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Malý obchod, jednoduchý život
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103
27.prosince 1997
Washington D.C., USA
originál v angličtině

Pokud nechcete mít dobrou pozici, můžete jít ven a prodávat tofu.(Smích.) Ne možná
v Americe, ale můžete zde prodávat vegetariánský hot dog. Máte povolení v Americe prodávat
na ulici hot dog? (Publikum: Ano.) Tak proč to neděláte? Kdyby lidé věděli, jak chutný je
vegetariánský hot dog, určitě by si přišli pro další. Je to velice jednoduché. Můžete je prodávat
v obchodě, nebo je můžete přivážet z Formosy. Jeden druh hot dogů z Formosy je moc dobrý.
Já si s tím dělám sendviče stále. Můžete ho udělat s lehkým americkým nebo francouzským
chlebem a můžete ho namazat máslem a nakrájet. Uvařte hot dog, nemusíte ho grilovat. Mějte
hrnec s horkou vodou a vždy mějte uvnitř plavající hot dogy, potom je vezměte a dejte
na předem namazaný chleba a dejte na to nějaké rajče, nakrájenou okurku, koriandr, osolte,
opepřete, kápněte kečup, a co dál? – Hořčici a maggi omáčku. Skvělé! Můžete s tím současně
prodávat kávu nebo colu. Je to skvělé! Já jsem to také dělala a moc se mi to líbilo. Můžete je
prodávat velice levně před kinem nebo univerzitou, nebo školou. Vyděláte peníze za velice
krátký čas. Jediné, co potřebujete, je velice malý kapitál, malé auto, a s tím můžete dělat hodně
věcí.
Někteří lidé si stále hledají velký byznys. To je to, proč se cítí tak špatně. Vy můžete prodat
jen určité množství, jaké zvládnete, a prodávat to na místě, kde je hodně lidí, s malou přirážkou.
Vydělá vám to víc peněz než velká restaurace. Věřte mi, protože se nemáte o co strachovat.
Neplatíte žádné velké daně, žádné starosti s ubrusy, s personálem, a takové věci, jako čekat,
až přijdou lidi, pak tam vysedávají zase moc dlouho. Prodávat hot dog je vlastně jako
u McDonalďs – tam lidé přijdou, najedí se a zase jdou. Vydělávají tam spoustu peněz. To je
důvod, proč druhy restaurací jako McDonalďs prosperují. Můžete prodat věci vegetariánské
kuchyně, hamburgery, atd.
Proč byste měli stoupat ke slávě, jménu a vysoké pozici? Z velkých byznysů máte těžkou
hlavu a stres, ony vlastně narušují vaše vztahy, rozbíjejí manželství. Někdy vás vaše děti opustí,
vaše žena vás nenávidí, protože jste stále na konferencích a děláte byznys a nestaráte se o ně, atd.
Je to jenom legrace a návrh, ale vy máte tisíce nápadů, co vlastně dělat. Nebo můžete v zimě
prodávat věci, jako je vlněná deka. Někteří lidé ji zapomenou, takže když uvidí nějakou pěknou,
barevnou, tak si jednu nebo dvě koupí. Je to prostě levné a rychlé. Nebo prodávat ponožky nebo
podobné věci, jako například klobouky nebo něco, co vám zahřeje uši. Takové věci si můžete
i sami vyrobit, a pak prodat. V létě můžete prodávat něco jiného a v zimě zase něco jiného,
nějaké malé věci. To je dovoleno. Je to velice jednoduché.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Metoda Quan Yin je
nejvyšší vědou

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103
25.října 1988
Formosa
originál v čínštině

