti stanete 
příkladem, který mohou následovat. 

Otázka: Proč mají drogy takový vliv na lidi v Americe? 
Mistryně: Je mnoho důvodů, některé jsou viditelné, jiné jsou neviditelné. Jeden zřejmý důvod je, že 
Američané mají dostatek materiálního pohodlí, ale přesto cítí hlubokou samotu. V některých oblastech 
můžete jet kilometry, aniž byste uviděli dušičku, jenom dálnice a lesy. Můžete vidět jen několik 
roztroušených a skrytých domů a cítíte se, jako byste byli v poušti a velmi osamoceni. Komunikace se 
sousedy téměř neexistuje a tak se cítíte ztraceni. Čas jako by neplynul a nevíte, co si sami se sebou počít. 
Toužíte potom porozumět smyslu života a smrti. Tato touha mučí vaši duši a bolest je tak nesnesitelná, že 
berete drogy, které poskytnou dočasnou úlevu a dovolí vám zapomenout na realitu života. Lidé, kteří pijí 
alkohol, berou drogy nebo jiné toxické látky, to dělají ze stejného důvodu. Nikdy neodsuzuji ty, kdo 
berou drogy. Přeji si pouze jim pomoci, a proto jsem tady, abych nabídla řešení. 

Pokud se cítíte osamoceni, jestliže nemáte skutečného přítele, který vás bezpodmínečně miluje, pak 
můžete vždy přijít ke mně. Vždy budeme spojeni a budete vědět, že vždy máte přítele. Možná se vám 
dokonce zjevím, pokud si to přejete a jste dostatečně upřímní. Získáte věčné přátelství rádce, se kterým 
můžete vždy sdílet vaše radosti i problémy, který vám vždy pomůže ve vašem nejlepším zájmu. 
Nepotřebujete používat tyto levné náhražky, aby utěšily vaši duši. V nebi jsou lepší prostředky a 
dostanete je po zasvěcení. 

Otázka: Je oprávněné, abych zabil vraha a tak zabránil, aby on zabil další osoby? Pokud ne, co mám dělat? 
Mistryně: Sdělte to policii, protože když ho zabijete, pak vy jste vrah a policie vás bude stíhat! Řekněte to 
policii, aby mohla dělat svojí práci. To není vaše práce, ano? Ale možná tato osoba bude litovat, tak mu 
dejte příležitost. Ve vězení bude možná litovat, nebo možná si přečte knížku o okamžitém osvícení 
(smích) a pak změní svůj život.  

Nikdy nevíte, proč se někdo stane vrahem. Může to být mnoho komplikovaných situací. Může to být 
velmi složitý společenský systém, nebo nějaká past, do které spadl a nemohl se z ní dostat. Rozumíte, co 
tím myslím? Nemůžeme prostě vzít spravedlnost do svých rukou, aniž bychom vzali v úvahu jeho 
dlouhou minulost a karmická spojení s různými lidmi po mnoho předchozích životů. Někdy ho 
posuzujeme nespravedlivě. Vrah možná přišel, aby zabil ty, kdo zabíjeli předtím. A nyní, když ho 
zabijete, tak on přijde příště zpět, aby zabil vás, a ďábelský kruh nikdy neskončí. Takže raději neoplácejte 
násilí násilím. 

Otázka: Takže neexistuje úplně beznadějná bytost, nezáleží na tom, kolik špatných činů kdo vykonal? 
Mistryně: Každý světec má minulost a každý hříšník má budoucnost. Nikdo není beznadějný. Oni jenom 
nevědí, že byli velcí, že by mohli být opět velcí. A jestliže naleznou někoho, kdo jim může ukázat jejich 
velikost, pak se velkým může stát každý. Dokonce i ten, kdo zabil 99 lidí a pokusil se zabít Buddhu, aby 
jich bylo sto, se stal Allajanem. Poté, co ho Buddha přijal a zasvětil do svého řádu, se stal Bódhisattvou. 

Otázka: Jak můžeme nejlépe pomoci někomu, kdo trpí vážnou nemocí? 
Mistryně: Auto má občas problémy. Auto někdy shoří, někdy má píchlou pneumatiku, občas má odřený 
blatník a podobně. Co uděláte s tím autem? Pokusíte se ho opravit. Stejné je to s tělem. Když je někdy 
auto neopravitelné a víc by stálo opravit ho než koupit nové, potom koupíte nové. Stejné je to s tělem. 
Cokoli můžete udělat s autem, s tímto autem, s tělem, udělejte to, pokud nemůžete, prostě ho opusťte a 
Bůh vám dá nové auto – nové tělo. (Smích a potlesk.) 

Většina lidí věnuje příliš pozornosti tomuto autu, bojí se o něho a mají kvůli němu problémy. Vzájemně 
se zabíjejí kvůli přežití tohoto auta. Nenávidí se navzájem kvůli tomu autu. Dělají mnoho věcí proti 
svému svědomí, jen kvůli tomu autu. Musíme si uvědomit, že je to pouze nástroj, stejně jako auto, které 
jste si koupili. 
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Otázka: Jako lidské bytosti žijící na Zemi si musíme plnit pozemské povinnosti, zajistit si jídlo, oblečení, střechu 
nad hlavou a vydělat dost peněz, abychom zaplatili daně. Jak se můžeme z toho uvolnit a začít naplňovat naše 
duchovní potřeby? 
Mistryně: Ponechte si ještě střechu nad hlavou. Nezbavujte se jí! Jen získejte osvícení. Nedělejte si 
starosti s materiálním pohodlím. Bydlím ve stanu a pořád jsem v pořádku. Občas mi stan odfoukne vítr, 
zůstanu bez střechy, ale stále jsem v pohodě. (Smích.) 

Měli jsme meditační halu, obrovskou, vešlo se do ní kolem 7000 lidí. Ale loni někteří lidé něco řekli a tak 
byla stržena. Dovolili jsme, aby ji strhli. Neprotestovali jsme, nestěžovali jsme si, nevysvětlovali jsme ta 
nepodložená obvinění. Neobtěžovali jsme se tím. A teď si nosíme pláštěnky, když prší a slunečníky, když 
svítí slunce, a jen tu sedíme a meditujeme. Ale až budeme osvícení, všechny věci budou v pořádku. Ježíš 
slíbil: „Nejprve hledejte Království Boha a vše ostatní vám bude dáno.“ Slibuji vám to samé. 
(Potlesk.) 

Otázka: Může být láska skutečně bezpodmínečná? Jestliže Bůh miluje ty, co nehřeší a miluje a odpouští těm, co 
to dělají, proč se tedy celý život snažíme vyhnout hříchu? 
Mistryně: Protože nás to zraňuje, ne protože to zraňuje Boha. Kdykoli děláme něco, o čem víme, že je 
hříšné nebo nesprávné, zraňujeme sami sebe. Naše svědomí nám bude nadávat, vytvoří nám problémy, 
proto se tomu snažíme vyhnout. Bůh miluje všechny stejně. Stejně jako slunce svítí na všechny a ani déšť 
nevynechá ty, co jsou nemocní, chudí nebo hříšní. Je to tak, že jsme to my lidé, kdo je zodpovědný za 
pocit odloučení mezi námi a Bohem, pokud uděláme něco nesprávného. Proto bychom se tomu měli 
vyhnout. Je to také naše povinnost, když žijeme v tomto světě, měli bychom udržovat naše mezilidské 
vztahy a spořádanou společnost. 

Otázka: Mistryně, proč dobří lidé tolik trpí v tomto světě?  
Mistryně: Jak víte, že jsou dobří? Znáte je osobně? Občas ne. Dobro a zlo existují jenom na naší úrovni 
porozumění. Záznam jejich životů a jejich existence je dlouhý. Občas jsou dobří, občas špatní. Nikdy to 
nemůžete řádně zkontrolovat. Cokoli se stane, má důvod. Nedělejte si s tím starosti. 

Nad zlo 
Otázka: Existuje řešení, jak ukončit agresivitu a násilí? 

Mistryně: Ne, já ho neznám. Vy ho máte! Každý má tuto schopnost. Jestliže skončíme se zabíjením 
zvířat, jestliže ukončíme všechny násilné činy, svět se stane Rájem. Není to pouze moje zodpovědnost, je 
to zodpovědnost všech. Nemyslíte? Protože kdyby Mistr, jakýkoliv Mistr to mohl udělat, Ježíš by to 
udělal, Buddha by to udělal už dávno. Nemůžete to očekávat ode mne, malé bezmocné ženy. 

Otázka: Je myšlenka na temnou sílu něco v naší mysli? 
Mistryně: Ano, máme svobodnou vůli, jak víte. Myslíme, že všechno je jen černé nebo bílé. Satan se také 
narodil v Království Boha, které je uvnitř nás samých. Pokud jednáme proti dobrým a pravým principům 
života, stáváme se nástrojem temných sil. Ale také negativní síly jsou v pořádku. Činí život vzrušujícím a 
umožňují ho. Jinak bychom všichni spali v nebi! Neměli žádnou práci. Ale jakmile jsme unaveni 
negativní sílou a chceme jít domů, tak bychom měli. Nemůžeme si stále hrát na negativním místě, 
musíme také jít domů. Moje poselství je pro ty, kdo jsou unaveni hraním si, pro ty, kdo si přejí 
odpočinout a jít domů. To je všechno. Ti, kdo mi nechtějí naslouchat, jsou právě ti, kdo stále milují 
negativní stránku přirozenosti. 

Otázka: Existuje peklo? 
Mistryně: Ano, existuje, ale hlavně pro lidi, kteří jsou ve své mysli velice rozrušeni. Lidé, kteří jsou 
ctnostní a dobří nikdy nezažijí peklo. Ti, kdo jsou zasvěceni, nikdy. Peklo je velká nemocnice, která 
pomáhá lidem, kteří mají nemocnou duši a mysl. Podobá se našim nemocnicím na zemi, kde se léčí 
nemoci. 

Otázka: Existují takové věci jako zlí duchové, démoni nebo Satan, kteří posednou lidi? 
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Mistryně: Ano, existují takové věci, ale mnoho zlých duchů je v srdcích lidí. Když plodíme nenávist, 
depresivní a utiskující myšlenky vůči jiným lidem, tak způsobujeme nepříjemné elektrické a neviditelné 
proudy ve vzduchu, v atmosféře, které kondenzují a stávají se sílou, která je ohrožující pro každého, kdo 
s ní má co do činění nebo kdo se dostane do kontaktu s prostředím, které je plné nenávisti, plné temné 
utiskující síly. Takže je lépe, abychom vždy mysleli dobře, činili dobré skutky a dobře mysleli, mysleli na 
Boha, konali Boží skutky a mluvili Božsky; realizovat Boha je ještě lepší. 

Otázka: Zdá se, že Satan zosobňuje zlo, ale existuje vlastně zlá bytost nebo démon, který se potuluje po světě, 
nebo je to v nás? 
Mistryně: Vnitřní svět je také vnější svět. Nemůžeme je doopravdy odloučit. Cokoliv je v naší mysli tak 
se projeví i navenek. Proto dva lidé ve stejné místnosti budou stejné okolnosti a atmosféru, která je 
obklopuje, vnímat rozdílně. Rozumíte? Jeden se může cítit bídně až na umření, druhý se cítí radostně. Tak 
nemůžeme říci, že zlo je uvnitř nebo vně nás. Je to obojí, stejně jako Bůh je uvnitř i vně a všude. Záleží to 
na našem vnímání, na našem chápání. Může to projevit Boha nebo zlo. Musíme změnit naše chápání. 
Když myslíme Božským způsobem a praktikujeme to, pak budeme vždy v přítomnosti Boha. Jestliže 
myslíme a praktikujeme zlým způsobem, pak jsme vždy v přítomnosti Satana. Satan není osoba 
s osobností. Je to síla, spuštěná našim negativním myšlením, činy a řečí. Existuje všude. Ale my ji 
nemusíme znát, když se obrátíme ke Království Boha. Když se naladíme na Království Boha, pak jsme 
v něm a pokud se naladíme na království zla tak budeme v království temnoty. Vše závisí na našem 
chápání a na naší schopnosti se naladit. Takže když meditujeme, používáme techniku jak se naladit na 
Království Boha, jsme stále v Království Boha. Je to jako rozhlas, který můžete naladit na různé stanice. 

Karma 

Naše těla jsou tvořena život za životem díky touhám. Silné touhy se znovu a znovu opakují a vytvářejí 
určité dané zvyky, které nemohou být změněny. To je to, čemu říkáme, že jsme stahování karmou. Karma 
jsou zvyky vytvářené po mnoho životů. Bez ohledu na to, či jsou dobré nebo špatné, stahují lidi dolů. 

Všechna velká náboženství hovoří o zákonu karmy. Kdyby tomu tak nebylo, proč by kázali a žádali nás, 
abychom byli laskaví, kdyby naše činy neměly následky? Proto se všechna velká náboženství zmiňují 
o zákonech karmy a reinkarnace. Někdy je to jasněji vysvětleno, jindy je to pouze naznačeno. Naše 
zákony byly vytvořeny, aby chránily pořádek ve společnosti, a také existují vesmírné zákony, které se 
starají o pořádek a o slušné chování všech stvoření vesmíru. Nežijeme pouze na zemi, jsme také občané 
vesmíru a každá skupina přísluší do nějakého příbytku. Proto musíme znát vesmírné zákony, a když je 
respektujeme, tak nás ochrání před zažitím nižších úrovní existence. 

Co se týká pojmu karmy, musíte vědět, že existují dva typy karmy: lidská karma a univerzální karma. 
Lidské zákony jsou ovládány neviditelnou silou, kterou lidský rozum nemůže pochopit. To se nazývá 
v sanskrtu „karma“, znamená to zákon příčiny a důsledku. Bible se o tom zmiňuje jako „Jak zaseješ, tak 
sklidíš.“ (Epištola Pavla ke Galatským 6:7)  

Existuje dobrá a špatná karma, ale obě mají za následek, že jste připoutáni na zemi. Po zasvěcení bude 
vyhlazena karma z minulých životů, ale Mistr se nedotkne karmy tohoto života. Kdyby tomu tak nebylo, 
okamžitě byste zemřeli. Musíme zde chvíli zůstat, abychom požehnali světu a pomohli našim přátelům. 
Potom můžeme jít do Nebe a kdykoliv se vrátit, pokud je to naše přání. Karma je neviditelná síla, velmi 
spravedlivá a silná: Co jsme vytvořili, se k nám vrátí zpět. To je zákon příčiny a následku. 

Máme karmu, protože máme tento počítač, mysl, mozek, který je určen k zaznamenávání všech 
zkušeností tohoto fyzického světa. Proto ji máme. Špatné nebo dobré registrujeme tady. To nazýváme 
karmou. Co je karma? Zkušenosti, špatné nebo dobré, naše reakce, zkušenosti, kterými se učíme 
v průběhu mnoha životů. A protože máme určitý druh takzvaného svědomí, víme, že bychom měli být 
dobří a někdy jsme udělali něco špatného. Špatné věci na nás leží jako závaží, jako spousta odpadků nebo 
jako zavazadlo. Kvůli zákonu gravitace nás to táhne dolů a je pro nás obtížné vylézt nahoru. Protože 



   28                             Nejvyšší Mistryně Ching Hai – Přišla jsem, abych vás vzala Domů 

Meditační Metoda Quan Yin – Klíč k okamžitému osvícení a věčné vysvobození 
 

spousta morálních zásad v tomto světě, spousta pravidel, spousta zvyků různých národů nás váže v těchto 
tak zvaných pojmech dobra a zla, viny a nevinnosti. Proto na sebe vzájemně působíme s lidmi v tomto 
světě, a máme zkušenosti dobré i špatné, viny i nevinnosti podle zvyklostí, zvyků a zákonů toho kterého 
národa. Stává se zvykem, že uvažujeme určitým způsobem, jako že děláme-li toto, jsme vinni, děláme-li 
ono, jsme špatná osoba atd. A to vše je tady zaznamenáno. A proto se stěhujeme a váže nás to na tento 
fyzický svět nebo trochu vyšší svět. Nejsme dostatečně volní, dostatečně lehcí abychom se vznesli 
nahoru. Je to kvůli všem těmto pojmům a nedorozuměním. 

Vše bylo vytvořeno námi. Cokoli, co hledáme teď či později, je to, co chceme, co jsme vytvořili. 

Slyšeli jsme, že vše je Boží vůle. Dokonce i vlas padající z naší hlavy je v souladu s plánem Pána. Proč 
ale potom musíme trpět za to, co jsme udělali? Jak říká Bible: „Co zaseješ, to sklidíš.“ Není to 
paradoxní? Není to pro nás příliš nefér? Ne, není. 

Je to jenom tak, že to neumíme používat a možná to nechceme používat, protože život za životem jsme 
byli zvyklí používat takzvanou snadnou cestu. Děláme, co cítíme, že bychom měli udělat v tu danou 
chvíli, žijeme naše životy pod diktátem vlastních zvyků a informací posbíraných očima, ušima, nosem, 
dotekem, a podobně. Zapomněli jsme na Boží přikázání. 

Musíme si dát pozor, abychom nevytvářeli novou karmu. Abychom nevytvářeli nové reakce, které by nás 
stáhly do utrpení. Musíme dodržovat přikázání a udržovat se v bdělosti ve dne v noci pomocí naší 
duchovní síly. Po čemkoli toužíme v čase smrti, to dostaneme. To je problém a mnoho lidí o tom neví. 
Proto si nemyslí, že přijdou do pekla, ale spadnou tam. Je to škoda. 

Pouze Metoda Quan Yin může zbavit lidi jejich žádostí. Nezáleží na síle karmy. Pokud praktikujete 
Metodu Quan Yin, všechno bude vymazáno. Budete hluší ke všem pokušením a tužbám. Vyzvedne vás to 
ze všeho, stejně jako helikoptéra vyzvedne člověka rovnou z moře ledové vody nebo hořícího ohně. 
Nezáleží na tom, kolik toho ohně nebo vody je, budete nezraněni. To je hodnota Metody Quan Yin. 

Dokud nezměníme sami sebe duchovní praxí, nebudeme schopní vyhnout se vlastní karmě. 

Poté, co změníme sami sebe, stále máme karmu, ale je to, jako bychom žádnou neměli. Je to proto, že 
naše síla je obrovská, máme velkou trpělivost a naše víra je pevná, nikdo námi nemůže otřást. 

Cítící bytosti jsou příliš arogantní. Arogance je naše nejtěžší karma a naše největší překážka. 

Nikdy neobviňujte druhé, každý by měl obviňovat sám sebe. Ať se nám přihodí cokoli, je to vždy 
následek naší karmy. 

Žijeme v tomto světě mnoho, mnoho, mnoho, mnoho tisíc životů a nasbíráme mnoho nepřátel. Občas 
uděláme chybu, obtěžujeme druhé, způsobíme jim utrpení nebo někoho zabijeme. V tomto životě se nám 
to vrátí. Pokud nebudeme tentokrát sami sebe chránit silou Boha, cokoli nám může uškodit, protože na 
nás čekají miliony miliard problémů. 

Pokud se podíváte do pekla, uvidíte, že je plné světových vůdců. Je to hrozné už proto, že o tom nevěděli. 
Je to proto, že ta jedna osoba ovlivnila tak mnoho lidí a následně celý svět. Pokud vedou lidi na scestí, 
vytvářejí samozřejmě obrovské množství karmy. Pokud jsme obyčejní lidé, předtím než se z nás stanou 
zkušení duchovní praktikující, když nemáme moudrost a mnoho talentu, i tak stále máme šanci být 
zachráněni, šanci dosáhnout věčného vysvobození. Pokud nemáme řádný talent, morálku, lásku ani 
moudrost a dostaneme se do velmi vysoké světské pozice a jsme jednou z těch velice důležitých osob, 
potom jsme skončili! (Smích.) Je to opravdu velice nebezpečné. Naše karma se tisíckrát, milionkrát 
zvětší. 
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My malí lidé, kolik lidí můžeme ovlivnit? Nejvíce můžeme ovlivnit naše děti. Můžeme být pouze 
špatným příkladem pro své děti, manželku nebo manžela. Není to tak? A také přátele a příbuzné, pokud 
naslouchají tomu, co říkáme. Proto nemáme velký vliv. Pokud bychom byli důležití lidé, potom by náš 
vliv byl neuvěřitelný. Přitahovali bychom také jistý druh negativní síly nízké úrovně, podobné té naší a 
udělali bychom celý svět ještě více negativní, více nestabilní, jdoucí stále více tím směrem a následně 
ještě více produkující negativní sílu. Karma by se stala těžší. Proto je peklo plné králů. Je to hrozné, 
opravdu hrozné! 

Kolik jídla a majetku máme v tomto životě, bylo určeno, než jsme se narodili. Ale můžeme se nad to 
dostat pomocí síly získané duchovní praxí. 

Otázka: Mistryně, mluvila jste o tom, co nazýváte prozřetelnost. Někteří z nás by mohli pro to použít slovo osud, 
i když prozřetelnost se jeví duchovnější. Jak je tomu se svobodnou vůlí? 
Mistryně: Je to výběr před naším fyzickým narozením a během našeho fyzického narození. Ale po smrti 
si můžeme vybrat, jen pokud máme zásluhy, které nahromadíme během tohoto života. Například, před 
tím než jsme se narodili do tohoto světa, měli jsme volbu být určitým druhem osoby, ale pak, když jsme 
sem přišli, přizpůsobili jsme se situaci a přesvědčení společnosti. A potom jsme také ztratili svobodnou 
vůli. Myslíme, že jsme svobodní, ale nejsme. 

Otázka: Takže pravá svobodná vůle, pravý výběr, skutečný výběr přichází před tím, než my přijdeme. Pak jsme 
za závoji nebo májou, a nepamatujeme si smlouvu. Nazvala byste to smlouvou? 
Mistryně: Správně, smlouva s Bohem, s naším vlastním svědomím. 

Otázka: Mluvila jste předtím o karmě, máme kontrolu nad tím, co chceme být v našem příštím životě, nebo nám 
někdo řekne, jaké to bude? 
Mistryně: Nikdo nám neřekne, co to bude, protože to jsou naše vlastní činy a jejich plody, které určují, co 
budeme v našem příštím životě. Pokud chcete řídit vaše příští vtělení, musíte mít moudrost a nalézt vaši 
vlastní cestu a znovu získat vaši vlastní největší sílu. Pak budete schopni řídit. Ale teď jste příliš slabí. 

Otázka: Můžeme zmírnit naši karmu modlitbou? 
Mistryně: Ano, můžeme, pokud jsme dostatečně upřímní. Protože velmi upřímná a hluboká modlitba je 
druh meditace. Jsme v meditačním stavu, proto to dosáhne i nejhlubší zákoutí naší milosti, zásluh a 
zásobárnu požehnání a to má vliv, pročisťuje to. Jen když jsme skutečně upřímní a hluboce toužíme po 
odpuštění, pak to pomáhá. 

Otázka: Můžeme rozdělit naši karmu na několik životů, abychom pokaždé méně trpěli? 
Mistryně: Ano, můžete to udělat, ale budete více trpět. Řeknu vám, proč. Protože v každém životě už 
máme karmu, a pokud přidáte karmu tohoto života, budete jen více trpět. V každém životě máte dost 
karmy, dokonce přebytečnou, abyste trpěli a jestliže přidáte karmu tohoto života, myslím, že budete více 
trpět, více a ne méně. 

Otázka: Přenášejí se hříchy otce na syna? 
Mistryně: Do určitého stupně, ano. Nazýváme to kolektivní karmou. Znamená to kolektivní odplatu 
v rodině. Navíc, každý má své osobní skupinové špatné činy nebo dobré následky z dobrých činů. Karma 
znamená jak dobré tak i špatné činy a důsledky, nejen špatné. Většina lidí to používá v negativním 
smyslu. 

Otázka: Drahá Mistryně, prosím vysvětlete, jaký druh karmy mají diktátoři, kteří způsobili války, které zabily 
miliony lidí, a způsobily utrpení milionům dalších? 
Mistryně: Je to kolektivní karma lidstva, která, jak jsem vám řekla, je vedlejší produkt vzájemných 
vztahů mezi lidmi a ostatními bytostmi. V tomto světě nebo v jiných světech. A z těchto druhů vedlejších 
produktů se stala velmi silná energie, která visí v naší pozemské atmosféře. A když se příliš zhustí, pak se 
musí projevit jako něco viditelného, jako velmi velký diktátor, který zabije miliony atd. 

Proto tyto lidi nemáme vinit, v určitém smyslu. Ale musíme vinit sami sebe. Kdyby každý z nás vedl 
ctnostný život, dodržoval Pravidla, a zdržoval se od zabíjení jakéhokoliv druhu, včetně nepřímého 
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zabíjení nedodržováním veganské stravy, pak by svět nikdy nezplodil tento druh diktátorů v čele. Tyto 
hrozné zkušenosti nás upomínají na ctnostný způsob, a jestliže se přesto neprobudíme, pak nás budou tyto 
věci dále upomínat, až se celé lidstvo probudí. 

Otázka: Mohla byste se zmínit o otázce karmy, jak splatíme své předchozí karmické dluhy a v jakém vztahu je to 
k osvícení. 
Mistryně: Karma je sanskrtský termín pro zákon „Jak zaseješ, tak sklidíš“, což je zákon nižšího vesmíru. 
Když vám Mistr dá zasvěcení, tak vás dále táhne vzhůru. Proto karma dole může být spálena a 
neovlivňuje vás. Nechá vám trochu pro vás, abyste pokračovali v tomto životě, který je již vyhlazen a 
promazán silou Mistra.  

Po zasvěcení už nemáte žádnou karmu v zásobě, takže už nemusíte být znovu zrozeni, pokud si to 
nepřejete. Pokud si přejete být znovu zrozeni, je to velmi snadné. Můžeme vytvářet karmu nebo si ji 
můžeme vypůjčit od mnoha cítících bytostí a přijít dolů. Zasvěcení je ničení veškeré karmy minulosti, aby 
bytosti nemuseli v budoucnosti více přijít zpět. 

Reinkarnace (znovuzrození) 

Reinkarnace je cyklus návratu. Pokud jste nenašli východ vedoucí k Ráji, musíte jít zpět. Jako na dálnici, 
když nemůžete nalézt výjezd, musíte se vrátit zpět, abyste ho našli. To je reinkarnace. 

Teorie reinkarnace by neměla být učena, protože podstata bytí se nereinkarnuje. Co se reinkarnuje, jsou 
toužebné sklony k informacím, které jsme dostali, ať dobré nebo špatné a tyto toužebné sklony půjdou a 
najdou jeden nástroj za druhým k uspokojení naši touhy, kterou jsme si nesplnily v našich takzvaných 
předchozích zrozeních. Po poznání Moudrosti nebo Božského Já, které sídlí v tomto těle, opustí tento 
chrám, on nebo ona odejdou do jiného chrámu. Je to jako když jdeme z jednoho kostela do druhého, stále 
jsme stejná osoba. Ve vesmíru vlastně není žádná bytost, která existuje. Je jen velké množství energie a 
milující pole, které je někdy rozděleno do různých částí. Je to jako elektrický proud, který je v žárovkách, 
v drátě, v mikrofonu, v různých podobách. Je v ledničce, znovu v jiné podobě a ve ventilátoru, ale vnitřní 
proud je stále stejný. 

Ve skutečnosti neexistuje žádné narození. Není žádné místo, kde spočívají duše. Jsme vždy svobodní. 

Otázka: Jaké jsou vaše názory na reinkarnaci? 
Mistryně: Není žádná reinkarnace. Duše se nikdy nereinkarnuje. Jsou to zvyky našeho myšlení, naše 
touhy, naše závislosti, které se reinkarnují. Jestliže známe duši, jestliže jsme osvíceni, jestliže známe naše 
spojení s celým vesmírem, pak se nikam nereinkarnujeme. Nikdy se nerodíme a nikdy neumíráme.  

Ale toto vše je teorie. Jen získejte osvícení a budete znát vše. Není třeba plýtvat mým papírem. Myslím si, 
že všechny ty papíry, které mí žáci pro vás vytiskli, jsou mrháním peněz. Přemýšlejte o tom, jak využít 
náš čas! Získejte osvícení a ušetříte vše: ušetříte za tisk, ušetříte papír, ušetříte čas a ušetříte peníze na 
nájem této přednáškové haly. (Mistryně a publikum se smějí.) 

Otázka: Jestliže se lidé znovu rodí, proč roste světová populace? 
Mistryně: Protože se lidé znovu rodí! (Smích.) Protože většina lidí není osvícena a vysvobozena, proto 
světová populace roste. Protože jsou lidé v peklech, kteří přicházejí nahoru, aby se znovu reinkarnovali 
jako lidské bytosti. Existují bytosti z království zvířat, které poté, co splatí svoji odplatu jako zvířata, 
přijdou zpět a stanou se lidmi. Čím více jíme hovězí, kachny, kuřata a vepřové, tím více bude svět 
přelidněný. Také jsou někteří andělé, někteří lidé z Ráje, kteří se po nějaké období mnoha set nebo tisíců 
let budou znovu reinkarnovat jako lidské bytosti. Proto je svět vždy přelidněn. 

Otázka: Proč křesťanské církve nepřijímají myšlenku reinkarnace? 
Mistryně: Protože špatně rozumí Bibli a také protože Bible byla stokrát zkrácena a cenzurována. Řeknu 
vám příklad. Když se ptali Ježíše: „Jsi reinkarnací toho a toho svatého minulosti?“ On neřekl „ne“. Svatý 
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Pavel také řekl: „Já žiji, ale ne ‚já‘, nýbrž Kristus žije ve mně.“ Dobrá? Nyní, pokud nevěříte 
v reinkarnaci, proč čekáte na druhý příchod Krista? (Smích.) Zeptejte se své církve, pak uvidíte, jak vám 
odpoví. 

Otázka: Je reinkarnace výběr duše nebo ducha, nebo je to něco, co se stane bez výběru zásahem vyšší síly? 
Mistryně: Máme výběr a nemáme ho. Pro průměrné lidi není výběru. Buddha, svatí, Kristus mají výběr. 
Vědomě si vybrali své rodiče, datum narození, místo narození a datum smrti, opuštění světa. Byli si toho 
vědomi, předtím, než přišli na svět. Přišli, protože si to vybrali. Přišli, aby spasili svět, pomohli některým 
ze svých přátel, pomohli těm, kdo se k nim modlili o pomoc. Ale ostatní lidé jsou přinuceni se 
reinkarnovat kvůli svým vlastním činům, jejich činům v minulých životech. Naše myšlení a zvyky se 
formují v energii a ta nás přinutí přijít do prostředí, abychom je naplnili a odstranili je, pokud je to nutné. 
Již zformovaná konkrétní energie se musí zředit. 

Otázka: Je to duše, která nese karmu od života k životu? 
Mistryně: Je to mysl, síla paměti. Je to určitý druh energie. Když něco děláte, vytváříte formu energie, 
která je neviditelná pro vaše fyzické oči. Tato energie vytváří model, který duše zažívá v tomto světě, 
vaše úspěchy, neúspěchy atd. Po dlouhém čase se duše ztotožňuje s tímto modelem, místo toho aby si 
uvědomila, že je na tomto modelu nezávislá. 

Otázka: Jsme produkt evoluce, a proto nepřijímám možnost přijít zpět na nižší úroveň, například jako zvíře. 
Protože by to byla involuce a ne evoluce, je to tak? 
Mistryně: Ano. Je to evoluce, ale někdy se na chvíli zastaví a pak jde zase zpět nahoru. Vždy jde vzhůru, 
ale někdy sklouzneme dolů. Jestliže chcete jít až na vrchol hory a vaše noha sklouzne, možná trochu 
upadnete. Ale vy půjdete vzhůru, protože vy víte, že máte jít na vrchol hory a jak je to těžké. Je to vždy 
evoluce. Jestliže se někdo chová jako zvíře a ne jako lidská bytost, pak v příštím životě se bude muset 
naučit lekci zvířat, protože nekonal správně. Pak bude z toho vyděšen, bude toho mít dost a řekne: 
„Dobrá, nikdy více. Půjdu zpět do lidského života, budu se chovat jako člověk. Budu vědět, co mám 
příště dělat!“ 

Otázka: Znám zákon příčiny a následku jako vesmírný zákon. Mohla byste mi říci více o dalších vesmírných 
zákonech? Je jich více než jeden? 
Mistryně: Ano, je ještě vyšší zákon, než zákon příčiny a následku. Je to zákon milosti, zákon odpuštění, 
který přichází přímo od Boha. Zákon příčiny a následku je stanoven Bohem, aby řídil vesmír, ale jsou 
vyšší zákony nad tímto, jako zákony lásky, odpuštění a milosti. To přinesl Ježíš k nám dolů, když žil ve 
fyzickém těle. A toto přináší každý velký Mistr lidem, kteří k němu přijdou pro záchranu a pomoc. To je 
zákon lásky a milosti. 

