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Poznání Boha je ta jediná
přednost, kterou musíme získat
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 104
20.května 1999
Athény, Řecko

Řecko je skvělá země plná mytologie o bozích a bohyních. Svět stále obdivuje sochy těchto
symbolů vysoké duchovní úrovně. Takže dobrý večer moderním bohům a bohyním Řecka. Přišla
jsem k vám, abych vám připomněla vaše slavné dědictví. V případě, že už jste si vzpomněli, to je
fajn, ale pokud jste zapomněli, my jsme sem přišli, abychom vám ukázali, jak znovu získat vaši
slavnou pozici. Vy všichni jste bohové a bohyně, ať si to pamatujete, nebo jste zapomněli.
Pokud král nebo princ přechodně zapomněl, že je královský, to neznamená, že on není
královský. Někdy král a princ nebo členové královské rodiny musí jít pryč do divočiny nebo
do války, aby chránili svou zemi nebo podnikli nějaké nové dobrodružství, a přechodně musí
opustit svůj vlastní palác. Zatímco podnikají dobrodružství, jsou tak daleko od svého pohodlí a
luxusu a někdy se potkají s nebezpečím a problémy. Potom by mohli skutečně zapomenout, kdo
skutečně jsou. Podobně my jsme zabředli do této fyzické existence a zapomněli jsme na naše
skutečné království Boha. Abychom to znovu obnovili, musí nám to být připomenuto, pokud si
nemůžeme vzpomenout sami. Protože již jsme bohy a bohyněmi, nebo alespoň dětmi Boha, není
potřeba dělat nic, abychom se stali Bohem; jenom se musíme upamatovat.

Duchovní věda
Na všechno materiální můžeme sahat a držet to rukama a vidět fyzickýma očima, naproti
tomu království Boha a duchovní aspekty jsou fyzicky neviditelné, takže musíme použít jiný
způsob, jak si na ně vzpomenout a poznat je. Je to velice, velice jednoduché poznat Boha, poznat
naše Já; my jenom nemáme nikoho, kdo by nám to připomněl. Je to tak jednoduché, že dokonce
děti od šesti let věku mohou vidět Boha každý den. Bůh skutečně
existuje, a my to můžeme dokázat každý den kdykoliv. Stejně tak
jako můžeme dokázat ve fyzické vědě, že taková a taková věc
existuje, my můžeme duchovní vědou dokázat, že Bůh a království
nebe skutečně existují, a my k tomu můžeme mít přístup, kdykoliv
chceme.
Stejně tak jako ve fyzických vědách někteří vědci odkryjí
způsoby, jak dokázat určité věci, také v duchovních věcech někteří
lidé něco odhalí a potom sdílejí výsledky s námi všemi. Dávní
bohové a bohyně Řecka odkryli takové vědecké věci a nechali své
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stopy, své vědomosti za sebou, abychom to studovali. Někteří lidé jdou do hloubky tohoto druhu
vědy, aby pronikli do skutečného významu, který je za slovy, za lidským jazykem, aby odkryli
duchovní vědomost, a také to s námi mohou sdílet.
Je to jako v každé vědě a studiu, kdokoliv chce o tom vědět, musí studovat hlouběji a
obětovat více času tomu problému. Proto není divu, proč to nevíte, protože vy jste neměli čas
studovat velmi těžce. Někteří z nás zasvětili čas studiu a nalezli nejjednodušší způsob, jak se
dostat do hloubky v krátké době, do podstaty toho učení starodávných svatých; a my to můžeme
sdílet veřejně. To není pouze čas, ale je to také upřímnost a hluboká touha v srdci poznat
tajemství vesmíru, která vás přivede k porozumění této moudrosti. Jednou, když tomu plně
rozumíme, můžeme to předat komukoliv, kdo se zajímá o stejnou věc.
Poznání Boha je ta jediná přednost, kterou musíme získat. Ignorance je ten jediný hřích,
kterému se musíme vyhnout. Ignorance nás zabíjí a vede nás k nenávisti jeden k druhému. Když
soutěžíme jeden s druhým, způsobujeme velké škody nám samým a každému jinému, o kterém
si myslíme, že nemá stejný názor. Z ignorance se také rodí tolik dalších špatností, jako lakota a
nenávist, a způsobuje to, že tak moc trpíme, protože tyto věci také vytvářejí to, že nenávidíme
sami sebe.