Metoda Quan Yin vám nabízí neobyčejnou sílu v komunikaci. S ní nepotřebujete telefon.
Dokonce nemusíte ani zvednout prst nebo psát nějaké věci.
Jakmile se objeví myšlenka, linka je spojena. Je to situace
v Čisté zemi (Vysokého nebe). Ostatní mohou okamžitě
číst vaše myšlenky. Nepotřebujete říkat jiným vaše
jméno. Toto je stadium Nejvyššího království. Když
chcete něco, ostatní to budou okamžitě vědět. Pokud
něco potřebujete, Lord tohoto království bude
okamžitě vysílat světlo tam, kde jste vy, aby vám
pomohlo. Nepotřebuje znát vaše jméno, protože na
vyšších úrovních království jména neexistují.
Neexistují tam individuality. Všechny bytosti jsou jedno.
I když se zjevujeme v různých formách nebo ukazujeme různé
duchovní úrovně, není zde podstatný rozdíl mezi bytostmi.
Je to jako radiostanice, nepotřebuje vědět vaši adresu. Jakmile máte rádio a naladíte určitou
frekvenci, můžete obdržet signál z té radiostanice. Je to totéž
s televizní stanicí. Nepotřebuje znát vaši adresu,
velikost nebo značku vašeho televizoru, nebo kdy
byl koupen. Televizní stanice se nestará o to,
jakou firmou byl vyroben váš televizor, kdo ho
koupil nebo kdo ho nyní vlastní. Jakmile ho vy
naladíte na určitý kanál, jste napojeni
na stanici. Podobně je zasvěcení jako naladění
na „rádiu“, takže můžete pohodlně komunikovat
se „stanicí“ každý den. Je to váš důležitý
„telefonický systém“. Nezáleží na tom, kde žijete,
můžete komunikovat s Mistryní, kdykoliv na ni
myslíte. Vy víte, že je to pravda. (Obecenstvo říká:
„Ano!“) Nejsem to já, která někam jde. Je to jenom
frekvence vibrací, které se změnily.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
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Stadium mít bezpočet těl se nazývá Tathagata, což znamená „ani nepřicházející, ani nejdoucí“
nebo „přítomen všude ve stejnou dobu“. Je to velice vědecké. Je to jen otázka změny vibrací.
Ve vědeckém smyslu je světlo vyšší forma elektřiny.
Běžná forma je elektřina, která funguje pod
lidskou kontrolou. Kdykoliv my
zmáčkneme nějaké tlačítko, okamžitě
se rozsvítí světlo samo od sebe.
Toto je pokročilejší, ale světlo je
nejvyšší stadium elektřiny. Dnes
s větším vědeckým vývojem je
mnoho věcí řízeno pomocí
počítačů
nebo
kontrolováno
elektronicky. Používají nějakou
formu světla. Hrát si na tradiční piano
vyžaduje hodně manuálních úkonů. Ale
dnes máme také elektronické varhany. Jsou
menší velikosti a mohou produkovat mnoho
druhů hudby, jako je třeba flétna nebo piano. Není to skvělé? Je to vlastně elektronický vynález,
hudba vyšších úrovní je podobná, jenomže je ještě v mnohém vyvinutější. Je to tak vyvinuté,
že hudba přichází bez nástroje. Je to nejvyšší forma hudby, nejvyšší vibrace a nejvyšší úroveň
elektronického vynálezu. Vnitřní světlo a zvuk jsou na nejvyšší úrovni elektroniky, takže většina
existujících vynálezců hledala, ale dosud toho ještě nedosáhla.
Proto je duchovní praxe nejvyšší vědou. Pokud se mnou praktikujete Metodu Quan Yin,
budete praktikovat nejvyšší vědu a logiku. Není to pověra nebo duchaření pro odměnu. Není to
záhadné nebo nejasné. Nikdo nemusí neohrabaně skákat nebo mluvit nesmysly, aniž by dokonce
věděl, o čem blouzní. Jsou to pózy. Víte, co je mája? Je to druh
síly s malou znalostí. Co je Buddha? Je to ten s vědeckou
moudrostí. To je vše. Čím více praktikujeme duchovně,
tím více rozumíme vědě. Pokud jenom studujeme vědu
bez duchovního praktikování, naše vědecká znalost
bude omezená. Duchovní praxe nás vezme za hranice
vědy a dostaneme se před vědce. Oni se dostali na
Měsíc, ale my můžeme jít za Měsíc. Oni toho chtějí
objevit více a zkoušejí cestovat na více planet, ale
bez úspěchu. Nejvzdálenější místo, na které se
dostali, je Měsíc. Vzali si s sebou nějaké kameny a
mnoho vědců se shluklo dohromady, aby tyto
kameny studovali. (Směje se.) Řežou tyto kameny a
studují je: „Ano! Jsou to opravdu kameny!“ (Smích)
Potom přijde více vědátorů, aby se podívali. Oni také
viděli jenom kameny. Dokonce i ti nejvíce obdarovaní
vědci měli jenom kameny. To není legrace. Utratili tuny peněz
a hory úsilí. Pokud by vložili své úsilí a peníze, aby vyvíjeli
duchovní praxi, dobrá. (Mistryně si překřížila své paže.) Měli by… Znali by hodně vědeckých
věcí a stali by se vědci okamžitě.
www.spojeniesbohom.sk
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Duchovní život a
profesionální etika
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103
23.prosince 1997
Washington D.C.
originál v angličtině
Otázka: Mám dilema, a to je mezi mnou, kdo jsem já, a mojí profesí. Jsem právník. Reprezentuji velké
společnosti a korporace. Lidé, které my žalujeme, jsou často poškozeni – buď psychicky, nebo dokonce
v některých případech někteří zemřeli. A mojí prací je zařídit to tak, aby společnost neplatila žádné
peníze. Dilema, které mám, je, že se často dívám zpátky na to, co je profesionálním úspěchem, ale pro
mne je to problém, protože já v mnoha případech cítím, že tam jsou lidé, kteří zaslouží dostat nějaký druh
plateb, a nedostanou je díky mým zásahům. Mám s tímto skutečné problémy a přemýšlel jsem, zda byste
mi mohla dát nějakou radu, abych se cítil pohodlněji.

Mistryně: Já rozumím. Nejste jediný, kdo má tuto otázku. Jestli to máte dělat tím způsobem,
jaký chce společnost, protože jste za to placen, nebo přestat a zařídit si svoji vlastní kancelář.
Právníci musejí často dělat věci, o kterých vědí, že nejsou úplně správné. A když to dělají velice
často, potom mohou zapomenout na to, že to vlastně správné není. Vlastně se to stává určitým
zvykem. Proto je na vás, abyste to dělal způsobem, jakým chcete, anebo to dělat způsobem,
jakým to chce svět. Vy si musíte vybrat mezi vaším svědomím a vaší výplatou a slávou. Viděl
jste film „Ďáblův advokát“?
Tázající: Ano, nedávno.