Smrt a umírání 

Dnes bych chtěla mluvit o tom, co je nejvíce děsivé, ale nevyhnutelné – o smrti. Z narození, stárnutí, 
nemoci a smrti, se nejvíce bojíme posledního, a to je nevyhnutelné, že? Budu mluvit o tom, co se stane při 
umírání pro většinu lidí. 

Slyšeli jsme, že naše tělo sestává z pěti základních prvků - kovu, dřeva, vody, ohně, země a duše. Bylo 
nám řečeno, že když umíráme, tak duše odejde, opustí fyzické tělo pěti prvků. Dále, pět fyzických prvků 
se od sebe oddělí, nezůstanou spolu, protože když je duše přítomna, tak se chová jako magnet a drží pět 
prvků pohromadě, jako niť v růženci spojuje všechny korálky. Jestliže tuto niť odstraníme, korálky 
spadnou na podlahu. Stejně je tomu, když umíráme. Ale my nejsme růženec, protože máme city. Proč je 
smrt tak bolestná událost? Zaprvé, protože my nechceme opustit tento svět, naše příbuzné, přátele, 
manžely a manželky, děti, otce a matky atd. Zadruhé, protože se bojíme a nevíme, kam půjdeme, až 
opustíme tento svět. Zatřetí, protože jsme se nepřipravili, nevíme co dělat, když umíráme. Jinak umírání 
je velmi šťastná chvíle, není třeba se něčeho obávat. 
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Mnoho lidí nás učí mnoho věcí v tomto světě: naši rodiče nás učí, jak jíst a jak chodit. Učitelé nás učí jak 
číst a psát a mnoho dalších věcí. Lékaři a porodní asistentky například učí budoucí matky jak porodit, jak 
se o sebe postarat a jak pečovat o plod, aby porod byl snadnější a ne tak bolestivý. Ale nikdo nás neučí, 
co máme dělat, když umíráme. O tom ani zmínka. Můžeme se naučit, jak porodit, jak získat péči, když 
zestárneme s penzí a pojištěním. Lékaři léčí naše nemoci a učí nás jak se vyhnout nebo omezit možnost 
onemocnění. Ale nikdo nemluví o smrti a to není dobré. Proto já vás budu zítra učit jak zemřít 
(prostřednictvím zasvěcení). 

Všechny tělesné funkce se zastaví ve chvíli, kdy duše opustí tento fyzický nástroj! Myslete na to, že 
trávíme většinu času soustředěním se na tělo a jen málo nebo žádný čas soustředěním se na pravé Já, což 
je náš věčně Milovaný. Proto musíme rozlišovat pravého muže od jeho stínu. 

Tento svět je nestálý. I když se hodně naučíme, tak to moc nepomůže. Velcí vědci také musí zemřít, 
i nejslavnější génius musí opustit tento svět a každý tak učiní s prázdnýma rukama. Proto všechna 
náboženská písma zdůrazňují, že bychom neměli být tolik připoutaní k tomuto světu. Proč? Protože 
jestliže myslíme pouze na tento svět, budeme se muset do něj vrátit a jestliže myslíme na Boha, půjdeme 
do Nebe. Všechna náboženství nás to učí, ale není snadné myslet na Boha. 

Vidíte, dobře se připravujeme na narození dítěte, ale proč ne na naši smrt, což je nejdůležitější věc. Když 
máme děťátko, přijde mnoho lidí nás podpořit, ale když umíráme, nikdo s námi nemůže být, ačkoliv to je 
právě chvíle, kdy zažíváme nejhlubší osamocení a utrpení. Smrt se stává bolestnou zkušeností, protože 
nejsme připraveni. 

Naše tělo má devět „bran“ jako jsou oči, uši, nos atd. Můžeme použít kteroukoliv z těchto bran, abychom 
odešli z těla, ale když zemřeme, tak se opět převtělíme do nižších říší. Vemte si například dům. Pokud ho 
opouštíte ve spěchu oknem, tak si můžete způsobit mnoho pohmožděnin. Místo toho můžete použít 
přední dveře. Ale pokud nejsou otevřeny, tak nemůžeme odejít. Do vyšších říší můžeme jít pouze jedněmi 
dveřmi. Nemůžeme je vidět fyzickýma očima. Jenom velcí Mistři je mohou otevřít. Jelikož je nemůžeme 
sami otevřít, měli bychom se zeptat někoho, kdo již otevřel své vlastní dveře a ukáže nám, jak je otevřít. 
Pak praktikujeme každý den jejich otvírání a zavírání a v den, kdy budeme odcházet, nebudeme mít 
s odchodem žádné obtíže. 

Během zasvěcení vás budu učit, jak zemřít a potom to budete muset každý den praktikovat. Pokud ne, tak 
zapomenete, protože jste příliš závislí, příliš zvyklí na tento svět. Všechny vaše myšlenky jdou k vašemu 
manželovi, manželce, k vaší práci a k vašemu šéfovi. Zdřímněte si a uvidíte, jak vás okamžitě přijdou 
vyrušit a způsobí vám starosti. Proto bychom každý den měli ušetřit dvě a půl hodiny a praktikovat 
„umírání“. Během zasvěcení vás Mistr doprovodí a okamžitě vezme do vyšších úrovní a vy nebudete mít 
čas myslet na to, co jste opustili. Co uvidíte během vašeho vzestupu, bude záležet na úrovni, které jste 
dosáhli, když jste zemřeli. 

To, na co myslíme v poslední chvíli, je velice důležité. Pokud myslíte jen na trápení, dostanete se do 
pekla. Pokud myslíte jen na Mistryni, štěstí a požehnání, když jste s Mistryní, budete okamžitě v Nirváně 
(Nebi.). To je to tajemství. 

Otázka: Mistryně, proč si nepamatujeme naše minulé životy a smrt? 
Mistryně: Protože to je příliš moc na nás se s tím vyrovnat, příliš, velká tíha. Máme dnes dost práce 
s daněmi, válkami, dětmi, s našimi současnými problémy a karmou. Pokud byste věděli, že jste byli 
takoví, velmi špatní nebo velmi dobří, nebo velmi vznešení v minulém životě, více by vás to zmátlo a 
nemohli byste se vyrovnat s úkoly v tomto životě. Tak Bůh, přírodní zákon, zatáhl záclonu. Dozvíte se to, 
když to bude nutné. Dozvíte se to včas. A v meditaci se to někdy také dozvíte, pokud by to bylo nezbytné 
pro váš růst. Pokud by to nutné nebylo, pak se to nedozvíte. Ježíš také řekl: „Nestarejme se o zítřek. Stačí, 
když se postaráme o dnešek.“ (Matouš.) Pokud nechceme vědět o zítřku, který nás ovlivní, který je pro 
nás důležitý, pak mnohem méně bychom měli znát minulost, která už je pryč. 

Otázka: Jak se hodí k vaší filozofii zkušenosti blízkosti smrti? 
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Mistryně: Zkušenost blízkosti smrti je opravdu zážitek smrti s výjimkou, že takzvaná stříbrná nit, která 
spojuje naši duši s naším takzvaným fyzickým nástrojem, ještě není přerušena. Oni tedy opravdu mají 
zážitek smrti. Ti, kdo jsou ctnostní a mají v životě dobré svědomí, uvidí zářivé Světlo a mnoho krásných 
oblastí, tak to skutečně je. Je to stejné, jako když meditujete, jediný rozdíl je, že můžete prodloužit tuto 
zkušenost, nebo mít ji opět podle své vůle a rozšířit ji do vyšší a vyšší úrovně. Takže meditace je také 
zkušenost smrti. Proto svatý Pavel řekl: „Denně umírám.“ Opustíte tělo a jdete do vyšší krásy a můžete se 
vrátit zpět podle své vůle, po nějaké praxi, ne moc dlouhé. Někteří lidé toho dosáhnou hned při zasvěcení 
a pokračují v tom stále. 

Otázka: Co leží nad koloběhem karmy a smrti? 
Mistryně: Je to největší moudrost a nejvyšší blaho, které můžeme vůbec poznat. To je naše pravé 
království, protože nad zákonem „Zasej a skliď“ existuje zákon lásky. Pouze láska a blaženost. A jestliže 
se dostaneme přes cyklus karmy, pak půjdeme do úrovně, kde není žádný život, žádná smrt, žádná karma, 
pouze štěstí, pouze spokojenost. Ale když k vám takto mluvím, cítím, že to nějak degradujeme, protože 
lidská řeč je snadno zavádějící a je velmi omezená. Dokonce i obyčejnou lásku mezi mužem a ženou, jak 
ji můžete popsat? 

Otázka: Co se stane člověku, který spáchá sebevraždu. Je to rozdíl oproti těm, kteří zemřou přirozeně? 
Mistryně: Ano! Je to velký rozdíl. Většina lidí, kteří spáchají sebevraždu, jsou ve stavu velmi nízkého 
vědomí a velké deprese. Tlak světa je pro ně příliš silný. Když zemřeme v tomto stavu vědomí, 
zůstaneme v něm dlouhou dobu. To není dobré pro naši duši. Když jste tak deprimováni, chcete se zbavit 
deprese, ale protože se sami zabijete, zůstanete dlouho v depresi. Je to hrozné!  

Otázka: Jak zacházet s mrtvým tělem, spálit ho nebo ho pohřbít? 
Mistryně: To záleží na krajině. Mrtví mají již jiný příbytek, takže nejlépe je tělo spálit a popel vysypat do 
moře, kam patří. 

Otázka: Proč musí dítě zemřít, když je tak čisté? 
Mistryně: Protože už nepotřebuje déle žít. Možná odešlo do Nebe. To je ještě čistější. Někdy máme 
nějakou práci. Například, musím tu zůstat pouze tři nebo čtyři dny, protože to je čas, který potřebuji, 
abych ukončila svou práci tady. Takže já přijdu na čtyři dny. A jestliže potřebuji přijít znovu, přijdu 
znovu. Některé duše mají málo co do činění s tímto fyzickým světem, takže přijdou na chvíli a pak 
odejdou. Mají někdy převzít trochu karmy od svých rodičů a pak musí odejít. 

Otázka: Jestliže smyslem života je upamatovat se, kdo jsme, co je smyslem smrti? 
Mistryně: Tělo bylo vytvořeno, aby trvalo pouze po určité časové období. Když je obnošeno, tak musíme 
použít jiné tělo, které se více hodí pro naše učení. 

Otázka: Je umírání pouze pro tělo, nebo také pro duši? 
Mistryně: Ne, duše nikdy neumírá. Pouze vyměníme šaty. Po dvou dnech, kdy nosíme stejné šaty, se 
ušpiní, musíme je vyprat. Jestliže jsou příliš obnošené, tak je zahodíme a koupíme si nové. To je vše. 
Pouze vyměníme naše šaty. 

Otázka: Takže máme vědomí a kontrolu i když umíráme? 
Mistryně: Ano, ale my nemůžeme mít řídící sílu, ledaže jsme osvíceni a znovu získáme naši velikost. 

Otázka: Zažila jste smrt? Pamatujete se na zážitek smrti? 
Mistryně: Dobře, já mohu umírat každý den! Já umírám a přicházím zpět. 

Otázka: Mohu to dělat i já? 
Mistryně: Můžete a já vás naučím jak. Myslím, že to byl svatý Pavel, kdo řekl: „Denně umírám.“ Když 
jste v Samádhi, můžete na několik hodin přerušit spojení s tímto světem a pak se znovu spojit. Přijdete 
zpět, protože není čas odejít. Musíme přijít zase zpět a ukončit naši práci. 

Otázka: Proč chcete tolikrát umírat? 
 Mistryně: Já nechci umírat. Já musím umírat, abych žila. 
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Od víry k duchovnímu porozumění 

Náboženství 

Nepatřím k buddhismu ani katolicismu. Náležím Pravdě a hlásám Pravdu. Můžete to nazývat 
buddhismem, katolicismem, taoismem nebo jak se vám zlíbí. Všichni jste vítáni! 

Mnoho Mistrů má problémy, bojuje s předsudky všech vír. Já nemám žádné. Já vám řeknu, že všechny 
víry jsou dobré. Mistři všech vír jsou dobří, mluví Pravdu a vedou vás k ní. Držte se své víry a mějte 
důvěru ve vašeho Mistra. Pokud náhodou naleznete současně žijícího Mistra ve vaší víře, pak máte štěstí. 
Pokud ne, pak hledejte v ostatních vírách, abyste viděli, zdali je tam nějaký žijící Mistr. Ale do té doby 
mějte důvěru ve svoji víru, nepřecházejte k víře toho Mistra. Protože všechny víry přišly od Boha a vůdci 
všech vír přišli také od Boha, aby sdělili své poselství v různé době a na různých místech. Všechny 
osvícené bytosti, ať už jsou katolíci, buddhisté nebo z jakékoliv jiné víry, všichni objevili stejnou věc, 
stejnou moudrost, stejnou extázi. Také já jsem našla stejný vesmír a je to vlastně vyšší úroveň mysli, 
vědomí, inteligence a vyšší porozumění. 

Narazila jsem na velice významnou větu v Koránu: „Buďte na Zemi dobrým hostem. A žijte velice 
bohatý život.“ Tento výrok z islámského Koránu na mě hluboce zapůsobil. Obvykle si myslíme, že 
pouze Buddhismus zdůrazňuje pomíjivost tohoto světa, ve kterém žijeme pouze chvíli a brzy ho 
opustíme. Nevíme, že Korán zmiňuje přesně to samé. Proč tedy stále horlivě debatujeme o tom, které 
náboženství je lepší? Přečteme si tuto jednu větu a zjistíme, že je velice významná. Je krátká, ale 
dokonalá! Zatímco jsme tady, měli bychom žít velmi smysluplný život, který je svobodný a obohacující. 

Korán také zmiňuje Zvuk. Jejich Mistr Mohamed ho zmiňoval a stejně tak jeho žáci. Když uslyšeli Zvuk 
flétny, jejich moudrost se otevřela a věděli vše. Stali se velice uvolněnými, šťastnými, volnými a 
vysvobozenými! Není tím míněný zvuk flétny ve vnějším světě. My Quan Yin praktikující víme, že je to 
zmínka o vyšší úrovni. Avšak předpokládejme, že jsme Muslimové, ale neslyšíme Zvuk flétny uvnitř, pak 
nemůžeme rozumět tomu, o čem Korán mluví. 

Ježíš Kristus v Bibli řekl: „Nasloucháte větru. Nevíte, odkud vítr přichází a kam fouká.“ Tento Zvuk 
představuje vlastnost všudypřítomnosti. Když slyšíme tento všudypřítomný Zvuk Boží, vnímáme část 
všudypřítomnosti (Tathágata). Další část je Jeho Světlo. Také nevíme, odkud přichází a kam odchází. 
Toto Světlo je také vlastností všudypřítomnosti. Všudypřítomnost se projevuje tím, že nevíme, odkud to 
přichází a kam to jde. 

Vidět všudypřítomnost neznamená, že musíme opravdu někoho vidět – Amitábhu Buddhu nebo 
Šákjamuni Buddhu. Je pravda, že Šákjamuni Buddha nazýval sám sebe „Tathágata“, ale také vysvětloval, 
že je pouze prstem ukazujícím na Pravdu. Tathágata je vnitřní zážitek všudypřítomnosti. Když spatříme 
všudypřítomnost, naše moudrost se otevře, všechna naše karma zmizí, jsme absolutně svobodní a 
rozumíme univerzálnímu systému a tajemství veškerého stvoření. Nakonec si uvědomíme, co to ve 
skutečnosti znamená být zajedno se vším stvořením. Poznáme úroveň Lao-c' a budeme skutečně velebit 
Boha. Je to proto, že pak získáme stejnou zkušenost a můžeme potvrdit pravdu za Jeho výrokem: 
„Všechno stvoření je jedno!“ 

Buddhismus je jako katolické náboženství. Nemyslím, že učení jsou odlišná. Když porovnáte deset 
křesťanských přikázání s buddhistickými přikázáními, je to stejné: nezabíjejte, nekraďte, nelžete, nepijte 
alkohol a neberte drogy, neberte manželku nebo manžela jiným. A zbytek učení jsou pouze detaily a 
vysvětlení, nebo historické události, zaznamenané žáky, dokud jejich Mistr ještě žil. Například v Bibli je 
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mnoho popisů válek a kmenů, které spolu bojovaly. To nepatří k učení, ale protože tyto události se 
přihodily, když Mistr žil, tak byly zaznamenány. 

Ježíš byl člověk, ale Kristus je síla. Tato síla může být přenesena v jakoukoliv dobu, na jakékoliv místo, 
skrz kohokoliv, kdo je vyvolený. Jako elektřina může projít jakýmkoliv drátem, pokud drát je v dobrém 
stavu a je tam zástrčka. Jak vidíte, Ježíš Kristus je Buddha a Buddha znamená Kristus. Kristus je 
hebrejský výraz pro Buddhu a Buddha je sanskrtský výraz pro Krista. Tak je to! Lidé nikdy nepřeložili 
tyto termíny do svých vlastních řečí, pouze použili původní jazyk a bojovali s tím. Vždycky jsou potíže 
kvůli nedostatkům lidské řeči. 

Na počátku všechna písma povzbuzují lidi, aby vedli čistý život. Nezabiješ. Miluj souseda i svého 
nepřítele, nekraď atd. (Matouš 19:18) Přikázání křesťanů, muslimů, sikhů, hinduistů a buddhistů jsou 
všechna stejná. Máme být dobří lidé, milovat jeden druhého a pročistit vnitřní Já. Nyní všichni známe 
vnější ctnosti a většina z nás dodržuje přikázání svatých písem, ale jak je to s vnitřním pročištěním a se 
zmiňovanou vnitřní realizací? Jak můžeme slyšet Boha naší vlastní bytostí, aniž by nám někdo jiný 
vyprávěl příběh z druhé ruky. Toto jsou důležitější otázky, než jen naše morální chování. Samozřejmě, 
mravný život je velkou pomocí a nutností pro toho, kdo se snaží sjednotit s Bohem, jít zpět k TAO nebo 
se stát Buddhou. Ti všichni míní stejnou věc; být sjednocen s velkým zdrojem všech věcí. 

Víra pouze ukazuje k Pravdě, ale my ji musíme nalézt s žijícím Mistrem. Bez pravého Mistra 
nerozumíme ani víře. 

Pokud by každý skutečně praktikoval to, co učí Bible nebo buddhistické Sútry, nikdy by se lidé spolu 
nehádali a všechna náboženství by byla navzájem zadobře a slavili by ve stejném kostele. Papež by šel do 
chrámu, mniši by šli do kostela a žádné problémy by neexistovaly. 

Existuje pouze jedno náboženství – náboženství Boha, lásky a porozumění. Existuje pouze jeden kostel, 
jeden chrám – chrám osvícení. Přijďte do tohoto chrámu a budeme znát všechna náboženství světa. 

Kostel – vnější kostel, mešita nebo chrám je symbolem Království Boha uvnitř nás. Byl postaven, aby 
nám připomínal náš vlastní chrám. Ježíš řekl: „Což nevíte, že jste Boží chrám a Duch svatý ve vás 
bydlí?“ 

Myslím, že kostely a chrámy jsou velice svaté symboly naší oddanosti Bohu. A pokaždé, když 
procházíme kostelem, mešitou nebo chrámem jakéhokoli náboženství, měli bychom si skutečně 
připomenout úctu, kterou máme pro tento symbol uctívání. Ale bylo by asi lepší, kdyby lidé, kteří chodí 
do těchto kostelů, chrámů nebo mešit, skutečně nalezli svého Boha uvnitř – uvnitř tohoto chrámu 
(Mistryně ukazuje na své tělo.), nejenom v chrámu z cihel, ale ve skutečném chrámu Boha. 

Nad vírou 

V buddhismu lidé věří, že když uctívají Buddhu, klaní se jeho soše, zapálí kadidlo a nabídnou nějaké 
ovoce a květiny, pak že jsou v bezpečí a naleznou útočiště v Buddhovi. Myslím, že toto je nejmylnější 
pojem, protože není pochyb o tom, že sochy reprezentují minulého Buddhu, ale ne přítomného. A minulý 
Buddha nám nemůže pomoci žádným způsobem, s výjimkou, že zanechal pro nás nějakou teorii, kterou 
následujeme a přezkoušíme. A někteří z nás jdou do kostela, dají se pokřtít, dostanou nějakou sušenku a 
myslí si pak, že jsou zachráněni před pekelným ohněm! V každém případě jsem ráda, že to lidé dělají, 
protože symbolismus pravdy je alespoň dobře zachován. Proč jsem ráda? Protože to ukazuje, jak nevinní 
jsou lidé, jak snadno uvěří, jak jsou naivní. Jsme tak nevinní, tak čistí v srdci. 

 Takže jsem ráda, že buddhisté chodí do chrámu a nabízejí ovoce dřevěným sochám a jsem ráda, že 
katoličtí věřící chodí do kostela a opakují některé z dávných zkušeností myslíce si, že jsou v bezpečí. 
Alespoň ukážou svou čistotu a nevinnost. Ale nevinnost a čistota nám nemohou příliš pomoci, jestliže 
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v tomto životě nemůžeme sami vidět Buddhu nebo zažít Boha. Je to jako když někdo zavedl telefon ve 
vašem domě bez drátů a řekl vám „Tady je váš telefon, vypadá jako normální telefon a to je vše.“ Ale co 
se stane? Mluvíte pouze sami se sebou. Není tu spojení a druhý konec nemůže nic přijímat. Když věříme, 
že když mluvíme na jednom konci telefonu a nedostaneme odpověď z druhé strany, že je to v pořádku, 
když od Něj nedostaneme odpověď, pak je to ještě nevinnější. 

Předtím jsem byla takto nevinná. Každý den jsem šla do kostela nebo do chrámu a věřila, že to bylo vše. 
Ale po nějaké době jsem vyrostla a cítila se prázdná, a myslela si, že Bůh na nic neodpovídá a nestará se, 
když si vyliji srdce. Buddha neosuší mé slzy, a neodpoví na mé nejupřímnější modlitby a otázky. Prostě 
tam sedí a takto se usmívá každý den. Plakala jsem, klaněla se a vrhla se k Jeho nohám a On se nepohnul 
ani o píď! Pak jsem se cítila frustrovaná a rozzlobila se (smích), myslela jsem, jak můžeš být tak 
nezdvořilý! Ale to nebyl Buddha, kdo byl tak nezdvořilý, nýbrž já jsem byla tak naivní. 

Takže po nějaké době jsem si uvědomila, že mi možná mrtvý Buddha nemůže moc pomoci, musela jsem 
najít žijícího, živého Buddhu ve mně. Proto jsem začala hledat Mistry, metody a skutečné cesty jak nalézt 
osvícení, ne se pouze klanět neživé soše. Až jednoho dne po spoustě námahy, discipliny a úsilí jsem to 
nalezla. Našla jsem to, co nalezl Buddha. Našla jsem to, co nalezl Ježíš, Lao-c', Konfucius, Platon a 
Sokrates. A tyto věci jsem ochotna vám dát bez jakýchkoliv podmínek a závazků. Je to všechno zdarma, 
protože to, co jsem objevila, vy už máte. Je to vaše, ne moje. Není to tak, že já vám něco dám. Pouze vám 
pomohu to otevřít a ukážu vám, kde to je. Pak naleznete štěstí a veškeré trápení zmizí. Jako se praví 
v Bibli: „Hledejte nejprve Království Boha a všechny ostatní věci vám budou přidány.“ (Matouš 
6:33) 

Všechna písma zdůrazňují, že nalezneme naše vlastní osvícení a všechny naše hříchy budou smyty. Je to 
tak jednoduché jako slunce, které vyjde a rozptýlí všechnu tmu. 

Jinak máme to, co Bible nazývá hříchy od našich vlastních předků, nebo co se v buddhismu nazývá 
nekonečná karma z minulých životů a nikdy to nemůžeme smýt úsilím naší vlastní mysli. Nemůžeme tak 
učinit jen dobročinností nebo dobrými skutky nebo klaněním se soše Ježíše nebo Buddhy. Musíme to 
udělat správným způsobem, použit Světlo Boha, čisté Nebe, které rozptýlí temnotu pekla. Ježíš také řekl, 
cokoliv Já činím dnes, vy budete v budoucnosti činit, dokonce lépe. To znamená, že On a my jsme si 
rovni. On neřekl: „Jedině já mohu dělat všechny tyto zázraky. Vy nikdy nebudete schopni je dělat!“ Ne, 
on řekl, cokoliv já mohu činit, můžete vy také. To je velký osvícený postoj a Buddha také řekl, já jsem se 
stal Buddhou a vy se také stanete Buddhou. Pokud následujeme správnou metodu, je to jako s vědeckou 
metodou, každý kdo učiní stejnou věc, získá stejný výsledek! 

Zapomenuté poselství Krista 

Většina lidských bytostí si myslí, že nemohou následovat Kristův příklad, prostě protože jim bylo 
řečeno, že jsou příliš nevědomí, příliš hloupí, příliš bezmocní, že jsou nic. A protože toto vymývání 
mozku pokračovalo generaci po generaci, tak tomu nakonec uvěřili. 

„Ten, kdo ve mne uvěří, dílo které já činím, bude činit také…“ (Jan 14:12) 

Ježíš neřekl, že jedině On mohl vykonat všechny tyto zázraky, učit a vysvobodit lidi. Řekl, že my 
můžeme učinit totéž a dokonce dodal: 

„… a vykoná dokonce větší díla než tyto.“ (Jan 14:12) 

Tak jestliže Ježíš řekl „Cokoliv mohu dnes učinit, můžete vy také,“ proč nezačneme? My všichni se 
chceme stát tak velikými, ale nemůžeme. Proč? Protože nemáme dost síly, znalosti a moudrosti. Je to jako 
chirurg, který se naučil operovat komplikovaný lidský vnitřní systém. Jestliže se s ním učíme nějakou 
dobu, pak se staneme odborníkem jako on. Můžeme se stát tak velcí jako Kristus, když se naučíme, co on 
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se naučil. Je to velmi logické a vědecké. Není na tom nic záhadného, stát se někým jako Buddha nebo 
Kristus. Není potřeba jít do Himalájí, oholit si hlavu nebo nosit jiný oděv. Můžete se stát osvícenými 
v džínech! Je to pouze otázka rozličného životního stylu.  

Ale my jsme to všechno zapomněli. Věříme tomu, co nám říká církev a kněží, že jsme hříšní a bez Ježíše 
půjdeme do pekla! Kdyby se Ježíš zase vrátil zpátky, vyplakal by svou duši, protože jeho učení byla 
pokřivena a překroucena takovým způsobem. On pláče, stále pláče. 

Zapomněli jsme, že Bible říká, že jsme byli stvořeni k obrazu Boha, že jsme Jeho děti a Jeho dědici. 
Znamená to, že jsme jako náš Otec a že také vlastníme Jeho sílu. Jestliže náš otec je král, pak jsme 
princové a princezny a to je něco, ne? Tak proč nevěřit v naši hodnotu, proč popírat naše dědictví, naše 
prvorozenství? Stále opakujeme: „Jsme děti Boha a byli jsme stvořeni k jeho obrazu,“ a bojujeme každý 
den, jen abychom vydělali trochu peněz, a modlíme se celou dobu, aniž by nám bylo odpovězeno. Je to 
tak proto, že se nemodlíme k pravému zdroji a klepeme na nesprávné dveře. 

Cesta k nebi je obtížná, protože: „Úzká je cesta, která vede k životu a široká je cesta vedoucí ke zkáze 
a tak mnozí po ní budou kráčet.“ (Matouš 7:13)  

Někteří říkají, že je to jak ostří břitvy, proto je tak obtížné po ní kráčet. Proč je ta stezka tak úzká? Protože 
jde proti našemu způsobu myšlení, našim touhám a našim pokušením. Musíme se ponořit do oceánu 
života, aniž bychom si zmáčeli šaty. Proto je to tak obtížné. Musíme žít v tomto světě se všemi jeho 
pokušeními, jeho konflikty a zůstat disciplinovaní a čistí, jako lotos rostoucí z bahna, ale tak čistý, bez 
poskvrny a vonící. Musíme následovat jeho příklad a stát se světcem v pekle. 

Když Ježíš žil, řekl: „Já jsem ta Cesta, Já jsem to Světlo světa, dokud jsem ve světě.“ (Jan 9:5) 

Takže poté co On odešel, On není Světlo světa ve fyzickém smyslu. Zanechal nám některá učení, která 
nás vedou v našich denních životech. To je velmi dobré. Ale existuje také něco nevyslovitelného, co jsme 
nedostali. Je to učení, které může být předáno pouze v tichosti. A to je nejdůležitější věc, která způsobuje, 
že vidíme Boha a přivede nás blíže k Bohu. Takže kdokoliv nám může pomoci tímto způsobem, neměli 
byste se cítit vinni k němu přijít. 

Ježíš a meditace 

Nyní vidíme život Ježíše. Nechodil se do kostela modlit s výjimkou, že tam šel kázat nebo vyhodit 
kupce nebo vyhubovat knězům. Nikdy jsem nečetla, že se modlil v kostele, tak co dělal? Podle velmi 
spolehlivých zdrojů výzkumu víme, že Ježíš cestoval do mnoha zemí, zvláště do Indie a Tibetu a studoval 
s mnoha osvícenými Mistry z různých škol. Když jedete do Indie a skutečně hledáte Mistra, naleznete 
Mistry, kteří meditují a budou vás učit meditaci. Všichni Mistři, které znám, praktikují meditaci a 
nejslavnější tibetští lámové také, různým způsobem. 

Tak jestliže Ježíš zůstal v Indii alespoň deset let, pak můžeme říci, že se pravděpodobně setkal 
s některými z těchto meditujících Mistrů. Pravděpodobně se nejprve setkal s některými méně mocnými 
Mistry, kteří ho naučili pár manter, pár cviků jógy, jak dělat nějaké zázraky, jako přeměnit vodu ve víno 
atd. Pravděpodobně se naučil tyto věci dříve, než se setkal s takzvanými meditujícími Mistry 
v Himalájích. Ale i pro tyto triky se musíte naučit určitý druh meditační techniky, i když to může být 
pouze dočasné. 

Když se Ježíš setkal s těmito lidmi, musel se naučit, jak meditovat. Jinak jak by se mohl stáhnout do 
pouště na čtyřicet dnů bez přestávky? Mohli byste jít náhle sami do pouště na čtyřicet dnů? Je to 
nemožné, jedině když jste předtím vytrénováni a připraveni. Například my, kdo praktikujeme meditační 
techniku, kterou nazýváme Metoda Quan Yin, znamenající pozorování Vnitřního Zvuku, „Slovo“ 
o kterém se zmiňuje Bible jako o hlasu Boha, my často meditujeme po sedm dní nebo měsíc. Pro nás je to 
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velmi normální, ale pro obyčejné lidi, kteří nepraktikují naši metodou, není možné sedět ani pět minut, 
neřku-li pět dnů. Jestliže se vám podaří sedět pět minut, aniž byste pohnuli svým tělem a vaší myslí, pak 
jste se už stali Mistrem. Takže my víme, že Ježíš odešel na čtyřicet dnů do pouště meditovat. My také 
můžeme soudit, že praktikoval meditační techniky, že meditoval celou dobu a to bylo jeho poslední 
stáhnutí se do sebe, než vyšel ven učit poselství Boha. 