Z nevědomosti ubližujeme sami sobě
a druhým
Ignorance znamená, že nevíme, že my oba jsme Bůh. Všechna Svatá písma říkají, že Bůh žije
v tomto chrámu, takže všechno, co tady a všude jinde vidíme, jsou Božská zjevení ve fyzickém
království. Díky nevědomosti mezi sebou válčíme a stáváme se chamtivými, protože nejsme
spokojeni se světem. Přišli jsme z království Boha, kde nám nikdy nic nechybělo, a potom, když
jsme tady, chybí nám ten druh absolutního pohodlí. Chceme peníze! Chceme větší dům! Chceme
všechny ty druhy věcí, protože nám chybějí. Ale nezáleží na tom,
jak hodně věcí tady máme, je to nic v porovnání s nebem, proto se
nikdy necítíme spokojeni. Čím více máme, tím více chceme,
a lidé nás viní z toho, že jsme chamtiví. Ve skutečnosti to není
tak, že jsme chamtiví, ale chybí nám tady pohodlí. Jediná věc,
která to zastaví, je osvícení, poznání svého skutečného Já. To
znamená, že my navštívíme království Boží, náš skutečný
Domov, každý den, kdykoliv chceme, abychom poznali,
že máme něco lepšího a všechno, co je tady, je pouze
přechodné. Ztratíme zájem na těchto napodobeninách,
protože známe skutečnou slávu.
Nevědomostí a nepoznáním svého pravého Já si příliš
mnoho ubližujeme, stejně tak jako každému okolo nás.
Podívejte se na všechny ty jedy, které většina lidí nosí
do svých krásných chrámů Božích: alkohol, cigarety, drogy
nebo jakýkoliv jiný jed, a ony jsou drahé! Platíte draze
za jedy, abyste se pomalu zabíjeli. Myslíte si, že vám
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přinesou úlevu, že vám přinesou příjemnosti, a ono to tak vypadá.
Vypadá to tak, kromě toho, že z dlouhodobého vlivu to je hrozné. Více
lidí každý rok zemře na nemoci z kouření než ve válkách. Takže si
dokonce nedělejte starosti ohledně války, my už se zabíjíme sami! (Také
s alkoholem a drogami samozřejmě.) Vy to znáte lépe než já. Vy to
znáte, každý to zná, ale dělají to ochotně. Proč? Protože nám tady chybí
pohodlí. My bereme všechno, co nám slibuje nebeský mír a štěstí.
Abychom toto všechno zajistili, musíme poznat naše vlastní Já. Musíme
jít do nebe každý den, abychom dostali ty pravé věci pro naše duchovní
potřeby, tak abychom zmírnili všechny tyto jedovaté náhražky, které
zabíjejí naše těla, znecitlivují náš mozek a ničí další lidi kolem nás,
způsobují utrpení, mizérii a problémy našim milovaným.
Už víme, že od dávných dob většina lidí, kteří znají Boha, začínají
cítit, že již více nemají velký zájem o svět, takže se mohou vzdát všeho
přechodného komfortu tohoto světa. I když my toto nemusíme dělat.
Můžeme mít obojí. Také se můžeme všeho vzdát, protože skutečně
nebudeme cítit potřebu čehokoliv z tohoto světa. Ale protože jsme v moderní době, necháme si
všechno jako obvykle, aby to bylo jednoduché, a budeme pokračovat v naší normální existenci,
dokud nepůjdeme zpět do našeho skutečného Domova. Protože tolik bohů a bohyň navštívilo
naši planetu a požehnalo nás velkou duchovní milostí, náš svět se stal více civilizovaným, více
modernizovaným a naplnil se tolika druhy pohodlného vědeckého vybavení. Měli bychom
využívat tohoto požehnání od Boha. Abychom poděkovali Bohu za toto všechno, protože cítíme
vděčnost, musíme vědět, kdo Bůh je. Musíme Mu poděkovat osobně. Musíme k Němu mluvit.
Musíme poslouchat, co On nám říká, abychom pokračovali s touto nádhernou planetou, abychom
sloužili našim bratrům a sestrám tak, jak On to chce.

Meditace je výživa pro tělo a duši
My všichni chceme věřit v Boha, ale někdy je to těžké, protože nemáme přímý kontakt.
Chceme být dobří na naše bratry a sestry. Chceme sdílet naši moudrost a bohatství s každým,
ale moc toho nemáme.
Jsme tady, abychom vám ukázali, jak dosáhnout věcí, které jsou vždy nejhlubší touhou
ve vašem srdci. Modlitby, rituály a půsty nám někdy přinesou trochu pohodlí a trochu
zahlédneme Boha, ale my musíme dělat víc než to, abychom poznali kompletní skutečné Já, což
je hodnota bohů a bohyň. Dělat více neznamená, že my se vzdáme naší práce, zapomeneme
na naše rodiny, nebudeme jíst, spát a všechny ty druhy asketismu. Ne, budeme pokračovat
v našem životě! Jenom ušetříme trochu času, abychom
komunikovali s Duchovnem. A čím více budeme
komunikovat s Duchovnem, tím více času máme, protože
budeme potřebovat méně všech dalších věcí – méně spánku,
dokonce méně jídla, méně všeho, o čem jsme si předtím
mysleli, že je pro nás tak potřebné. Tělo není vyživováno
pouze jídlem, ale také duchovní milostí. Proč by se jinak
osoba, která zemřela, nemohla již více hýbat, nemohla více
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mluvit, nemohla již více myslet? Toto celé tělo, mozek,
všechno je neporušené; proč je nehýbe? Z té osoby, která je
mrtvá, ten duch, jeho duchovní Já opustilo svůj fyzický nástroj
a někam odešlo. Takže to duchovní Já, ta skutečná Osoba musí
být živena, musí být o ni postaráno, aby toto tělo zatím mohlo
perfektně fungovat.