Mistryně: Dobrá. A viděl jste „Rain Man“?
Tázající: Ne, ještě jsem to neviděl.

Mistryně: Je to podobné. Jděte, podívejte se na to. Tam získáte vaši vlastní odpověď. Existují
různé druhy prací nebo zaměstnání, které můžete dělat. Také můžete učit v právnické škole nebo
vychovávat nějakým způsobem jiné právníky? (Směje se.) Mnoho lidí se cítí podobně jako vy,
protože začali s velkými ideály jako nově zrození právníci. Chtěli bojovat za spravedlnost a
porazit slabost a potřeby, ale potom je situace tlačí tak, že dělají pravý opak. Mnohokrát přijdou
domů a necítí se moc dobře. Cítí, že peníze, které vydělali, nejsou čisté. Nevědí, zda má právník
jinou volbu, nebo ne. Možná si můžete otevřít svoji vlastní společnost, ale je zde velká
konkurence.
Je velice těžké být úspěšný v tomto světě a zároveň si zachovat vlastní úroveň. Je na vás,
abyste si vybrali vlastní cestu života. Nemohu vám říct, co dělat. Pokud jste placeni společností,
abyste za ni bojovali, odvedli jste dobrou práci. Za to jste placeni. To je vaše oddanost a loajalita
k vaší společnosti. Nikdo vás proto nemůže obviňovat.
Na druhé straně vám vaše svědomí řekne, že chudákovi zaměstnanci nic nezbylo. Potom,
co zemře nebo má nějaký úraz nebo nehodu, jeho život skončil, budoucnost jeho rodiny je tmavá
a vaše svědomí nebude mít klid. To je problém, a ne že vy jste neměl pravdu, nebo ta osoba měla
pravdu. Nemá to s tím nic společného. Pokud se vaší práce týká, tak jste ji udělal výborně. To je
to, co máte dělat, protože jste za to placen. Udělal jste to dobře, ale na vás je, vybrat si mezi tím,
být úspěšným právníkem, nebo lidskou bytostí se svědomím.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Nejlepší sídlo
Jsou tady také jiné práce, které můžete dělat, jako např. prodávat venku tofu (smích) nebo
rozvážet pizzu. Problém s námi je, že jednou, když se vyšplháme na vrchol úspěchu, je velice
těžké přestat nebo dokonce sestoupit dolů. Ale je to velice jednoduché, když poslechnete uvnitř
vaše srdce a budete vědět, že vaše čisté svědomí a klidná mysl mají hodnotu všeho zlata
na tomto světě, potom se můžete rozhodnout.
Nemusíme žít v Beverly Hills, nemusíme žít v Capitol Hills. Můžeme bydlet v mobilním
domku, který je velice levný. Mobilní dům, který je starší, stojí 15–20 tisíc dolarů nebo někdy
dokonce 5 nebo 10 tisíc dolarů. Nemáte toho moc na úklid a nepotřebujete sluhy jednou za měsíc
nebo jednou za týden. Tak to dělám já. Já žiji právě teď v mobilním domě, možná se mi můžete
smát, pokud chcete. Mohu si dovolit víc než to, ale momentálně to není nutné. Pokud bych měla
větší dům, potom bych byla závislá na mnoha lidech, kteří by mi uklízeli, sekali trávník atd.
Je tady spousta nedůležitých výdajů. Je to výsada a prestiž žít ve velkém domě, mít nové
značkové auto a to všechno, pokud si to můžete dovolit. Pokud ne, automobil z druhé ruky bude
pro vás fungovat a starší dům bude pro vás fajn.
Budete se cítit velice šťastně, když nebudete mít k placení dluhy, když nebude nikdo, kdo by
vás obviňoval, a když nebudete obviňovat sami sebe z toho, že jste udělali něco špatného. To je
nejlepší „sídlo“, které pro sebe vůbec můžete mít – klid v mysli a čisté svědomí. To je důvod,
proč mnoho Mistrů říká, že se máte vzdát světa, abyste dosáhli nebe. Kdokoliv závisí na životě,
ztratí jej. Kdokoliv se od života oprostí, nalezne život věčný. (Mat 16:25) To je to, co to znamená.
My jsme příliš svázaní s materiálním komfortem a „co musíme, děláme a neděláme“,
zapomínáme osvobodit sami sebe od toho všeho. Nepotřebujeme toto všechno. Nepotřebujeme
chodit na párty do Beverly Hills. Můžeme se jich všech vzdát. Můžeme nechat všechny přátele,
kteří jsou namyšlení a bohatí a kteří v nás vyvolávají pocit soutěživosti, takže bychom stále měli
stoupat a snažit se je dohnat a být jako oni. Po čase jste unavení z párty, velkých přátel, velkých
jmen a toho všeho. Rádi prostě zůstanete doma ve vašem pokoji, dokonce i malý pokoj bude
fajn. Jenom meditujete a cítíte se tak dobře uvnitř. Nepotřebujete se ukazovat s žádnými
materiálními věcmi. Potom budete dělat jakoukoliv práci. Nejsme závislí na zaměstnáních.
Abychom žili naše životy, nejsme závislí na slávě a prestiži. Jsme závislí na Bohu. Závisíme
na vnitřním klidu a čistém svědomí. To je to, proč Ježíš řekl: „Požehnaní jsou chudí duchem,
protože mohou poznat Boha.“ (Mat 5:8) Musíte být jako děti, pokud chcete vstoupit
do Království. Tak je to.
My nemůžeme být jako děti, pokud se budeme snažit být jako náš soused. Jít na tuto a tamtu
párty, protože tam bude tolik jmen, musíme být také někým, protože jinak bychom nebyli nikým,
a když tam nemůžeme jít, tak se cítíme hloupě. Neměli bychom se cítit hloupě. Měli bychom se
cítit špatně, pokud děláme něco proti vůli Boží. Pokud nejsme osobou s morálními zásadami,
pokud nejsme čistí ve svědomí, pak bychom se měli stydět.
Nikdy bychom se neměli cítit zahanbeně, pokud máme nedostatek materiálních věcí, pokud
žijeme ve skromném domě nebo máme auto z druhé ruky. To je to, co svazuje hodně lidí, přilepí
je k jejich pozicím a pracují proti svému vlastnímu svědomí a vůli. Oni tak velice trpí uvnitř
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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sebe. Všechno zlato na světě to nemůže vyvážit. Potom se budou cítit nemocní a později všechna
nemoc vyvrcholí v rakovinu a podobný druh nemocí. Nestojí to za to. Říkám lidem o tom, co je
svazuje a jak se osvobodit. Peníze jsou jed. Tráví mnoho lidí a ničí hodně dobrých osobností
jejich slávou a iluzí prestiže.

Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103

Jestli věříme v osvíceného Mistra, nebo ne, záleží na tom, jestli on/ona je skutečně schopen
a jestli on/ona dodržuje jeho/její sliby, nebo ne. Musíme vidět, jestli máme pokrok a vyvíjíme
naši moudrost tím, že se od Mistra učíme, jestli on/ona má skutečně neomezeně se zjevujících těl
a jestli on/ona skutečně pomohl/a lidem.

My nejsme to tělo. A v tom skutečném Já, velkém Já, jsme všichni společně jedno.

Neočekávejte nic a nebudete mít problémy. Měli bychom očekávat pouze osvícení.

Čím více jdeme do nitra, tím více rozumíme věcem bez mluvení.

Pracujete, jako byste byli jediní, kdo ví, že pracujete, jako by to ani Bůh nevěděl. To je skvělá
práce.
Mějte víru na sto procent a sledujte duchovní praxi. Velice brzo budete mít výsledky. A potom
sklidíte úrodu, budete mít větší víru, a proto více ovoce.

Poté, co jsme začali praktikovat Metodu Quan Yin, máme pouze jeden společný jazyk.
Komunikace se pro nás stává velice snadnou, protože sdílíme stejné ideály a stejného ducha
služby a obětování se druhým.
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Perly moudrosti
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103
28.února 1992
Indonesie
originál v čínštině

Co je Bůh? Bůh je laskavá síla, která existuje
v našich srdcích, v lidstvu a ve vesmíru. Obojí
– Bůh i ďábel – existuje v tomto světě, protože
lidé mají současně laskavé i zlomyslné
vlastnosti. Ve vyšších světech existuje pouze
laskavá síla, protože tam máme pouze božské
kvality.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103
24.prosince 1992
Pingtung, Formosa
originál v čínštině

Lidé, kteří duchovně praktikují, a ti, kteří ne,
používají stejné zdroje. My používáme mysl,
tělo a naši inteligenci. Duchovní praxe nám přináší štěstí a přináší
mír světu a stabilitu našim rodinám. Užitím stejné mysli můžeme
zničit svět, zničit Zemi nebo ohrozit celé lidstvo. Proto v tomto světě
nebo ve vesmíru není skutečně nic špatné, nebo dobré. Věci jsou
špatné, když je užíváme špatným způsobem, a jsou dobré, když je
užíváme správným způsobem.

Fotografie z výstavy umělecké tvorby Nejvyšší Mistryně Ching Hai
www.spojeniesbohom.sk
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Obhajovat, co je správné
a spravedlivé

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 103
24.prosince 1997
Washington D.C.
originál v angličtině

