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Proč potřebujeme žijícího Mistra? 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 108 
31.března 1989 

Formosa 
originál v čínštině 

 
 
 
 

Mnoho lidí se mne ptá: „Proč musíme najít žijícího osvíceného Mistra, aby nám předal Boží 
sílu do našeho světa? Slyšeli jsme, že Boží síla je všudypřítomná. Nemůžeme se prostě jenom 
modlit a žádat Ho, aby nás požehnal? Proč potřebujeme žijícího Mistra?“ Já bych si přála, aby 
tomu tak bylo, že síla Boha by nás mohla požehnat přímo a pomohla by nám stát se osvícenými, 
dosáhnout svatosti, vstoupit do království nebeského, poznat pravdu a dosáhnout té požehnané 
dimenze, kterou hledáme. Ale Stvořitel to nezorganizoval tímto způsobem. Podívejme se 
na tento svět. Pokud chceme mít děti, musíme se nejdříve oženit. Bůh neudělá „hola hop“, 
nestvoří dítě a nespustí ho nebo ji dolů z nebe přímo před nás. Pokud chceme rýži nebo zeleninu, 
musíme zasít semínka a farmář je musí obdělat, aby sklidil dobrou a hojnou úrodu. Nevíme, kdo 
ustanovil toto právo vzniku, ale bez toho by náš svět byl chaosem. Každý by se modlil za cokoliv 
a všechno, co by chtěl. Naše běžné lidské mysli jsou ignorantní. My prosíme často o špatné věci, 
a tím bychom otočili svět vzhůru nohama. Na druhé straně nemusí být nakonec toto právo tak 
špatné. 

Červi, například, převrátí nebo změní kyselou a sterilní půdu na úrodnou a ornou půdu. Proč 
tuto práci neudělal Stvořitel? My nevíme. Faktem je, že díky zemským červům máme dobrou 
ornici pro farmaření. Červi dělají nějakou službu stejně tak jako lidé. Například muž a žena 
mohou společně stvořit děti, které nemohou být stvořeny tím, že se opakují nějaké mantry, nebo 
pomocí nějaké mystické práce Stvořitele. Je řečeno, že: „všechny cítící bytosti mají Duchovní 
Podstatu“, ale my nevíme, jak k tomu došlo. My také víme, že Ježíš Kristus jednou řekl, že my 
všichni jsme Božími dětmi! Ale my nerozumíme tomu, jak to vlastně je. Být dětmi Boha 
znamená, že my máme schopnost vytvářet. Bez nás by nemohli být žádní lidé nebo děti. 
Dokonce i Spasitel se musí narodit lidem, aby mohl přijít na tento svět. Nemyslíte si, že lidé jsou 
skvělí? Všechny cítící bytosti mají vrozenou touhu po životě a tato přirozenost je silou Stvoření, 
milosrdná láska Boha. Jeho přání je, aby všechny cítící bytosti mohly žít a byly roztroušeny 
všude po celé naší planetě. 

My jsme děti Boha, ale přesto s Ním nemůžeme přímo komunikovat. Toto je pro nás velice 
těžké akceptovat, ale takový je zákon Stvoření. I když například víme, že naše děti jsou dětmi 
Boha, musí se narodit přes nás. Můžeme pěstovat jakýkoliv druh květin, ovoce nebo stromů na 
stejné půdě, ale každá rostlina absorbuje výživné látky, které potřebuje, a zplodí různé květy 
nebo ovoce. Stejně tak jako my jsme všichni zrozeni z Boha, všichni vypadáme jinak. Každá 
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osoba je individuální květinou, ovocem nebo stromem, který absorbuje rozdílné přísady. Tyto 
přísady jsou vlastně karmou v buddhistické terminologii. Co je přesně karma? Všechno, 
co děláme v tomto životě, nebo vše, co jsme dělali v minulých životech, se bude transformovat 
do magnetického pole a přitahovat podobné kvality do našeho těla, a udělá nás to tím, čím jsme. 