Pokud jsme skuteční duchovní žadatelé, praktikujeme
duchovní meditaci nebo rozjímání, to znamená, že my se také staráme o tělo – my zaléváme
rostlinku od kořene, ne jenom lístečky. To je princip vesmíru: …hledejte nejprve království Boha
a všechny ostatní věci vám budou přidány. (Mat 6:33) Království Boží není daleko. Království
Boží je po ruce. Je to velice blízko, ve vás, a je tam každou vteřinu.
Pokud království Boží je po ruce, můžeme ho vidět. Já vás mohu ujistit, že můžeme.
Pokud já mohu a všichni naši lidé, tisíce a tisíce lidí už mohou, jsem si jistá, že vy můžete,
a já vám to mohu dokázat okamžitě, hned, jak budete chtít. Až budeme mít čas jeden na druhého,
budete vidět správný způsob. Můžete vidět celé království v jediném okamžiku. Můžete toho
trochu vidět, záleží to na vás. Stejně něco uvidíte, tak se můžete ujistit, že po smrti nepůjdeme
do pekla. Život existuje stále a skutečné nebe nás čeká.

Získat neviditelný diplom
V Bibli svatý řekl, že on umírá denně. (Sv. Pavel 15:31) Proč by měl umírat denně? Říká:
Opusťte tělo pro duši, tak abyste začali žít. Co to znamená? Oba znamenají to samé. My můžeme
zemřít, zatímco žijeme – navštívit nebe a přitít znovu zpět a pokračovat v našich povinnostech,
a potom jít zpátky do nebe a přijít znovu zpět, přesně tak, jako když vlastníme dva světy. Dnes
po přednášce vám to připomenu, pokud chcete, a každý den můžete dělat to samé. Je to tak
jednoduché, jako sundat si vaše brýle z obličeje, a to je důvod, proč mnoho z nás to neví. My si
myslíme, že navštívit nebe je velice složité a že se musíme trestat za naše hříchy. Musíme se
postit mnoho měsíců, musíme dělat to, tamto, atd. Proč bychom měli toto všechno dělat?
My jsme Bůh. Každé Písmo říká, že jsme alespoň děti Boha.
Pokud princ je syn krále, musí dělat nějaké pokání a utrpení, aby byl princ? On už je princ.
Důvod, proč my trpíme, je, že jsme zapomněli, že jsme princové, a necháváme sluhu, který je
špatnost, negativita tohoto světa, aby nás mučil. Jsem zde, abych vám připomněla, abych vám
pomohla vás vzít zpět pod ochranu a pomohla vám rozpomenout se, že jste Bůh. Nevzpomenete
si jenom tím, že vám to řeknu. Je to neviditelné probuzení vaší vlastní Božské síly uvnitř vás
v době takzvaného zasvěcení, takže budete vědět, že vy jste děti Boha.
V tomto světě všechno potřebuje ujištění, fyzický certifikát nebo diplom, abychom věděli,
kdo jsme. V království Božím my máme neviditelné diplomy a neviditelné vzdělání, takže
můžeme vědět, kdo jsme. To se naučíte dnes, a potom se to budete učit každý den, dokud
nevystudujete. Nepotřebuje moc času vidět Boha. Jenom trvá dlouho, než se znovu spojíme
s naším vlastním skutečným Já. Již jsme si tak zvykli na tato fyzická těla, tento fyzický svět a
myšlení tohoto světa, že to trvá nějakou dobu, než se skutečně vmyslíme do učení nebe. Jinak to
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trvá pouze vteřinu poznat Boha, a každý den můžete poznat Boha znovu a znovu, dokud si
nevzpomenete. Tyto věci nemohou být dosaženy tím, že budete poslouchat, že se budete dívat
nebo číst. To musí být dosaženo v tichosti, musíte toho dosáhnout sami. Vaše Moudrost bude
znovu otevřena a poznáte vaše vlastní Já, což je Bůh. Ale samozřejmě vám musím něco říct,
aby vám byla opět představena tato nebeská cesta.
V případě, že máte nějaké další otázky, budu ochotna vám je odpovědět předtím, než se
rozhodnete, jestli si chcete rozpomenout na vaše velké Já, nebo ne. Děkuji vám velice za vaši
pozornost, a Bůh vám žehnej.
Vybrané otázky a odpovědi
Otázka: Co je Krist?