Právníci jsou zde, aby chránili společnosti, kdykoliv to situace vyžaduje, situace je ale špatná,
pokud vždy slepě obhajují společnost, i když nemá pravdu. Je to záměr mít právníka kdekoliv
nebo kdykoliv, ne pouze pro společnosti, ale také v privátní oblasti a pro jakékoliv podnikání
nebo aktivity.
Předpokládejme, že nám někdo ukřivdí, nařkne nás z něčeho, co jsme neudělali, nebo nás
připraví o něco, co jsme si právem vydobyli, potom potřebujeme právníka, aby nás obhajoval,
protože my nemáme mnoho znalostí o právu. On je expert a může nás hájit. Potom potřebujeme
zástupce. Oni by měli být těmi, kteří přemůžou slabost a pomohou nevědoucím nebo
utiskovaným lidem. V případech, kdy společnost je špatně nařčena, a zaměstnanci nebo jiné
společnosti z toho těží, by právníci měli dělat, co nejlépe mohou, aby tu společnost obhajovali.
Potom je to v pořádku. To je ten nejlepší způsob, jak užít právníka. Není to jenom pro případ,
že vždycky potřebujete vyhrát a vaše společnost vždy ušetří peníze nebo získá peníze od jiných
lidí. Potom to není chyba právníků, ale chyba společností.
Právník, pokud zastupuje společnost nebo jakéhokoliv jednotlivce, by se měl snažit o to, aby
rozuměl všem faktům, a potom obhajovat, co je správné, ne obhajovat klienta, ale obhajovat
spravedlnost. Potom na tom nezáleží. Ale ve většině případů používají lidé právníky pouze na to,
aby vyhráli soudní případ bez ohledu na to, jestli jsou v právu, nebo ne, a to není dobré.
Jestli jste právník, nebo jím chcete být, pokud půjdete pracovat pro nějakou společnost nebo
nějakého člověka, měli byste to mít na mysli. Pokud váš klient není v právu, řekněte mu to a
odmítněte ho obhajovat. Nebo můžete vyzvat vedení společnosti a říct jim, že vaše profese je
hájit pravdu a spravedlnost a nemůžete jít proti tomu. Pokud vás vyhodí, potom dělejte něco
jiného, prodávejte tofu, nebo něco takového. (Smích) Říkala jsem vám včera, že nemusíte žít
život bohatých a slavných, abyste byli lidskými bytostmi. Čím více bojujeme o vnější bohatství
a slávu, tím více jsme otroky všech druhů omylů v tomto světě. Měli bychom vždy bojovat o to,
abychom žili v pravdě, potom nezáleží na tom, co děláme. Nebojíme se ničeho.
www.spojeniesbohom.sk
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Vzdát se světa, abychom dosáhli nebe
Pamatujete si na příběh o Rámovi v Indii, když byl nominován na budoucího krále a
připravoval se na to stát se králem. Tehdy ho jeho otec odsunul z nominace, protože královna
začala žárlit a rozmlouvat mu to. Byl odvezen velice daleko ze země. Když byl připraven
na odjezd, lidé se ho ptali: „Nejsi smutný? Proč si nestojíš za svými právy?“ On odpověděl:
„A proč? Kdyby mi bylo dáno království, pak bych musel plnit spoustu povinností, jak nejlépe
mohu. Ale když mi bylo království vzato, dobře, pak to nemusím dělat. Budu mít více času na to,
abych meditoval a myslel na Boha a dělal něco jiného.“ Pokud se na věci díváme tímto
způsobem, necítíme se zmateni a netrpíme už nikdy více uvnitř. Je nám to jedno, a to je ten
správný postoj pro každého, zvláště pro lidi, kteří praktikují Metodu Quan Yin.
Předtím, než jsem přijela do D.C., koupila jsem si lístek a měla jsem s sebou jednoho člověka,
který mne měl provázet. Když jsme přijeli na letiště, zapomněl, že na jeho identifikační kartě je
jiné jméno, a on si nevzal tu novou. Aerolinie by jej nenechaly nastoupit do letadla, dělaly tolik
problémů, bylo to opravdu nepříjemné.
A to je v Americe, kde lidé normálně nekontrolují jména. Já nevím, proč to dělali. Byla jsem
připravena proklínat celou společnost, protože to bylo na poslední minutu, a řekli nám, že bude
muset jít zpět, aby dostal novou identifikační kartu. Začínali jsme mít zpoždění a spousta lidí
na nás čekala. Nemohli jsme se s nimi ani spojit, protože telefony a všechno už nebylo připojeno.
Potom jsem si pomyslela: „Ne, nedělej to. Možná je to pro něco dobré.“ A potom jsem se jenom
smála. Budete se cítit klidní, když odpustíte lidem a když si pomyslíte, že je to možná Boží plán,
že je to lepší pro něco jiného nebo pro něčí výhodu. Možná to nebude pro vaši výhodu, ale může
to být pro výhodu někoho jiného. Cokoliv to je, je to Boží plán, jinak by se to nestalo. Takovým
způsobem myslím stále. Nakonec přiběhla nějaká dáma a řekla: „Můžete si koupit jiný lístek
s touto vaší identifikační kartou a dostanete nazpět peníze za lístek, který jste měl.“ Takže tam
pak nebyl žádný problém a my jsme vlastně přijeli ještě včas.
Není to kvůli novému lístku, je to jenom postoj, který zapříčiní, že se cítíte tak dobře.
Předtím, než přijde nový plán, už se cítíte dobře. Už jste se smířili s Bohem a s celým světem
uvnitř sebe samých. Je to pro nás velice přínosné, myslíme tak, protože meditujeme, protože
jsme v našich srdcích klidní a necítíme nenávist v žádné situaci a proti žádným lidem, nechme
být ty, co nám neudělali nic špatného, například klient opozice. Stejně tak jako právník nebo
kdokoliv, kdo obhajuje spravedlnost, měli byste to mít na paměti.
Raději byste měli ublížit sami sobě než někomu jinému, měli byste dělat to, co si myslíte,
že je správné, kromě sebeobhajoby. Ale normálně nechávám dělat Boha to, co je správné. Já se
dokonce nestarám o to, abych se obhajovala. Co nakonec máme, co stojí za obhajobu? Měla
bych obhajovat sebe, abych žila déle v tomto těle, nebo abych toho snědla více v dalších pár
dnech nebo letech, co budu žít? Nebo bych potřebovala obhajovat svoji slávu? Proč mám
nějakou slávu a jak mi to slouží? Samozřejmě, je to dobré, když naše skupina má dobré jméno,
je to pro nás mnohem pohodlnější a můžeme udělat spoustu dobrých věcí pro lidstvo. Ale když
se to tak nestane, je to v pořádku. Já mám méně práce a vy máte méně bratrů a sester ve stejné
skupině. Oni jsou stejně našimi bratry a sestrami, i když jsou mimo naši skupinu, takže je to
jedno. My neztratíme nic.
www.spojeniesbohom.sk
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Jarní vánek přináší nový život