Můžeme říct, že se člověk může stát osvíceným Mistrem po mnoha životech duchovní praxe. 
Buddhistická svatá písma říkají, že svatosti může být dosaženo po trilionech letech praxe. Spíš je 
to proto, že potřebujeme získat mnoho kvalit a funkcí před tím, než se staneme perfektní a 
naprosto vybavení. To je velká pravda. Ačkoliv tato pravda vypadá, že kontrastuje s mým 
tématem „Okamžité osvícení a osvobození během jednoho života“! (Směje se.) Je to pravda, 
že to vezme triliony let nashromáždit to dokonalé osvícení, ale proč potom říkám „okamžité 
osvícení a osvobození v jednom životě“? Je to proto, že získáte okamžité osvícení, když přijde 
váš čas. Ti, kdo už duchovně praktikovali léta, stanou se osvícenými okamžitě! Jak by jinak 
věděli, že uplynulo bezpočet let? 

Po mnoho životů jsme měli spoustu osvícených Mistrů, patří k nim Ježíš Kristus, Shakyamuni 
Buddha, Lao Tsu, Chuang Tsu, Konfucius a Mencius, a stále je svět plný lidí. To znamená, že ne 
mnoho lidí bylo osvobozeno. Velice málo lidí bylo osvobozeno. Celou tu dobu jsme se 
přemísťovali přes „šest cestiček“, jak je buddhisté nazývají. Co je vlastně těch šest cest? Poté, 
co jsme byli andělé, spadli jsme z nebe, když přišel náš čas, abychom se stali zvířaty nebo 
hladovými duchy, nebo jsme šli do pekla, atd. Nikdy nemůžeme překročit těch šest cest 
přechodu, dokud jsme nedosáhli vyšší úrovně vědomí. Těch šest cest přechodu leží mezi třemi 
královstvími. Co jsou ta tzv. tři království? Ve vztahu k našemu světu jsou to tři další světy, 
do kterých můžeme stoupat, nebo klesat. Ale je velice těžké tam jít a podívat se do těchto tří 
světů. Abychom to dokázali, musíme podstoupit tu duchovní praxi. 

Rozdílné metody jsou jako rozdílné nástroje 
Můžeme dosáhnout druhého království tím, že budeme praktikovat Zen, tím, že budeme klást 

otázky, jako „kdo jsem, kdo jsi ty a kdo opakuje ta Svatá Jména?“, a opatrně jdeme přes záhady 
Zenu. Praktikováním jógy můžeme také dosáhnout prvního nebo druhého království, nebo 
nejvýše třetího království. Jenom tak daleko můžeme jít. My potřebujeme mocnější metodu, 
abychom šli za to, a to je metoda Quan Yin, která přináší okamžité osvícení. Pokud bychom 
chtěli jet do Kaohsiung v jižní části Formosy, mohli bychom jet motorkou nebo autem. Ale 
pokud se chcete dostat na nějaké ostrovy Peunghu, musíte jet člunem, a na vzdálená místa, jako 
jsou Spojené státy, letět letadlem, to je rychlejší. Proto pokud se chceme přemístit přes tři 
království, potřebujeme nějaké těleso nebo něco, co nám může pomoci dostat se za tato 
království. Toho nemůžeme dosáhnout kladením otázek ve světské řeči. Nezáleží na tom, jak 
účinný je náš světový jazyk, je to stále jazyk tohoto světa. Nezáleží na tom, jak rychle auto může 
jet, je to prostředek, který se pohybuje pouze po cestě. Nemůže přejet oceány a přeletět 
vzduchem. 

Podobně je zde spousta metod duchovní praxe. Představila jsem vám nějaké metody, abyste 
mohli praktikovat doma, protože potřebuji, aby někteří lidé, kteří s námi byli včera, dostali 
podporu. Je zde spousta jiných metod, ale já bych vás je nemohla všechny učit, i kdybych chtěla. 

www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina    +420 608 265 305 čeština, angličtina 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       5 

Já vám mohu nabídnout jakoukoliv metodu, kterou vy chcete, ale některé jsou více 
nebezpečné a některé jsou bezpečnější. Metody, které jsem vás včera učila, jsou ty 
nejbezpečnější. Je to bezpečné i pro ty, kteří nejsou se mnou v kontaktu. Je lepší nepraktikovat 
jiné metody, pokud nemůžete být po mém boku každý den! Jinak byste si po nějakém čase mohli 
vyvinout mentální, fyzické nebo jiné problémy. To je důvod, proč vás to neučím. 