Mistryně: Není tohle křesťanská země? (Smích) Dobrá, když vy předstíráte, že „nevíte“, já také
budu předstírat, že něco vím, a budu vám to vysvětlovat proto, abychom pokračovali
v konverzaci. (Smích)
Krist je jméno Duchovního Vědomí. Je mnoho jmen pro toto Duchovní Vědomí. Když je
někdo probuzen, on nebo ona, je nazýván „křesťan“. To je terminologie křesťanství. V jiných
zemích a v jiných tradicích nazývají stejnou Sílu různými jmény, a to je důvod, proč máme tolik
takzvaných „náboženství“ a dokonce náboženských válek – všechno je to díky rozdílným
terminologiím. Jak nazýváte „matku“ v řečtině? (Mhtepa) V angličtině je to „mother“,
ve francouzštině „la mere“, v němčině „Mutter“. Jsou rozdílná, nebo vypovídají o stejné dámě,
která nás porodila? Je to jenom jazykový problém.
My všichni máme Krist v nás samých. Musíme si na to jenom rozpomenout a já vám ukážu
jak. V případě, že byste si stále mysleli, že Ježíš je jiná osoba, rozdílná od vás, můžete Ho vidět a
mluvit s Ním během vaší meditace poté, co bude probuzena vaše vlastní Božská síla.

Buďte osvíceným duchem
Otázka: Pokud život existuje po smrti a lidští duchové přicházejí zpět na Zem, jak se to děje a jaký je
důvod?

Mistryně: Chcete vědět o duších, nebo chcete vědět o reinkarnaci? Jsou dva typy duchů, kteří
přicházejí zpět na Zem. Jedni, kteří přicházejí zpět bez těla, se nazývají
„duchové“ a jedni, kteří přichází zpět a vyberou si jinou fyzickou
kancelář, aby se v ní usadili, ti se nazývají „reinkarnovaní“.
Ve skutečnosti obojí jsou reinkarnovaní. Je mnoho způsobů, jak duše
může být reinkarnována, nemusí to být nutně do tohoto světa a
nemusí to být nutně do fyzického nebo lidského těla.
V době smrti někteří lidé nezjistí okamžitě, že jsou mrtvi, takže
chodí okolo a snaží se mluvit k příbuzným a přátelům, stávají se
frustrovaní, bouchají se do svých hlav, a to vůbec nebolí, zkoušejí
něco jíst a stávají se velice frustrovaní. Někdy se pokoušejí
způsobit potíže, protože nechtějí přijmout, že opustili tento fyzický
svět, a stále se cítí svázáni k atmosféře této planety. Stejně tak jako
máme nevědoucí lidi, tak máme také nevědoucí duchy, ale po chvilce
budou přemístěni tam, kam patří. V závislosti na jejich duchovní
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úrovni, na jejich úrovni porozumění Vesmíru, budou umístěni na rozličná místa.
A duchové, kteří přijdou zpět, aby si vybrali jiné fyzické tělo, to je jenom další zkušenost,
fenomén tohoto světa, dokud nemají dost, a potom půjdou a reinkarnují se někde jinde, anebo
zůstanou v nebi, podle situace. Někteří duchové si vyberou přijít zpět na tento svět okamžitě
po tom, co ho opustili, někteří si vyberou, že na chvíli zůstanou odpočívat mezi a potom přijdou
později, někteří si vyberou zůstat někde jinde tisíce let a přijít zpět, a někteří nikdy znovu zpět
nepřijdou. Ve skutečnosti duch je část Boha, stejně jako kapka je část oceánu. Duch je Bůh sám
o sobě, takže bude vědět, co chce dělat, a rozhodne se v době takzvané „smrti“, co dělat dále.
Je to tak, že pokud trénujeme sami sebe, trénujeme tuto mysl, tento fyzický nástroj během
našeho života, potom v době naší smrti se duch oddělí mnohem rychleji. Tělo a mysl nebude
trpět a my nebudeme trpět. Víme přesně, kam půjdeme, což je přímo do nebe, a nemusíme zažít
tolik zmatků díky mysli, ne díky duši. Abychom byli osvíceným duchem, takzvaným duchem,
měli bychom být nejdříve osvíceným člověkem, a potom to je jednodušší.
Otázka: Dříve jste nám říkala o reinkarnaci, a že duchové si mohou vybrat, jestli se budou
reinkarnovat, nebo ne. Oni si zvolí svobodně. Proč je potom zákon karmy a co jsou lekce, které se
musíme naučit v každé inkarnaci?