Skupina tvůrců měsíčníku News
News 102
Los Angeles
originál v angličtině

21.března 1999 po brzké ranní skupinové meditaci byli spoluzasvěcení v meditačním centru
v Los Angeles mile překvapeni neočekávanou návštěvou Mistryně. Sotva vyšli ze samadhi
někteří praktikující si mysleli, že sní, když Ji viděli.
Měla na sobě obyčejné bílé kalhoty, boty a barevný svetr, Mistryně vypadala odpočinutě a
radostně. Procházela se okolo a říkala „ahoj“ žákům a všichni byli velice potěšeni její
překvapující návštěvou v takový krásný jarní den.
Brzo se všichni sešli u schodů do meditační haly. Mistryně milujícně pomohla starší
praktikující, která nebyla schopna se snadno pohnout bez vozíčku. Oni seděli vedle sebe a
Mistryně si s ní chvilku povídala ve vietnamštině. Dělala si s tou paní legraci a ptala se jí na
buddhistickou praxi, zatímco po většinu času si ta dáma zahalovala své ruce, aby ukázala respekt
Mistryni. Potom Mistryně dala své vlastní náušnice té staré ženě, která odpověděla velice
spokojeným pohledem. Lidé, kteří tam byli shromážděni, se s porozuměním smáli.
Mistryně potom trpělivě odpovídala na otázky ohledně meditační praxe a problémů v životě.
Jedna nová žákyně říkala Mistryni, že její práce je starat se o vážně nemocné, z nichž mnoho
umírá. Ale že od jejího zasvěcení žádné děti nezemřely během její péče.
Někdo jiný se zmínil, že měl problémy meditovat. Mistryně doporučila přidat jednu minutu
meditace navíc každý den. Někdy jsme velice unaveni, protože tento život pracujeme velice
těžce. Máme bolesti hlavy, odpovědnost a stres z podnikání, ze společníků, z přátel a rodiny.
Potom jenom sedíme a tělo nechce poslouchat, protože je tak unavené. Žijeme se všemi druhy
stresu, takže bychom neměli být na sebe tak tvrdí.
„Pokud jste příliš unaveni, vypijte něco, co vás zklidní, nějaký čaj; nebo si nejdříve
odpočiňte, dokud se nebudete cítit lépe. Nebo jděte na procházku na čerstvém vzduchu a potom
přijďte zpět a znovu si sedněte. Pokud jste po třiceti minutách unaveni a nemůžete už více sedět,
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potom vstaňte a jděte na procházku, poslouchejte hudbu nebo dělejte něco, co máte rádi. Později
přijďte a znovu si sedněte, tak abyste dokončili plnou meditaci.“
Takže někdy, pokud nemeditujete dobře nebo máte problémy, nemusí to být všechno vaše
chyba. Pokud zkontrolujete všechno a cítíte se, že jste duchovně v pořádku, že jste dobří
vegetariáni, že obvykle meditujete dobře a vaše víra je stále silná, někdo blízko vás nebo někdo,
na koho myslíte vás může ovlivnit. Nebo možná zesnulá osoba nebo váš vzdálený příbuzný má
problémy a díky vašim duchovním sympatiím vy automaticky sdílíte to utrpení té osoby, takže
vaše duchovní praxe je trochu zpomalena. Ale nedělejte si starosti. Když se cítíte naštvaní
a nechcete meditovat, nemeditujte. Příště, další den, můžete meditovat. Nebo meditujete trošku a
potom jděte spát, a když vstanete a chcete meditovat více, udělejte to. Vezměte to lehce, vezměte
váš čas a stále žijte.“
„Nemůžeme klesnout dolů. Můžeme pouze růst, pomalu nebo rychle. Ale pokud
nemeditujeme dobře, máme méně hladký život. Máme více problémů, a to je důvod, proč
oceňujeme naši duchovní sílu uvnitř, když meditujeme. Když meditujeme více, upamatujeme si
více Boha a náš život se stává lepším. Pokud meditujeme mnohem více, pozvedáváme se
na vyšší úroveň, a pokud nemeditujeme, klesáme na nižší úroveň nebo zůstáváme uprostřed a
nezažijeme vyšší, klidnější život a lepší situaci. Když jsme na nižší úrovni, klesáme a mnoho
špatných věcí k nám přichází, protože jsme ve špatné oblasti.“
Když jsme se ptali, jak sladit duchovní praxi a denní život, Mistryně nám dala skvělou řeč,
takovou, že ona nyní žije sama za sebe, bez pomoci společníků a musí si dělat všechno sama.
Ona se takto naučila více o našich životech a problémech života ve světě. Mistryně řekla: „Je
těžké pochopit co dělat, a my se můžeme stát silnějšími, abychom to překonali. Takže bychom
neměli nechat svět, aby nás tlačil dolů, ale místo toho bychom měli vyrůst nad to, a tak se
stáváme silnými. My máme Mistra uvnitř a my máme všechny anděly, kteří stojí vedle a čekají,