Mnoho Indiánů stále dnes praktikuje velice komplikované metody, protože se jim přihodilo, 
že potkali takové mistry. Spíše mají více komplikovaný osud, ale tak to oni praktikují. Například 
vezmou čistý, měkký, úzký ústřižek látky, asi 5 metrů dlouhý, a srolují ho. S pomocí trošky vody 
spolknou tu látku a kousíček jim zůstane venku. Potom dělají nějaká zvláštní cvičení, aby 
vyčistili svůj žaludek a střeva před tím, než tu látku pomalu vytahují ven. Je zde spousta dalších 
zvláštních metod, o kterých já zde raději nebudu mluvit, protože neznějí dobře. Například oni 
praktikují na mužských nebo ženských orgánech, což, myslím, nebudeme rozebírat pro strach, 
který by mohlo mít mnoho starých dam, a mohly by utéci domů! (Mistryně a všichni se smějí.) 
Někdy si sunou látku do nosu a potom ji tahají pomalu ven. Tím si čistí nos, a považují to 
za čištění své karmy. Já si nemyslím, že karma může být vyčištěna nějakou látkou. Ta může být 
vyčištěna pouze cestou zásluh, ctnosti, benevolence a síly, která přichází z duchovní praxe. 
Pokud je karma nedotknutelná a vzniká v mysli, je jediná pravda, že ji můžeme vyčistit zase 
jenom myslí. 

V Indii dnes mnoho lidí stále praktikuje vysoko v Himálajích. Jsou zde místa velice vysoko, 
kde je extrémně studený vzduch, kam normální lidé nikdy nevkročí. Tito lidé scházejí dolů 
pouze jednou za měsíc anebo spoléhají na jídlo přinesené jinými lidmi. Oni praktikují vážně a 
nikdy neopouštějí hory. Aby dosáhli těchto míst, musejí cestovat pěšky nebo levitací. Oni chodí 
stejně tak jako létají. Nikdo se s nimi nemůže honit. Oni nemohou nosit žádná zavazadla, proto 
musejí nejdříve praktikovat zvláštní metodu zahřívání, aby transformovali teplo ze solar plexu 
do ostatních částí těla. To je udrží teplé a nemusí mít žádný oděv. Nebo se mohou přikrýt kusem 
tenké látky a jít celou cestu vzhůru. I když je to velice dlouhá cesta, nemohou si vzít moc věcí. 
V těch zasněžených horách nejsou žádné motocykly. Jeden špatný krok a skončili by na dně 
hlubokých gigantických údolí. Nebylo by nutné recitovat mantru smrti, protože by se 
zredukovali na ducha předtím, než by vyslovili první jedno slovo. Oni musejí praktikovat 
spoustu různých metod, aby v těchto místech přežili. 

Milarepa, dobře známý mistr ezoterické sekty v Tibetu, praktikoval spoustu metod, aby mohl 
přežít v Himálajích. On praktikoval levitaci, takže mohl létat. Také praktikoval metodu 
zahřívání, takže si mohl zahřívat celé tělo. Nenosil žádné oblečení. Když náhodná lavina odřízla 
cestu, hladověl 3 – 4 měsíce, protože po tu dobu nepřišel nikdo, kdo by mu nabídl jídlo. 
Ve starých dobách byla doprava nepohodlná a nevhodná a život byl velice jednoduchý, proto 
lidé praktikovali mnoho různých druhů metod. My také dnes můžeme praktikovat tyto metody, 
ale většina moderních lidí je psychicky slabá a mentálně vyčerpaná. Nemají trpělivost jít touto 
závratnou cestou a praktikovat tolik komplikovaných metod. Velice málo lidí může vydržet 
himálajské klima. Když jsem já byla v Himálajích, bylo velice těžké si tam vařit nějaké jídlo. 
Trvalo velice dlouho, než se jídlo začalo vařit, protože tlak vzduchu byl nízký. Jídlo zůstávalo 
studené, ačkoliv jsem to dlouhou dobu vařila. Dívala jsem se na to a ono se to dívalo na mne a 
prostě se to nevařilo, takže jsem to jednoduše jedla syrové poté, co jsem to omyla v řece Ganze. 
Chutnalo to také dobře. I když to byla trpce studená, divoká zelenina, která rostla v Himálajích. 
Byla jsem velice překvapená. Divoká zelenina je jedlá, ale nesmí se toho jíst moc, protože pak 
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budete vypadat jako ona – nazelenalí a vlasatí. (Mistryně se směje.) To byl důvod, proč 
Milarepovo tělo bylo pokryto zelenkavými vlasy, když opouštěl Himálaje. Když ho lidé viděli, 
tak se ptali: „Jste bardoba?“ Bardoba je tibetský název pro „ducha“. (Mistryně a všichni se 
smějí.) On odpověděl: „Ne! Já jsem člověk!“ Potom se lidé ptali: „Když jste člověk, proč 
vypadáte takhle? Proč máte po celém těle zelené vlasy?“ Ano! Staneme se tím, co jíme. 