Mistryně: Ve skutečnosti se my tady nemusíme naučit nic. My si jenom musíme vzpomenout,
co už víme. A co se týče zákona karmy, cokoliv děláme v tomto světě, nás bude ovlivňovat nebo
k nám přijde zpět a něco nás bude následovat dokonce i po tomto fyzickém životě. Samozřejmě,
pokud nejsme osvícení, bude nás to následovat všude, protože zákon příčiny a následku je
takový, že cokoliv zaseješ, to sklidíš. Ale někdy následky nepřijdou dostatečně rychle, protože
my zemřeme, takže tam jsou stále a my se o ně musíme samozřejmě postarat. V době smrti si
může duše vybrat, kam se chce reinkarnovat, a to se vždy stane pravdou. Ale duše je celá znalost
a celé souzení, takže pokud to ví, že během života udělala něco, co není oblíbené ve vyšších
dimenzích, potom si sama pro sebe vybere, že se reinkarnuje, kdekoliv jsou okolnosti vhodné,
aby si vyžehlila tyto dluhy nebo tyto závazky. To je, proč jsem říkala, že pouze osvícení lidé
mají menší, nebo větší volbu, protože oni si skutečně mohou vybrat, ale neosvícené duše volbu
moc nemají.

Druhý příchod Ježíše Krista
Otázka: Věříte v konečný soud a v druhý příchod Ježíše?

Mistryně: Konečný soud přijde, když opustíme tuto fyzickou rovinu.
V té době všechny věci – špatné, nebo dobré, které jsme udělali
v tomto životě, se před námi odehrají, což vypadá jako vteřiny.
Budeme sami stát a soudit sami sebe, protože původně jsme všichni
Bůh, musíme být odpovědni za jakékoliv volby, které jsme udělali,
nebo neudělali během naší existence. A na tu druhou, jestli přijde
Ježíš – On přichází stále. On je s námi všemi, a kdykoliv my
probudíme tuto sílu Krista, to je ten druhý příchod Ježíše Krista.
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Perly moudrosti
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 104
22.května 1989
Formosa

Buddha znamená osvícený Mistr, který je žijící bytostí s lidskými emocemi. Kromě toho,
že má emoce obyčejného člověka, Buddha má také moudrost. To je ten jediný malý rozdíl mezi
námi a Buddhou. My všichni máme moudrost, ale ještě není otevřená. Osoba, která má svoji
moudrost plně otevřenou, je Buddha. Jednou, až se naše moudrost plně otevře, staneme se také
Buddhou.
Moudrost je nedotknutelná síla, Přirozenost Buddhy je nedotknutelná kvalita. Proto moc
skutečného Mistra je také nedotknutelná. Být nedotknutelný neznamená být neskutečný.
Můžeme cítit, vědět a rozumět, že tato síla skutečně existuje. Bez této síly by bylo plýtváním
času praktikovat jakoukoliv metodu.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
25.srpna 1995
Hamburg, Německo

Zasvěcení je příležitost, která se objeví jednou za milion let. Pokud nevíte, co to
znamená, alespoň v době smrti budete vědět. V tu dobu není nikdo okolo a nikdo vám
nemůže dělat společnost. Žádné peníze vám nemohou koupit sílu. Žádná pozice vás
nemůže ochránit od pekelného ohně. V tu dobu je Mistr jediný, který k vám přijde,
a potom budete vědět.
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Strach: Co nám zůstane k jídlu?
News 104
Nashromážděno skupinou amerických praktikujících
originál v angličtině