Většina Mistrů to dělá, než vyjdou do světa, než se rozhodnou, zda chtějí na sebe vzít kříž nebo ne. Je to 
jako poslední minuta, když slyšíte ráno budík, poslední chvilka, kdy si užíváte tepla postele. Podobně, 
většina Mistrů, poté kdy dosáhli osvícení, poté kdy vědí, že jim byla určena mise být prorokem své doby, 
nebo mesiášem, stáhnou se do ústraní, aby se připravili fyzicky, mentálně, psychicky čelit tvrdému úkolu, 
který mají před sebou a kráčet dlouhou cestu, kterou jim Bůh určil. 

Odloučení od Boha 

Jsme odloučeni od Boha, protože jsme příliš zaměstnaní. Když na vás někdo mluví a stále zvoní 
telefon a vy vaříte nebo si povídáte s jinými lidmi, pak se s vámi nemůže nikdo spojit. Stejná věc se 
přihodí s Bohem. Každý den nám volá a my pro Něho nemáme čas a pokládáme telefon. Tak dochází 
k odloučení. Nyní, když se chcete znovu sjednotit s Bohem, tak to nějakou dobu trvá. Dejte mu desetinu 
vašeho dne, abyste s ním komunikovali, a určitě už nebudete cítit toto odloučení. Ale vy víte, že jsme 
nikdy nebyli odděleni. Všichni máme Boha v sobě. Jsme příliš zaměstnaní, zaslepení závazky světa, takže 
nevíme, kde je Bůh. Jako když máme nasazené brýle a všude je hledáme. Jestliže jsme příliš zaměstnaní, 
tak na mnoho věcí zapomeneme. Já vás mohu znovu sjednotit s vaší přirozeností Boha, takže se 
nemusíme ptát proč, ale spíše jak to udělat. 

Co způsobuje, že se cítíme vázáni a „nesvobodní“ je tendence spojit se s množstvím vědomostí a zvyků, 
které nazýváme „Já“ a zapomenout se podívat na pravou věc. 

Čím více se ztotožňujeme s materiální vědomostí a vlastnictvím, tím méně víme, jak jsme velicí. Někteří 
lidé, kteří mají hodně rozumových znalostí, obtížněji meditují, obtížněji dosáhnou vyšší moudrosti, než 
méně vzdělaní lidé. Je tomu tak proto, že musí více čistit, více rozuzlit. Jako v domě, kde je příliš mnoho 
věcí, trvá déle vše vyklidit a zařídit novým nábytkem. Pokud máte jen málo věcí, pak je to rychlejší. 

Můžete se ptát, proč jsme zanecháni v takové bídě, jestliže přicházíme z Království Boha? Přicházíme 
skutečně z všemocného vesmíru, ale zapomněli jsme to po pádu. Proč? Protože nosíme jiný oděv, a čím 
více sestupujeme, tím hustější se stává a my nemůžeme už vidět okolo nás. Pokud se například 
rozhodnete jít se potápět do hlubokého moře, budete muset nosit potápěcí oděv, masku, nést kyslíkovou 
bombu, ploutve atd. A nakonec budete vypadat jako žába a nebudete schopni se rozpoznat. Jak 
sestupujeme na nižší úrovně, oblékáme těžší a těžší oděv a nástroje, tak zapomeneme vše o lehkosti, které 
jsme užívali. Čím níže jdeme, tím hustější se to stává a tím obtížnější je vidět věci v jiném světle. 

Podobně, když jsme sešli dolů, tak jsme museli mít oči, uši, ústa, tělesný oděv, všechny věci, které jsme 
nepotřebovali, když jsme byli tam. A když to nosíte každý den šedesát let, tak si na to zvyknete, budete se 
ztotožňovat s tímto vnějším oděvem. Čím hlouběji jdete, tím více nástrojů potřebujete a tím obtížnější je 
vidět okolí. Není tam žádné sluneční světlo, jen tma, takže potřebujeme umělé osvětlení. Podobně, když 
se ponoříme do moře života, nebudeme schopni už dále vidět Světlo Boha. 

Návrat 

Nikdy jsme nebyli odděleni od Nejvyššího, vždy jsme byli nejvyšší. Ale díky našemu sklonu ztotožňovat 
se s informacemi, které získáváme a se zvyky, které přejímáme z okolí a okolností, máme vlastní 
osobnost, která se považuje za odloučenou od celku. Poté, kdy jsme osvíceni naším vlastním úsilím, nebo 
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přes duchovního přítele, uvidíme věci odlišně. Potom, i když ještě máme vlastní tělo, víme, že to nejsme 
my. 

Nyní, jestliže chceme opět vidět toto Světlo, musíme jít vzhůru, nebo někdo nás musí přivést nahoru, 
pokud nám došel kyslík nebo pokud jsme uvízli v nějaké skále. Takže musíme překonat všechny tyto 
překážky. Čímkoliv jste prošli dolů, musíte projít vzhůru. Pak budeme schopni odložit naši výstroj a 
znovu získat naši původní krásu. Přišli jsme z vyššího světa a ponořili se do oceánu existence, abychom 
ho prozkoumali a pobavili se. Nový svět nás naplnil vzrušením a my jsme zapomněli, že čas ubíhá a náš 
život je v nebezpečí, protože až naše mise skončí, musíme se navrátit na pláž. A pokud se nevynoříme, 
přítel se musí potopit, aby nás přivedl zpět. Stejně tak jsme zůstali příliš dlouho v naší výstroji a ztotožnili 
se s naší fyzickou podobou. Nyní, abychom se vrátili zpět domů do Království Boha, musíme projít všemi 
úrovněmi vědomí v oceánu existence, ať je to jakkoliv obtížné. 

Jít dolů je relativně snadné, protože jsme svěží, připraveni se pustit do jakéhokoliv dobrodružství. 
Všechno je nové, takže sestupujeme velmi rychle, aniž bychom se cítili unaveni. Ale když máme jít 
zpátky nahoru, to je jiný příběh! Jsme vyčerpáni, téměř nám došel kyslík, a zapomněli jsme naši cestu 
vzhůru, protože jsme byli trochu příliš dobrodružní. Ale naštěstí nám náš Stvořitel poskytl spojující 
šňůru. Slyšeli jste už někdy o stříbrné struně? To je naše záchranná šňůra, a když na ni udeříme, vydává 
určitý druh Zvuku, který nás dovede bezpečně zpět domů. 

Naši dobří přátelé Ježíš a Buddha šli dolů na dno oceánu existence, aby našli ty, kdo zůstali příliš dlouho 
nebo se ztratili. Pokud můžeme jít zpět sami, tak je to velkolepé, ale pokud nemůžeme, pak tito lidé jsou 
nezbytní. Jsou to pastýři, kteří čekají kvůli našemu bezpečí. Když jdeme vzhůru, musíme se probojovat 
přes mnoho úrovní vody. Kvůli zákonu gravitace a tlaku vody je obtížnější jít vzhůru. Navíc jsme unaveni 
a tak jít vzhůru je obtížnější než sejít dolů. Nyní, jestliže nám někdo, kdo je vedle nás, ukáže cestu 
s pochodní a přinese nám nové láhve s kyslíkem, pak jsme v bezpečí a cítíme se jistí. Jak vidíte, 
nepatříme do tohoto světa existence, je to pro nás jen na chvíli k hraní a prozkoumání. Protože pokud 
zůstaneme v Království Boha příliš dlouho, tak ho možná shledáme příliš blaženým nebo trochu nudným! 

My už jsme v přítomnosti Boha. My to však nerozpoznáváme, proto cítíme tíhu odloučení, osamocení se 
všemi tlaky tohoto světa. Mým záměrem je, abyste na chvíli zahlédli přítomnost Boha, a pak si budete 
jisti jeho pomocí, láskou a radou. 

Otázka: Pravidelně vidíme v každém chrámu i kostele zpěv a modlitby. Je to cesta k osvícení? 
Mistryně: Ne. Je to pouze část osvícení. Modlitba a zpěv jsou nutné, aby podnítily naši upřímnost a 
vytvořily upřímnou a čistou atmosféru. Ale musíme být potichu, abychom komunikovali s naším tichým 
Božským Já. On není hlučný. Celý den jsme zaměstnaní mluvením, myšlením, a když jdeme do kostela, 
jsme opět zaměstnaní povídáním a zpíváním, říkáme Bohu, co má dělat. Tak kdy si myslíte, že Bůh má 
čas pro nás a my máme čas pro Boha? Musíme tiše sedět nebo stát nebo tiše ležet a vědět, kde nalézt 
Boha bez modliteb a zpěvů. 

Otázka: Co si myslíte o starém zákonu a o židovském náboženství? 
Mistryně: Je to dobré. Ale nečekejte na mesiáše, protože on přichází po celou dobu. Modlete se, abyste 
rozpoznali přítomného mesiáše. Ten, na kterého čekáte, nikdy nepřijde, pokud ho očekáváte tak, jak to 
děláte. Jako když přišel Ježíš, lidé také očekávali mesiáše a zabili toho, který tam zrovna byl! Děláme 
stejné hlouposti. 

Ne, že by židovské náboženství bylo špatné, my jsme nevědomí. Dokonce Ježíš slíbil poslat nám 
utěšitele, to znamená někoho, kdo je mu roven, ne? Ale o dva tisíce let později, stále čekáme a mnoho 
proroků přišlo a opustilo tuto zemi. On nikdy nepřijde, pokud budeme čekat tímto způsobem. 

Slyšíme, že Ježíš se znovu objeví, je to tak? Jak myslíte, že bude vypadat, s křídly, s vousy, nebo na kříži, 
abychom ho poznali? Jak bychom ho mohli rozpoznat, kdyby přišel? My ani nevíme, jak Ježíš vypadal! 
Nebyli jsme tam, nebo možná byli, ale po dvou tisících letech kdo má tak dobrou paměť, aby si to 
pamatoval! (Smích.) 
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Ježíš nepřichází fyzicky, nýbrž duchovně. Může přijít ke komukoliv, kdo je dostatečně vnímavý, kdo 
otevře správné dveře a vpustí Ho dovnitř. Pak se staneme jako Ježíš, pak On zase přijde zpět. Přichází, 
kdykoliv jsme připraveni. Přichází přes kteréhokoliv Mistra, který je schopen ubytovat jeho všemocnou 
sílu. Ta osoba je také Ježíš, má možná jiný účes, vysoké podpatky, ale je to stále Ježíš. (Smích a potlesk.) 

Otázka: Jaký je vztah mezi naší Božskou povahou a sedmi čakrami? 
Mistryně: Jestliže myslíte tělesné čakry až potud (Nejvyšší Mistryně ukazuje na své třetí oko), pak tam 
není žádný vztah. Já mluvím o tom, co je nad těmito čakrami. Většina jogínů, kteří praktikují na čakrách, 
pouze povzbudí pohyb tepla. Máme v těle dva proudy, jeden je proud Zvuku, druhý je proud tepla. Stará 
se o tělesné pohyby, zažívání, pot, krevní oběh. Druhý proud nás přivede zpět do Království Boha. Takže 
když jogíni praktikují s nižšími čakrami (sexuální, anální, solar plexus, krční čakra atd.), pak tam není 
žádný vztah, já vždy hovořím o tom nad nimi. 

Otázka: Proč by Bůh chtěl, aby Ježíš zemřel, tak jak zemřel? 
Mistryně: Jinak by jeho žáci nebyli očištěni od svých hříchů. Tělo Mistra je pro dva důvody. Zaprvé, aby 
žáci ve fyzickém světě byli schopni ho vidět. Nemohli by vidět astrální tělo Mistra. Zadruhé, tělo Mistra 
je pro oběť. Přijímá všechno, čeho se žák zbavuje, uchovává hříchy žáků a potom je pročišťuje. 

Otázka: Mohla byste nám říci více o pravém učení Ježíše, ve srovnání s křesťanskými učeními dneška? 
Mistryně: Kristovo učení a křesťanská učení dneška jsou v pořádku. Možná, že současným křesťanským 
učením něco chybí, že byla v některých částech cenzurována, ale to se neodvažuji rozebírat, protože bych 
se dostala do potíží. A další učení Ježíše, když žil, bylo toho zaznamenáno více. Vidíte to v pergamenech 
od Mrtvého moře, které jsem četla. Předpokládá se, že jsou velmi staré, dokonce když Ježíš ještě žil, 
některé věci v Bibli chybí, ale křesťanské učení jako celek je v pořádku. Jediné co chybí, je to, že Ježíš 
zde není. To chybí nejvíce. Takže to teď nahradíme přímým spojením s Ježíšem. Pokud Ho chcete vidět, 
můžete Ho vidět, můžete s Ním hovořit, můžete se učit přímo od Něj, protože On nikdy neumírá. Pokud 
církev nebo nějaká křesťanská organizace vám může pomoci dostat se do styku s Ježíšem a dostat přímé 
telefonické spojení s Bohem, pak je to správnější, více naplňující, úplnější. Pokud ne, pak můžeme tuto 
chybějící část pro vás zajistit, a to je vše. 

Otázka: Věděla jste, že Ježíš byl s Esseny, svatým řádem, který byl u Mrtvého moře? 
Mistryně: Ano. On byl z Essenského řádu, oni byli vždy vegetariány, tisíce let a měli v té době rodokmen 
přenosu. Byli „Bílé bratrstvo“, které přenášelo Světlo a Zvuk a v onu dobu bylo velmi obtížné vstoupit do 
řádu. Museli jste složit slib celibátu a nikdy veřejně otevřeně neučit. Všichni, kdo vstoupili do řádu, 
museli být představeni staršími členy a museli projít mnoha roky testů, než mohli nosit bílé roucho. Byli 
„ztělesněná láska“ a Ježíš byl ten, kdo porušil slib mlčenlivosti. Ale bylo to samozřejmě z nařízení 
Nejvyššího. On dostal vnitřní poselství, jinak nikdo v řádu nekázal veřejně. Zaprvé, kvůli slibu. Zadruhé, 
kvůli nebezpečí. Proto byl Ježíš ukřižován. Kázal veřejně a celé Bílé bratrstvo se na něj zblízka dívalo, 
snažili se ho ochránit mnoha způsoby. Ale nemohli mu pomoci. 
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Nalezení Světla 

Království uvnitř 

Uvnitř existuje lepší život, dokonalejší život. Jakmile jsme dokonalí uvnitř, náš vnější život bude také 
dokonalý. Můžeme použít naši moudrost a sílu nitra, tak, aby naše práce byla efektivnější, rychlejší a 
prospěšnější světu. Pokud chceme být v čemkoliv úspěšní, musíme získat tu pravou sílu, aby pro nás 
pracovala, ne naši mysl. Jsou dvě úrovně síly: první úroveň síly je mysl. Druhá vyšší úroveň je veškerá 
milost, láska a zázraky. Těmi zázraky nemám na mysli měnit počasí, ale i to můžeme udělat! 

Vědci dokázali, že používáme pouze 5 % našeho mozku. Představte si, kdybychom mohli používat 
100 %! Ten, kdo může na 100 % používat svůj mozek je Kristus, Buddha, Lao-c' a další ve které věříte a 
jsou nejvyšší inteligencí na světě. To jsou ti, kdo znají tajný přístup k celému království naší inteligence, 
co nazýváme Království Boha. Všechno leží v nás. Nikdo se nenarodil bez tohoto Království Boha, tak 
jako se vlny rodí z oceánu. Existuje způsob, jak získat kontrolu nad těmito 100 % naší inteligence? Ano, 
je mnoho způsobů, některé jsou delší, některé jsou více obtížné než jiné. Někteří lidé se modlí, postí, 
provádějí asketismus. Čteme v knihách prastaré moudrosti, jak lidé vše obětovali, aby našli Boha. Ale 
pokud dnes následujeme tuto přísnou stezku, pak je to příliš tvrdé, spotřebuje to příliš času. Nemůžeme 
prostě jít do džungle a nechat společnost stranou. Ve starých dobách měli lidé méně tužeb a méně pohodlí 
v životě. Dnes máme více pokušení kvůli pohodlí. Oni měli méně pokušení a více volného času, aby 
praktikovali a nalezli Boha. 

Jak nalézt Boha? Tím, že se navrátíme k principům, to je vše milovat, vše odpouštět, budeme veškerý 
soucit, veškerá moudrost, budeme litovat našich předchozích špatných činů spáchaných v nevědomosti a 
rozhodneme se je znovu neopakovat. S takovým pravým pokáním, Světlo Boha znovu „vyraší“ a všechny 
naše minulé hříchy budou odpuštěny. To je pravý křest, ne vodou, nýbrž duchem Svatým, Světlem 
moudrosti a logiky. Proto dnes, když jsme křtěni vodou, nevidíme žádné Světlo Boha a necítíme se 
zbaveni našich hříchů, moudrost se pro nás neotevře a hluboké pokání není vyvoláno v našich duších. 

Není tak obtížné nalézt Boha jako vydělat peníze, to vám mohu říci! Když jsem vydělávala peníze, bylo 
to velmi obtížné, velmi tvrdě pracovat 8 až 10 hodin denně a i to jsme utratili velmi rychle. Ale když jsme 
opatrní, jsme schopni vystačit s málo penězi a ušetřit trochu více pro stáří. Ale když nalezneme 
Království Boha, to trvá věčně. Jakoukoliv inteligenci, moudrost, štěstí, radost najdeme, bude to vždy 
naše, nikdy to neutratíme, nikdy nám to nikdo nemůže ukrást. 

Každý má vrozené Nebe, protože Nebe je v nás. Každý ho má a může ho najít. Mohu vás ujistit, že vy ho 
můžete také nalézt a to okamžitě. Ve chvíli, kdy to budete chtít, to dostanete tak rychle. Ale tato vlastnost 
musí být každý den živena, jako semena potřebují vodu, aby rostla. Dnes můžete poznat svoji přirozenost 
Buddhy, ale Buddhou se stanete až po určitém praktikování. Protože jsme byli tak dlouho nevědomí, trvá 
to velmi dlouho, než smyjeme naše zvyky, náš nedostatek víry sama v sebe. Jsme zvyklí na to, že nám 
lidé řeknou, co máme dělat, že jsme hříšní atd. Po osvícení bude naše hlava čistější, zažijeme, jak jsme 
velcí, budeme si více věřit. S praktikováním Metody Quan Yin budeme vědět každý den, že jsme opravdu 
Kristem, stejní jako Kristus, stejní jako Bůh, protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Nestvořil ho, 
aby se stal otrokem. My a Bůh máme stejnou podstatu, jediný rozdíl je, zda to najdeme nebo ne. Bůh 
stvořil každého stejně, někteří lidé to našli a stali se velkými jako Kristus, jako Buddha a jiní to nenašli a 
plazili se ve tmě život po životě. 
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Porozumění Bohu 

Nemám žádný úmysl vás přesvědčovat, že Bůh existuje. Jsem pouze mezi vámi, abych vás spojila 
s Bohem, a pak budete schopni mi věřit. Neviním ateisty, protože oni nevidí Boha v sobě. Každý nemůže 
věřit bez důkazu. Pro ty, kdo nevěří v Boha, nabízím příležitost vidět Ho přes okamžité osvícení, takže 
můžete objevit vaši vlastní přirozenou povahu, vaše vlastní Božské Já. 

Vidíte, že vidět je věřit. Bůh je pro nás příliš abstraktní, příliš nehmatatelný, pokud není trochu přiblížen 
našemu porozumění. Jak od nás může očekávat, že budeme věřit? To je slepá víra. Proto jsem odešla, 
abych našla osvícení, protože jsem nemohla jen číst Bibli, číst svatá písma a říkat, že věřím v Buddhu, že 
věřím v Boha, a konec, to ne! Musela jsem mít důkaz. Modlila jsem se k Bohu každý den. „Prosím, 
jestliže existuješ, ukaž mi způsob, jak Tě najít, jak s Tebou navázat kontakt. Otevři mé oči, otevři mé uši, 
nech mně vidět, nech mně poznat alespoň Tvou lásku. Nech mně cítit, nech mně poznat, že se o nás 
nějakým způsobem staráš.“ Po osvícení, po zasvěcení budete každý den cítit, že Bůh se o vás stará. 
Skutečně tomu tak vždy je, v jakékoliv situaci, v malých i velkých záležitostech. Bůh se opravdu stará a 
miluje nás, uhlazuje pro nás věci. Pomáhá nám při nehodách, při nemoci. Pomáhá nám v našich temných 
dnech, pomáhá nám všemi způsoby. Pak poznáte, že Bůh skutečně existuje. Budete cítit ohromující sílu 
lásky, která vás chrání a miluje. To je Bůh. Proto lidé říkají, že Bůh je láska. 

Pokud Bůh žije v nás, kdo tedy jsme? Jsme Bůh. Pokud je tedy tohle jenom příbytek, ve kterém žije Bůh, 
kdo jiný tu pak ještě je? Mohlo by to být tak, že my oba, Bůh i já, žijeme v tomtéž domě? On (Ježíš) 
neřekl: „Já a Bůh zde přebýváme.“ Řekl: „Já a můj Otec jsme jedno.“ Pokud, „Já a můj Otec jsme jedno“, 
jak to, že Ho neznáme? Pokud duch svatý přebývá v tomto chrámu, a toto tělo z masa je pouze chrámem, 
a je zde jediná bytost, která v něm přebývá, Bůh, potom kdo je uvnitř? Pouze jediná osoba, pouze Bůh. 

Musíme jít pouze vzhůru k vyššímu a slavnějšímu světu, být blízko našemu všemocnému Bohu. Oceán 
lásky a milosti je to, co nazýváme Bůh. On není bytost, i když se někdy může zhmotnit jako bytost, 
abychom cítili Jeho blízkost, mohli se ho dotknout a komunikovat s Ním. Jinak On je pouze oceán lásky, 
milosti, požehnání a soucitu. Všechno, co je dobré a radostné, je Bůh. Všichni v tuto chvíli, dokonce i bez 
zasvěcení, bez znalosti naší vnitřní moudrosti, naší vrozené Nebeské síly, jsme stejně Bůh. 

Pokaždé, kdy projevujete lásku k vašemu sousedu, k vašim dětem, vašim přátelům, příbuzným nebo ke 
komukoliv, kdo ji potřebuje, tak projevujete Boha. Rozumíte? Čím více projevujeme tento druh soucitu, 
lásky, milosti a moudrosti, tím blíže jsme Bohu. Ale Bůh v tomto smyslu je příliš omezen. Můžeme 
pomoci pouze hrstce lidí v určitou dobu. Bůh v nejvyšším smyslu může pomoci celému světu. To je cíl, 
kterého se snažíme dosáhnout. Buddha a Ježíš toho dosáhli. 

Když Buddha žil, vyprávěl příběh o čtyřech slepcích, kteří se dotkli slona a popsali ho. Ten, kdo se 
dotknul jeho uší, řekl, „Slon je jako vějíř, velký vějíř.“ Další, kdo se dotknul jeho nohou, řekl „Slon je 
jako sloup u domu“, další, kdo se dotkl jeho nosu, řekl „Slon vypadá jako vodní dýmka, jako hadice“ a 
ten, kdo se dotknul jeho ocasu, řekl „Slon je jako koště“ (smích). Takto vidíme Boha. Takto vidí Boha 
obyčejní lidé a takto ho vidí praktikující z různých úrovní. Proto se říká, že Bůh je ve vás, Buddha je 
ve vaší mysli. To je ten význam. 

Všechny věci ve vesmíru jsou tvořeny energií, my to nazýváme tvořivá síla, nebo to můžeme nazvat 
Stvořitel, protože energie byla rozptýlena do všech různých směrů ve vesmíru a stala se různými světy a 
bytostmi. A nyní, tyto bytosti získaly vlastní úroveň myšlení, úroveň vědomí a podle vzájemného 
působení mezi sebou vytvoří jiný druh energie. Rozdělíme to do dvou kategorií. První můžeme nazvat 
pozitivní energií nebo Boží podstatou, Nebeskou silou nebo podstatou Buddhy. Druhou kategorii 
nazýváme negativní silou, zlou nebo temnou silou, opakem dobra. 

Nyní dobro a pozitivní energie jsou doprovázeny negativními energiemi. Kdykoliv jakákoliv bytost, 
andělé nebo pozemšťané, plodí dobrotu, toleranci, lásku, soucit a vzájemnou spolupráci, pak tyto energie 
budou zařazeny jako dobrá nebo Boží síla, pozitivní síla. Čím více bytostí plodí tento druh dobroty, tím 
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více pozitivní síly máme v atmosféře a v našem světě. A kdykoliv my nebo jakékoliv bytosti plodí 
nenávist, špatné myšlenky nebo jakýkoliv druh negativních sklonů, činů, nebo řeči, přidáváme více do 
negativní zásobárny v atmosféře. To nazýváme zlo. A tato síla vytvoří více nenávisti, více válek, více 
nesrovnalostí v našem světě, nebo v jakémkoliv světě, který tito lidé obývají. 

Je to jako elektřina, existují dva póly, jeden negativní a druhý pozitivní a když plus a mínus jsou spojeny, 
tak to vytváří sílu. Ale vlastně elektřina není ani pozitivní ani negativní, ale bez pozitivity a negativity 
nemáme žádnou elektřinu. Tak je to stejné se všemi věcmi. Bůh není ani dobrý ani špatný. Je pouze oceán 
klidu a lásky. Nezná žádnou nenávist, žádnou špinavost, nic špatného a žádný hřích. Nerozlišuje mezi 
špatným a dobrým, krásným a ošklivým. Tak ho nazýváme oceánem lásky a milosti. 

Bůh je zde, pokud jsme upřímní. Co znamená být upřímný? Znamená to mít upřímnost, pokoru a 
stoprocentní víru v moc Nejvyššího. 

Chcete-li najít Boha, není toho ve skutečnosti mnoho, co bych vás měla naučit. Kromě toho jak být tišší a 
kdy je nejlepší čas na to, abyste Ho zastihli. Můžeme si s Ním dát schůzku každý den a On se v ten pravý 
čas objeví. Potom ho budete znát tak dobře, že se objeví všude, kdykoliv, v kteroukoliv hodinu a protože 
Ho budeme znát tak dobře, ostatní Ho uvidí v nás nebo stojícího vedle nás. To je moc dobré. A potom 
bude tato takzvaná Boží síla proudit ven jako oceán nebo proud a jako santalové dřevo obohacovat 
každého, kdo půjde kolem. 

Čím více budeme myslet na Boha, tím uvolněnější budeme. Je to jako, že přemýšlení a nepřemýšlení jsou 
totéž, protože my a Bůh jsme se stali jedním. V té chvíli jsme ve stavu „Zen“, i když třeba jdeme, žijeme, 
sedíme a spíme. Tehdy jsme dosáhli Pravdy. 

Nikdy nesmíme zapomenout na Boha, potom budeme mít všechno, neboť všechno pochází od Boha. 

Otázka: Když popisujete Boha, používáte mužský rod „On“. Je Bůh mužský, ženský, obojí nebo žádný? 
Mistryně: Obojí. Žádný. V pořádku, pak budu používat ONA! Protože kdybych používala Ona, možná 
budete namítat. Od pradávna jsme se vždy obraceli k Bohu jako k němu a nyní, kdo jste, že říkáte, že Bůh 
je Ona! Přizpůsobuji se vašim vlastním zvykům a porozumění Bohu. Netroufám si dělat příliš moc 
revoluce. Obávám se, že byste mne vyhubovali, kdybych změnila pohlaví Boha! 

Otázka: Co je Bůh? Má podobu nebo vzhled jako obrazy Boha, které vidíme? 
Mistryně: Jako Bůh Michelangela? Ne, to je jeho Bůh, to je Bůh Michelangela. Chcete vidět, jak Bůh 
vypadá? Kdo položil tuto otázku? Prosím zvedněte ruku. Já vám to hned ukážu. Vy? Podívejte se za sebe, 
na svého souseda vpředu, vpravo a vlevo, tak vypadá Bůh. V pořádku, jste spokojeni? Bůh řekl, „Bůh 
stvořil člověka k obrazu svému,“ (Genesis 1:26-27) tak jestliže chcete nalézt Boha, podívejte se na 
své sousedy. V každém z vás přebývá Bůh. Podívejte se skrz fyzickou zeď a pak naleznete Boha v sobě 
i v ostatních. Zacházejte s každým jako s Bohem a pak uvidíte, jak se váš život den po dni změní. 

Otázka: Jak mohu vyjádřit mé Božské Světlo? 
Mistryně: Můžete ho vyjádřit, pouze když ho máte. Tak nejdřív mějte Božské Světlo, po zasvěcení ho 
můžete vyjádřit. Nemůžeme ukázat naše peníze, když nevíme, kde ty peníze jsou, že? Dokonce i když je 
máme, musíme vědět, kde jsou, abychom je ukázali lidem. Dokonce i když máte Boží Světlo v sobě, 
musíte ho nejdřív poznat, navázat s ním kontakt a pak je můžete ukázat lidem. Já vám mohu ukázat 
Světlo, protože ho mám. Vlastním to Světlo. Vím, že ho mám. Vy ho máte, ale nevíte to. To je rozdíl 
mezi námi. 

Osvícení neboli velké probuzení 

Ten, kdo je nazýván osvíceným, je někdo, kdo může jít podle svého přání do různých úrovní Světla, do 
Světelných světů. Přinejmenším mí žáci mohou být nazýváni osvícenými, protože zažívají Světlo. 
„Osvícení“ znamená, že musíte mít Světlo. Světlo je ve vás. V křesťanské Bibli je psáno: „Dbejte o to, 
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aby se Světlo ve vás nestalo temnotou.“ A také: „Pokud tvé oko bude čisté, tvé celé tělo bude plné 
Světla.“ Je zde vždy zmiňováno Světlo. Také jsou tu zmíněny mnohé druhy Božích Zvuků, jako například 
Zvuk hromu, Zvuk mnoha vod, Zvuk Nebeské trumpety, harfy a všech těchto věcí. 

Osvícení je nutnost. Osvícení znamená znát Světlo uvnitř nás, být osvícený. Světlo uvnitř nás nás bude 
provázet každým krokem našeho života k správnému cíli. Boží Slovo, Zvuk, vibrace, Nebeská hudba nám 
bude šeptat veškerou moudrost vesmíru a to, co můžeme dělat v každodenním životě, dokud nenaplníme 
svou úlohu žehnajících dárců této země.  

Osvícení je proces poznání, co je větší než život, co je větší, než věci, které můžeme vidět našima 
fyzickýma očima nebo se jich dotknout našimi fyzickými nástroji. Je to chvíle, kdy začneme poznávat 
něco většího, než toto, pravého vládce celého vesmíru, který je také v nás. 

Osvícení znamená vnitřní probuzení. Uvědomíte si, že máte sílu, která je mnohem větší, než to, co 
používáte každý den. Obvykle následujeme příkazy našeho ega, ale po osvícení následujeme vůli Boha. 
Jsme s Ním spojeni a rozpoznáme naši skutečnou hodnotu. Ale současně se staneme velmi pokornými. 
Čím více toho o sobě víme, tím pokornějšími se stáváme. Víme, že ve vesmíru existuje větší síla a naše 
lidské chápání tomu není schopno porozumět a diskutovat o tom. Staneme se pokornými a potom velmi 
mocnými, protože máme v sobě vyšší sílu a používáme ji každý den pro prospěch ostatních. Jak 
pronikneme do svého nitra do pravého zdroje pozitivní síly, který se v křesťanské terminologii nazývá 
„duch, který přebývá uvnitř vás“ nebo všemocný Bůh, tak otevřeme zdroj, který byl předtím uzavřen. 
Jakmile je jednou tento zdroj otevřen, staneme se mocnými jako Kristus, jako Buddha. Můžeme pomoci 
mnoha lidem touto vrozenou Boží silou a pak se staneme více pokornými, protože vidíme v každém 
stejnou sílu, každého respektujeme jako žijícího Boha. 