To je to, co se stává našemu fyzickému tělu. Mentálně nás  naše myšlenky  dělají takové, jací 
jsme. Už jsme o tom předtím všichni slyšeli. Ale proč potom nemůžeme dosáhnout Pravdy 
jenom tím, že si budeme myslet, že jsme jí dosáhli? Nebylo by to jednoduché? Můžete jít domů a 
zkoušet myslet si každý den: „Dosáhl jsem Pravdy. Dosáhl jsem Pravdy. Dosáhl jsem Pravdy…“ 
Uspějete? Nemusíte recitovat toto! Je to marné. Pokud nemáte osvíceného Mistra, recitování je 
marné. Mnoho lidí recituje stále jméno Amitabha Buddhy, ale nikdy se nestanou Amitabha 
Buddhou. Ale pokud potkáme Mistra, který dosáhl Pravdy, a on/ona nám řeknou, jak toho 
dosáhnout, potom to je užitečné. 

Proč nemůžeme kontaktovat 
Božskou sílu přímo? 

Proč je to tak zvláštní? Zrovna nyní jsem říkala, že se mne mnoho lidí ptá: „Proč musíme mít 
osvíceného Mistra, abychom získali přenos metody? Proč nemůže být Boží síla transformována 
přímo k nám? Když Bůh svatý je všudypřítomný a odpovídá na všechny modlitby, proč se nám 
jednoduše nezjeví přímo, než aby to dělal přes obyčejnou lidskou podobu?“ Zde je odpověď. 
Je pravda, že Bohyně milosrdenství je všudypřítomná, ale my Ji nemůžeme nikdy zachytit. My Ji 
nemůžeme vidět, dokonce i kdyby stála přímo před našima očima, protože naše myšlenky a 
vibrace jsou příliš hrubé a naprosto rozdílné od Jejích. U bytostí, které dosáhly nějakého určitého 
osvícení, jsou vibrace jejich těl tak útlé, že se nám zdají neviditelné. 

V knize „Životopis jogína“ Paramhansa Jógánanda, známý indický jogín, který praktikoval 
velice dobře, zmínil svého starého mistra Babaji, nesmrtelného, který žil přes tisíc let! Žil velice 
dlouhou dobu v Himálajích! Jednoho dne jeho tisíc let starý mistr přišel navštívit svého mistra. 
A jeho mistr, velice nadšený, mu šel dovnitř připravit čaj. Když vyšel opět ven, Babaji nebyl 
nikde k nalezení! Proč? Protože se schovával v paprscích slunce! Já jsem vám tuto historku 
vyprávěla již dříve. Jak se můžeme skrývat ve slunečním svitu? Můžete si představit člověka, 
který se ukrývá ve slunečním svitu a udělá se neviditelným pro ostatní? Je fakt, že jenom lidé, 
kteří duchovně praktikují, tomu mohou rozumět. Jedna z našich praktikujících teď právě napsala, 
že já někdy zmizím. „Kam mohla jít? Fyzické tělo má svoji váhu, jak mohla utéct pryč tak 
rychle? Jak se mohla ztratit nikam? Ona se ukryla ve světle tak, aby ji lidé nemohli najít!“ 

 Některá těla jsou velice útlá a my je nemůžeme vidět, dokud naše nebeské oči nebudou 
otevřené. My je přestaneme vidět, když se naše obyčejná lidská mysl pohne. Když meditujeme 
Metodu Quan Yin, někdy vidíme úroveň Boha. Najednou se staneme přešťastní a Bůh se nám 
zjeví. Bojí se nás Bůh? Ne! Bůh zmizí, protože naše mysl není dále sama sebou. Poté, co jsme 
praktikovali a dosáhli lepší úrovně, místo toho, abychom viděli naplno osvícené osoby, my sami 
se staneme plně osvícenými bytostmi. To je velice vysoká úroveň, které může dosáhnout jen 
velice málo lidí. Kromě lidí, kteří praktikují Metodu Quan Yin, se nezdráhám říci, že nikdo 

www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina    +420 608 265 305 čeština, angličtina 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       7 

dosud této úrovně nedosáhl. (Potlesk) A ne každý, kdo praktikuje Metodu Quan Yin, může toho 
dosáhnout. Včera jsme mluvili o mistru Chinshan, který měl výjimečnou a neuvěřitelnou léčící 
schopnost. Víte, jak léčil lidi? Užíval tělesné špíny, chrchlů, vodu po koupeli, maz z uší, sekretu 
z nosu, atd. Chtěli byste si vzít tuto medicínu? (Směje se.) 