Skandál, který vznikl v roce 1996 kolem „nemoci šílených krav“ a trval tři roky, způsobil
velké zděšení v Evropě. V květnu 1999 nastal další skandál okolo belgických dioxinů, kdy
začala být odhalována možnost kontaminace jídla, zejména zahrnující drůbež, vejce, hovězí
maso, vepřové maso, mléko a stovky vedlejších produktů. Od krize kolem „nemoci šílených
krav“ je to největší odhalené znečištění potravin, dokonce s mnohem větším dopadem a
rozsahem vlivu.
Poté, co tato informace vyšla najevo, ukázalo se, že kuřata na několika belgických farmách
byla abnormální. Některé slepice produkovaly méně vajec, která však měla silnější skořápky.
Navíc některá kuřata onemocněla. Laboratorní zkoušky ukázaly, že úroveň dioxinu v tuku těchto
kuřat byla 140-krát vyšší, než je bezpečná úroveň stanovená Světovou zdravotnickou organizací
(WHO). Za příčinu bylo určeno krmení znečištěné nadměrným množstvím dioxinu.
Termín „dioxin“ nazývá souhrnně rodinu chlorovitých organických chemikálií, u nichž bylo
zjištěno velké riziko vzniku rakoviny u lidí. Studium ukázalo, že dioxiny mohou také působit
mnohé problémy reprodukční a problémy vývoje a že jejich sloučeniny narušují imunitní systém
a mohou překážet v činnosti regulačním hormonům. Vzhledem k širokému použití a zároveň
mimořádné jedovatosti jsou dioxiny považovány za nejnebezpečnější organické chemikálie
na světě, potenciálně poškozující lidské zdraví. V roce 1997 Světová zdravotnická organizace
(WHO) zařadila dioxiny do skupiny karcinogenů. Konzumace po dlouhou dobu, a to i ve velmi
malých množstvích, může způsobit vážné riziko vzniku rakoviny a poškození kůže a jater.
Konzumace dioxinů těhotnými ženami může způsobit defekty novorozenců. Dioxiny mohou být
přeneseny na dítě přes mateřské mléko v průběhu kojení nebo přes kravské mléko a mohou
způsobit velké poškození.
Dioxiny jsou neúmyslným vedlejším produktem průmyslu. Hlavními zdroji dioxinových
sloučenin, unikajících do životního prostředí (95%), jsou spalovny odpadků, které pálí odpady
obsahující chlór. Dioxiny jsou také vedlejším produktem v mnoha výrobních procesech,
zahrnujících výrobu pesticidů, dezinfekčních prostředků, herbicidů a přísad do barviv. Jinými
umělými zdroji dioxinů jsou pak bělení papíru, výfukové plyny či tavba kovů.
Vystavení člověka vlivu dioxinů se pak děje přes vdechování výfukových plynů, prach
ve vzduchu, znečištěnou půdu a spotřebu potravin. Z těchto zdrojů jsou hlavním kanálem právě
potraviny, kdy dioxiny znečištěné krmivo vstupuje prostřednictvím zvířecích produktů
do lidského těla při jejich konzumaci. Dioxiny se hromadí v podkožním tuku a vzhledem k jejich
chemické stabilitě je velmi těžké se jich zbavit.
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Původcem belgické dioxinové krize byla firma Verkest, závod
na zpracování tuků a olejů, která zřejmě dodala osm tun
živočišného tuku kontaminovaného motorovým olejem, který
obsahuje dioxin, deseti producentům krmiva v Belgii, jedné
ve Francii a jedné v Nizozemí. Znečištěné živočišné tuky byly
použity k výrobě krmiva, které bylo posléze prodáno více než
2000 farmám, čímž byla kontaminace následně široce rozšířena.
Potenciálně zasažené a od té doby zakázané produkty obsahují
zejména drůbež, vejce, vepřové maso, hovězí maso, mlékárenské
výrobky a příbuzné vedlejší produkty.
Bezpečnost potravin se týká celého světa a jakýkoliv problém
zahrnující jídlo většinou způsobí celosvětovou obavu.
28. května 1999 Belgie vyčistila regály od všech potenciálně
kontaminovaných drůbežích produktů a produktů z vajec. Když byly zprávy o kontaminaci
odhaleny, způsobilo to velký zmatek nejen v Belgii, ale i v ostatních zemích, které odtud
dovážejí drůbeží a vaječné produkty. Tyto země jedna po druhé přijaly velmi přísná opatření
vůči dovozu belgických masových a vaječných produktů. Evropská unie se ujala vedení,
postavila mimo zákon prodej a dovoz kontaminované drůbeže, vepřového masa a dobytka
ve všech patnácti členských zemích, které společně zavřely své dveře dovozu belgického masa,
vajec a mlékárenských výrobků.
Protože Belgie je jedním z hlavních světových producentů masa a ostatní země Evropy
mohou importovat kontaminované maso nebo produkty, i Spojené Státy zakázaly dovoz veškeré
drůbeže a vepřového masa ze zemí Evropské unie. Mezi ostatní země, které uvalily zákaz
na dovoz belgických potravin, patří například Jihoafrická republika, Saúdská Arábie, Republika
Kongo a Sierra Leone, Hong Kong, Taiwan, Thajsko, Singapur, Jižní Korea, Japonsko, Malajsie,
Filipíny a Čína. Všechny tak učinily nenadále a z jediného důvodu – dioxiny se často objevují
v různých médiích a způsobují mimořádnou paniku mezi spotřebiteli.
Tato potravinová krize, největší od aféry s nemocí šílených krav, dosáhla ještě širšího
rozsahu. Již způsobila mnoho ztrát politických a ekonomických, přesto však účinek na zdraví
spotřebitelů je těžké odhadovat. Mezitím bylo již nalezeno v Hensonu v Německu hamburgerové
maso kontaminované dioxiny v míře pětkrát převyšující bezpečnostní normu. Naštěstí toto maso
nebylo ještě uvolněno na trh. Také zpráva z americké univerzity v New Yorku ukázala,
že množství dioxinů v americkém vepřovém mase dosáhlo jedenáctinásobku obsahu v belgickém
mase. Zpráva také ukázala, že vepřové maso v amerických supermarketech obsahovalo
11,8 mikrogramu karcinogenní substance na gram masa.
V poslední době vytvářely problémy související s potravinami paniku mezi spotřebiteli.
Belgický deník „The Belgian Freedom Daily“ denně otiskoval redakční články s dotazem:
„Jestliže jsou hormony v hovězím mase, dezinfekční substance v sýrech, prasečí horečka
a antibiotika ve vepřovém mase, rtuť v rybách a nyní karcinogenní substance v kuřatech a
vejcích..., pak se otázka „co budeme mít dnes k večeři?“ stává velmi vážnou. Ve skutečnosti je
odpověď celkem jednoduchá – začít se od nynějška držet vegetariánské stravy!
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Vím, proč mne sem Bůh poslal
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 104
16.května 1999
Výběr z tiskové konference v hotelu Armenia
originál v angličtině