aby nám pomohli. Nesmíme na to nikdy zapomínat, protože vy jste to, co si myslíte.
Vy dostanete to, v co věříte.“
„Takže jenom věřte silně v sebe a můžete udělat cokoliv co chcete. Je to zrovna tak, že svět se
vždy snaží vás sundat dolů a říká vám, že vy jste slabý a vy jste špatní a nemůžete to udělat,
že vy jste hloupí atd. Snažte se nemyslet takovýmto způsobem a místo toho myslet více
pozitivně. Věřte v sebe, protože Mistr je tam vždy pro vás. Vy musíte kdykoliv volat o pomoc.
Nezapomínejte na to. Později budete vědět že Mistr je vaše vlastní já, vaše vlastní síla, a vy
nebudete mít strach a žádné problémy.“
Mistryně také mluvila o tom, jak těžké je to
vždy se upamatovat, jak jsme velcí. Dokonce ani
ona si nemůže vždy upomenout svoji vlastní
velikost. V legraci ona řekla, že kdyby byla
chycena policií za rychlou jízdu, bála by se také.
Řekla: „Jste velice velcí, ale když pracujete, když
děláte věci, když jste pod tlakem, neupamatujete si
to, ale to je v pořádku, pokud si to pamatujete
alespoň někdy. To je v pořádku. Je to lepší, než si
nevzpomenout nikdy. Vy v podvědomí stále víte,
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že jste Mistr, že jste Bůh, že jste jeden s Bohem. Jste alespoň děti Boha, ale když děláte věci
v každodenním životě, nemůžete si to vždy upamatovat. Potom je to v přádku. Kromě toho, že je
v pořádku nepamatovat si to. Pokud si to pamatujeme stále, že jsme děti Boha, nechtěli bychom
zde už více žít. My pracujeme jako šílení jenom pro trochu dolarů za hodinu, a jsme děti Boha!
Je to směšný rozpor. Takže je to v pořádku, pokud si to nepamatujeme.“
„Nepřejte si zemřít brzo, vždyť je to také zábavné být tady. Jenom bloumejte okolo a berte ten
den jednoduše a zůstaňte v přítomném okamžiku, vždy v přítomnosti. Protože vy příliš moc
přemýšlíte, dostáváte se do problémů. „Oh, co se stane zítra, protože včera to bylo hrozné, a ten
den předtím to bylo ještě horší?“ Nepřemýšlejte příliš mnoho. Žijte v tom dni, tou minutou a
všechno ostatní bude v pořádku. Pokud se vždy koncentrujete na současnost, vše ostatní funguje
perfektně. Vy dáváte životu šanci pracovat pro vás, dáváte Síle Mistra šanci zorganizovat pro vás
věci. Protože pokud přemýšlíte určitým způsobem, všechno, o čem přemýšlíte, se stane pravdou
a Mistr vám nemůže pomoci, pokud myslíte tímto způsobem a chcete to tímto způsobem.
Nestrachujte se o to, žijte v přítomnosti, dělejte, cokoliv je před vámi v tom okamžiku,
a nestarejte se o zbytek, protože to nemůžeme mít. Minulost je pryč a budoucnost ještě nepřišla,
takže si nedělejte starosti, protože by to neudělalo žádný rozdíl.“ Mistryně řekla, že my bychom
měli žít v ten den v tu minutu a naše životy budou mnohem jednodušší, ušetříme si hodně
energie a budeme žít déle, pokud chceme.
Mistryně řekla, abychom si nedělali starosti ,pokud máme problémy. Ona měla spoustu obtíží,
ne jejích vlastních problémů, protože ona žádné nemá, ale problémy, které vyvstaly, protože je
ve vztahu s námi. Takže naše problémy se stávají jejími problémy. Například, když ji lidé
potřebují, ona musí běžet, ale pokaždé, když jde přes letiště, její srdce tluče. Někdy může být
procházení přes celní prohlídky velice únavné! S Božím požehnáním to bude pro nás v blízké
budoucnosti lepší!
Takže dokonce, když ona přijíždí, aby nás navštívila, jenom aby udělala dobré věci, ona musí
projít přes hodně problémů. Dokonce i když žádá o povolení úřady Spojených států, je tam
mnoho podmínek, jako mít důkaz, že je dobrý občan. Ona musí poskytnout důkaz o jejím příjmu
a bankovním učtu. I když si chce otevřít bankovní účet, ona musí mít doporučení od jiných bank.
Ona neměla nic, protože nikdy neužívala své jméno pro otevření bankovního účtu. Ona si nikdy
v minulosti nemusela dělat starosti o peníze. Takže tím Mistryně musí projít. Ale jí nevadí
všechny tyto věci.
My všichni víme, že velmi osvícený a vysoce duchovně vyvinutý Mistr přinese velké
požehnání mnoha zemím, kde pobývá. Například když Mistryně pobývá v USA po delší dobu,
potom se obvykle americká ekonomika zlepšuje. I když je to pravda, taková abstraktní věc