Dokonce i když k nám přijdou osvícení Mistři, je pro nás obtížné dostat jakékoliv požehnání, 
protože máme odlišné srdce. I když se zjevili do fyzického těla, stále máme potíže v ně věřit, a to 
už nemluvím o tom, když jsou neviditelní a nedosažitelní. Většina z nás nemůže recitovat Svatá 
Jména s nerozdělenou koncentrací, protože my nevěříme v minulé nebo budoucí Mistry, které 
nemůžeme vidět. To je problém! Chceme v ně věřit, ale nedovedeme to jednoduše proto, že je 
nemůžeme vidět. 

Jednoho dne byl mistr Chinshan  požádán, aby léčil fyzickou osobu, ženu vysokého 
důstojníka. Jakmile vešel do domu, objal a políbil tu ženu, plivl jí chrchel do jejích úst. Žena 
utekla. Ona nikdy předtím takového mistra nepotkala. Samozřejmě byla naštvaná, a její 
rozzlobený manžel ji vzal okamžitě pryč. A když jiná žena slyšela o tomto incidentu, 
lamentovala: „Jaká velká škoda! Ty nevíš, jak on léčí lidi. Všechno z jeho těla je zázračný lék.“ 
I když je to pravda, nemůžeme vinit většinu lidí, protože pro normální lidi je nemožné, aby to 
spolkli. Kdybych to byla já, určitě bych to neakceptovala! (Mistryně se směje.) Omlouvám se 
panu Chinshanovi. (Mistryně a všichni se smějí.) Jenom jsem upřímná. 

Nejvyšší cesta, jak zachránit svět 
Někdy si netroufají jít osvícené osoby ven, aby zachraňovaly lidi, protože svět je vzhůru 

nohama. My vidíme skutečně dobré věci jako špatné. Obráceně, my považujeme ďábelské věci 
nebo drogy, které nás činí arogantními, nemocnými nebo naštvanými, jako dobré. Ale stejně, 
někteří osvícení Mistři nepoužívají tyto metody, protože zvýhodňují jenom několik lidí. 
Nemůžeme obviňovat cítící bytosti, protože jejich obyčejné mysli myslí jinak a jejich koncepty 
nemohou být změněny okamžitě. Proto já užívám více pohodlné metody, protože vím, že tyto 
metody nejsou proveditelné. Jak můžeme dělat věci těmi způsoby v této době? To bylo dokonce 
neakceptovatelné tehdy. Mnoho lidí si netroufalo přijmout jeho léčení a odešli stejně tak 
nemocní, jako přišli. 

Někteří osvícení Mistři nepotřebují užívat tuto metodu. Oni neužívají žádnou metodu. Slyšeli 
jsme, že opakování jména Amitabha Buddhy nebo Bohyně Milosrdné nám může pomoci a 
ochránit nás. Není to mnohem pohodlnější? Opakováním jména Bohyně Milosrdné my můžeme 
uskutečnit náš sen zplození syna, získat povýšení, mít delší život nebo se přeměnit do mužského 
těla. Stejně je tento druh osvíceného mistra zřídkavý! My jsme mohli slyšet o Bohyni Milosrdné 
a Amitabha Buddhovi, ale oni sem přijdou jen zřídka! Kromě toho je spousta lidí, kteří neměli 
šanci slyšet jejich jména! Vezměte si například lidi v Africe. Jak by oni mohli vědět o  Bohyni 
Milosrdné nebo Amitabha Buddhovi? Takže potom by byli zbaveni spásy napořád? Nebyla by to 
velká škoda? Pojďme zapomenout přechodně na Amitabha Buddhu a na Bohyni Milosrdnou a 
zaměřit naši pozornost na fantastičtější osvícené Mistry. My nepotřebujeme opakovat jejich 
jména. Dokonce ještě dříve, než jsme se o nich dozvěděli, oni nás už chránili. Oni jsou 
Nejvyššími Mistry a vyskytují se extrémně zřídka. I když přijdou na tento svět, my je 
nepoznáme. I když nám říkají: „Já jsem osvícený Mistr“ – my jim nevěříme. Samozřejmě. Oni si 
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většinou nedělají takové nároky. Takže jak my se o nich dozvíme? Je extrémně náročné potkat 
velké mistry, kteří mohou zachránit naše životy. 