Osvícení je dar od Boha a ne výsledek ctnostných nebo dobročinných skutků. Všichni se můžeme stát 
osvícenými a vysvobozenými. Kdyby tomu tak nebylo, proč by Bůh seslal Ježíše nebo Buddhu nebo 
Mohammeda, kdyby nám nebylo pomoci, kdyby pouze ctnostné duše toho mohly dosáhnout? A já nevím, 
kdo je skutečně ctnostný, protože „každý světec má minulost a každý hříšník má budoucnost“. Nejsme 
takoví hříšníci. Je to iluze, a když tomu porozumíte, budete vědět, že neexistuje žádná ctnost ani hřích. 
Musíme však hodně pracovat, abychom to uskutečnili. Metoda Quan Yin vám nabízí metodu zdarma jak 
znovu objevit vaši původní čistotu a vznešené dědictví. 

Když jsem zažila velké probuzení, viděla jsem, že jsem byla v každém stvoření a měla jsem potěšení 
z každé situace, ať už to byl motýl, pták nebo anděl, skála nebo strom, všechno bylo dokonalé tak, jak to 
bylo. Je to těžké vysvětlit slovy, ale nakonec všichni z nás dosáhnou tohoto druhu porozumění, pokud 
potom toužíme a potom budeme znát sami sebe. To je jediný způsob pro nás, jak ukončit naši iluzi, naši 
víru v tuto pomíjivou existenci. Když se díváme přes naše lidské porozumění, všechno vypadá jinak, ale 
když jsme na vyšší úrovni porozumění, všechno je radostnější, veselé a pozitivní. 

Pouze když jsme skutečně osvícení, můžeme mít ze všeho potěšení. Můžeme se těšit ze všeho, co přijde. 
Když přijdou dobré věci, vezmeme je jako dar od Boha s celým srdcem, bez jakékoliv viny nebo výhrady, 
bez jakýchkoliv překážek v našem srdci nebo v našem myšlení, protože povaha osvícené osoby je velmi 
volná, velmi bezstarostná, velmi přirozená, jako dítě. Když mu dáte něco dobrého, přijme to, nebude si 
myslet, že ho chcete přelstít, nebo jestli si to zaslouží nebo ne, prostě to přijme. A pokud okolnosti 
nedovolí, abychom měli pohodlí nebo bohatství v životě, pak jsme také šťastni a pokračujeme tímto 
způsobem, nemáme touhu po materiální velikosti. Ale to neznamená, že se nesnažíme pracovat pro 
společnost, že se nesnažíme co možná nejlépe splnit naše závazky jako občan tohoto světa. Děláme to 
samé, děláme to efektivněji a s veškerou ochotou přispívat naší částí celému světu. Rozdíl je v tom, že vše 
činíme bez touhy po odměně nebo po chvále. Pokud bychom selhali nebo pokud by lidé neporozuměli 
naší dobré vůli, stejně bychom to unesli, neměli bychom žádné utrpení v srdci. 

Když se osvobodíme z konceptů připoutanosti, negativního myšlení a svazujících vášní, pak budeme 
vysvobozeni v tomto životě. 
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Musím vám říci pravdu. Nikdo se nenarodí svatý. Když se narodíme do tohoto světa máji, iluze, musíme 
projít všemi stádii lidské bytosti: Musíme být znovu nevědomí, musíme zakusit všechny ty iluzorní touhy 
a poté zklamání z nenaplněných tužeb a podobně. Až dokud toho jednoho dne máme dost a řekneme si: 
„Dobrá, konec! Teď, co mám, mám. Co nemám, nemám.“ To je čas, kdy dosáhnete úplného vysvobození. 
Osvobodíte se od svých vlastních problémů, ze svého vlastnoručně postaveného vězení a také od 
vlastních předsudků o tom, kdo jste. 

Všechno trápení skončí v okamžiku, kdy poznáme své opravdové já. I když se občas stále ještě cítíme 
ovlivněni utrpením ostatních lidí, my sami už necítíme tak hluboké utrpení jako před osvícením. Všichni, 
kdo jsou osvícení, jsou ztělesněním svatých písem. Rozumí všem svatým písmům úplně a správně. 

Předtím, než se staneme plně osvícenou bytostí, musíme se nejdříve stát člověkem. Poté, co se staneme 
dobrým člověkem, staneme se plně osvícenou bytostí. 

Když jste osvícení, jste šťastní. Tím šťastnější, čím více věříte v osvícení a čím více oceňujete přirozenost 
Boha. 

Když je člověk osvícený, znovuobjeví svou velikost a vnitřní slávu a bude navždy spokojen. Je to ten 
nejlepší způsob, jak napravit své nedostatky a uspokojit své touhy. 

Je tak obtížné vzít lidi zpět do Nebe v důsledku příliš mnoha předsudků, příliš velké zaujatosti a příliš 
velké nevědomosti. 

Tři cesty k dosažení duchovního vysvobození 

Máme tři cesty jak se stát vysvobozenými. Mluvila jsem o cestě oddanosti, která je nejsnadnější. Věříte 
ve svatého a modlíte se k němu nebo k ní o požehnání a vysvobození, a když opustíte tento svět, budete 
vysvobozeni. Druhá cesta je, že dostanete zasvěcení od Mistra a stanete se sami Mistrem. To je 
samozřejmě lepší, protože pak můžete také spasit svou rodinu a ostatní bytosti, nejen sami sebe. Je to 
vznešenější a to je to, co Bůh i Mistr od nás chce. Když se někdo stane Mistrem, může spasit hodně 
bytostí od Nebe až po peklo, může spasit jakékoliv bytosti a procházet se jakoukoliv úrovní. Třetí cesta, 
jak být spasen, je být příbuzný nebo přítel zasvěcené osoby, dokonce i kdybyste již byli mrtví. Kdybyste 
byli mrtví, již v pekle a předpokládejme, že vaše pravnučka by byla zasvěcena velkým Mistrem, pak 
budete okamžitě volní a půjdete do Nebe. Jestliže jsme přítel zasvěcené osoby, pak také dostaneme 
pomoc od Mistra. 

Toto jsou tři cesty k vysvobození. Samozřejmě já zdůrazňuji cestu sebe-disciplíny, protože když jsme 
jednou zasvěceni a začneme na cestě sebe-disciplíny, směrem k sebe-realizaci, pak naše mnohé, mnohé 
generace (minulé, přítomné a budoucí) budou také vysvobozeny, protože tyto generace a příbuzní byli 
s námi spojeni „zákonem karmy,“ který znamená dát a dostat, příčinu a následek, který pokračuje po 
mnoho životů a mnoho generací. 

Otázka: Jakmile je duše probuzena, zůstane probuzena stále? 
Mistryně: Ano, vždycky. Tělo bude spát, mysl se někdy zaplete do jiných cílů, ale duše to už nikdy 
nedělá. Jednou probuzena, je provždy probuzena. Ale dokonce i pak potřebujeme spolupracující mysl, 
tělo a emoce, abychom pracovali co nejlépe, byli světu více ku prospěchu, řízeni silou duše. Proto po 
osvícení, i když jsme ochutnali osvícení a známe sami sebe, přesto pokračujeme s naším praktikováním, 
abychom navykli mysl na osvícený způsob duše a neklesli zpátky dolů na fyzickou úroveň, do 
obnošených zvyků a navyklých způsobů, jak věci dělat. 
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Okamžité osvícení 

Okamžité osvícení znamená být osvícen ihned. V onu chvíli si sedneme, abychom se podívali do tváře 
nejvyššímu Mistru v nás. To je pravé Já. Toto Já vám skutečně patří a měli jste je, než jste se narodili, než 
jste byli ovládnuti chtivostí, nenávistí a smyslností. Toto Já je skutečně váš nejvyšší Mistr. Když jste 
sestoupili sem, měli byste otevřít svou mysl a naslouchat, co vás On učí, pak budete okamžitě osvíceni. 
Proto není potřeba, aby se to zapisovalo, ani není potřeba žádných instrukcí. 

Není snadné objasnit tyto abstraktní myšlenky jednoduchými a prostými slovy, ale když porozumíme 
tomu, že je to hluboko uvnitř nás, že je to částí nás samých, pak se cítíme velmi přirozeně a velmi 
povzneseni. Ale toto je pouze jedno z rozumových osvícení. V zen meditaci to někdy nazývají náhlé 
osvícení nebo okamžité osvícení, protože jedno slovo učitele vás osvobodí v některých oblastech, nebo 
možná vás hodně nebo úplně osvobodí. 

Potom ale, proč máme meditovat po osvícení nebo poté, kdy jsme již porozuměli, co Mistr nebo učitel 
chtěl říci? Protože máme příliš mnoho zvyků, příliš znalostí, protože nás nestačí přesvědčit jednou, že 
jsme osvíceni. Pravděpodobně to zapomeneme příští den. Tak bychom měli opakovat tyto zkušenosti 
osvícení, až je naše mysl přijme. Nestačí, když Já se rozpozná, protože Já vždy znalo samo sebe. Ale 
protože jsme v tomto světě, musíme vše dělat s nástrojem, což je mysl, počítač. To je nástroj, který 
musíme používat k práci v tomto světě, abychom přinesli požehnání a sílu lásky do chaotického prostředí, 
abychom udělali lepší svět pro naše děti, které přijdou. 

Otázka: Periody zasvěcení ve starém Egyptě například trvaly alespoň 7 let. Zasvěcení je obvykle považováno za 
dosti dlouhý proces, při kterém se získá osvícení. 
Mistryně: Ano, to je pravda. 

Otázka: Já vím, že se to hodí k našemu modernímu životu říci „blik“ a být okamžitě osvíceni, ale chtěl bych vědět, 
jak ten proces probíhá? 
Mistryně: Ve starých dobách nebylo snadné nalézt Mistra. A pokud jste nějakého nalezli, tak on by vás 
testoval mnoho let, velmi dlouho, jako Milarepu v Tibetu. Byl testován 4 roky a hodně hubován a někdy 
bit. Ale dnes, kdybyste to dělali, tak by Mistr byl dán do vězení! (Smích.) Není to už dovoleno, kromě 
toho má náš svět velmi rychlý a pokročilý způsob života, nemůžeme lpět na tomto druhu metody jak 
testovat žáky. Dnes se musíme přizpůsobit modernímu tempu společnosti. Samozřejmě to způsobuje více 
potíží učiteli, protože on nemá čas vyučovat žáka základům, aby si zasloužil to, co je velmi drahocenné. 
Ale co myslíte, kdyby to Mistr udělal? O co dříve by byl osvícený? Trvá to dlouho.  

Vidíte, osvícení je velmi rychlé, ale proces sedmi let je k testování žáka a k tomu, aby se naučil základům 
morálky a disciplíny. To je také velmi dobré, ale to byl důvod, že ve starých časech nebylo mnoho lidí 
osvíceno. Z nevědomosti ukřižovali Ježíše, protože málo lidí vědělo, co je osvícení, co je meditační 
praxe, bylo to tak nové a zvláštní. Proto to dnes mnoho Mistrů zveřejňuje a obětuje svůj čas, peníze a 
mnoho úsilí, aby se jejich žáci dostali rychle na určitou morální úroveň a na velice vysokou úroveň 
osvícení. Je to odlišná doba. 

Osvícení neznamená, že jste kompletně osvíceni. Ochutnali jste osvícení a tak jste povzbuzeni v tom 
pokračovat dále. Ve starých dobách to Mistři nedělali. Nechali vás nejprve pracovat a skutečně pro to 
trpět a pak jste si toho více vážili. 

Otázka: Říká se, že osvícená duše nemyslí ani nejedná, že je pouze pozorovatel a nedělá žádná rozhodnutí. Jak 
můžeme žít v tomto světě, aniž bychom jednali nebo vybírali? Říká se také, že jednat je rušení pořádku v přírodě a 
aby kompenzovala tuto nevyváženost, příroda vytvoří nějakou opozici. Souhlasíte s tím? 
Mistryně: Nejprve musíte být osvíceni a pak budete vědět, co se stane! Jednat bez činění neznamená, že 
jste bez života, bez mysli, bez duše, ale že prostě děláte všechno přirozeně. Je pravda, že už nemusíte 
dělat žádné rozhodnutí, pouze jednáte podle Boží vůle a víte přesně, co dělat. I když se zvnějšku zdá, že 
jednáte jako každý, není tomu tak, protože všechny vaše činy jsou diktovány Bohem. Nemáte už 
zodpovědnost a vždycky jednáte nejlépe. Ale to neznamená, že kdokoliv, kdo se chová bez uvažování, 
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jedná podle Boží vůle, protože on nezná Jeho vůli. Po osvícení známe původní Plán a jednáme podle něj. 
Před osvícením pouze vyrušujeme tím, že se snažíme vnutit svou vůli Nebeskému Plánu. 

Otázka: Kolik je úrovní vědomí a jak můžete zjistit, na které jste? 
Mistryně: Než dosáhneme nejvyšší úrovně Pravdy, musíme projít pěti úrovněmi vědomí. Můžeme to 
poznat rozpoznáním Světla, intenzity Světla, které vidíme uvnitř a také podle scenérie, podle nebeského 
příbytku, který vidíme uvnitř a který můžeme rozpoznat. Jiný způsob rozpoznání je přes Zvuk. Každá 
úroveň vědomí vibruje na různém stupni a víme-li, který Zvuk odpovídá které úrovni, můžeme poznat 
více méně naše dosažení. Po nějaké době se stanete odborníkem a budete okamžitě znát úroveň určité 
osoby. Můžeme posoudit naši úroveň vnitřního dosažení našimi vlastními vnějšími činy, jako že se 
staneme více milující, více tolerantní, více oddaní celému lidstvu. 

Mimo tento svět 

Nad naším světem je mnoho různých světů. Každá úroveň je svět sám o sobě a reprezentuje naši úroveň 
porozumění. Je to jako když jdeme na univerzitu. Jak procházíme univerzitou, každý stupeň reprezentuje 
naše větší porozumění učení univerzity a pak se pomalu dostáváme k promoci. V Astrálním světě 
uvidíme mnoho druhů takzvaných zázraků. Můžeme uzdravovat nemocné, můžeme, jak to říci, někdy 
vidět něco, co jiní vidět nemohou. Máme nejméně šest druhů zázračné síly. Můžeme vidět za obvyklou 
hranici. Můžeme slyšet za hranice prostoru. Na vzdálenosti nám nezáleží. Nazýváme to nebeskýma ušima 
a nebeskýma očima. A pak můžeme vidět do lidského myšlení a vidět, co mají lidé na mysli atd. To jsou 
síly, které můžeme někdy získat, jestliže budeme mít přístup do první úrovně Království Božího. 

Půjdeme-li malý kousek za tuto úroveň, do Druhé úrovně, kterou nazýváme „druhou“ pouze pro 
zjednodušení, v druhé úrovni budeme mít pravděpodobně více schopností než v úrovni První, včetně 
zázraků. Ale to největší, čeho můžeme v Druhé úrovni dosáhnout, je výmluvnost a schopnost debatovat. 
A zdá se, že nikdo není schopen přemoci člověka, který dosáhl Druhé úrovně, protože ten má obrovskou 
sílu výmluvnosti. A jeho intelekt dosáhl vrcholu. 

Většina lidí s průměrnou inteligencí a nízkým IQ se nemůže tomuto člověku rovnat, protože jeho IQ se 
rozvinul na vysokou úroveň. Ale není to jenom fyzický mozek, který se více rozvinul, je to mystická síla, 
je to Nebeská síla, moudrost, která je uvnitř nás a teď se otvírá. V Indii nazývají tuto úroveň „Bódhi“, což 
znamená intelektuální úroveň. Když dosáhnete „Bódhi“, stanete se Buddhou. 

Odtud tedy pochází slovo „Buddha“. „Bódhi“ a „Buddha“. Tedy přesně to je Buddha. To ještě není vše. 
Nechci vás seznámit pouze s Buddhou. Je ještě něco více než jen toto. Většina lidí nazývá osvíceného 
člověka „Buddhou.“ Když ten člověk neví nic z toho, co je nad Druhou úrovní, bude na to pravděpodobně 
velmi hrdý. Ano, bude hrdý na pomyšlení, že je žijícím Buddhou. Jeho žáci by ho velmi hrdě nazývali 
Buddhou. Ale dosáhl-li pouze Druhé úrovně, ve které vidí do minulosti, současnosti a budoucnosti osoby, 
kterou si zvolí, a má absolutní výmluvnost projevu, pak to ještě není konec Království Božího. 

A každý takzvaný zázrak se nám může přihodit, ať chceme nebo ne, protože náš intelekt se otevřel a ví, 
jak se spojit s vyšším zdrojem léčení nebo uspořádání našeho života tak, aby byl klidnější a lepší. 

Takzvaný Třetí svět je vyšší stupeň. Ten, kdo dospěje do Třetího světa, musí být absolutně bez jakýchkoli 
dluhů tohoto světa, přinejmenším. Dlužíme-li něco králi tohoto fyzického světa, nemůžeme jít nahoru. 
Podobně jste-li zločincem v nějakém státě a nemáte čistý rejstřík, nemůžete překročit hranice jiného státu. 
Dluh tohoto světa zahrnuje mnohé věci, kterých jsme se dopustili v minulosti i v přítomnosti a možná 
i v budoucích dnech našeho fyzického života. Nyní toto vše musí být pročištěno, takzvaná karma. 

Tedy řekněme, že jste prošli Třetím světem a co dále? Přirozeně jdete výše, do Čtvrtého. A ten Čtvrtý 
svět je již zcela mimořádný. Neumíme prostým jazykem popsat lidem všechny ty věci ze strachu, 
abychom neurazili Pána toho světa, neboť tento svět je tak krásný, třebaže některé jeho části jsou velmi 



   48                             Nejvyšší Mistryně Ching Hai – Přišla jsem, abych vás vzala Domů 

Meditační Metoda Quan Yin – Klíč k okamžitému osvícení a věčné vysvobození 
 

tmavé, tmavší než noc bez dodávky elektřiny v New Yorku. A předtím, než dosáhnete Světla, je to 
dokonce ještě tmavší. Je to takové zakázané město. 

Jsme tam nějak zastaveni předtím, než si uvědomíme Boha. Ale s Mistrem, se zkušeným Mistrem můžete 
projít. Jinak nejsme schopni nalézt cestu v takovém světě. 

Když dosáhneme různých úrovní existence, pocítíme nejenom duchovní změny, ale také změny fyzické, 
intelektuální a změny všeho ostatního v našem životě. Hledíme na život jiným způsobem, jinak chodíme, 
jinak pracujeme. I naše práce, naše denní práce nabývá jiného významu. Dokonce chápeme, proč takto 
pracujeme, proč musíme mít tuto práci nebo proč bychom ji měli změnit. Pochopíme smysl našeho života 
a již necítíme neklid a nervozitu, ano! Velmi harmonicky a trpělivě čekáme na konec našeho poslání na 
Zemi, protože víme, kam půjdeme potom. Víme to, ještě dokud jsme naživu. 

Takže potom půjdete do vyšší úrovně, ze Čtvrté úrovně půjdete do vyšší, do domu Mistra, což je Pátá 
úroveň. Všichni Mistři pocházejí odtud. I když je jejich úroveň vyšší než Pátá, zůstávají tam. Je to 
rezidence Mistrů. Nad tím je spousta aspektů Boha, kterým je těžko porozumět. Po Páté úrovni můžete jít 
kamkoliv chcete. 

Směrem vzhůru existuje ještě mnohem více úrovní, ale zůstat tam je mnohem neutrálnější, mnohem 
pohodlnější. Dále nahoru je síla příliš velká. Můžete tam jít na chvíli, ale možná byste se tam nechtěli 
déle zdržovat. 

Bůh má mnoho stránek, které jsou pro nás nepředstavitelné. Stále si představujeme, že vše bude 
láskyplnější, čím výše se dostaneme. Existují však různé druhy lásky. Láska může být plná prudkosti, 
silná, jemná nebo také neutrální. Podle toho, kolik jsme schopni unést, nám Bůh dá určitý stupeň své 
lásky. Ale někdy je Jeho láska velmi silná a je to pocit, jako by nás to roztrhalo na kusy. 
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Kdo jsou Mistři 

Definice Mistra 

Mistři jsou ti, kteří se upamatovali na svůj původ a z lásky se o tuto znalost dělí se všemi, kdo to hledají, 
aniž by za svou práci přijali nějaký obnos. Jejich čas, jejich peníze a jejich energie patří zcela světu. Když 
jsme dosáhli tohoto stupně mistrovství, nejen že známe náš původ, můžeme také ostatním pomoci 
rozpoznat jejich pravou hodnotu. Kdo poslouchá pokyny Mistra, octne se opět rychle v novém světě, 
který je plný pravé krásy, pravého vědění a pravé ctnosti. Všechna krása, všechno vědění a veškerá ctnost 
ve vnějším světě nás mají jen upamatovat na pravý svět v našem nitru. Stín není nikdy tak dobrý, jako 
pravý předmět, ať je jakkoliv krásný. Jenom to pravé může uspokojit naši duši – Paní Domu. 

Mistrem je někdo, kdo už realizoval sám sebe a zná jeho nebo její pravé Já. Proto může komunikovat 
s Bohem, s nejvyšší inteligencí, protože ta je v nás samotných. Z tohoto důvodu může on nebo ona toto 
vědění, tuto sílu probuzení předat také dále na ty, kteří se chtějí také radovat. 

V určitém smyslu nemáme vlastně žádného Mistra. Žák potřebuje takzvaného Mistra, který ho vede, jen 
tak dlouho, dokud nepozná své vlastní mistrovství. Ale mezi Mistrem a žákem neexistuje žádná smlouva 
nebo něco takového. Přirozeně jste uzavřeli smlouvu sami se sebou, že zůstanete přitom až do konce a to 
k vašemu vlastnímu prospěchu. A zasvěcením je pouze míněn okamžik, ve kterém poprvé poznáte vašeho 
vyššího ducha. To je vše. 

Skutečný Mistr nikdy nemá sobecké motivy. Jeho srdce a mysl jsou zcela oddány blahu druhých. Zatímco 
žijící Mistryně pobývá na zemi, převezme něco z karmy lidí, zvláště karmu těch, kdo v ní věří a ještě ve 
větším rozsahu karmu svých žáků. A tato karma musí být odpracována. Proto musí Mistryně za svého 
života pro žáky a pro celé lidstvo trpět. A to se ukáže na Jejím těle. Proto cítí možná nevolnost, onemocní, 
je mučena, ukřižována nebo pomlouvána. Každý Mistr musí něco takového prodělat. Můžete sami vidět, 
že se to přihodilo Buddhovi, Mohammedovi, Kristovi, a mnoha dalším Mistrům na západě i na východě. 
Žádný nemohl vést pokojný život bez pronásledování. To je to, co znamená, že se Mistr obětuje pro 
lidstvo. Ale jen pokud má tělo, se kterým tu karmu může protrpět. Protože karma v tomto světě je 
fyzická. Když někdo chce lidi zprostit jejich fyzické karmy, potřebuje fyzické tělo. Proto se musí Mistr 
zjevit ve fyzickém těle, se kterým může převzít všechny zármutky a utrpení. 

Mistryně je na světě, aby pomohla těm, kdo pomoc potřebují. Ale potom, ona není na tomto světě, ona 
není k tomuto světu připoutaná, není v tomto světě závislá na úspěchu nebo neúspěchu. Viděli jste, co 
činil Ježíš na vrcholu své slávy. Byl připraven zemřít, když se to mělo stát. Svou smrtí ukázal mnoha 
lidem cestu oddanosti. Nevisel na slávě ani na životě a tak učil lidi vůli Boží. Učil nás, že bychom měli 
vždy následovat vůli Boha. 

Jak rozpoznáme skutečného Mistra? 

Je to úplně jednoduché! Zaprvé, pravý Mistr nepřijímá žádné dary pro sebe, protože Bůh jen dává a nikdy 
nebere. Zadruhé, musí On nebo Ona vám poskytnout důkaz osvícení. Když někdo například prohlašuje, 
že má Světlo, pak vám musí také nějaké Světlo dát nebo vám musí dát důkaz, že budete schopni slyšet 
Slovo Boha. Můžete věřit každému, kdo vám může dát důkaz, Světlo a Slovo Boha. Guru znamená ten, 
kdo daruje Světlo a zažene temnotu. Jak byste jinak mohli vědět, zda něco má, co vám může dát? 
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Zdali věříme v osvíceného Mistra nebo ne, záleží na tom, zdali je opravdu způsobilý a zdali dodržuje Své 
sliby nebo ne. Musíme vidět, zdali pomocí učení Mistra děláme pokroky a rozvíjíme naši moudrost, zdali 
opravdu má bezpočetná zjevená těla a zdali opravdu pomáhá lidem.  

Falešný Mistr dělá vždy reklamu pro své malé zázraky, ale pravý Mistr nikdy. Pokud je nucen provádět 
zázraky, jedná vždy potají. Jenom žák o tom ví, a jenom, když je to nutné, když ho Mistr musí zachránit 
z nějaké nebezpečné situace, když musí léčit jeho nemoc, duševně ho podporovat, nebo urychlit jeho 
duchovní růst. Pak pozná žák hodnotu svého Mistra. Pravý Mistr může jen dávat a ne brát. Jeho žáci jsou 
v pohodlí, ale Mistr musí trpět. To je důvod, proč se říká, že Ježíš musel lidstvo pozvednout a že musel 
být ukřižován. Nemohl si užívat žádných poct. To je důvod, proč Mu lidé nadávali a ukřižovali Ho. Vy 
jste každopádně stoprocentně chráněni silou Boha, když jste se jednou naučili tuto metodu. Jen Mistr 
musí snést všechna možná utrpení, aby všichni ostatní mohli mít potěšení z bezstarostného života. Ale to 
je radost rodičů. Děti vychutnávají všechno příjemné pohodlí a rodiče musí pro všechno pracovat a 
převzít veškerou zodpovědnost. 

Otázka: Je tolik těch, kteří se vydávají za mistry. Jak máme poznat, kteří jsou opravdoví Mistři, abychom nebyli 
svedeni z cesty? 
Mistryně: Toto je velice upřímná otázka a velice přímá. Můžu vám říci, že je to velice jednoduché. 
Zaprvé, opravdový Mistr nepřijme žádné dary pro Svoji vlastní potřebu. Žije ze své vlastní práce. To je 
první předpoklad. Protože Bůh pouze dává, nebere. Viděli jste někdy Boha, že by sestoupil dolů a přijal 
od vás nějaké dary? Nikoli. Když někdo prohlašuje, že má v sobě Boží sílu, když reprezentuje Boha nebo 
pracuje pro Boha, musí mít tuto vlastnost Boha. Nesmí si brát žádné dary pro Svou osobní potřebu. 

A druhým atributem pak je, že vám On nebo Ona musí dát nějaký důkaz osvícení. Například, jestliže On 
nebo Ona řekne… vlastně nevím, jestli je to On nebo Ona. Uvnitř žádné „On“ nebo „Ona“ není. Když 
Mistr, ať On nebo Ona prohlašuje, že má Světlo, musí vám to Světlo také dát, dát vám důkaz, že to Světlo 
uvidíte a že uslyšíte, uslyšíte Slovo Boží, Slovo Bible. Ano! 

Pokud vám to mohou dát, pokud vám kdokoli může dát důkaz těchto dvou věcí, Světla a Slova Božího, 
Božích vibrací, pak je to někdo, komu můžete věřit. Jak jinak chcete poznat, že něco z toho má? 

Když vám někdo řekne: „Jsem milionář, mám spoustu peněz“, a vy pak chcete trochu jeho peněz vidět, 
řekne: „Musíš mi věřit. To stačí.“ To nestačí. Ano? Alespoň by vám měl ukázat kreditní kartu nebo 
nějaký šek. Je to tak? Pokud je dost štědrý, něco vám dá a to vám pak může být k užitku. Jinak by mohl 
vykládat sto let, že má peníze, ale k čemu vám to je? K ničemu! Když jste hladoví a žízniví a on vám 
nijak finančně nepomůže, potom je to neužitečný milionář, milionář k ničemu. Ať už je milionář nebo ne, 
je nám to jedno. Chápete? 

Tohle jsou dvě, jak to říct, podmínky, nutné k poznání skutečného Mistra. Ano, zaprvé nepřijme žádné 
dary pro vlastní užitek a zadruhé vám musí dát nějaký důkaz vnitřního osvícení. Musí vám dát Světlo. 
„Guru“ znamená člověk, který dává Světlo, ten který odstraňuje tmu. Když vidíte každý den tmu a On 
nebo Ona vám dá Světlo, potom je to Guru. A také musíte slyšet Zvuk, protože „Na počátku bylo Slovo 
a to Slovo bylo Bůh“. Jestliže ten Zvuk neslyšíte, potom ještě nejste v úplném spojení s Bohem. Světlo je 
jen jedním atributem Boha, a ne dokonalým. Musíte také slyšet Zvuk. 

Teď se mě možná zeptáte: „Proč to tak je? Proč nemůžeme pouze vidět Světlo, ale také musíme slyšet 
Zvuk? Proč musíme používat tuto sluchovou metodu?“ Mohu vám to vysvětlit. Naše fyzické oči mohou 
vidět pouze jeden rozměr. Správně? Chci říct, že vidí před sebe. Když chcete vidět sem, musíte se otočit 
doleva, jestliže chcete vidět doprava, musíte se otočit doprava. A pokud chcete vidět dozadu, musíte se 
otočit úplně. Není to tak? Naše vnitřní oko je podobné. I když je vaše vnitřní oko otevřené, funguje stejně 
jako vnější oči, což znamená, že můžete vidět pouze před sebe anebo ve směru, kterým se díváte. 
S výjimkou toho, když je člověk v mnohem vyšší dimenzi, kde se nedíváme okem. 

Jenže uši nejsou stejné. Naše tělesné uši mají, jak bych to řekla, multidimenzionální účel, ano. Slyšíte 
shora, slyšíte zdola, slyšíte zprava, zleva, zezadu, zepředu. Není tomu tak? Náš vnitřní sluch je také 
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takový: slyšíte ze všech směrů. Potom se stáváme vševědoucími. Když pouze vidíme a neslyšíme, pak 
jsme hluší. V takovém případě, jak bych to řekla, jeden z našich orgánů není v pořádku, nepoužívá se. 
Nejsme dokonalými bytostmi. 

Sluchové ústrojí, ať již vnitřní či vnější, je dokonalé, dokonalejší než oči. Z tohoto důvodu musíme 
uplatňovat sluchovou metodu. Navenek používáme k dívání tělesné oči, k naslouchání tělesné uši. Uvnitř 
musíme používat k dívání naše nebeské oči a k naslouchání naše nebeské uši, neboť Zvuky přicházejí ze 
všech směrů. Musíme používat sluchový orgán, ať již vnější nebo vnitřní, abychom se stali dokonalou 
bytostí. Jestliže naše uši nejsou v pořádku, nejsme dokonalou lidskou bytostí. Naše vnitřní uši musí být 
tudíž rovněž v dokonalém pořádku, abychom byli dokonalou Nebeskou bytostí. V této chvíli máme 
vnitřní uši, ale ještě nejsou otevřené. Při zasvěcení vám je pomůžu otevřít a pak uslyšíte různé Nebeské 
vibrace různých dimenzí. 

Když vstoupíme do styku s těmito vibracemi nebo s takzvaným „Slovem“ bible, staneme se 
vševědoucími, staneme se všemocnými, všežehnajícími, zcela ctnostnými, plně uspokojenými, naprosto 
šťastnými a lidem v našem blízkém i vzdáleném okolí budeme poskytovat dokonalou blaženost. Naše 
okolí bude požehnáno naší přítomností. Kamkoli půjdeme, všechna místa a všechny bytosti se stanou 
posvěcenými. Budou požehnaní, budou šťastnější, jejich lidské vědomí se víc povznese, ať již o tom 
budou vědět či nikoli. Většinou však o tom nevědí. Pouze cítí, že kontaktem s námi se mění jejich 
vědomí, ale neuvědomují si, co se děje, a také nevědí proč tomu tak je. A takhle rozdělujeme světu Boží 
požehnání. Jestliže se dostaneme do styku s touto Boží silou a dokážeme ji rozdělovat, pak to je náš 
příspěvek tomuto světu. Je to ten nejlepší, nejvyšší příspěvek; je to víc než fyzická pomoc, víc než 
finanční pomoc. Toto je Boží požehnání, moudrost a ještě něco dalšího. 