nemůže být vždy dokázána. My doufáme, že každá země může opatrovat Světlo, které osvícený
Mistr přináší světu. My také doufáme, že Její přání, že nebudou hranice mezi národy, bude velice
brzy splněno.
Během její řeči Mistryně povzbudila každého, aby byl šťastný. „V jakékoliv situaci jsme,
jsme ve skutečnosti šťastní. Myslete na všechny ty lidi, kteří nemají to, co my máme. Duchovní
bohatství je nejlepší věc, kterou můžeme mít, a my ji máme. My ji nikdy neztratíme. Tolik lidí
tam venku tohle nezná, velice moc trpí a neví kam se obrátit! Když se modlí k Bohu, Bůh jim
neodpovídá, protože nejsou spojeni. Jejich telefony jsou odříznuty. Ale když se modlíme my,
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dostáváme odpověď, i když někdy musíme trpět díky zralé karmě, kterou jsme si zvolili, než
jsme sem přišli. Vybrali jsme si být jako toto, vybrali jsme si být jako tamto. To je naše vznešená
volba, takže bychom si neměli myslet, že trpíme, ale měli bychom plnit naše povinnosti. Měli
bychom myslet, že trénujeme sami sebe v naší situaci být silnější, lepší, vznešenější jedinci. Je to
požehnání být čímkoliv. Podívejte se na Ježíše. V nejtragičtějším okamžiku svého života stále
žehnal lidem. Neproklínal je a necítil lítost pro Sebe. Řekl: „Otče, odpusť jim, oni nevědí,
co činí.“ A On také řekl: „Otče, jak Ty mě velebíš.“ On stále připomínal Boha v nejbolestivějším
momentu svého života.
„Síla Vůle“ Mistryně je hodna následování. Někdy se její nohy cítí špatně a ona je musí
prosit: „Prosím, já vás stále potřebuji, takže pojďte. My můžeme jít společně na dovolenou, až
budeme v hrobě.“ Ona jim říká: „Máme dlouhou dobu na odpočívání, takže si nedělejte starosti,
nyní musíme pokračovat v práci.“ Potom přijdou zpět k životu. Nebo někdy je její tělo velice
unavené a chce velice moc spát. Ale ona má věci na práci, takže říká svému tělu: „Nedělej si
starosti. Budeme odpočívat dlouho v hrobě, později. Nyní pokračujme s tímto.“
Mistryně také zmiňovala, že brzy vstoupíme do 21.století. Je mnoho technologií, které se
začínají vyvíjet ve světě. Takže my nesmíme být jenom do toho vtaženi, ale my musíme jít
s trendem světa.
Mistryně nám znovu připomíná, že bychom si měli dát vedle sebe notes, když meditujeme.
Dokonce během spánku ona vstane mnohokrát, jenom aby si zapsala to, co musí udělat, protože
pokud si nezapíšeme tyto věci, velice brzy je zapomeneme. Nemáme čas si na všechno
vzpomenout.
Později Mistryně potkala mladé chlapce, kteří uměli
tancovat „Break Dance“ a ona je požádala, aby ji to naučili.
Mistryně se od nich učila několik pohybů. I když je nová na
tomto poli, vedla si velice dobře. Sledujíc žijícího Buddhu,
jak tancuje „Break Dance“ s dvěma dospívajícími, cítili
jsme, že Mistryně je skutečně velice fascinující! Ona
poznamenala, že tanec funguje, protože je třeba vynaložit
energii a zbavuje to frustrací. Je to lepší než bojování nebo
vytváření problémů.
Poté, co jsme měli oběd s několika šťastnými žáky, Mistryně odešla, zatímco zbytek nás
meditoval. Ona povolila na ten den zasvěcení,
takže nadšené matky přivedly své děti na
poloviční zasvěcení a ostatní, kteří praktikovali
Pohodlnou Metodu, přišli pro plné zasvěcení.
Žehnající síla byla velice silná během zasvěcení
a žáci se kývali jako květiny v jemném vánku.
S rozbřeskujícím jarem jdeme do dalšího
tisíciletí, Mistryně vdechuje teplý, příjemný
vánek do světa, aby umožnila květinám života
rozkvést v každém srdci.
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News 103

Mistryně vypráví vtipy
Sklenice vína
News 101
únor 1999

Opilec řekl: „To je zvláštní! Já jenom nechápu, jak mě mohla jediná
sklenice vína minulou noc opít k smrti!“
Soused mu odpověděl: „To je proto, že ta sklenice vína byla ta
po mnoha poslední!“

Žebrák
News 101

Žebrák žebral peníze od kolemjdoucího: „Chci jenom trochu
peněz, abych nakrmil svůj žaludek!“
Kolemjdoucí vzal nějaké peníze ze své kapsy, kývl hlavou a řekl:
„Je mi líto. Nemám žádné malé drobné, jenom sto dolarovou
bankovku.“
Žebrák řekl: „To nevadí! Mně nevadí, když dostanu velkou
bankovku.“
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