Na tiskové konferenci Nejvyšší Mistryně Ching Hai bylo přítomno mnoho reportérů obou
vládních i soukromých televizních stanic i redakcí novin, aby s ní udělali interview. Tiskovou
konferenci navštívili zástupci následujících médií: Národní TV, „Ayg“ TV, „Aysor“ (týdeník),
„Ayo“ (týdeník), „Senzace“ (týdeník), „Iskra“ (deník), „Co, kde, kdy“ (týdeník), „Urartu“
(týdeník), „Hobby“ (měsíčník), „Mayr Hayernik“ TV a „Nový čas“ (týdeník).
Otázka: Hovořila jste o charakteristických rysech každého národa a řekla jste, že každý národ je
specifický ve své povaze. Je však cesta k lásce a nebi stejná pro všechny národy? To je první otázka a
druhá je: možná tato cesta k lásce a nebi je příliš úzká pro národy, možná je jen pro jednotlivce, pro jednu
osobu.

Mistryně: Je to správně? Ne, já si to nemyslím. Samozřejmě, bylo by nádherné, kdyby každá
země šla cestou Ježíše, cestou lásky a následovala Jeho příkladu, ale samozřejmě musíme vzít
v úvahu, že každý jedinec má Boha uvnitř sebe a musí se sám rozhodnout, kdy a jak by Jej rád
následoval.
Ani ctnost nemůžeme nikomu vnutit. Jako květiny – můžeme je jen ukázat lidem a oni budou
mít rádi to, co se jim líbí. My jen sdílíme s ostatními to, co víme. Ale každý jednotlivec má svou
vlastní volbu a svobodu.
Otázka: Od té doby, co se rozšířilo křesťanství, každý národ jej přijal v závislosti na svých tradicích a
kultuře. Nyní tedy o Vašem učení, o Vaší filozofii – nebojíte se, že bude přijata každým národem
individuálně dle jeho kultury a tradic?

Mistryně: To je záležitostí fyzického hlediska a hlediska tradic, ale uvnitř každého z nás je
království Boha, přebývá v nás Duch Svatý, a tento Duch Svatý bude vědět, jaká je jediná Pravda
a jediná cesta k Bohu.
Otázka: Tedy, co víte o křtu vodou a křtu duchem a jaký je Váš názor na tyto dva druhy křtů? A Vy
víte, že během modlitby lidé mnohdy hovoří nebo používají různé jazyky a modlí se v různých jazycích.
Když se modlí, používají jazyk, který normálně neznají, například čínštinu či arabštinu, kterou tyto osoby
běžně neumí.

Mistryně: Oni zčistajasna hovoří těmito jazyky.
Otázka: Ano, podvědomě.

Mistryně: Chcete se mě tedy zeptat, proč?
Otázka: Ne. Jaký je Váš názor? Je to od Boha? Nebo je to od... já nevím?

Mistryně: Odpovím vám. Nejprve k první otázce „Je křest vodou, nebo křest Duchem Svatým?“
Svatý Jan Křtitel řekl, že není pochybnosti o tom, že já křtím vodou, ale Ten, který přijde po mně,
který je větší, On bude křtít Svatým Ohněm nebo Svatým Duchem. Je vám to jasné? A číslo dva...
Lidé se někdy koncentrují velice silně; jdou do různých úrovní vědomí a mohou vstoupit
do některé ze svých minulých existencí. Mohou vzít minulé zásoby znalostí, kdy byli Číňanem
nebo se učili čínsky v některém jiném životě. A to je důvod, proč tak mohou hovořit znovu,
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jen v tu chvíli. To je jedna cesta. Je tu ještě jiný fenomén, jako astrální bytí nebo zesnulý duch
zbavený těla, který se zmocní této osoby, když si toho on či ona není vědoma, a pak použije toto
tělo k mluvení svým vlastním jazykem. Jen velice zřídka je to přímo od Boha.
Otázka: Dozvěděli jsme se, že jste velkou část Vašeho života věnovala boji proti jedné z největších
špatností na světě – AIDS. Nyní, jak víte, v Arménii jsme objevili lék proti AIDS. Udělala jste něco, abyste
se o něm dozvěděla nějaké informace, protože je to drženo v tajnosti?