Víte, poznat Mistra, to nějaký čas trvá. K poznání Mistra existují především dvě základní podmínky, ale 
potom musíte stejně jít vy sami ve svém vědomí výše, abyste poznali, jak velký ten Mistr je. Zárukou 
vám ale je, že nebude, jak se říká, zneužívat vaše finanční příspěvky nebo fyzickou pomoc, v tom budete 
mít jistotu. „Aspoň ode mě ten člověk nic nechce. Mohu se od Něj či od Ní klidně učit a pak uvidím, jestli 
je dobrý nebo ne. Jestliže dobrý nebude, mohu od něj kdykoli odejít a nic neztratím.“ 

Tohle je jen pro váš klid. Mám na mysli to, že nic netratíte. Nikdo vám neklade žádné podmínky, tudíž 
nic neriskujete. Zda je ten Mistr dobrý nebo není, o tom si promluvíme později. (Smích.) Přinejmenším 
nebude zneužívat vaší nevinnosti a nebude od vás chtít žádný příspěvek – to je znamení skutečného 
Mistra. Chápete to? Přinejmenším nic neriskujete. Tak je to. 

Další věc je pak síla toho Mistra a o té byste se něco mohli dozvědět v době zasvěcení. A potom, jak 
budou ubíhat dny a vy budete praktikovat, očišťovat se, začnete víc chápat, vaše moudrost se otevře a vy 
poznáte, jak velký ten Mistr je. Poznat Mistra, to není záležitost jednoho dne, ale trochu ho můžete poznat 
z důkazu, který vám poskytne ve chvíli přenosu nebo ve chvíli zasvěcení. Ano! Tak je to. Přinejmenším 
od vás ale nebude nic chtít. To je bezpečné znamení. Je to tak? A dozvědět se ještě něco? Ach, to už 
chvíli potrvá, ale dozvědět se to můžete. Někteří lidé svého Mistra poznají velmi rychle, protože se jim 
dostává každodenního požehnání, každým dnem se mění jejich životy, každým dnem se jim dostává 
blaženosti a síly, každý den poznávají. Jiným lidem to ale může trvat déle. To je vše. Poznáte to však 
víceméně ve chvíli přenosu. 

Otázka: Jak můžeme rozeznat pravé Mistry od falešných mistrů? 
Mistryně: Och, to nevím. Žádné falešné jsem nepotkala. Potkala jsem pouze opravdové Mistry. Falešní 
nebo praví, záleží na vás. Je mnoho způsobů, jak poznat pravého Mistra. Když se takzvaný mistr drží 
pouze jedné části Pravdy a odmítá ostatní, a učí pak žáky pouze jednu část celkové Pravdy, nazýváme ho 
falešným mistrem. Ale ten název není ve skutečnosti úplně správný. Možná je to „částečný mistr“, „mistr 
na částečný úvazek“, ale ne falešný. (Mistryně a publikum se smějí.) A když vás Mistr učí celou Pravdu, 
která je ve vás, a probudí to, co už ve vás ve skutečnosti existuje, potom je to pravý Mistr, protože 
probouzí pravého Mistra uvnitř vás. Takový je pravý Mistr. 
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A jaká je vaše pravá přirozenost? Co je to pravý Mistr ve vás? Je to Bůh. Je to duch, který přebývá ve 
vašem kostele, ve vašem chrámu. Když se tento Bůh projevuje, můžeme uslyšet jeho učení 
prostřednictvím Nebeské hudby. Můžeme Ho vidět prostřednictvím vize a někdy jako zářivé Světlo 
intenzity tisíců sluncí. To je naše pravá přirozenost, když je probuzena. Pokud nějaký Mistr dokáže 
probudit tyto vibrace Nebeské moudrosti a Nebeské Světlo uvnitř vás, což je vaše vlastní podstata a vaše 
vlastní mistrovství, potom je to pravý Mistr. Je potřeba někoho, aby se člověk poznal.  

Otázka: Jak poznáme svého Mistra? Může mít člověk více než jednoho žijícího Mistra? 
Mistryně: Myslím, že jeden Mistr stačí. Když se učíte od jednoho Mistra, máte toho hodně k učení, jak 
byste se mohli učit od dvou nebo od tří? Nemohli byste ani se dvěma Mistry držet krok, natož se od nich 
učit. Existují mistři různých úrovní, ale vy musíte poznat a modlit se za toho nejvyššího, nejlepšího, 
abyste mohli být vysvobozeni v jediném životě. Jinak to trvá dlouho. Ano, můžete to dokázat ve dvou, 
třech životech nebo během dvou nebo třech tisíců letech. Takže se modlete, abyste nalezli nejlepšího 
Mistra, a následujte jen nejlepšího Mistra, to by bylo nejlepší! A pokud jsou vaše modlitby upřímné, Bůh 
vám pošle skutečně jen toho nejlepšího Mistra. Proste o to, co je pro vás nejlepší, že chcete v tomto životě 
jen poznat Boha, a aby vám někoho poslal, kdo vám pomůže poznat Boha. Jinak vám pošle někoho, kdo 
vás může dovést k několika nebím, nebo vám propůjčí nějaké magické síly a podobné zvláštní věci! Když 
se však modlíte, abyste v jednom životě poznali Boha, samotného Boha, tak on vám pošle toho 
nejlepšího, nejrychlejšího a nejmocnějšího Mistra. 

Otázka: Mistryně, byli Hermes, Zarathustra, Esseni a Gnostici Mistři? Kdo byli první Mistři? A co je Velké Bílé 
bratrstvo? 
Mistryně: Všichni praví Mistři jsou jedno. Všichni přišli z jednoho zdroje a Mistr z nejvyššího místa je 
Nejvyšší Mistr, Všemocný, který žije ve vás ve všech. Když jsme sem přišli poprvé, byli jsme Mistři. 
Požehnali jsme svět a zapomněli na všechnu naši sílu a slávu, a naše energie se vyčerpala, protože jsme 
věnovali pozornost vnějším věcem.  

Všichni Mistři, kteří sem přišli, jsou ti, kteří jsou probuzeni v tomto uvědomění. Znají svou pravou slávu 
a mohou často cestovat domů a mohou nás domů doprovodit. Není tedy nutné, dělat rozdíly mezi 
jednotlivými Mistry. Všechna náboženství byla založena po odchodu Mistra. Proto přišli po Kristovi 
křesťané, po Buddhovi buddhisté atd. 

Tři typy mistrů 

Je jednoduché nalézt Mistra, když víme, že jsou různé druhy a který druh se pro nás nejlépe hodí. Dle 
mého mínění jsou tři typy Mistrů. Nejprve je to takzvaný intelektuální typ, učenci. Z filozofického 
hlediska vědí velmi mnoho o svatých písmech a vyznají se v terminologii. Mohou vás učit, kdo kdy které 
svaté písmo sepsal a co znamenají odpovídající odborné výrazy. Tento druh učitelů si velmi zasluhuje, 
abychom je uctívali. Mohou nám zprostředkovat něco ze svatých učení ze staré doby, kterým bychom 
jinak neměli čas rozumět a jejichž terminologii bychom jako neodborníci nemohli znát. To je první druh 
učitelů. Když se od nich dozvíme něco o různých náboženských učeních, vzroste naše vědění. 

Druhý typ učitelů jsou stále v uchvácení nebo v samádhi. Úplně se rozplývají v Bohu a ve svatém plánu. 
Jsou v přímém spojení s Bohem a jejich vědění pochází přímo od Něho. Mohou vidět Boha tváří v tvář. 
Pokud jsme náhodou nebo na základě našeho přání v kontaktu s těmito Mistry, budeme z toho mít nějaký 
užitek. Tlak světa nespočívá tak těžce na naší světské mysli a my se cítíme povzneseni a šťastni a toužíme 
opět po Bohu. Nejraději bychom se zřekli světa. Tím nemíním, že si úplně oholíte hlavu a žijete v pralese, 
nýbrž že máte méně touhy po materiálním zisku a po potěšení smyslů tohoto světa. Obvykle jsou učitelé 
tohoto druhu těžko k nalezení, protože většinou ve skutečnosti neučí. Jsou pouze sami ponořeni do extáze 
a mají požitek z blaženosti a harmonie v jejich nitru. 

Také třetí typy se rozplývají v lásce k Bohu, ale jsou také naplněni láskou a soucitem pro trpící a 
nevědomé. Proto cestují, když jsou o to požádáni. Přijdou i k jednomu nebo ke dvěma lidem, kteří 
upřímně touží po znovusjednocení s Bohem. Pomáhají jim odhalit tajemství Království Boha, najít 
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Realitu, Pravdu, TAO uvnitř sebe, probudit uvnitř nejvyšší zdroj vědění, veškerou sílu, ochranou sílu 
uvnitř nás samých, abychom snížili utrpení v našem životě, rozvinuli naši sebedůvěru a mohli splynout 
s všemohoucím zdrojem, z kterého pocházíme. 

To jsou základní tři typy učitelů. Musíme si hledat takový typ Mistra, který může splnit naše přání a 
potřeby a utišit naši vnitřní touhu. Když se setkáme s nějakým Mistrem, musíme zjistit, zda je to Mistr, 
kterého chceme, a zda si On nebo Ona zasluhují naši úctu a důvěru. 

 První typ učitele poznáme lehce podle jeho učenosti. Zná všechna svatá písma a může o nich mluvit, 
a my víme, že máme před sebou osobu, která hodně ví. To lze lehce zjistit, protože můžeme snadno 
rozumět světskému vědění a přezkoušet ji. Druhý typ Mistra můžeme lehce poznat podle jejich vnějšího 
vzhledu a podle atmosféry oddanosti, která obklopuje lidi v trvalém uchvácení. Třetí typ Mistra můžeme 
jen těžko nalézt, protože je obtížné vědět, zda někdo, kdo není v uchvácení, někdy v uchvácení byl nebo 
ne. Takoví učitelé jsou totiž v „Samádhi“ nebo v uchvácení 24 hodin denně a my to nevidíme. Samádhi 
znamená, že jste v extázi, v blaženosti, klidu a Světle. 

Můžete být v Samádhi a přitom žít v tomto světě. Existují dva typy Samádhi: u toho prvního typu poté, co 
opustíte tento svět, jste stále v extázi, v blaženosti, v Království Boha. Jste jedno s Bohem, s oceánem 
lásky a soucitu. Druhý typ je menší extáze, kterou zažíváte každý den přes meditaci, přes oddanou touhu 
nebo nějaký druh rituálu, kterým se můžete přivést do extáze. Když jste tedy v Samádhi, zapomenete na 
celý svět. Někdy můžete slyšet lidi kolem sebe, ale svět vás nebude zajímat. Když jste v hlubší extázi, 
celý svět zmizí a vy vidíte jen Světlo a Boha a cítíte mír, blaženost a extázi. 

Třetí typ Mistra současně je a není v extázi, jako Ježíš nebo Buddha, proto je obtížné je rozpoznat. 
Vypadají jako obyčejní lidé. To je to nebezpečí u Mistrů třetího typu. Všichni poznají a uctívají první typ 
učitele, a tisíce lidí ho následují. Všichni poznají také druhý typ učitele a klaní se k jeho nohám. Možná to 
zpozorují, nebo také ne, protože jsou stále v extázi a lidé to mohou vidět. Ale na Mistry třetího typu, jako 
Ježíš nebo Buddha lidé házejí kameny, ukřižovávají je, nadávají jim a zabíjejí je. Protože žijí ve fyzickém 
těle a chovají se zcela jako obyčejní lidé, mnoho lidí nemůže věřit, že jsou synové Boha, spása, Světlo a 
cesta světa. 

Mistři, kteří cestují jako kdysi Ježíš nebo Buddha, a pomáhají lidem odhalit tajemství Království Boha, 
jsou a nejsou v Samádhi. Neboť když kážete, je vaše pravé Já v Samádhi, ale vaše fyzické Já ještě trpí, 
zná ještě zármutek a bolesti. Mistři druhého typu nemají žádné tělesné vnímání bolesti, neznají žádné 
starosti, žádný neklid, jen blaženost. Všechna bída zmizela a žádná slova nemohou tento stav popsat. 
Když patříte k první nebo k druhé kategorii, lidé vás poznají a následují. Ale patřit k třetímu typu Mistrů 
je nebezpečné, tito Mistři vypadají jako obyčejní lidé a lidé po nich mohou házet kameny, dokonce je 
zabít, protože nevěří, že jsou cesta ke spáse. 

Proč potřebujeme žijícího Mistra 

Musíme milovat a respektovat každého velkého člověka, všechny velké duše, všechny velké praktikující 
jako byl Ježíš a Buddha, ty velké bytosti, které tolik obětovaly pro lidstvo a dosáhly nejvyšší Moudrosti. 
Takové lidi musíme vždy milovat a respektovat, i když už zemřeli. Ale není nutné veškerý náš čas 
věnovat jen jejich oceňování, uctívání a žádáním o jejich přízeň. Každý ví, že jsme žijící bytosti a 
potřebujeme žijícího Mistra, aby nám předal znalost, kterou učitelé minulosti předali jejich tehdejším 
žákům. Musíme tedy nalézt žijícího Mistra. 

Nicméně Mistři minulosti, i když je milujete a uctíváte, vám mohou pomoci pouze do určité míry, protože 
již opustili naše magnetické pole. Odešli do jiného světa, do jiné úrovně, aby tam dělali svou nynější 
práci, a jsou tam velmi zaměstnaní. Žijící Mistr má tedy příkaz dále pokračovat v přítomnosti v jejich 
práci z minulosti. Přesně jako Carter byl před několika lety prezident, teď je ale Obama. Nemá tedy 
význam uctívat Cartera a přivolávat ho k řešení národních problémů, když už není v úřadě. Ne, že 
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bychom ho neměli rádi, nebo jeho práci neuznávali a neoceňovali, ale on už není v té funkci. Musíme ho 
nechat být, aby mohl konat svou práci, a musíme žádat, aby osoba, která momentálně je v té funkci, pro 
nás tu práci vykonávala. To je všechno. 

I velmi vysoký Mistr nemůže už po opuštění tohoto fyzického světa pomoci fyzickým bytostem, jedině, 
pokud se lidé s ním dorozumívají vnitřně, což je však většinou pro ně velmi těžké, s výjimkou některých 
výjimečných lidí, kteří jsou od narození telepaticky založeni, nebo kteří si díky svému praktikování 
v minulých životech ještě zachovali duchovní sílu nebo schopnost vnitřního dorozumění. Mohli bychom 
tuto schopnost nazývat šestým nebo sedmým smyslem, nejvyšší úrovní porozumění. Tak byste mohli 
možná dokonce vidět Ježíše, aniž byste praktikovali. To se již přihodilo, ale ne příliš často. 

Když máte při meditaci otázky nebo potíže, měli byste se modlit k Bohu a snažit se zklidnit vaši mysl, 
odpověď a pomoc přijdou. Nebo se modlete k Ježíši, Buddhovi nebo k nějakému jinému svatému, ve 
kterého věříte. Naše učení je univerzální, nerozlišujeme mezi systémy víry. Musím také dodat, že mně 
můžete volat o pomoc, když jste se modlili k Bohu a ke všem svatým a nepomohlo vám to. To zní velice 
jako sebechvála, ale já vám to říkám, protože vám musím říci všechno a musím vám také vysvětlit proč. 
Je tomu tak proto, že jsem vám blíže. Soused v blízkosti je lepší než příbuzný daleko. To je velmi 
jednoduché a logické. Jsem vám blíže, protože jsme ve stejném magnetickém poli Země. Protože se 
nacházíme ve větší blízkosti a ležíme na stejné frekvenci vibrace, naše energie jsou navzájem propojeny a 
je jednodušší energie sjednotit. 

Když máte žijícího Mistra, můžete se ve vší tichosti modlit a prosit ho o radu, když máte při meditaci 
problémy. Pokud se cítíte vzdáleni od Boha, budete potřebovat prostředníka. Jste stále trochu slabí, jako 
dítě, které potřebuje pomoc svých rodičů při jeho prvních krůčcích. Ale později můžete jít zcela sami a 
víte, že je váš cíl jít sami a nejste už závislí na vašich rodičích. Díky Metodě Quan Yin se můžete přímo 
učit od Mistrů minulosti. Tak zažijeme Pravdu, ne přes pověsti, kázání a nauky. Pravda se zjeví 
prostřednictvím našeho vlastního poznání. Když dosáhneme vyšších úrovní, objevíme jiné bytosti a 
civilizovanější vesmír, vesmír, který můžeme poznat jen tehdy, když svoji pozornost obrátíme dovnitř a 
dosáhneme stavu hlubokého rozjímání. Metoda Quan Yin je cesta, jak tohoto stavu dosáhnout. 

Mistři minulosti vás nemohou učit. Musíte si hledat současného Mistra, který může zodpovědět vaše 
otázky, pomoci vám při pochybách, který vás vezme za ruku a povede vás zpět do Království Boha. 
Potřebujeme kontakt člověka k člověku, ne někoho z minulosti. Jakkoliv byla nějaká žena v minulosti 
krásná, vy si ji nemůžete vzít! Nemůže vám jako žijící žena darovat děti a dát pocit, že jste milovaní. 

Žijící Mistr je užitečný. Mám proud. Mrtvé vedení nefunguje, pouze živé vedení může vést elektřinu a 
přivést ji k vám. Vedení, které je porušeno, nemůže vést žádný proud, ať je jakkoliv silné. Rozbitá 
žárovka vám nemůže dát žádné světlo ať je jakkoliv krásná. Ale žárovka, i kdyby byla ošklivá, pokud by 
byla nepoškozená, vám může dát světlo. Proto obdrží lidé zřídka odpověď, když se modlí k mrtvému 
Buddhovi. 

Myslíte na Mistra a tak se stanete jedno s Mistrem, a vy jste Mistr. Mistr je vaše vlastní pravé Já, ale 
protože to nepoznáte, musíte myslet na Mistra, protože to jste vy sami. Tím, jak myslíte na Mistra, 
přenášejí se postupně všechny jeho vlastnosti na vás a přes toho Mistra naleznete sami sebe. A později 
poznáte: „Och! Ten Mistr jsem já. Byl jsem to já po celou dobu.“ Proto uctívají lidé od pradávna mudrce 
a osvícené Mistry kvůli sobě, ne kvůli Mistrům. 

Otázka: Jak tomu rozumím, dokud nenajdeme Mistra ve svém nitru, budeme na chvíli potřebovat vnějšího 
Mistra? 
Mistryně: Ale Mistr je také vnitřní rádce a nepracuje pouze na fyzické úrovni. Jinak by nemohl Mistr 
žákovi pomoci ze vzdálenosti tisíce kilometrů po celém světě. Mistr musí být na velice vysoké úrovni, 
aby pomohl všem lidem kdykoliv, ve dne i v noci, bez ohledu na to kde jsou. 

Otázka: Na západě je často nebezpečí, když hledající poklesne a zbožňuje učitele. Považujete to za problém? 
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Mistryně: Ne, pokud je učitel pravý. Pak totiž zbožňujete jen sami sebe, uctíváte nejvyššího ducha, který 
je stejně jedno s Mistrem. 

Otázka: Říkáte tedy, že Mistr, pokud je pravý Mistr, jedinci nastaví zrcadlo, aby mu pomohl k hlubokému náhledu 
do sebe sama? 
Mistryně: Správně, tak to je. 

Otázka: Jak je to s žáky Mistrů minulosti? Když pravý žijící Mistr opustí tento svět, musí si pak jeho žáci hledat 
jiného Mistra, nebo to není nutné? 
Mistryně: Není potřeba. Ale s otázkami, které se týkají praktických nebo fyzických věcí, by mohli jít 
k jinému žijícímu Mistru nebo také k následovníkovi tohoto Mistra. Jinak mají stále ještě vnitřní vedení 
zemřelého Mistra. Zůstává zodpovědný a má stále ještě sílu je vést dále, protože mezi nimi již existuje 
spojení. Rozumíte? Potřebujeme nového Mistra jen tehdy, pokud nemáme žádné takzvané spojení 
s Mistrem minulosti. Důvod, proč jsme nešli k Mistrovi, který žil před stovkami let je, že jsme tehdy za 
jeho života s ním nenavázali spojení, takže mezi námi není žádné spojení. Když jste před tisícem let 
navázali spojení s Mistrem, stále ještě se o vás stará, je jedno, jak to je dlouho. Ale jak by se o vás mohl 
starat, když jste s ním před jeho smrtí nenavázali žádné spojení? Rozumíte? 

Otázka: Co byste řekla o sobě ve vztahu k tomu, co můžete nabídnout lidem? 
Mistryně: Já sama bych neměla mnoho co dát, kromě toho, že mohu Bohu poskytnout mé tělo, řeč a 
mysl, kdykoliv On to chce použít a nabídnout lidem, jeho dětem, které se tak rády zdržují v jeho blízkosti. 
Já mohu být jen připravena, být mu k dispozici. Nemám mnoho, co mohu dát (smích), jsem také jen jako 
vy. Co může tělo nabídnout? 

Otázka: Mohla byste předvést pár zázraků, aby důvěra lidí ve vaše učení vzrostla? 
Mistryně: Zázraky? Co chcete? Dám vám nějaké peníze, ano? A co s tím pak uděláte? K čemu by vám to 
bylo dobré z hlediska věčnosti? Radím vám, nalezněte svou vlastní sílu, svou vlastní zázračnou sílu, 
místo toho, abyste se spolehli na moji, místo toho, abyste za mnou chodili jen kvůli magické síle. Radila 
bych vám, abyste znovu získali své právo, Království Boha, svoji vlastní moudrost, svoje vlastní právo 
prvorozenství, své Nebe, své Království. To je nejlepší a nejvyšší ideál v životě člověka, ne zázraky. 
Zázraky trvají velmi krátce. 

Pokud to bude nutné, ukážu vám také zázraky, ale ne k podívání, ne abyste mi tleskali. Vždy, když to 
bude nutné během vašeho praktikování, pokud se setkáte s nějakými překážkami, nějakými špatnými 
vlivy. Tehdy budete vědět, že mohu dělat zázraky. Mohu, ale nedělám to jen tak, abych vám dala vědět, 
jak jsem úžasná. Nepotřebuji to. Chci, abyste při praktikování měli zcela správný postoj, správné myšlení 
a správný záměr, to je jít zpět k Nejvyššímu, získat zpět naši nejvyšší moudrost a neulpívat na těchto 
dětských hrách, na těchto hračkách z umělé hmoty. Budete mít všechno. „Hledejte nejprve Království 
Boha a vše ostatní vám bude dáno.“ (Matouš 6:33) Nežádejte malé věci, žádejte velké věci. To vám 
přísluší více, protože my lidské bytosti jsme největší ve vesmíru. Žádejte jen o to největší, co vašemu 
postavení, vaší důstojnosti a vašemu dědičnému právu nejvíce přísluší. 

Otázka: Mistryně, cestujete po celém světě a nemůžete tady zůstat a všechny učit, koho máme tedy následovat 
ve vaší nepřítomnosti? 
Mistryně: Je to takhle. My nenásledujeme učitele, jen jeho učení. Takže nemůžeme nikdy jít špatnou 
cestou, pokud se učitel vydá špatnou cestou. Když je učení v pořádku, pak následujeme učení. Musíme se 
dívat, zda je učení správné. Díváte se, zda jsou mé morální základy správné nebo ne, zdali všechno, co 
vás učím, také sama dodržuji nebo ne. Učím vás například, že nemáte jíst žádné maso a také já jím 
vegansky. Učím vás, že nemáte krást a já také nekradu. Učím vás dávat dary pro dobročinné účely a já 
také dávám pro dobročinné účely. Učím vás, milovat lidi a já také miluji lidi a pomáhám lidem. 
Nepřijímám žádné peníze za své učení, vydělávám si své peníze sama, nemůžete tedy vůbec nic ztratit. 
Můžete pouze získat. 

Teď vás také učím morálním normám, které jsou popsány ve Svatých písmech buddhistů a v Bibli 
křesťanů. Neučím vás tedy nic nového, nic nemorálního, nic neetického. Rozumíte? Můžete si tedy být 
jisti, že vaše učitelka vás nebude učit žádné nemorální nebo neetické věci, něco, co neodpovídá obsahu 
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svatých písem. Učím vás všemu, co svatá písma obsahují. Od dávných časů se nezměnily etické principy, 
nezměnila se pravidla Boha a Buddhy. Učím vás stejné věci a jednám také podle nich, tedy alespoň víte, 
že nejsem špatná! Učení je už správné, ano? 

Meditace vám poskytne moudrost a mír mysli. Každá metoda, je jedno jaká, vám nějak pomůže. Naše 
metoda není žádnou výjimkou. Řeknu vám jen, že naše metoda je nejrychlejší, to je vše. Nemusíte mi 
věřit. Já vám to pouze říkám a teď si sami můžete vybrat. Říkám vám pouze pravdu. Když je ta metoda 
rychlá, tak vám řeknu, že je velmi rychlá. Kromě toho jsem jeptiška. Nesmím lhát. Ani obyčejní lidé 
nelžou, proč by pak měla lhát jeptiška? Nemám k tomu vůbec žádný důvod, protože nepotřebuji vaše 
peníze. Nepotřebuji nic a také tu ani nebydlím. Nic z vás nezískám. Zítra už možná odjedu, a nemusíte 
mne už nikdy vidět. Na shledanou! Nemám z toho žádný zisk. Z tohoto pohledu vám tedy nehrozí žádné 
nebezpečí, ano? 

Takže následujte to učení, ne mne. Moje učení vás bude vždy doprovázet a nemusíte následovat mou 
osobu. Pokud si přejete moji osobní radu, týkající se vašich pokroků při meditaci, můžete mi také napsat 
nebo zatelefonovat a zeptat se. V dnešní době není potřeba zůstat v blízkosti Mistra, můžete jet na 
Formosu (Taiwan) nebo tam, kde se zdržuji. Mé tělo je pouze zevnějšek, dům, kancelář, abyste mne 
mohli vidět. Kdybych používala jen mé duchovní tělo, nemohli byste mne vůbec vidět a slyšet. Takže, jak 
bych vám mohla předat to poselství? Musím používat své tělo, ano? Nepotřebujete se tedy obávat, že 
nebudete mít nikoho, když odjedu pryč. Budete vždy někoho mít. Možná budete moci vidět, jak se zjevím 
u vás doma, tak jak mne vidíte, pokud budete upřímní a vaše úroveň bude dostatečně vysoká. Budete 
vidět, jak k vám Mistryně přichází a budete Mistryni vidět vždy, když budete potřebovat. Není nutné, 
abyste byli závislí na mém fyzickém těle. 

Otázka: Mistryně, když jako váš žák mám známého nebo přítele, který je velmi nemocný a požádám vás, abyste 
mu pomohla, můžete mu pomoci nebo můžete pomoci jen někomu, kdo následuje vaše učení? 
 Mistryně: Mistr pomáhá každému, kdo je vám drahý, ale podle jeho karmy a aby to bylo dobré také pro 
něj. Požádejte, ale výsledek nechte na Mistrovi. 

Láska k žijícímu Mistrovi 

Láska k Mistrovi se nikdy nemění, pouze se vyvíjí. Nejprve milujete jen fyzickou přítomnost Mistra a 
později milujete všechny lidi, i když nejsou přítomni. Budete se cítit tolerantnější, více milující, 
bezpodmínečně. Budete milovat, aniž byste věděli, že milujete. Bude to velice přirozené, velice příjemné. 
Co milujete, je láska ke mně. V přítomnosti Mistra se cítíte volní, více milovaní a vyvinutí. Cítíte více 
sebedůvěry a vašich kvalit. Víte, že tento člověk vám nikdy neublíží, bude vám jen pomáhat při rozvoji 
vašich kvalit a nikdy za to nebude nic požadovat. Pouze taková láska může pohnout každým srdcem. 
Nikdy nezanikne, ani od jednoho života k dalšímu. Když jste jednou zasvěceni, je to napořád. Kamkoliv 
jdete, cítíte, jak vás tato láska doprovází. Jste šťastni, když jí jste nablízku, tak jako jsou rády můry 
v blízkosti světla. 

Každý miluje velké neviditelné Světlo Mistra, protože toto Světlo má vše, co pro svou žíznící duši 
potřebujeme, vše, čím nás svět nemůže naplnit. Abyste byli naplněni, sedíte zasvěceni Mistru. Nemilujete 
ten vnější zjev Mistra, ale jeho vnitřní krásu. 

Když na mne myslíte, usmíváte se, ne? Jste šťastni, nějak blažení. Přesto světská láska vás bude vždy 
poutat k tomuto světu. Když jste spojeni se mnou, jdete tam, kam jdu já, ale když jste spojeni s někým 
jiným, jdete tam, kam jde on. (Smích.) Někdy vás to přivede k utrpení, nenávisti, závisti a dalším druhům 
otroctví. Ale s láskou k Mistrovi je tomu jinak. Čím více milujete Mistra, tím více svobody získáte. 
Získáte všechny druhy svobody, tak jak jste je nikdy předtím neznali, protože jste byli svázáni 
společností, předsudky, zvyky, rodinou. Teď vás nemůže nic svazovat, žádné touhy, žádné zvyky, žádné 
nízké tužby. V tom je rozdíl mezi vznešenou láskou a nízkou tužbou, kterou my nazýváme láskou a která 
je karmickým svazkem. Milujete mně, ale můžete mně kdykoliv opustit. To je ten rozdíl, nemusíte se bát. 
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Cesta velkých Mistrů 

V porovnání se starými časy je náš svět teď lepší, protože mnoho Mistrů sešlo na zem a učili nás mnoha 
velkým zákonům civilizace. Zlepšili jsme se. Proto je náš svět v porovnání k tomu, jaký byl před tisíci 
lety, dnes civilizovanější, zářivější a pohodlnější. Za to děkujeme mnoha, mnoha velkým osvíceným 
Mistrům, kteří pozvedli naše porozumění. Učili sice jen skupinu lidí, ale učení, které zanechali, vibrace a 
semínka, rostou dále a prospívají celému světu jako celku a pozvedli vědomí celého lidstva na vyšší 
úroveň. Proto se náš svět stává každým dnem lepším a lepším. 

Když sejde Mistr na zem, nedojde k pozvednutí a otevření moudrosti pouze u žáků, ale pročištěno a 
pozvednuto na vyšší úroveň vědomí bude také celé lidstvo. Proto mnoho Mistrů poctilo svou milostí naši 
zemi a svět se stal lepším, tak jak je tomu dnes. Ale ani potom nedosáhl úrovně Nebeského porozumění. 
Ještě nedosáhl stejného vědomí jako mnoho jiných světů ve vesmíru. 

Pokud chceme dosáhnout stejných výšek jako Mistři minulosti, musíme jít stejnou cestou jako oni. Je to 
tak jednoduché. Přesně, jako když se chcete stát lékařem, musíte navštěvovat univerzitu a řídit se 
učebním plánem. Lékaři, kteří své studium již dokončili, vám ukážu, jak se stát lékařem. Podobně, 
abychom se stali podobní Kristovi, musíme praktikovat jeho metodu, musíme kontaktovat Vnitřní Světlo 
a Slovo Boha. A tuto metodu vám mohu nabídnout bezplatně a bez jakýchkoliv podmínek, bez 
finančních, fyzických, nebo duševních závazků. Jen vaše oddanost je nutná. Oddanost vašemu 
každodennímu praktikování, podle vašeho časového rozvrhu a ze svobodné vůle. To je vše, co je potřeba. 