Mistryně: Ach, měla bych se o tom něco dozvědět. Měli byste to odkrýt. Měli byste to sdělit
celému světu a nedržet to jako tajemství. Prodejte to, vydělejte peníze nebo něco, ale hlavně to
nedržte v tajnosti. Zařiďte, aby všichni vědci přišli sem a přijali nejlepší nabídku pro lidstvo.
Také proslavíte Arménii! Lidé přijdou sem a budou ctít vaši vlast. Prosím, řekněte to vládě.
Prosím, odkryjte to. Nyní již to není tajemství. Je to na kazetě, a já to budu přehrávat všude.
(Smích) Oni sem přijdou klep-klep-klepání!!! (Smích)
Otázka: A poslední otázkou je: „V jaké řeči se modlíte. Jaká je Vaše mateřština?“

Mistryně: Bůh rozumí všem jazykům.
Otázka: Protože, jak každý ví, lidé se modlí ve svém mateřském jazyce a mohou mateřským jazykem
hovořit od narození.

Mistryně: Dobře, já se modlím ve všech jazycích. Bůh rozumí všemu. A já se nemusím dokonce
více modlit; On rozumí dříve, než začnu. Někdy řekne: „Ne.“ A já řeknu: „Ještě jsem nic
neřekla!“ Bůh ví všechno. Když se modlím, znamená to, že On ví, co chci, a tak to je. Nemusím
ani říkat „Otče, prosím“ nebo něco. Protože se neodvážím postavit svou vůli nebo přání nad
Jeho. Já jenom říkám: „Nejvyšší Mistře, Ty znáš problém, nyní je to na Tobě.“
To je moje modlitba a On mi řekne, co dělat. Já Mu neříkám, co dělat. Modlení je způsob, jak
Mu říkat, co dělat. Dělávala jsem to tak – nemám odvahu to dělat více. Protože jsem se naučila,
že Jeho přání je vždy nejlepší. Naučila jsem se, že když někdy vidím nějakou osobu v nesnázích
a přála bych si, aby to Bůh vyřešil, On to potom vyřeší, a potom to zrodí další problém, nemohu
stále žádat donekonečna. Takže jen řeknu: „Ano, je to na Tobě, Otče,“ – a on se postará lépe.
Otázka: Promiňte, ještě jedna otázka.

Mistryně: Neomlouvejte se, jsem tu pro vás.
Otázka: Podle Bible ženy nesmějí kázat.

Mistryně: A co první Svatá v Arménii (Ripsime), která sem přinesla křesťanství? Kdo byla?
Otázka: Ano, já vím. Ale věc se má tak, že bych rád slyšel Váš názor.

Mistryně: Souhlasím s vámi, my ženy bychom neměly kázat – je to únavná práce. Pokud se
na sebe díváme jako na ženy, neměly bychom, ale pokud věříme Bibli a Ježíšovi, který řekl že
my jsme chrám Boha a Duch Svatý přebývá v nás, pak můj Duch Svatý a Jeho Duch Svatý je
tentýž. Jaký je rozdíl mezi mnou a Jím. Ano, první žena, která přinesla křesťanství do Arménie,
byla velmi půvabná a kázala dobře. Je to jasné. (Potlesk)
Děkuji vám za velmi laskavé a láskyplné dotazy. V blízkosti médií jsem jen zřídka: jen tehdy,
když je to absolutně žádané a nezbytné. Jako někdy, když je to již připraveno a nějací důležití
lidé to zorganizovali a já jsem se k tomu zavázala. Nevypadám stydlivě, ale jsem velmi stydlivá,
skutečně, a je moc dobré, že jste mě tak dobře chránili, a jsem vám velmi, velmi vděčná. Ať vám
Bůh požehná. Možná, že duch arménských lidí je takový. Kamkoliv jdu, lidé mě chtějí objímat a
líbat a děti mi nosí květiny. Jsou tak nádherné. Jste tak milí lidé, tak laskaví. Bůh vám žehnej
více.
www.spojeniesbohom.sk
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Odkazy na Internetové stránky
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
www.suprememasterchinghai.org
Oficiální stránky The Supreme Master Ching Hai International Association
(anglicky, čínsky)
www.godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(USA: anglicky, německy, španělsky, čínsky, korejsky ...)
http://www.godsdirectcontact.com
(USA: anglicky, německy, španělsky, čínsky, korejsky...)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/
(Formosa: čínsky, anglicky)
www.Godsdirectcontact.org.uk
(Velká Británie: anglicky)
www.godsimmediatecontact.org
(Japonsko: japonsky)
www.direkter-kontakt-mit-gott.org
(Rakousko: německy)

www.spojenisbohem.cz
www.godsdirectcontact.cz
(Česká republika: česky)
meditace@spojenisbohem.cz
E-mail: čeština

www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

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