Proč nemůžeme následovat praktiky Mistrů minulosti? Není tomu tak, že bychom nechtěli nebo že 
bychom se nesnažili. Nemůžeme to dělat, protože nemáme dost síly, jsme unavení, vyčerpaní životem. 
Abychom mohli vůbec přežít při stále se zvyšujícím standartu této civilizace, musíme někdy těžce 
pracovat. A také jsme vystaveni většímu množství lákadel „civilizace“, takže si musíme osvojit více 
„civilizované“ chování, abychom se ochránili, pokud chceme znovu nabýt naši sebeúctu a moudrost. 
Protože někdy to vypadá, jako že jsme ztraceni ve víru a tlaku bytí a ztratíme sami sebe. Ve skutečnosti 
však neztratíme naše tělo nebo naše touhy, ale naši sebekontrolu. Proto se v Bibli říká: „K čemu je 
člověku, že získá celý svět a ztratí sám sebe?“ (Matouš 16:26) 

Ale my skutečně nerozumíme, co to znamená, ztratit naši duši. Myslíme si: „Co? Naopak, já přece nic 
neztrácím. Získávám více a více každý den.“ Když vás váš zaměstnavatel povýší nebo když se rozhodnete 
mít další dítě, získáte navíc malou zátěž. Některá zátěž se dá unést, jiná je roztomilá. Čím více se 
zaměstnáváte materiálními věcmi, tím více ztrácíte sami sebe, tím méně se znáte. A co byste měli o sobě 
vědět? Že jsme nejmocnější bytosti ve vesmíru. O tom se mluví ve všech svatých písmech. 
V buddhistických textech se říká, že lidský život je nejcennější ze všeho. V muslimských svatých 
písmech se říká, že jsme hosty na zemi. To potom znamená, že náš domov je někde jinde a že jsme 
mnohem víc než naše fyzické tělo. 

Ale nestačí tomu jen věřit. Musíte projít určitým osobním výcvikem, využít co nejvíce své možnosti a 
použít moudrost, abyste objevili vyšší úrovně stvoření a přijmout povznešenější způsob myšlení a žití, 
což vás změní. Vaše vnitřní síla pro vás udělá cokoliv, čeho si přejete dosáhnout. Pak poznáte Boha a 
budete moci říci: „Bůh jedná skrze mne.“ A budete opakovat, co řekl Ježíš: „Já a můj Otec jsme jedno.“ 
(Jan 10:30) Pak už nebudeme cítit osamocení a útrapy. 
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Zasvěcení 
Zasvěcení je vlastně jen slovo pro otevření ducha. Víte, jsme naplněni mnoha různými překážkami, 
viditelnými i neviditelnými. Takzvané zasvěcení je proces, kdy se otevře brána moudrosti a umožní 
moudrosti proudit do tohoto světa, aby požehnala světu a také takzvanému Já. Ale to pravé Já žije stále 
v Nebeské nádheře a moudrosti, proto nepotřebuje požehnání. 

Zasvěcení znamená začít nový život v novém pořádku. Znamená to, že vás Mistr přijal, abyste se stali 
jednou z bytostí v kruhu svatých. Pak už nejste obyčejné bytosti, jste pozvednuti tak, jako když začnete 
studovat na univerzitě a už dále nejste studentem střední školy. Ve starých dobách se to nazývalo křest 
nebo být přijat Mistrem. 

Proces zasvěcení  

Milost Mistra a vnitřní síla Boha nás vyčistila, i když v době zasvěcení jsme nebyli moc čistí. Vidíme 
Světlo a slyšíme Zvuk, když prolomíme dveře vězení, protože existují mimo materiální bytí. Proto to 
nazýváme okamžitým osvícením. To znamená, že v době zasvěcení jsme v kontaktu s vyššími světy a 
nejsme už od nich odděleni. 

Předpokládejme, že je slunečný den a vy jste ve vašem domě. Pokud neotevřete dveře, nemůžete slunce 
vidět. Podobně existují také Světlo a Zvuk Boha, ale my jsme zavřeni ve vězení našich myšlenek, 
předsudků a činů z mnoha životů a nevidíme ani neslyšíme. Při zasvěcení nám dá Mistr příležitost, to 
jednou provždy prolomit. Ale my musíme jít dále, protože existuje ještě mnoho dalších úrovní k objevení. 
Zasvěcení je vlastně jen začátek, i když je to skvělý začátek, protože mnoho lidí se musí vypracovat od 
nejnižší čakry k nejvyšší, a to může trvat možná deset let, zatímco my již začínáme u nejvyšší čakry. 
Abychom viděli Světlo, táhne Mistr veškerou sílu celou tou cestou až na vrcholek hlavy. Toto (Mistryně 
ukazuje na oko moudrosti.) je brána k nebi, a vy půjdete do mnoha příbytků. 

Při přenosu této metody ani nemluvíme a vy obdržíte to nejlepší osvícení. Obdržíte něco, co jste nikdy 
předtím nevlastnili, a budete cítit něco, co jste nikdy předtím necítili, takovou lehkost, takovou 
uvolněnost, takovou krásu, tak bez hříchu. To je význam křtu. Když byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem, 
viděl Světlo, které sestupuje dolů jako holubice. Takže když tedy jste pokřtěni od někoho, kdo tvrdí, že 
vás může pokřtít, pak vám musí dát alespoň nějaké Světlo, tak jako tu holubici, která sešla z Nebe, nebo 
Světlo jako velký plamen, jak zmiňuje Bible, nebo budete slyšet Zvuk Boha jako hromový Zvuk Boha 
nebo Zvuk velkého množství vody. Pak víte jistě, že jste pokřtěni. 

Uslyšíte vnitřní vibraci nebo Hlas Boha, ale bez těchto uší, uvidíte Světlo Boha bez těchto očí. Nemám 
pro to žádná slova. Jak vidíte, řeč a rozum patří království mysli a hmoty (omezené), ne duše a Boha 
(neomezené). Naše myšlení vzniká z dat, z učení, z myšlení jiných lidí. Naše duše a přirozenost Boha 
vznikla sama spontánně, existuje sama od sebe, sama se udržuje a je čistá. Všechno, co je ovlivněno 
společností, myšlením, filosofií nebo řečí, patří rozumu a ne moudrosti. Takže to mohu přenést jen 
v úplné tichosti. Proto mluvíme o přenosu od ducha k duchu nebo od srdce k srdci. 

Přínosy zasvěcení 

Po zasvěcení Světlo z nitra bude svítit, aby nám ukázalo Království Boha a vedlo nás k našemu pravému 
Domovu. A my nalezneme pravý stav našeho bytí s takovou radostí, kterou jsme na tomto světě nikdy 
předtím neznali. Budeme přetékat vší krásou a ctností, kterou jsme se snažili rozvíjet, ale nikdy jsme toho 
dříve nedosáhli. Nebeská učení prostřednictvím vnitřní řeči obnoví veškerou moudrost, kterou máme, 
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která však byla tak daleko, že jsme ji nemohli používat. Potom budeme nejspokojenějším člověkem a nic 
na světě by nám nemohlo nabídnout stejný účinek. 

Po zasvěcení máte vnitřní pomoc a ochranu a také vnější kontakt. Uvnitř, když meditujete, můžete vidět, 
že vám Mistr pomáhá nebo můžete vidět Světlo a máte dobrý, příjemný pocit a jste plni blaženosti. 
Pozorujete, jak vaše moudrost každým dnem více a více vzrůstá a jak se vaše láska rozšiřuje do 
nekonečna. Pak víte, že tato metoda je úspěšná a velice užitečná. Jinak, jak byste ji posoudili, kdyby vám 
každý říkal, abyste něco dělali, zavřeli oči a věřili tomu a nenabídl by vám žádný důkaz? Musíme vám dát 
důkaz. Musíte požadovat důkaz. A při zasvěcení ho obdržíte, okamžitě a také potom, stále, každý den. 
Zažijete sami zázraky, když budete mít těžkosti, když budete mít nehodu, když nebudete mít na koho se 
obrátit. Pak poznáte sílu Boha. Pak budete vědět, že milujete Boha. Takto budete vědět, že vás Bůh miluje 
a ochraňuje. Jak byste to jinak měli vědět? Jak bychom věděli, že Bůh existuje? K čemu je Bůh dobrý, 
když Ho nevidíme a nevidíme ochranu a pomoc když ji potřebujeme? Musíme cítit, že tam někdo je. 
Takže, praktikováním Metody Quan Yin budete uctívat Boha dokonce více než křesťané, protože budeme 
vědět to, co ví Bůh, budeme vidět, cítit, zažívat ochranu, sílu požehnání v každém okamžiku našeho 
života. 

Být žákem  

Žák musí vždy myslet na Boha a Bůh bude všude. Přebíráme z lidí v našem okolí karmu, když se na ně 
podíváme, myslíme na ně, čteme stejnou knihu nebo s nimi společně jíme atd. Tak žehnáme lidem a 
zmenšujeme jejich karmu. Proto praktikujeme, abychom rozšiřovali Světlo a zahnali temnotu. Požehnaní 
jsou ti, kdo nám něco dají ze své karmy, a jsme šťastni, že jim pomáháme. Nepraktikujeme jen sami pro 
sebe, nýbrž pro všechny, které náhodou potkáme. Proto rosteme pomalu. Jinak bychom okamžitě odešli 
do Nebe a kdo by žehnal světu po našem odchodu? Takže tady musíme zůstat, platit naše dluhy a žehnat 
světu. Stejně jsme všichni spolu spojeni. Lidé, kteří staví silnice, letadla nebo náš dům, všichni dostanou 
od nás požehnání. Je to jako s částkou, která je automaticky odečtená z našeho platu, na pojištění, sociální 
pojištění atd. Neujdeme tomu! Můžete to vidět také jinak. Pokud chcete mít pohodlný životní styl, budete 
muset utratit hodně peněz za nejnovější vynálezy a služby, které společnost nabízí. Takže, když my 
praktikujeme, mají lidé automaticky nárok vzít si část výsledku té zásluhy. Tak může být osvobozeno pět 
nebo šest generací a vaši přátelé a členové rodiny budou požehnáni, když zemřou. Tito lidé jsou s vámi 
spojeni, protože vám pomohli, protože je milujete a protože oni vás milují. 

Většina našich žáků se cítí jako bratři, když potkají jiné žáky na ulici nebo někde jinde, když se náhodou 
potkají v cizí zemi a vědí, že tomuto člověku mohou důvěřovat. Vědí, že tento člověk jim pomůže, bude 
je milovat nebo jim alespoň neublíží. Proto, kdyby celý svět byl takový, co byste si mysleli? Samozřejmě 
máme stále naše slabosti a naše osobnosti, ale víme, že si navzájem můžeme důvěřovat a víme, že máme 
lásku. Víme, že můžeme lásku dát. Víme, že dáme, cokoliv máme. V tom si můžeme navzájem 
důvěřovat. Kdybychom vytvořili takovýto svět, nepotřebovali bychom jít do Nebe, zůstali bychom tady. 
Proto jsme začali s nirvánou a skončili na Zemi. To je dobře. 

Viděli jsme naši pravou přirozenost, zář uvnitř, tu velikost uvnitř, a když mluvíme s ostatními, proudí 
z nás moudrost a cítíme, že teď víme lépe a že jsme skutečně blízko svatosti. Ale stejně v nějakých jiných 
okamžicích, když nejsme opatrní, zapomeneme na naši velikost, nepoužíváme naši moudrost a zdá se, 
jako bychom opět upadli zpět do našich starých zvyklostí. Proto existují Pravidla a duchovní deník, aby 
nám připomínal, že my jsme učiteli nás samých, abychom se kontrolovali, řídili a věděli, kdy chybujeme. 

Jste tak velcí, jak se sami děláte. Jste tak velcí, jak používáte svoji vlastní velikost ku prospěchu ostatních 
a pro své vlastní pozvednutí. Neobviňujte mne, pokud nevidíte Boha, pokud neznáte vaši podstatu 
Buddhy, pokud neznáte vaše Království Boha. Jste to vy, obviňujte sami sebe. Měli byste spoléhat sami 
na sebe, abyste poznali vaši vlastní velikost. Já ukazuji pouze cestu. Je jedno, jak velká jsem já, neměli 
byste žádný prospěch, kdybyste se nesnažili odhalit vaši vlastní velikost a nepoužívali ji. 
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Vlastně praktikujeme těžce, pouze abychom dosáhli bodu uvolnění tak, abychom si byli schopni užívat 
toho, co jsme a co máme za jakýchkoliv okolností a abychom byli schopni otevřít svá srdce, cokoliv 
tolerovat a cítit podstatu Boha ve všech bytostech, abychom se na nikoho nedívali shora. 

Praktikující Metodou Quan Yin se nebude muset do tohoto světa znovu narodit, poté, co ho opustí, jedině 
že by se tento člověk chtěl vrátit jako Buddha a pomoci mírnit utrpení lidstva. Je to proto, že existuje 
mnoho krásnějších a neobyčejných světů kam praktikující Metodou Quan Yin odejde. Nepotřebuje tento 
svět utrpení. Když praktikuje Metodu Quan Yin, zvýšily se jeho vibrace a jeho moudrost na úroveň 
svatosti a to mu umožní žít ve slávě Království Boha. 

Neběhejte pořád kolem a nestarejte se o mě. Starejte se o naše hosty, o naše bratry a sestry a všechny, kdo 
potřebují naši péči. To už je dobré. Všichni by chtěli běhat a starat se o mě, ale vy jste nezjistili, že jsem 
ve vás všech. Když se staráte jeden o druhého, je to tak, jako když se staráte o mě. Potřebuji jen velmi 
málo pozornosti. Nepotřebujete se všichni o mě starat, porazili byste mě! (Smích.) Zasypáváte mně 
láskou a pozorností a ostatní bratři stojí a nikdo se o ně nestará, a to jsem také já, jsem to já, koho jste 
nechali stranou a o koho jste se nestarali. Cítím, co ta osoba cítí. Vy to necítíte, ale já ano. Když se tedy 
o ně nestaráte, znamená to, že mě rušíte, protože já to vím a cítím se rušena. 

Otázka: Říkáte tedy, že žehnáte lidem při zasvěcení a to je otvírá novým možnostem? 
Mistryně: Ve skutečnosti jsme největší ve vesmíru, my všichni. Pocházíme z největšího zdroje. Proto 
musíme být největší. Nemůžeme prostě pocházet ze stromů, z kamenů nebo z něčeho, na co myslíme. 
Proces zasvěcení nás má okamžitě, jako skokem, vrátit zpět do této nejvyšší pozice, na kterou jsme celou 
dobu zapomněli, protože jsme byli příliš zaměstnaní našimi denními světskými činnostmi. 

Otázka: Kdo je vámi zasvěcen, zůstane provždy vašim žákem? Jaká je práce žáka? 
Mistryně: Práce žáka je stát se Mistrem. (Smích.) Takže nepotřebujete napořád být mým žákem. 
Nepotřebujete ani být mým žákem, protože už jste Mistr, jen to nevíte. Já vám tedy řeknu, jak se sami 
můžete znovu rozpoznat. To je vše. Ve skutečnosti neexistují žádní žáci. Je to pouze název, kterým se 
nazýváme v tomto fyzickém světě. 

Otázka: Uvažovala byste o zasvěcení někoho, kdo byl zasvěcen jiným Mistrem? 
Mistryně: Ano, ale pouze pokud by on nebo ona skutečně věřila, že ho nebo ji lépe a rychleji mohu 
přivést na vyšší úroveň. Jinak je lepší zůstat u svého Mistra, pokud ještě cítí silnou svázanost a má 
v tohoto Mistra velkou víru. Neměňte Mistra, když věříte, že váš Mistr je už ten nejlepší. Pokud ještě 
máte pochyby a pokud jste ještě nezískali Světlo a Zvuk, o kterých jsem mluvila, potom byste to měli 
zkusit. Protože Světlo a Zvuk jsou měřítkem, podle kterého se pozná skutečný Mistr. Kdo vám není 
schopen okamžitě předat Světlo a Zvuk, není skutečný Mistr, je mi líto, že to musím říci. Cesta k nebi je 
vybavená Světlem a Zvukem. Tak jako když se ponoříte do moře, musíte být vybaveni kyslíkovou 
maskou a tak dále. Existují věci pro různé účely. Proto vidíte svaté, kteří mají okolo sebe svatozář. To je 
Světlo. 

Otázka: Proč je zasvěcení omezeno většinou na lidi mladší 65 let? 
Mistryně: Když nám je něco přes 60 či 65, náš mozek už dále není stejně čilý. Většinou nejde porozumět 
učení Mistra a náhlý přechod od masité stravy k veganství by v tomto věku mohl způsobit potíže. Možná 
byste nebyli schopni dodržovat veganskou stravu, rozumíte? Není to tak, že bych diskriminovala starší 
lidi. Pokud jste veganem už dlouhou dobu nebo je vaše tělo v dobré kondici a přejete si důsledně 
praktikovat, každý den dvě a půl hodiny, ráno a večer, potom vás samozřejmě také vítám. Ale toto je 
obecné pravidlo. 

Otázka: Jak mohou děti praktikovat vaši metodu? 
Mistryně: Děti, které jsou spolu se zasvěcenými rodiči, mohou ve stáří šesti let obdržet poloviční 
zasvěcení. Když jsou staří 12 let a mají rodiče, kteří také praktikují, mohou být plně zasvěceni. Když 
jejich rodiče nejsou zasvěceni, musí čekat do stáří 16 let. 
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Pět Pravidel 

Nyní je naše oko moudrosti plné překážek, které jsme vytvořili v naší nevědomosti, a když jsme dříve 
nejednali ctnostně. K jeho pročištění potřebujeme pomoc někoho, kdo ví. Potřebujeme velkou sílu Boha, 
kterou všichni v sobě máme. Kdybychom mohli otevřít kohoutek, pak by vytekla. Je to jako s nádrží 
vody, která je plná vody, ale má ucpaný kohoutek. Takže, pokud si to přejete, mohu ten kohoutek pro vás 
opravit, bezplatně a bez podmínek, kromě toho, že byste se sami měli pročišťovat, vést ctnostný život a 
dodržovat ctnostný způsob stravování. Musíte přísahat, že odedneška nebudete nikdy více jíst maso, 
nikdy nezabíjet, nelhat, nekrást atd. To odpovídá přesně desateru přikázání Bible a také pěti 
buddhistickým pravidlům, kde se říká: nezabíjet, nekrást, nelhat, necizoložit, nepít alkohol a vzdát se drog 
a hazardních her. 

1. Neubližuj nebo neber život cítícím bytostem 

Nezabíjet také znamená nejíst žádné maso zvířat. Neboť i když my žádná zvířata nezabíjíme, musí to 
dělat druzí, abychom je mohli jíst. To je nepřímé zabíjení. Pokud bychom nedodržovali Pět Pravidel, 
nemohli bychom se znovu narodit jako lidské bytosti. 

Nedá se zabránit tomu, že vždy, když jíme maso, je našemu vědomí vtisknuto něco z nenávisti, zloby a 
frustrace, kterou zvíře při své smrti cítilo v srdci, a pak budeme uvnitř cítit neklid. Proto máme v noci 
děsivé sny a zvířata se vyděsí při pohledu na nás a utečou. Když jsme nemocní, je obtížné se vyléčit, 
kvůli veškeré té nenávisti, atmosféře zloby, která obklopuje maso, které jíme. 

Otázka: Můžeme jíst neoplodněná vajíčka? 
Mistryně: Ne, protože to vejce již z poloviny žije, a když mu dáme příležitost stane se z něho kuře. 
Vajíčka také přitahují negativní síly, duchy, a když jíme vajíčka, můžeme být těmito negativními silami 
znečištěni. Jak možná víte, používá mnoho černých a bílých mágů vejce, aby vyléčili lidi, kteří jsou 
posedlí duchy. Je tedy zcela logické, nejíst vejce. 

Otázka: Co když je někdo ochoten stravovat se vegansky, ale neúmyslně nebo nevědomě sní maso? Jak ho to 
ovlivní? 
Mistryně: Pravděpodobně vás bude trochu bolet žaludek. Ale pokud budete každý den trochu více 
meditovat, nebude to žádný problém. Nemůžeme tomu vždy zabránit. Veganská strava jen více rozvíjí 
milující vlídnost, která už v nás je. Má ji více vyčistit, rozšířit do plné velikosti, ke všem bytostem, včetně 
našich mladších bratrů a sester, abychom zasévali naši lásku a také pročistili náš soucit. Ale když něco 
uděláme neúmyslně, nikdo nás nemůže obviňovat. Bůh by to nedělal. 

2. Nehovoř nepravdy 

Druhé Pravidlo se týká pravdomluvnosti, nelhat ostatním ani sobě. Je mnoho jemností, týkajících se 
tohoto Pravidla, jelikož lidstvo se často vyhýbalo, překrucovalo nebo zamlžovalo Pravdu. 

Jedna z pastí, na kterou byste si měli dát pozor, je tendence lhát o vlastní duchovní praxi. Přijít mě 
navštívit a prokazovat mi úctu nebo přijmout požehnání, aniž byste se snažili co možná nejlépe 
následovat doporučenou meditační praxi nebo aniž byste dodržovali veganskou stravu, je forma lži. 
Mluvení a chlubení se vnitřními zkušenostmi Světla nebo Zvuku, aniž byste denně praktikovali meditaci, 
je další vážná forma lži. Buďte opatrní a nepředstírejte, že jste větší, vyšší nebo pokročilejší, než jste. 

Mnoho lidí věří, že lhaní je nezbytnou součástí obchodu, že je absolutně v pořádku prodat něco s nízkou 
hodnotou za vysokou cenu nebo nutit druhé myslet si o výrobku věci, které nejsou pravdivé. Lež je lež 
bez ohledu na to, kde a jak je vyslovena! 
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3. Neber si to, co ti není nabízeno 

Když nám něco nepatří a my si to vezmeme bez povolení, aniž bychom se předtím zeptali, je to krádež. 
Můžeme lidem také krást jejich čas a energii. Tento druh krádeže znáte velmi dobře. Nějaký přítel zavolá 
a mluví hodiny a není prostě k zastavení a vy už jste zcela vyčerpaní a ze slušnosti a soucitu jen 
posloucháte: „Ach, ano, ano…“ Nevíte, o čem vlastně mluví, protože jsou tak nudní. To je také krádež. 
Místo, abyste obětovali svůj čas poznání Boha, mluvíte o bezvýznamných tématech. 

Buďte spokojeni s tím, co vám patří. To znamená, že bychom neměli krást nebo dokonce používat něco, 
co nám nepatří. To od nás vyžaduje, abychom byli spokojeni s používáním toho, co máme, a nestarali se 
o to, co mají druzí, zda mají sousedé větší dům nebo novější auto než my. 

Tady na této zemi je mnoho prostředků, jak se snadno zajistit, i když to může znamenat skromný život. 
Ve skutečnosti je nejlepší vést tak jednoduchý život, jak je to jen možné. Čím jednodušší život vedeme, 
tím méně jsme vtaženi do problémů světa, tím více času máme na meditační praxi. Používejte pouze to, 
co vám patří, nezáleží na tom, jak mnoho nebo málo toho je. Svět, ve kterém žijeme, je jako divadlo: ať 
už je svět dobrý nebo špatný, není to náš Domov! Když je po představení, půjdeme do vlastního 
pohodlného Domova. Až do té doby jsme pouze návštěvníky! 

Mluvit příliš mnoho je také druh krádeže, protože to zabírá čas druhým i nám. Čas je poklad! Měli 
bychom ho strávit moudře pěstováním sebe sama nebo meditační praxí. Měli bychom radit ostatním, aby 
činili to samé, a tak jim pomoci dosáhnout skutečně vznešeného ideálu, místo abychom marnili náš 
i jejich čas a klevetili o lidech a jiných hloupostech. 

4. Neměj sexuální vztahy mimo partnerství 

Mezi duchovními praktikujícími je málo tak sporných oblastí, jako je sex. Mnozí z nás jsou plni 
předsudků o sexu a vyřadí rady, které nechtějí slyšet. Někteří z nás mají postoj, který je nadměrně strnulý 
a moralistický, zatímco jiní jsou poživační a destruktivně si dopřávají. Ani jeden z těchto postojů 
nefunguje moc dobře pro toho, kdo to myslí se sebekultivací vážně. 

Měli bychom uznat sexualitu tím, čím je, ujasnit si, že náš pravý cíl je v opačném směru a jemně pracovat 
na tom, abychom zmenšili naše zaujetí. Neupadněte do pasti, kdy se snažíte vytlačit sexualitu z existence. 
To by bylo jako přestat úplně jíst ve snaze řídit hlad. 

To znamená, že bychom se měli zdržet špatného sexuálního chování v myšlenkách, slovech a skutcích. 
To je zcela všeobecné a může to být každým z nás interpretováno různě. Když se upamatujete na to, že 
smyslem tohoto pravidla je střežit, chránit a živit vhodné prostředí pro vnitřní vývoj, pak vám bude jasné, 
co je míněno špatným sexuálním chováním. Každá aktivita ve vašem životě, která způsobuje utrpení vám 
nebo ostatním, ruší klid, spotřebovává cenný čas a energii nebo překáží vašemu vnitřnímu vývoji, by 
měla být považována za špatné chování. 

Snažte se vést jednoduchý život a nehledejte zbytečné potíže. Je v pořádku mít sex z lásky mezi partnery 
nebo manžely. Pomáhá také střízlivost v oblékání, vyhýbání se lichocení a jiným svůdným činnostem. 

Při přílišném oddávání se sexu se vaše tělo unaví a vyčerpá vaši duševní sílu, kterou byste si měli šetřit 
pro nejvyšší osvícení, abyste pomohli sami sobě a lidstvu. Je to ušlechtilejší tímto způsobem. To je vše. 
Sexuální vztahy mimo partnerství, to znamená, že máte příliš mnoho partnerů, partnerek, manželů a 
manželek. To vyčerpá vaši zásobu energie. 

Je to velice jednoduché, znamená to, že když už máte manžela, neuvažujte prosím o druhém! Udržujte 
svůj život jednodušší, žádné komplikace a hádky kvůli citům. To způsobuje bolestné pocity druhým 
lidem. My nezraňujeme ostatní ani emocionálně. Snažíme se vyhnout konfliktům, snažíme se nikomu, 
zvláště našim milovaným, nepůsobit utrpení emocionální, tělesné ani duševní. To je vše. Pokud už máte 
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nějakého milence, neříkejte to partnerovi. Ublížilo by to víc, kdybyste to řekli. Jen to vyřešte pomalu a 
v tichosti a nepřiznávejte se mu. Někdy si lidé myslí, když mají poměr, že je velmi moudré a čestné jít 
domů a svému muži nebo své ženě se přiznat. To je nesmysl. To vůbec není dobré. Už jste se dopustili 
chyby, proč ještě vaše smetí přinášet domů, aby si toho další lidé užili? Když o tom neví, necítí se tak 
špatně. Když to ví, bolí to. Takže se pokusíme ten problém vyřešit, neopakovat to a to je vše. 

Otázka: Uznáváte homosexuální vztahy právě tak jako heterosexuální? 
Mistryně: Skutečně nevím, nejsem odbornice v obou oblastech. (Smích.) Jediné, co vám mohu říci je, 
proč se vůbec ztotožňujete se svým tělem a říkáte si homosexuál nebo heterosexuál? My nejsme to tělo, 
bratři, my jsme duch svatý. Jsme ztělesněná láska, jsme veškerá moudrost, Nejvyšší Mistr všech věcí ve 
vesmíru. Proč se takto ztotožňujete, snižujete sami sebe a zařazujete se jako to a tamto? Tím se cítíte 
méněcenní. Poznejte, že jste Bůh, staňte se osvícenými a tyto všechny věci jsou jen přechodnými 
záležitostmi. 

5. Nepoužívej žádné omamné prostředky 

Omamnými prostředky jsou míněny drogy, alkohol a vše, co vás činí závislým, otrokem, co kalí váš 
pohled, škodí vašim mozkovým buňkám a nepříznivě ovlivňuje vaši jasnou schopnost myšlení, vidění a 
jednání. To všechno jsou omamné prostředky. 

Kouření by mělo být pomalu změněno, ale také bychom se ho měli úplně vyvarovat. Měli bychom být 
opojeni silou Boha a ne těmito lacinými náhražkami. Dříve jsme to mohli dělat, nebo to děláme 
z nevědomosti, protože jsme nešťastni a toužíme po něčem, ale nevíme po čem. Cítíme se vnitřně tak 
prázdní a jsme nešťastni na vzdory všem penězům a vymoženostem civilizace. Cítíme se nějak 
nespokojeni, tak vyhledáváme cigarety, drogy, hazardní hry, sex nebo cokoliv, abychom se uspokojili. 
Myslíme si, že pak budeme spokojeni, ale čím více jich užíváme, tím více máme pocit prázdnoty, 
vyčerpání a nesmyslnosti. Čím více toho berete, tím více po tom toužíte a tím více se cítíte tělesně a 
duševně zneužíváni. Pravé „opojení“ vám všechno toto nahradí, uspokojí vás a vy ani všechny tyto věci 
chtít nebudete. 

Otázka: Mohu být také veganem a nechat se zasvětit, když beru léky, které mi můj lékař předepsal? 
Mistryně: Ano, samozřejmě, proč ne? Léky nejsou drogy. Co myslím drogami, jsou drogy, které jsou ve 
vaší zemi zakázány. Zakazuji je také, kvůli vám, protože ničí váš život, stojí hodně peněz a udělají z vás 
závislou hromádku neštěstí. Měli byste kráčet jako král, jako Bůh po této zemi a žehnat celému světu vaší 
největší silou a vnitřní moudrostí. 

Otázka: Proč nemůžeme pít alkohol, když se používá v lécích? 
Mistryně: Pití škodí naší mysli. Zamlžuje a pomate ji a také otupuje do určitého stupně naše nervy. Takže 
mne nezajímá, jak na vás zdánlivě dobře působí, protože poškozuje váš mozek a my se musíme spoléhat 
na naše rozumové ústrojí, abychom dosáhli osvícení. Čím více ho otupujeme, tím zmatenější se staneme a 
nebudeme schopni myslet jasně. 

Otázka: Jak je to s chemikáliemi v ovoci a v zelenině? 
Mistryně: Och, můj Bože! Vy jste fanatičtí. Umyjte je v slané vodě, ano, a jezte je. Jinak byste umřeli, 
ano? (Smích a potlesk.) 

Otázka: Ve formuláři k zasvěcení je psáno, že nemáme nikdy silou našeho ducha léčit nemoc jiného člověka. 
Můžete k tomu něco říci? Žiji ve skupině, kde mnoho lidí léčí svýma rukama a používají také další léčebné metody. 
Mistryně: Víte, pokud chcete být léčitelem, potom se věnujte léčitelství. Když to chcete poznat celé, 
včetně léčitelství, tak se toho musíte na nějakou chvíli vzdát, dokud nepoznáte vše. Pak můžete léčit. 
Léčit bez léčení. Lidé vás pouze uvidí a budou už vyléčeni. Nepotřebujete dělat žádné mudry ani 
zasahovat do jejich magnetického pole. Když dnes někoho úspěšně léčíte, můžete zaručit, že zítra znovu 
neonemocní? Rozumíte mi? Není to úplné. A kromě toho někdo věří, kdo je vyléčen duchovním 
léčitelem, v tohoto duchovního léčitele, místo toho, aby věřil ve svoji vlastní léčivou sílu uvnitř sebe. 
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To je pro oba nebezpečné, pro léčitele i pacienta. Pacient věří v léčitele a léčitel získá více ega. Nejlepší 
způsob, jak někoho léčit je tedy, stát se Kristem. Léčit bez léčení. Léčit, aniž to víme. 

Otázka: Co míníte tím, že duchovní léčení stojí našemu pokroku v cestě? Je přípustné, když někdo přirozeně léčí 
svýma rukama, podle metody, která se nazývá REIKI? 
Mistryně: Když chcete být dokonale osvícen, nesmíte se zamíchat do karmy jiných lidí. Protože tím 
ztratíte svou duchovní sílu a zůstanete pouze u fyzické stránky. 

Otázka: Je nutné meditovat každý den dvě a půl hodiny? Proč? 
Mistryně: Musíme dvě a půl hodiny meditovat, protože musíme naši duši a znečištěná místa vyčistit 
velkým množstvím elixíru. Teď, když jste z denní práce špinaví a přijdete domů, potřebujete pět litrů 
vody, ne méně. Každý den jsme ve světě a jsme nakaženi ostatními, ovlivněni všemi okolo nás a také 
našimi vlastními nevyhnutelnými přestupky. Například, když dýcháme, zabíjíme hodně neviditelných 
bytostí, když jíme zeleninu, zabíjíme život rostlin. Ty dvě a půl hodiny jsou jako pět litrů vody k umytí 
naší duše. Kdybyste se myli s třemi a půl litry, je to také v pořádku, ale nejste dokonale čistí. Zítra k tomu 
přidáte další špínu a umyjete se jen třemi litry. Takže nejste každý den dokonale čistí, a jednoho dne byste 
mohli smrdět. (Smích.) 

Otázka: Co se týká Pěti Pravidel, které se musí splnit, abychom mohli být zasvěceni – co se stane, když je 
nesplníme? 
Mistryně: Pak je nesplníte. Co bych jinak mohla dělat? Pokuste se znovu, ano? Když věříte, že je to pro 
vás a také pro ostatní dobré a je to jako chránící plot okolo vašeho duchovního výhonku, pak se toho držte 
a nezpůsobujte vašemu právě zasazenému výhonku žádnou škodu. Jinak není nikdo, kdo vás odsoudí 
nebo vám cokoliv udělá, kromě vašeho vlastního svědomí. Zkuste se toho tedy držet, a když upadnete, 
opět vstaňte a zkuste to znovu. 

Otázka: Proč nemůžeme jiné metody míchat s meditační Metodou Quan Yin? 
Mistryně: Koncentrujte se a buďte zaměřeni do jednoho bodu s mým učením, abyste dosáhli nejlepšího 
výsledku. Pokud budete meditovat o mém učení a o penězích současně, nebo budete meditovat o jiné 
mantře, samozřejmě budete rozděleni. To je zcela logické. Nejsem žádná diktátorka, říkám vám jen, co je 
pro vás dobré. Cokoliv chcete dělat, musíte veškerou svou pozornost vložit do toho bodu. Lidé si myslí, 
že vám to či ono zakazuji. NE! Vše co vám říkám je jen dobrá rada a povinnost učitele. Ale samozřejmě 
vy si sami zvolíte. Pokud nebudete následovat mne, je to v pořádku. Jste sami zodpovědní za své činy, za 
váš úspěch v meditaci, ale já jsem zodpovědná za to, abych vám řekla, co je pro vás dobré. Ano? Vše, co 
vám říkám, je prastará koncentrovaná podstata od praktikujících, kteří chtěli uniknout pastem 
materialismu a pozvednout se nad sílu, která řídí mysl, tak, aby mohli poznat, že existuje něco většího než 
vlastní tělo, stroj nebo mozek – počítač. Všechno toto je jako tajné kódy nebo tajné metody, abyste jeli 
rychleji po dálnici k duchovnosti. Vy sami máte volbu. Cesta svobody je cesta zodpovědnosti, vlastní 
zodpovědnosti. Takže vám nikdy nic nevnucuji, jenom navrhuji. 

Pokora 

I když vám většina lidí řekne opak, neměli bychom upadnout do pasti a být pyšní na svou světskou 
inteligenci nebo výkony. Takové schopnosti nebo výkony skutečně nic moc neznamenají a vždy existují 
jiní, kteří jsou chytřejší nebo obratnější ve světských záležitostech než my. Inteligence a bohatství tohoto 
světa nejsou důležité. Cokoli jste zdědili po vašich rodičích, nepochází od vás, takže nemáte důvod se cítit 
pyšní na to, co máte. Cítíte-li se pyšní na všechno bohatství, které jste vydělali, uvědomte si, že byste nic 
nevydělali bez účasti mnoha jiných lidí a neměli byste nic ke koupi, kdyby to ostatní lidé nevyrobili. 
Především si uvědomte, že je to přítomnost Buddhů, osvícených Mistrů a Bódhisattvů, která udržuje celý 
svět před pádem do destrukce. Nic není skutečně naše. Žádné bohatství není stálé. To, co je tu dnes, může 
zítra lehce zmizet. 

Být pyšný na světské postavení nebo moc je další past, do které můžeme spadnout, stejně jako když jsme 
pyšní na síly, které jsme získali díky meditační praxi. Světská moc by měla být používaná k pomoci 
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lidem v nouzi a těm, kteří mají nižší postavení než my, než aby byla používána k vměšování se do 
záležitostí ostatních nebo k utlačování ostatních. Všechny pozice moci závisí na těch, kteří jsou postaveni 
níže než my. Prezident je k ničemu bez obyvatel, stejně jako generál bez vojáků. Dosáhli jsme našeho 
postavení díky pomoci našich sousedů, krajanů a mnoha dalších cítících bytostí. Doktor dosáhne reputace 
díky mnoha svým pacientům. Velkého Mistra můžeme rozeznat jen díky kontrastu s nevědomými 
bytostmi. Kde nejsou cítící bytosti, není ani Buddha. Pro koho by byl? Síla je uvnitř nás a uvnitř všech 
ostatních bytostí. Máme sílu díky jídlu a pití a našim podřízeným a zaměstnancům, kteří pro nás pracují. 
Bez vody bychom zemřeli žízní v několika dnech, ať jsme, kdo jsme. 

Veganství 

Máme úctu k veškerému životu v plánu stvoření Boha. Můžeme sami vidět, že všechno živé, se brání 
utrpení a smrti. Proto, když zabíjíme nebo vidíme, jak jsou zvířata zabíjena, vidíme, že trpí a snaží se 
utéct. To znamená, že Bůh je vybavil instinktem, že chtějí žít. Když se vměšujeme a bereme jim život, 
zasahujeme do vůle Boha. Měli bychom se všemi bytostmi zacházet tak, jak chceme, aby bylo zacházeno 
s námi. Potom budou naše životy požehnány milostí, dlouhověkostí a moudrostí. „Jak seješ, tak sklidíš.“ 
Potom nikdy nebudeme obviňovat Boha za žádné neštěstí. Čím více se rozvíjíme, tím lepšími se stáváme 
v řeči, na těle i v mysli. 

Snažte se být veganem tak moc, jak je to jen možné, pomůže vám to. Musíte vědět, že vás veganský 
způsob života v oblastech s vysokým znečištěním životního prostředí dokonce činí odolnějšími vůči 
nemocem. Vegani jsou méně nemocní, než jedlíci masa. Je to pro vás ochrana, jste duševně klidnější a 
budete méně přemýšlet. To je to dobré na veganské stravě. Soucit není jediný důvod. Zapomínáme, že 
když druhým nebereme život, také náš život nebude v nebezpečí. To je zákon karmy, příčiny a důsledku. 
Když my odpustíme ostatním, ostatní odpustí nám. 

Je krásné, když při jídle nemusíme myslet na to, že někdo jiný proto musel trpět. To je hlavní důvod pro 
veganskou stravu. Volíte si sami svůj životní styl a volíte méně utrpení pro sebe a pro ostatní. 

Otázka: Mohla byste něco říci o veganské stravě a jak by mohla přispět k světovému míru? 
Mistryně: Víte, většina válek na tomto světě má hospodářské důvody. Pojďme se na to podívat. 
Ekonomické potíže země se stávají naléhavějšími, když v ní vládne hlad, nedostatek potravin, přírodních 
zdrojů nebo jsou potraviny mezi různými zeměmi nerovnoměrně rozdělené. Když si najdete čas na 
přečtení časopisů a prozkoumáte fakta o veganské stravě, pak to budete vědět velmi dobře. Chovat 
dobytek a zvířata pro maso, vede ve všech směrech k ekonomickému bankrotu našeho hospodářství. 
Způsobuje to hlad ve světě, přinejmenším ve třetím světě. Nejsem to já, kdo to říká. Je to americký občan, 
který udělal tento typ výzkumu a napsal o tom knihu. Můžete jít do jakéhokoliv knihkupectví a přečíst si 
o veganském výzkumu a výzkumu zpracování potravin. Můžete si přečíst knihu „Výživa pro novou 
Ameriku“ – autor je John Robins. Je to slavný zmrzlinový milionář. Všeho se vzdal, aby se stal 
vegetariánem a aby napsal knihu, v níž se obrátil proti rodinné tradici a rodinnému podniku. Toto 
stanovisko ho nejen stálo peníze, nýbrž bylo také spjato se ztrátami v obchodě a se ztrátou prestiže, ale on 
to dělal kvůli pravdě. Tato kniha je velice dobrá. Je však ještě mnoho jiných knih a časopisů s podobnými 
fakty a informacemi o veganství a o tom, jak přispívá ke světovému míru. 

Vidíte, vyčerpáváme zdroje naší planety, abychom získali potraviny z masa tím, že krmíme dobytek 
velkým množstvím bílkovin, vody a léků. Spotřebováváme hodně lidské síly, automobilů, silnic atd. Aby 
kráva poskytla jediné jídlo, spotřebuje se mnoho stovek hektarů země. Kdyby všechny tyto zdroje mohly 
být rozděleny do rozvojových zemí, potom bychom mohli vyřešit hlad ve světě. Země, která potřebuje 
potraviny, pravděpodobně napadne jinou zemi, jen aby zachránila své lidi, ale z dlouhodobého hlediska to 
vytváří špatné příčiny a následky. Myslete na to, jak se praví v Bibli: „Jak zaseješ, tak sklidíš.“ Když 
někoho kvůli potravě zabijeme, budeme později ze stejného důvodu zabiti. Je politováníhodné, že jsme 
tak inteligentní a civilizovaní a přesto většina z nás nezná příčinu utrpení našich sousedních zemí. Je to 
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kvůli našemu jazyku, naší chuti a žaludku. Abychom nakrmili jen jediné tělo, zabíjíme tolik bytostí a 
necháme tolik spoluobčanů hladovět. A to ještě nemluvíme o zvířatech. 

Vědomě nebo nevědomě máme tuto vinu na našem svědomí a nechá nás trpět nevyléčitelnými nemocemi, 
jako jsou rakovina, tuberkulóza a také AIDS. Měli byste si položit otázku, proč ve Spojených státech 
nejvíce trpí rakovinou a mají nejvyšší procento rakoviny. Protože jedí spoustu hovězího masa. U nás se jí 
více hovězího masa než v jiných zemích. A měli byste se také ptát, proč není procento rakoviny v Číně 
nebo v jiných komunistických zemích tak vysoké. Nemají žádné maso. Tento závěr vychází z vašich 
vědeckých prací, nepochází ode mne. Takže neobviňujte mne! 

Otázka: Musíme být úplnými vegany, abychom se stali osvícenými? 
Mistryně: Ne, nemusíte. Můžete zažít osvícení bez veganské stravy. Ale abychom byli úplně osvíceni a 
stále si udrželi úroveň štěstí, musíme zaručit štěstí také všem ostatním bytostem ve všech směrech. 
Nesmíte jim nahánět strach, abyste neměli atmosféru strachu okolo sebe. Toto je mnohem úplnější 
osvícení. 

Jenom tím, že jste vegani, to vám nepřinese osvícení, ani vám to nepomůže stát se Buddhou. Všechny 
krávy a koně jsou vegani, ale to neznamená, že jsou osvíceni. (Smích.) Veganství je pro nás skvělá cesta 
abychom dosáhli úplného osvícení. 

Otázka: Budu po zasvěcení také osvícen, když budu jíst dále maso? 
Mistryně: Maso je příčinou všech válek a utrpení v tomto světě i ve vás samých. Vzdát se masa znamená 
darovat této planetě mír. Když nezapříčiníme zabíjení, nesklidíme následek, nebudeme zabiti nebo 
zraněni. Vzdát se jezení masa je jednání podle přikázání: „Nezabiješ.“ (2. Mojžíšova 20:13) Kromě toho 
to vyživuje náš soucit ke všem bytostem, takže se k nim chováme jako k rovnocenným stvořením Boha. 
Proto je nejlépe, když se vzdáme produktů zvířecího původu. I když jste osvíceni a po zasvěcení jíte 
maso, budete trpět velkou karmickou zátěží, protože ta musí být pročištěna. A pokud dosáhnete ve svém 
duchovním poznání určité výše, často budete cítit vedlejší účinky vaší tělesné nečistoty, když se setká 
s absolutní čistotou Nebe. Rozumíte? Není vždy lehké, vydržet tu intenzitu síly uvnitř nás, pokud náš 
tělesný a duševní stav není čistý. 

Otázka: Je v pořádku jíst ryby? 
Mistryně: Je to v pořádku, když chcete jíst ryby, ale když chcete být vegan, ryba není zelenina. (Smích.) 

Otázka: Ježíš jedl ryby, proč Vy ne? 
Mistryně: Pořád vkládáte Ježíšovi do úst ryby! (Smích.) Dobře, předpokládejme, že jedl ryby. On je 
Kristus. Může dělat mnoho věcí, které vy nemůžete. Proč stále hledíte na ten kousek ryby a ne na Jeho 
vlastnosti a na Jeho svatost? Jakmile se stanete tak svatými a tak mocnými jako On, můžete jíst lidi, 
pokud tak zoufale toužíte po mase! Ach, Bože! (Smích a potlesk.) 

Stále srovnáváme věci, které dělají ostatní lidi, jak se nám to hodí a nerespektujeme jejich vlastnosti a 
nadání. Musíme vědět, co máme my a co mají ostatní lidé a potom můžeme říci, co můžeme dělat a co ne. 
Prezident může bydlet v Bílém domě. Má velkou ochranku a moc nad celým národem. Takže některé 
věci, které on může dělat, my nemůžeme. 

Otázka: Při kázání na hoře dal Ježíš tisícům lidem ryby a chléb k jídlu, a při jedné svatbě proměnil Ježíš také 
vodu ve víno… 
Mistryně: Takže, na co se ptáte? Chcete, abych o tom věděla? Já vím. Už se mne na to ptali tisíckrát, 
i kdybych o tom nevěděla, teď už bych o tom musela vědět! Máte na mysli to, že já říkám, abyste nejedli 
ryby, a v Bibli se říká, že Ježíš nakrmil zástup rybou? Ale musíte vědět, jaká ryba to byla! Dvěma rybami 
nakrmil pět tisíc lidí! Byla to imaginární ryba, vytvořená ze vzduchu. 

Otázka: Cítíte, že ve společnosti, kde se hodně jí maso, se vyskytuje více agrese než ve společnosti s nižší 
spotřebou masa? 
Mistryně: Ano můžete srovnat Indii s jinými zeměmi s vyšší spotřebou masa. Můžete také porovnat 
stupeň agresivity v náboženských společenstvích, kde se jí více masa než v jiných a potom budete vidět 
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ten rozdíl. Zjistíte také, že masožravá zvířata jsou agresivnější než býložravci. Dokonce i ve zvířecí říši 
můžete vidět tu souvislost. 
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Meditace 

Proč bychom měli meditovat 

Proč máme meditovat? Abychom uklidnili naši mysl, abychom přijali učení z Nebe, z Království Boha a 
z vyšších světů. Stále se modlíme a prosíme: „Prosím, dej mi moudrost, prosím dej mi to.“ A potom když 
Bůh chce mluvit, nemá k tomu žádnou příležitost, protože jsme stále zaneprázdněni. Mluvíme, žádáme a 
nenasloucháme. Rozumíte? Meditace je tedy čas naslouchání. Je to, jako když vy mi položíte otázku, 
musíte být chvíli tiše, potichu, pak mám příležitost vám říci, co vám chci říci nebo co potřebujete slyšet. 
Ano? Tak tedy vypadá meditace. Sedíte tiše a přijímáte poselství. Jinak, Bůh vám chce říci miliony věcí, 
ale vy nemáte čas je poslouchat. Jste příliš zaměstnáni mluvením, modlením, zpíváním, klaněním se a 
počítáním růžence. Je to v pořádku, když to děláte. Nechci tím říci, že to není dobré. Je to velmi dobré, 
ale musíme být také nějakou dobu klidní, aby Bůh měl možnost s námi komunikovat. 

Mír je uvnitř nás vždy. Je to jen tak, že když jsme příliš zaneprázdněni a hledáme venku, nejspíš 
zapomeneme na pravý mír uvnitř nás a život nám přináší neklid a těžkosti. Pokud jsme schopni si najít 
čas a upřímnost, se kterou si sedneme nebo se jen zklidníme a potom, když budeme hledat v našem nitru, 
nalezneme znovu toto štěstí a tento mír. To je pravý význam meditace. Ve skutečnosti nemusíme sedět 
jen v tichém koutě našeho domova. Můžeme sedět kdekoliv, nebo stát na autobusové zastávce, nebo 
v autobuse cestou do práce, nebo sedět tam, kde pracujeme a v tichosti hledat hluboko v nitru nás samých 
pravého ducha, který vždy existuje. Protože my nejsme to tělo ani ta mysl. Nejsme to, co činíme ani to, co 
se učíme, a také ne to, čemu po vymytí mozku věříme, že jsme. Je to těžké vysvětlit. Já tomu sama jasně 
rozumím a mnoho našich spolupraktikujících tomu také rozumí. 

Pokud si skutečně uvědomíme nebo budeme analyzovat to, čemu říkáme „Já“ nebo „Paní Nováková“, 
nebo jakkoliv si říkáme, budeme jasně vědět, že to nejsme my. Nemáme žádnou existenci, pokud takto 
chápeme sami sebe. Pokud si myslíme, že jsme ten, kdo má obsáhlé školní vědomosti, nebo ten, kdo se 
zlobí, když se v životě setká se zklamáním a problémy, nebo ten, kdo je milující, spokojený a má mnoho 
úspěchů atd., tak to nejsme skutečně „My“. Před naším narozením jsme například neměli znalosti jako při 
ukončení školy, moudrost spjatou s knihami a neměli jsme tuto vlastnost zloby, neměli jsme tento 
milující postoj nebo to, co cítíme v souvislosti s příjemnými věcmi nebo odmítáním nepříjemných 
záležitostí atd. To všechno jsou tedy jen zvyky, znalosti, které nabíráme tak, jak dospíváme.“ 

Všichni už vědí jak meditovat, ale vy meditujete o špatných věcech. Někteří lidé meditují o pěkných 
děvčatech, někteří o penězích, někteří o podnikání. Vždy, když jedné věci věnujete plnou pozornost 
z celého srdce, to je meditace. Já teď obracím svou pozornost pouze na vnitřní sílu, soucit, lásku, laskavé 
vlastnosti Boha. Ale není tomu tak, že dostaneme něco proto, že sedíme se zkříženýma nohama na 
nějakém klidném místě. Musíte se nejprve dostat do spojení s touto vnitřní silou a pravé Já ve vašem nitru 
bude rozjímat a probudí se. To je naše meditace. Musíme probudit pravé Já v našem nitru a nechat ho 
meditovat, ne náš lidský mozek a náš smrtelný rozum. Pokud ne, budete sedět a přemýšlet o tisících 
věcech a nebudete schopni zkrotit své vášně. Ale když se sami probudíte, skutečné vnitřní Já, síla Boha 
uvnitř vás bude všechno řídit. Pravou meditaci poznáte jen poté, co jste byli probuzeni přenosem od 
pravého Mistra. Jinak je to pouze ztráta času, zápas s vaším tělem a duchem. 

Pravý význam meditace  

„Když se budeš modlit k Otci svému, vstup do tajné komnaty a modli se vskrytu a Otec tvůj tě uvidí a 
odmění tě upřímně.“ (Matouš 6:6) 
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Takže jak se můžeme modlit vskrytu, když půjdeme všichni do kostela a modlíme se veřejně? Takže to 
možná není ten způsob. Bible nás učí, abychom se nemodlili nahlas, jako to dělají neznabohové 
a pokrytci. Tichá komůrka je tedy tajemství. Když jdeme do kostela, modlíme se hodně a nahlas a proto 
to slyší všichni kromě Boha! A naše přání se většinou také nesplní. Je tomu tak, protože nenásledujeme, 
co stojí v Bibli. Když v ni věříme, měli bychom ji pozorněji studovat. 

Není to tak, že tam musíme sedět a stále myslet na Boha. Musíme jen s Bohem splynout, stát se jedno 
s Bohem a vždy být v jeho vědomí. To je to, co je míněno Královstvím Boha. Když jdete jednou za čas 
v neděli do kostela, je to také způsob, jak hledat Království Boha, ale pravděpodobně nenese moc ovoce. 
Protože Ježíš nám řekl, že Království Boha k nám nepřichází prostřednictvím pozorování, ale že je uvnitř 
nás. Když je tomu tak, co bychom měli dělat? Stejně musíme meditovat, i když se říká, že Království 
Boha nepřichází skrze pozorování, to znamená, ani přes meditaci. Ale ta způsobí, že jsme si toho více 
vědomi. Království Boha nevznikne meditací, ale meditací si uvědomujeme naše království, které už 
existuje uvnitř nás. 

Naše meditace je, my věříme, původní plán od Boha, že se máme spojit se silou Boha a s Božím Slovem. 
V Bibli se říká: 

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh“. (Jan 1:1)  

Takže my meditujeme o tom Slovu, což je vibrace v našem nitru, to Slovo se projevuje frekvencí, Silou 
Boha. Protože my jsme chrám Boha a tímto způsobem s námi Bůh mluví. Zjevuje se nám ve formě Světla 
a mluví k nám ve formě Zvuků. Když vidíme to Světlo, vidíme mnoho dalších věcí. Když slyšíme to 
Slovo, slyšíme mnoho dalších věcí. Slyšíme učení přímo od Boha. Takže to je to, o čem my meditujeme. 
Ale když máte mocného Mistra, můžete se k Němu nebo k Ní uvnitř modlit, když máte při meditaci 
potíže, nebo když jste příliš daleko od Boha, potom můžete potřebovat zprostředkovatele. Takže jste ještě 
trochu slabí, jako dítě, které potřebuje své rodiče, aby ho drželi, aby mohlo chodit. Ale později budete 
chodit sami. Musíte vědět, že váš cíl je chodit sami a dospět a nespoléhat pořád na rodiče. 

Někteří lidé se mě ptali, jestli bych je mohla naučit meditační metodu, která zastaví dech a tlukot srdce. 
Řekla jsem jim: „Není třeba tak spěchat. Počkejte chvíli, až umřete, toto vše se stane.“ Tohle není to, co 
je potřeba dělat. Nemusíme zasahovat do našich přirozených funkcí. To není cesta k osvícení. Potom se 
mě zeptali, zda bych je mohla naučit meditační metodu, která zvýší teplotu jejich těla tak, aby se z něho 
stalo něco jako plamen samádhi – síla samádhi získaná z tepla. Řekla jsem: „Není třeba, jenom si skočte 
do trouby!“ 

Je to nesmysl! Nemá to nic společného s osvícením. Možná Mistři nebo praktikující v Himálajích nemají 
dost tepla a musí praktikovat to, co nazýváme „tummo“, teplo ze solar plexu, aby vytvořili teplo pro 
ohřátí svého těla v chladném Himálajském počasí. Ale my tady máme ústřední topení a kamna, máme 
všechno, takže to nepotřebujeme. Také jsem jako příklad citovala Buddhu. Jeden člověk přišel 
k Buddhovi a chvástal se, že umí přejít po vodě na druhý břeh. Buddha se zeptal: „Jak dlouho jsi 
praktikoval, než se ti to podařilo?“ Řekl: „Dvacet pět let.“ Buddha odpověděl: „Proč plýtvat časem a 
penězi? Já zaplatím pouze pět centů a mohu přejet řeku lodí.“ 

Tohle jsou špatné koncepce. Praktikujeme, abychom byli osvíceni. Abychom věděli, co ještě můžeme 
udělat pro lidstvo, v jakém spojení jsme s vesmírem a jak můžeme něco nabídnout vesmíru, který nám 
toho tolik dává, nebo jak se osvobodit z utrpení, jak se vysvobodit z otroctví narození, smrti a 
reinkarnace. Ale nepraktikujeme, abychom se předváděli. Není třeba zvyšovat teplo či chlad, není třeba 
zastavovat srdce ani dech. Jsou to pomíjivé jevy, práce a fungování přírody. Nezatěžujeme se tím. 

Boží přirozenost není v dechu, není v tlukotu srdce nebo v teple z břicha. Boží přirozenost je i v nich, ale 
tyto věci jsou jenom malým aspektem Boží přirozenosti. Měli bychom ji objevit celou a potom budeme 
rozumět každému detailu. Neměli bychom se zatěžovat detaily a zapomínat na celek. Špatná koncepce 
musí být změněna, aby mohla být zvýšena naše úroveň, přinejmenším naše intelektuální úroveň, abychom 
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měli hlubší porozumění. Pokud zůstáváme připoutáni k takovéto koncepci nebo k otřepaným 
předsudkům, nemáme naději stát se více civilizovanými a inteligentními. 

Jak meditovat? 

Jednoduše obraťte svou pozornost tam, kam máte, na Boha, místo na peníze nebo na jiné věci. Vy už 
máte schopnost meditovat. Jinak, kdybyste neměli žádnou pozornost, nemohli byste se věnovat svému 
podnikání, ani se starat o své děti. Takže jen ji obraťte na Království Boha. Naučíme vás to přesněji 
časem. Není to tak, že by učení zabralo dlouhou dobu, je to jenom tak, že před a po procesu zasvěcení 
potřebujeme nějaký čas na vysvětlení. Tak abyste věděli, co vás čeká na cestě odsud do Nebe na různých 
úrovních vědomí. Proto to potřebuje nějaký čas. Jinak byste jen zavřeli oči a dostali okamžité osvíceni. 

Dávejte si pozor, na otevření své energie, když meditujete. Ale když máme žijícího Mistra, jehož energie 
stále žije, potom vás On nebo Ona může ochránit od tohoto vlivu. Ale když se snažíme učit od Mistra 
minulosti, jehož magnetické pole bylo již vyzvednuto do vyšší úrovně, mohli bychom mít trochu potíže 
s požadováním ochrany. Máme sklon k tomu, snadněji nabalovat vliv okolí, ať už je dobrý nebo špatný. 
Takže si nemůžeme být nikdy jisti, zdali nějaká zkušenost při meditaci je naše vlastní, nebo našeho 
souseda. 

Meditační Metoda Quan Yin 

Myslela jsem si, že bych se s vámi mohla podělit o malou, tajnou techniku, kterou jsem se naučila a 
zvládla k Mistrovství a která by vám možná mohla pomoci používat vaši vlastní největší sílu, abyste 
pomohli sami sobě, vašim přátelům, příbuzným, vašemu národu a navíc celému vesmíru. Protože jsem 
svýma probuzenýma očima viděla, že všechny bytosti ve vesmíru jsou spolu spojeny. Máme všichni 
stejnou podstatu, jsme jedno. Nečetla jsem to jen v knihách, viděla jsem to. Proto, pokud si myslíte, 
že stále strádáte, že váš život neplyne dostatečně hladce, že vás Bůh opustil, že jste Boha na vlastní oči 
neviděli, pak nám prosím dovolte, abychom vám pomohli Boha nalézt. 

Předtím než jsem našla tuto snadnou techniku, vyzkoušela jsem mnoho jiných technik, jako například 
tajnou nauku tibetského, thajského a burmského buddhismu atd. Bylo to pro mne tak komplikované a 
nudné. Možná jsem příliš malá, možná by to pro vás nebylo tak únavné. Ale vyžadovalo to velkou 
spoustu času a potřebovali jste mnoho vybavení a nástrojů, abyste prováděli tento druh praktikování. 
Ale s Metodou Quan Yin tomu tak není. Zjistila jsem, že je jednodušší než všechno ostatní. Můžete sedět 
ve vlaku, v autobuse, v parku, kdekoliv a souznít se silou Boha. Cítíte ochranu a můžete vidět Boha tváří 
v tvář. Můžete být v kontaktu s Ježíšem, Buddhou nebo s kýmkoliv, koho v srdci nejvíce milujete. Zjeví 
se vám, možná vás také něco naučí, budou vás chránit, vést, držet vás za ruku, takže už nikdy ve svém 
životě nebudete osamoceni. A to dokonce není nejvyšší úroveň. Nejvyšší úroveň je, že se stanete jako 
Ježíš a potom budete mít veškerou sílu, abyste zachránili svět a abyste byli uchráněni před utrpením 
a koloběhem zrození a smrti. Stanete se veškerou moudrostí, veškerou znalostí a všudypřítomní. 

Naše cesta není náboženství. Neobracím nikoho ke katolicismu ani buddhismu ani žádnému jinému 
„ismu“. Ukazuji vám jednoduše cestu, jak poznat sami sebe, zjistit, odkud pocházíte, rozpomenout se na 
vaše poslání tady na zemi, odhalit tajemství vesmíru, rozumět tomu, proč je tady tolik utrpení a co nás 
čeká po smrti. A každý den uvidíte všechno tak, jak vidíte teď mne. Nežádám vás, abyste mi věřili, ale 
abyste to každý den sami zažívali. 

Tato metoda se přenáší beze slov. Kdybychom používali řeč, abychom byli osvíceni, stále bychom byli na 
úrovni rozumu, a mysl bude zápasit a to všechno je velmi únavné. Takže já vás neučím žádnou takovou 
metodu, kde mysl zápasí, protože si myslím, že jsme již dost unaveni z práce a z problémů, se kterými se 
každý den musíme potýkat, takže nepotřebujeme jít domů, sednout si se zkříženýma nohama a zase 
zápasit! Pravděpodobně jste již slyšeli, že existují různé metody, které vedou k osvícení, a skutečně je jich 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai – Přišla jsem, abych vás vzala Domů                         71 

Meditační Metoda Quan Yin – Klíč k okamžitému osvícení a věčné vysvobození 
 

několik. Ale jen jedna metoda vás může přivést k nejvyššímu osvícení. Na začátku můžete jít různými 
cestami, ale budete muset jít touto, abyste dosáhli vrcholu. Tato cesta musí obsahovat rozjímání 
o Vnitřním Světle a Vnitřní vibraci, která se v Bibli nazývá Slovo. 

„Což nevíte, že jste chrám Boha a že Duch Boha ve vás přebývá?“ (1. epištola sv. Pavla 
ke Korintským 3:16) 

Takže my se zkontaktujeme s tímto duchem, který se projevuje Nebeským Světlem a Vibrací a takto 
poznáme Boha. Ve skutečnosti to není metoda. Je to síla Mistra. Když tuto sílu máte, můžete ji předávat. 
Metoda je nadpřirozená, nemůžeme ji popsat slovy. I když vám ji někdo vysvětlí, neobdržíte Vnitřní 
Světlo a Vibrace, vnitřní mír a moudrost. Všechno je přeneseno v tichosti a vy uvidíte své staré Mistry 
jako Ježíše nebo Buddhu. Obdržíte všechno, co potřebujete, abyste kráčeli v jejich stopách, a postupně 
budete jako Kristus a stanete se jedno s Bohem. 

Poté, co vám předám Metodu Quan Yin, budete meditovat, budete se snažit hledat ve svém nitru, abyste 
zjistili, jakou sílu máte, na jakou schopnost jste zapomněli, kolik inteligence jste používali, kdo jste a jaké 
postavení máte ve vesmíru. Hledejte, hledejte a najdete to. 

Otázky a odpovědi týkající se meditace 
Otázka: Co je meditace? 

Mistryně: Je mnoho druhů meditací. Některé jsou dobré pro zdraví, některé jsou dobré pro mysl, některé 
jsou dobré pro intelekt, některé jsou dobré pro peníze. Ano, jste překvapeni? Ano, některé jsou dobré pro 
peníze. Protože můžete udělat dobrý obchod, když se koncentrujete na práci. Intenzivní koncentrace je 
meditací. Takže my všichni meditujeme každý den. Někteří meditují o manželce, někteří o krásných 
dívkách, někteří o penězích, někteří o obchodu. Naše meditace je o Bohu. A já vám Boha ukážu dříve, 
než o Něm budete meditovat. Je to stejné, jako že musíte spatřit krásnou dívku, nebo že musíte poznat 
vaši ženu dříve, než o ní budete meditovat. Takže jaký druh meditace se chcete ode mě naučit? 
O penězích? Ano? Ano, ano, ano, všichni říkají ano. (Mistryně se směje.) O obchodu? Ano, ano. Pro 
zdraví? Dobrá, dobrá. O Bohu? Rozmyslím si to. (Mistryně se směje.) Dobrá, vy mi řeknete, co chcete a 
já vás to možná naučím. Ano? 

Otázka: Musí lidé, kteří praktikují tuto meditační metodu, mít určitou náboženskou minulost? Musí patřit určité 
náboženské víře? 
Mistryně: Ne, vůbec ne. Nemusí mít žádnou náboženskou minulost. Poznají své Já, vyššího ducha a 
tehdy se stanou skutečně zbožnými. Náboženství jsou jen nějaké pozůstatky toho, co zbylo z učení 
starých Mistrů, ústní učení, teoretické učení, které má každý Mistr. Jedno učení je ústní, říká lidem to a 
tamto a druhé učení je v tichosti a to je ta nejdůležitější část. Pouze když jsou obě části společně, vytváří 
živé učení. Jinak je to jen polovina. 

Otázka: Jaké jsou kroky k osvícení a do jaké úrovně osvícení vede tato technika? 
Mistryně: Dovede vás ke zdroji všeho bytí, tam odkud pocházíte a kam se všechno bytí navrátí. Mezi 
touto zemskou úrovní a absolutní úrovní, existuje pět úrovní vědomí a různé úrovně existence. A když 
praktikujeme na Nebeské Světlo a Zvuk pod vedením učitele, který to už absolvoval, projdeme těmito 
pěti úrovněmi, potom se dostaneme do domova Mistrů, ze kterého přišli všichni Mistři a kam se navracejí 
po své misi a odkud také půjdeme my, abychom pomohli dalším bytostem, pokud budeme toužit se 
navrátit na zem nebo na jakoukoliv jinou zemskou planetu ve vesmíru. První krok je tedy získat zasvěcení 
a potom přijde všechno ostatní. 

Otázka: Jak meditujete? 
Mistryně: Ano, jak! Všichni samozřejmě už vědí, jak meditovat. Je to jenom tak, že meditujete 
o nesprávných věcech. Někdo medituje o hezkých dívkách, někdo o penězích, někdo o obchodě. Pokaždé, 
když věnujete plnou pozornost celým srdcem jedné věci, to je meditace. Já věnuji pozornost pouze 
Vnitřní Síle, soucitu, lásce a milosrdenství Boha. To je má meditace. Ale abychom to dělali oficiálně, 
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měli bychom sedět v tichém koutě a být sami se sebou, to je proces meditace. Ale není to tak, že něco 
získáte tím, že sedíte v tichém koutě. Ne! Ne! Nejprve se musíte dostat do kontaktu s tou vnitřní silou a 
pomocí této vnitřní síly meditujeme. Tak je to. Nazývá se to sebeprobuzení. Musíte probudit pravé Já ve 
svém vnitru a nechat Ho meditovat.  
 
Není to tak, že byste meditovali vy, váš lidský mozek a vaše porozumění smrtelníka. Ta síla bude 
meditovat. Ona medituje, Ona probudí sama sebe, Ona ví, jak pracovat. V této chvíli Ji necháváte spát a 
všechno děláte mechanicky pomocí mozku, příkazy mozku. I když se posadíte, myslíte na tisíc a jednu 
věc a nejste sto přemoci své vlastní vášně. Když se ale vaše Já probudí, skutečné vnitřní Já, potom Boží 
síla ve vás bude řídit vše, bude meditovat, vrátí se zpátky sama k Sobě. A to je pravá meditace. Pravou 
meditaci poznáte jen, pokud jste probuzeni přenosem od skutečného Mistra. Jinak je to pouze ztráta času, 
zápas mysli, zápas těla. Odpočívá pouze vaše tělo, ale vaše mysl bojuje a zápasí. To není skutečná 
meditace. 

Otázka: Jak by měl člověk meditovat? Co by mělo být v jeho či její mysli? 
Mistryně: Nemělo by tam být nic. Nic by nemělo být v mysli meditujícího. Ale ve skutečnosti to tak není. 
V čase zasvěcení budu mít čas říci vám všechno. Není dobré jen tak náhodně odpovědět, protože to 
nepochopíte. 

Otázka: Kde můžeme meditovat? 
Mistryně: Všude. V parku, v autobuse, v zahradě, v letadle, ale ne při jízdě autem! To byste neměli! 
(Smích.) Existují dva druhy meditace: jedna je na Vnitřní Světlo a druhá je na Nebeskou Hudbu. V tom 
druhém případě byste měli meditovat v soukromí. To je lepší. Vysvětlím vám vše při zasvěcení. 

Otázka: Jak dlouho bychom měli každý den meditovat? 
Mistryně: To záleží na tom, jak rychle chcete jít k Bohu. Takže pro obyčejné lidi půl hodiny. Ale pro 
naše žáky, kteří to myslí vážně, nejméně dvě a půl nebo tři hodiny. Ale pak, když si na to zvyknete, když 
budete mluvit, chodit, spát, je to stále určitý druh meditace. Dokonce i když spíte, můžete vidět různá 
Nebe a komunikovat s vyššími bytostmi. 

Otázka: Jak můžeme při meditaci soustředit naše myšlenky, aniž bychom byli ovlivněni našim denním životem? 
Mistryně: Po nějakém čase praktikování to přijde přirozeně. Stane se to zcela bez námahy. Nebudete ani 
vědět, kdy myslíte a kdy ne. Jen tam budete sedět a stane se to. Přijde Světlo, přijde Zvuk a vy 
zapomenete na všechno. A když se budete chtít z toho dostat ven, budete si zase všeho vědomi. Dobrá? Je 
to velice jednoduché. 

Otázka: Na co máme při meditaci myslet? 
Mistryně: Na nic. Myslíme už celou dobu příliš, proč bychom měli při meditaci opět myslet? Existuje ale 
způsob, jak uklidnit naše myšlenky a naši mysl. Naučím vás to během zasvěcení. Potřebujeme čas, 
abychom si spolu sedli a chvíli spolu mluvili. Během skutečného zasvěcení nebudeme mluvit, ani já ne, a 
v tichu naleznete svou původní přirozenost. 

Otázka: Lze meditaci doporučit lidem s psychickými problémy jako s těžkými depresemi nebo se schizofrenií? 
Mistryně: Ano. Ano, to je v pořádku. Rozveselí vás a udělá vás šťastné. Jste deprimovaní, protože 
nevidíte Boha, jste od Jeho lásky odděleni. Když s Ním budete jednou spojeni a ucítíte Jeho přítomnost a 
lásku, nebudete se více cítit deprimováni. My všichni jsme deprimováni, někteří více, někteří méně, 
protože jsme odděleni od Boha a toužíme se s Ním setkat. I když máme hodně peněz, dobrou ženu, nebo 
manžela, nějak nejsme v tomto světě nikdy úplně šťastni. Vždycky cítíme, že nám něco chybí. Někdy 
děláme také věci, které jsou špatné, protože si myslíme, že nás udělají šťastnými. Je to jenom proto, že 
nám chybí láska Boha. Proto když jsme zasvěceni a setkáme se s Bohem, nebudeme více dělat věci 
špatně. Bude potom pro nás snazší dodržovat Pravidla a milovat naše nepřátele, protože budeme mít 
přímou podporu Boha. 

Otázka: Řekla jste, že bychom neměli jít prostě meditovat do jeskyně, nýbrž že bychom měli být venku, žít, 
meditovat za chůze ve světě. Mohla byste to trochu přesněji vysvětlit? 
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Mistryně: Po zasvěcení budete vědět, jak meditovat během života a neutíkat od světa. Tuto velkou 
kosmickou sílu budete začleňovat do svých denních činností, stejně jako do vaší meditace. Budete ji 
shromažďovat trochu záměrněji a vyzařovat ji během vašeho života, abyste prospěli našemu světu. Jinak 
by bylo k ničemu meditovat a požehnat jen sami sobě. Vlastně, když poznáme sami sebe, můžeme 
požehnat celému světu. A potom, co budeme zasvěceni a budeme osvíceni, cokoliv tam budeme dělat, 
bude mít hlubší význam, než jen povrchní fyzická práce a budeme mít radost z toho, co děláme a 
nebudeme jen plnit naše povinnosti jako předtím. A s méně pracovním úsilím budeme přispívat více a 
více. Vidíte, jsem velice malá, nejím tak moc, nespím tak moc, ale říkáte, že jsem velice aktivní. Je to 
díky této velké energii. Praskla bych, kdybych nic nedělala. (Smích.)  

Otázka: Řekla jste, že meditace zmenšuje naše přání a tužby, ale nezáleží na tom, jak jsem šťastný, stále mám 
mnoho přání a tužeb. Můžete mi vysvětlit, proč? 
Mistryně: Možná nemeditujete tak jako já. To není má zodpovědnost.  

Když řeknu meditovat, myslím meditaci Metodou Quan Yin. My jsme v přímém spojení s naším zdrojem 
všeho štěstí, se silou, která naplňuje všechna přání, a potom budete šťastnější a nebudete nic chtít. 
Zeptejte se všech mých žáků. Samozřejmě to jde některým pomaleji, protože jejich úroveň je jiná, ale 
někteří to dostanou rychleji, a potom jen všechny touhy odejdou. My neodmítáme věci. To, že po ničem 
netoužíme, neznamená, že se nám všechno v tomto životě oškliví. To není pravda, to není pravda. Máme 
rádi věci, milujeme věci, staráme se o věci, ale nejsme na věcech závislí. A pokud není všechno tak, jak si 
přejeme, nestaráme se. Rozumíte? To je úroveň, kdy po ničem netoužíte.  

Ale to neznamená, že nejdete ven a nevyděláváte peníze. Ne, ne, ne! Jděte a vydělávejte je! (Smích.) 
Buďte úspěšní, buďte tak úspěšní, jak chcete. Pracujte pro to, používejte svou vnitřní moudrost, abyste 
byli dokonce ještě úspěšnější. Vydělejte tolik peněz, kolik toužíte a chcete, a pokud je nemůžete všechny 
použít, dejte je mně! (Smích.) Já je využiji, mohu je dát obětem výbuchu sopky na Filipínách. Mohu je 
dát uprchlíkům z Au Lac (Vietnam), kteří nemají žádné oblečení, nemají kde spát, žádné sítě proti 
komárům, mohu je dát chudým na Formose nebo na mnoha jiných místech.  

Máme mnoho využití pro peníze, takže nebuďte neúspěšní! Pracujte pro peníze, chcete-li. Kupte si vše, 
co potřebujete, cokoli zbude, dejte Vatikánu, chrámu, mně nebo chudým. Ne, nedávejte mi je, já bych 
vaše peníze nepřijala. Pouze žertuji! Ale kdybyste nevěděli, co s nimi dělat, řeknu vám co dělat. To je 
vše. Ale své peníze používejte sami. Nepřijímám žádné dary. 

Otázka: Jak můžeme vyvinout naše třetí oko? 
Mistryně: Vy nevyvíjíte třetí oko, protože už existuje. Nemůžeme vyvinout to, co není hmotné. Jenom se 
tomu tak říká – třetí oko. Není to totiž vůbec žádné oko. Normálně máme dvě oči a vidíme věci 
omezeným zrakem. Ale když máme to jiné oko, to třetí oko, potom můžeme vidět věci v celém vesmíru. 
Proto se to nazývá „třetí oko“. Ale ve skutečnosti duše nepotřebuje žádné oko, aby viděla, nepotřebuje 
žádné uši, aby slyšela, ani žádný jiný smyslový orgán aby vnímala věci. Toto je ta nejvyšší Pravda, 
nejvyšší vnímání, aniž bychom museli použít jakýkoliv tělesný nástroj. Je to síla naší duše, Nejvyšší 
Mistr uvnitř nás, který všechno zná a všechno slyší, ze všech směrů, všude. To je to, co musíme nalézt, 
protože to jsme my, nejvyšší Mistr v celém vesmíru. Umíte si představit, jak velcí jste a jak teď žijete 
svůj život? To je důvod, proč je mi vás velice líto, protože sem přijdete, abyste mi naslouchali, i když 
byste to nemuseli dělat. Protože jsme stejní, jsme naprosto stejní, máme stejnou sílu. Je to velice smutná 
věc. Ale vy to budete vědět, pokud přijmete to, co říkám a budete vědět to, co vím já, co ví Kristus, co ví 
Buddha. 

Otázka: Když spíme, naše tělo spí. Kdo tedy vidí? 
Mistryně: To je vaše duše, vaše pravé Já. Vy nejste vaše tělo. Bez síly duše nemohou vaše fyzické oči nic 
vidět. Naše tělo je, určitým způsobem, vězení, nástroj. Potřebujeme místo, abychom duši na této zemi 
ubytovali. Po zasvěcení to nejčastěji Mistr zorganizuje tak, že část naší karmy splatíme ve snech. Tak je 
to příjemnější. A mnohdy také můžete vidět budoucnost. 
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Otázka: Někdy, když medituji, cítím se velice povznesený, ale nevidím nic kromě černé a bílé. Znamená to, že 
jsem na nižší úrovni nebo že ještě nejsem tak dobrý? 
Mistryně: Když vidíte černou a bílou, měl byste si koupit barevnou televizi (smích). Víte, když se cítíte 
povzneseně, cítíte větší mír, lásku, jste více pozvednut a šťastný uvnitř, to je ten nejlepší výsledek 
meditace. To všechno se týká blaženosti. Když meditujeme a vidíme hodně Světla a slyšíme Zvuk, je to 
proto, že se chceme učit od Světla a Zvuku, chceme moudrost života, mír a klid naší duše. Když jste tedy 
dosáhli míru a štěstí, znamená to, že jste už nějak zakusili požehnání Světla a Zvuku. Důležitá věc je, že 
máte každý den více a více požehnání, štěstí a milující vlídnosti. 

Otázka: Mistryně, medituje se mi velice těžce, protože mě bolí hlava, když medituji. Prosím řekněte mi, jak mám 
tu bolest hlavy zastavit. 
Mistryně: Možná se příliš snažíte. Nemělo by v tom být žádné úsilí. Ale nevím, jakou metodu meditace 
studujete, takže je těžké vám poradit. Ale ať děláte cokoli, relaxujte. Dělejte to, jako když sekáte trávník 
nebo jíte snídani. Není třeba namáhat si mozek kvůli koncentraci. V naší metodě meditujeme bez úsilí. 
Jen tu sedíme a Světlo přichází a tak je to lepší. 

Otázka: Jakým způsobem můžeme z meditace získat energii? 
Mistryně: Způsobem bez úsilí. Energie z meditace, která už v nás je, bude probuzena v čase zasvěcení 
díky síle Mistra. Proto, když meditujeme naší takzvanou metodou, která ve skutečnosti není žádnou 
metodou, dostáváme energii přímo, bez toho, abychom něco dělali. Je to takové úsilí bez úsilí. Je to ta 
nejlepší cesta, přirozená cesta, protože dostáváme to, co už máme. Nic si nepůjčujeme, nic nezkoušíme, 
nekrademe, nenutíme věci, aby se staly, ale věci přicházejí a stávají se, protože už tady jsou. 

Otázka: Jak bychom měli meditovat? 
Mistryně: Meditujte způsobem, jakým chcete. Pokud nevíte, přijďte si pro zasvěcení a my vám 
pomůžeme, ano? Ve skutečnosti byste se mě neměli na nic ptát! Protože nezáleží na tom, kolik odpovědí 
dostanete, k čemu je to užitečné? Nejlepší je, když získáme osvícení a budeme znát odpovědi na všechny 
otázky nebo se dostaneme do stavu, kdy se nebudeme starat už o žádné odpovědi. A potom se navždy 
osvobodíme od zvědavosti, od jakékoli touhy přijít věcem na kloub. To bude čas, kdy budeme vědět vše. 
Cokoli budeme potřebovat vědět, budeme vědět okamžitě a cokoli nebudeme potřebovat vědět, budeme 
uvnitř vědět také, ale nebudeme to používat. 

Otázka: Mistryně, nepovede nás meditace k posedlosti ďáblem? 
Mistryně: Přijde na to, přijde na to. Když meditujete náhodně bez Učitele, nebo si zvolíte nesprávnou 
cestu nebo úmyslně meditujete, ale porušujete pravidla, jíte špatné jídlo nebo ubližujete jiným lidem, 
potom na vás dopadne opačný efekt a to je okamžik, kdy dovolíte takzvanému ďáblu, aby přišel, ničil vás 
a působil vám potíže. Je to jenom negativní stránka celé přirozenosti. 

Když se nechcete opřít, nestojíte stabilně a stále tak zůstáváte, pak vás to opět stáhne k negativní stránce. 
A v tom čase je to silnější, je to těžší, protože vás to zničilo naposledy, sevření je ještě větší a je pro vás 
těžké dostat se z toho ven. 

Proto nechci jenom přijímat mnoho takzvaných žáků, abych byla slavná a měla velkou skupinu 
následovníků. Musíte dodržovat pravidla. Musíte jíst vegansky. Vyčistit se meditací, abyste neměli 
vedlejší potíže, abyste neměli problémy. 

Jsem zodpovědná za vše, co se vám stane, pokud dodržujete pravidla a následujete instrukce. Nic se vám 
tedy nemůže stát. Ale pokud tak nečiníte, ani Bůh vám nemůže pomoci. 

Otázka: Mistryně, mohou ti, co mají duševní deprese, meditovat? 
Mistryně: Pokud rozumí tomu, o čem jsem dnes hovořila, pokud rozumí učení, jsou schopní rozumět, 
potom mohou. Občas mentální porucha pochází pouze z deprese, z přílišného tlaku společnosti – je to 
způsob, jak se snaží vyhnout problémům, pokus utéci zátěži společnosti. Není to přesně nemoc. Je to tedy 
dočasné a oni se samozřejmě mohou znovu zvednout, a díky meditaci rychleji. 

Otázka: Proč někdo vidí Světlo během meditace? Co to znamená? 
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Mistryně: To není špatné. (Smích.) Když vidíte Světlo, znamená to, že tam není žádná tma. 

 „SLOVO“, vnitřní vibrace 

Od pradávných dob byla hudba pro lidstvo nutností. Dokonce i zvířata se cítí k ní přitahována a rostliny 
s ní prý rostou rychleji. Když už je vnější melodie pro všechno živé tak důležitá, vnitřní, Nebeský, 
podivuhodný Zvuk je dokonce více okouzlující, plný milosti a požehnání. 

Plod v mateřském těle nic nejí. V těle matky není žádný vzduch a žádné sluneční světlo, a zdá se, že mu 
to vůbec nevadí. Důvodem je, že je ve spojení se zázračným Vnitřním Zvukem, zdrojem veškeré lásky, 
blaženosti a síly. Za takových podmínek roste plod neuvěřitelnou rychlostí, a kdyby tak měl dále růst, byl 
by po svém narození tak velký, že by sahal do nebe. Po narození je však spojení s touto vibrací přerušeno 
a on pláče, když přijde poprvé do styku s vnějším světem. Ještě nikdy se nenarodilo smějící se dítě. Je to 
proto, že cítí velkou ztrátu, když je odděleno od Zvuku. 

Existují dva druhy zvuku: zvuk světa a nadzemský Zvuk. Zvuk světa je velmi důležitý pro naše smyslové 
a duševní pohodlí. Ale nadzemský Zvuk nás táhne zpět k Bohu. 

Nebeská hudba, o které se zmiňují všechna svatá písma různých náboženství, jako je „Slovo“ 
v křesťanství, „Shabd“ v hinduismu, „Nebeská Hudba“ v Čuang-c', „Tao“ v Tao Te ťing atd., to je jediné 
skutečné učení přímo z Království Boha. Je to řeč univerzální lásky a vznešené inteligence. Všechna 
učení pocházejí z tohoto Tichého Zvuku, všechny jazyky pocházejí z tohoto univerzálního jazyka. To je 
důvod, proč na této cestě mluví zasvěcení, kteří jsou na vysoké úrovni, uvnitř v duši všemi jazyky. To je 
úroveň Mistra, toho, kdo mistrovsky zvládl jazyk Království Boha. My všichni máme tuto moudrost, 
moudrost rozumět všemu, co je nad tímto světem stínů, být všudypřítomní a být jako nejdokonalejší 
bytosti ve vesmíru, pokud si přejeme pouze znovu se rozpomenout, co skutečně jsme. 

O tomto Slově nebo o této Božské Vibraci se zmiňují všechna náboženství. My ji nazýváme „Yin“, 
ostatní ji nazývají „Nebeskou hudbou“, „Logos“, „Tao“ atd. Vibruje ve všem živém a vyživuje celý 
vesmír. Tato vnitřní melodie může zhojit všechny rány, splnit všechna přání a uhasit žízeň celého světa. 
Je všemocná a je to veškerá láska. Protože jsme z tohoto Zvuku stvořeni, kontakt s Ním přináší mír a 
spokojenost do našich srdcí. Při naslouchání tomuto Zvuku se celá naše bytost přetváří a náš celý pohled 
na život se podstatně mění k lepšímu. Tato zázračná vibrace smývá všechny nežádoucí stopy „prahříchu“ 
nebo, jak to jiní nazývají, karmy. Je to jako velká řeka, která ve svém proudu odnáší všechny ošklivé 
odpadky. 

Tento Vnitřní Zvuk je velká tvořivá síla vesmíru. Je obsažena ve všem a vše vyživuje. Její zhmotnění 
může být slyšet ve vnějším světě jako přirozená melodie větru, vody, ptáků atd., což jsou nižší zhmotnění. 
Nicméně existují mnohem jemnější a vyšší Zvuky, které nejsou slyšitelné pro naše fyzické uši, protože 
vibrují na vyšších frekvencích než náš materiální svět. Cesta k těmto vyšším úrovním je přes Zvuk samý a 
my Ho následujeme zpět ke zdroji Jeho původu. Abychom slyšeli vyšší Zvuky a mohli vidět vyšší světy, 
musíme otevřít a vyvinout naše vyšší smysly. A k tomu potřebujeme průvodce, Mistra té Cesty, který je 
jako cestovní průvodce, který ví, co je před námi. Náboženská svatá písma pouze popisují tyto světy, tak 
jako mapa nějaké země. Abychom skutečně tu zemi poznali, musíme se tam osobně dostat. Když máme 
průvodce, je to rychlejší a pro nás bezpečnější. 

V buddhistických svatých písmech se říká, že Buddha mluví jen jedním jazykem a každá bytost to vnímá 
podle svého porozumění. Tento jazyk není obyčejnou mluvenou řečí, je to určitý druh Zvuku, vnitřní 
vibrace, pomocí kterého mohou navzájem všichni komunikovat a Buddha ho může použít ke komunikaci 
s cítícími bytostmi. Pokud si myslíme, že to je řeč našeho světa, potom je to nemožné. Bez ohledu na to, 
jak je Buddha inteligentní, je schopen mluvit v každém okamžiku jen jedním jazykem. A je také 
nemožné, aby všechny bytosti ve stejnou dobu naslouchali všem jazykům, včetně zvířat a nižších bytostí, 
které tomu také rozumí. Takže toto musí znamenat to Slovo v Bibli. Také v taoismu, v Tao Te ťing 
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zmiňoval Lao-c', že toto jméno nemůžeme pojmenovat, Tao nemůže být vysvětleno, můžeme ho slyšet 
bez našich uší, můžeme ho vidět bez našich očí a můžeme ho vnímat bez našich smyslových orgánů. Toto 
Slovo, tento Zvuk, tato vibrace je tedy tvůrčí síla vesmíru. Všechna svatá písma, pokud je pozorně čtete, 
zmiňují tento Zvuk, tuto takzvanou vnitřní hudbu. 

Takže pokud se nějak můžeme zkontaktovat s tímto Slovem nebo proudem Zvuku, potom můžeme vědět, 
kde Bůh bydlí, a můžeme být s Bohem v kontaktu. Ale co je důkazem toho, že jsme v kontaktu s tímto 
Slovem? Poté co jsme v kontaktu s touto vnitřní vibrací, se náš život mění k lepšímu. Známe mnoho věcí, 
které jsme dříve neznali. Rozumíme mnoha věcem, na které jsme dříve ani nepomysleli. Můžeme dělat a 
dosáhnout mnoha věcí, o kterých jsme dříve ani nesnili. Stáváme se mocnějšími a mocnějšími, až se 
staneme všemocnými. Naše bytost se stane schopnější a rozšíří se, až budeme všude, až budeme 
všudypřítomní, a pak budeme vědět, že jsme se stali jedno s Bohem. 

Každý, kdo s tímto Zvukem nebo Slovem přijde do kontaktu, zažije velkou změnu v jeho nebo v jejím 
životě. Takového člověka nazýváme osvíceným. Čím více jsme v kontaktu s tímto Zvukem a s Metodou 
Quan Yin, tím moudřejšími se stáváme, jsme více jako svatí, a budeme mít méně útrap, závislosti, zloby, 
nenávisti, a tužeb. Budeme mít více svobody, lásky, míru, moudrosti a všeho, co si přejeme mít, včetně 
pohodlnějšího života. Vyvineme se ve všech oblastech, nejen duchovně, ale také materiálně. Budeme se 
cítit jinak než předtím. 

Vždy, když se pokouším mluvit o tomto velkém pokladu v našem nitru, našim chudým světským 
jazykem, tak se stydím za to, že dělám tak ubohou práci. Ale musím se nějak pokusit vám zprostředkovat 
alespoň část této velké moudrosti, abych vzbudila váš zájem a abyste to sami nalezli, a potom to budete 
vědět sami bez jakéhokoliv jazyka. 
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Zasvěcení do meditační Metody 
Quan Yin 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai zasvěcuje upřímné lidi, kteří chtějí poznat Pravdu do meditační Metody 
Quan Yin. Čínské znaky pro „Quan Yin“ znamenají pozorovat Zvukové vibrace. Metoda obsahuje 
meditace o Vnitřním Světle a Vnitřním Zvuku. Tyto vnitřní zkušenosti byly opakovaně popsány 
v duchovní literatuře všech světových náboženství od dávných časů. 

Například křesťanská Bible říká: „Na začátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha, Bůh bylo to Slovo.“ (Jan 
1:1) Toto Slovo je Vnitřní Zvuk. Také to bývalo nazýváno Logos, Shabd, Tao, Zvukový Proud, Naam, 
Nebeská hudba. Mistryně Ching Hai říká: „Tento Zvuk vibruje celým životem a podpírá celý vesmír. 
Tato vnitřní melodie může zhojit všechny rány, splnit všechna přání a uhasit žízeň celého světa. Je 
všemocný a plný lásky. Protože jsme z tohoto Zvuku stvořeni, kontakt s ním přináší mír a spokojenost do 
našich srdcí. Při naslouchání tomuto Zvuku se celá naše bytost přetváří a náš celý pohled na život se 
podstatně mění k lepšímu.“ 

Vnitřní Světlo, Světlo Boží, je stejné Světlo, o kterém se zmiňuje slovo „osvícení“. Jeho intenzita může 
být od slabé záře k zářivosti mnoha milionů sluncí. Přes toto Vnitřní Světlo a Zvuk jdeme k poznání 
Boha. 

Zasvěcení do Metody Quan Yin není esoterický rituál nebo oslava ke vstupu do nového náboženství. 
Během zasvěcení jsou poskytovány speciální instrukce pro meditaci na Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk a 
Mistryně Ching Hai poskytuje „duchovní přenos“. Toto první ochutnání přítomnosti Boží je předáváno 
v tichosti. Mistryně Ching Hai nemusí být fyzicky přítomna, aby pro vás otevřela tyto „dveře“. Tento 
přenos je základní částí metody. Techniky samy o sobě by byly malým přínosem bez Milosti Mistryně. 

Protože při zasvěcení můžete slyšet Vnitřní Zvuk a vidět Vnitřní Světlo, tato událost je nám někdy 
představována jako „náhlé“ nebo „okamžité osvícení“. 

Mistryně Ching Hai přijímá k zasvěcení lidi z jakéhokoliv prostředí a náboženství. Nemusíme měnit vaše 
současné náboženství nebo systém víry. Nebudeme žádáni, abychom vstupovali do nějaké organizace 
nebo se účastnili jakýmkoliv způsobem, který by nevyhovoval našemu současnému způsobu života. 

Ale bude po nás vyžadováno, abychom se stali vegany. Životní závazek k veganské stravě je nutným 
požadavkem pro získání zasvěcení. 

Zasvěcení je nabízeno zdarma. 

Denní praktikování meditace Metodou Quan Yin a dodržování Pěti Pravidel je to jediné, co se od nás po 
zasvěcení požaduje. Pravidla jsou taková vodítka, která nám pomáhají, abychom neubližovali sobě ani 
jiným žijícím bytostem. Jejich praktikování bude prohlubovat a zlepšovat naše původní zkušenosti 
z osvícení a dovolí nám nakonec dosáhnout nejvyšších úrovní probuzení nebo Božské přirozenosti v nás. 
Bez denního praktikování bychom skoro jistě zapomněli na naše osvícení a vrátili bychom se na normální 
úroveň vědomí. 

Cílem Mistryně Ching Hai je naučit nás být soběstační. Proto učí metodu, kterou může praktikovat každý 
sám, bez nějakých opor nebo příslušenství jakéhokoliv druhu. Ona nehledá následovníky, ty, kteří Ji 
budou uctívat, ani žáky, ani nezakládá organizaci se členy, kteří budou platit členské příspěvky. Ona 
nebude přijímat peníze, pokoření nebo dárky od vás, takže Jí tyto věci nemusíte nabízet. Ona přijme naši 
upřímnost v denním životě a meditační praxi, abychom sami rostli ke svatosti. 
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Pět Pravidel 

1. Neubližuj nebo neber život cítícím bytostem *  
2. Nehovoř nepravdy 
3. Neber si to, co ti není nabízeno 
4. Neměj sexuální vztahy mimo partnerství 
5. Nepoužívej žádné omamné prostředky ** 

* Toto pravidlo požaduje jednoznačně veganskou stravu (bez živočišných produktů). Žádné maso, ryby, 
drůbež, vajíčka (oplodněná nebo neoplodněná), mléko a mléčné výrobky. 

** Myslí se tím vyhnout se všem jedům jakéhokoli druhu, jako je alkohol, drogy, cigarety, hazardní hry, 
pornografie a extrémně násilné filmy, literatura atd. 

Pohodlná Metoda 
Hned můžete začít meditovat tzv. „Pohodlnou Metodu“, kterou můžete získat přímo z videa Mistryně 
http://suprememastertv.cz/meditace.php, pod názvem „Svět veganů, svět míru“. Ve videu jsou zveřejněny 
i celosvětové časy meditací k pozvednutí a ochraně planety (nejlepší časy na meditaci). 

Informace a kontakty 
Stránky Nejvyšší Mistryně Ching Hai v češtině: www.SpojenisBohem.cz 
Stránky Nejvyšší Mistryně Ching Hai v slovenštině: www.SpojeniesBohom.sk 
Stránky Nejvyšší Mistryně Ching Hai v angličtině: 
www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm 

Aktuální Informace ohledně možnosti meditovat najdete na Internetu pod odkazem „Metoda Quan Yin“: 
http://www.spojenisbohem.cz/metoda.php 

Pokud chcete získat více informací o meditaci Metodou Quan Yin nebo zasvěcení kontaktujte nás na tel: 
+420 - 608 265 305 čeština, angličtina (Česko, mobil Vodafone) 
+421 - 903 100 216 slovenština, angličtina (Slovensko, mobil) 

Supreme Master Television  
Obrovským přínosem je sledování bývalého satelitního televizního vysílání Supreme Master Television: 
http://www.suprememastertv.com 
Archiv programů s českými a slovenskými titulky: www.SupremeMasterTV.cz 

Loving Hut 
Veganské restaurace založené Nejvyšší Mistryní Ching Hai: http://www.LovingHut.cz 

 
Tato kniha je zdarma ke stažení na: http://www.spojenisbohem.cz/download.php

http://suprememastertv.cz/meditace.php
http://www.spojenisbohem.cz/
http://www.spojeniesbohom.sk/
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm
http://www.spojenisbohem.cz/metoda.php
http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://www.lovinghut.cz/
http://www.spojenisbohem.cz/download.php
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