Není vždy užitečné ustavičně opakovat jméno Bohyně Milosrdné, protože Ji nemůžeme vidět. 
My můžeme pouze doufat, že Bůh Ji zjeví a inkarnuje na tento svět a že s námi bude 
komunikovat pomocí fyzického těla. Jenom tehdy tady bude pro nás naděje. Jak jsem se zmínila 
včera, že když Bůh sem přijde, nemusí být oblečen do takových šatů, jak si ho my 
představujeme, takže se cítíme zklamaní. Cítící bytosti vždy budou zklamané, protože dokonce 
ani Bůh nemůže uspokojit mysl každé osoby. Někteří lidé by Ho měli rádi v mužské podobě, 
ostatní by dali přednost ženské podobě. Proto je lepší o tom přemýšlet dříve s naší obyčejnou 
lidskou myslí a pokusit se to vidět takto: „Ať je to muž, nebo žena, ať je velký, nebo malý, 
ať vypadá jakkoliv, my Ho přijmeme!“ Měli byste to zkusit tímto způsobem. (Potlesk) 

Mistrův velký příslib 
Když jsem poprvé přišla na Formosu, navštívila jsem sedmidenní setkání opakování jmen 

svatých, kde jsme museli opakovat jména svatých po sedm dní. „Namo Amitabha Buddha, 
Namo Goddess of Merci, Namo…„ Celý dlouhý den jsme opakovali jména tří až pěti svatých 
nonstop, dokud naše hlasy úplně neochraptěly, než jsme šli domů. To je to, co děláte na těchto 
setkáních, kde se opakují svatá jména. Měla jsem nějakou odpověď, když jsem opakovala ta 
svatá jména. Potom jsem praktikovala Metodu Quan Yin, ale do té doby jsem neměla co dělat, 
a chtěla jsem vypozorovat, jak lidé z Formosy praktikují duchovně. Takže jsem navštívila 
nejznámějšího Zen mistra. Mně se líbili duchovní lidé, kteří praktikovali, bez ohledu na jejich 
úroveň. Líbila se mi jejich touha po Pravdě, jejich jednoduchý životní styl a jejich milosrdný 
příslib zachránit cítící bytosti. Všichni se mi líbili. 

Když jsem s nimi opakovala svatá jména, dostala jsem nějakou odpověď a zkontaktovala 
jsem se s Amitabha Buddhou. Na mysl mi přišla myšlenka. Pocítila jsem, že cítící bytosti velice 
trpěly, takže jsem začala plakat. To bylo během rituálu, a my jsme opakovali jméno Amitabha 
Buddhy, ale mně tekly slzy. Stěžovala jsem si Amitabha Buddhovi, že „cítící bytosti mají 
takovou velkou bolest, ale ne všichni znají vaše svaté jméno. Do té doby, než se naučí opakovat 
vaše jméno, mohou odejít do pekla!“ A potom jsem řekla: „Měla bych se stát Buddhou 
(osvíceným Mistrem) jednoho dne, lidé nebudou muset recitovat moje jméno. Jakmile budu 
vědět, že někdo trpí, půjdu a pomohu!“ (Potlesk) 

Každá přísaha, která je vyslovena upřímně, bude zrealizována. To je moje osobní zkušenost. 
Já jsem udělala předtím několik příslibů a všechny z nich se uskutečnily. Chtěla bych se o to 
s vámi podělit. Chtěli byste skutečně pomoci cítícím bytostem? Prosím, abyste byli upřímní, a té 
Pravdy dosáhnete rychle! Pomáhání ostatním je nejrychlejší cesta, jak dosáhnout Pravdy. Ale vy 
také musíte praktikovat Metodu Quan Yin. Když toužíme dosáhnout Pravdy, naše upřímnost se 
dotkne Boha. Když chceme pomoci trpícím cítícím bytostem, naše upřímnost se dotkne 
nebeských bytostí a najednou se náš příslib začne realizovat. Ačkoliv ten příslib nebude 
realizován okamžitě, kdy je vysloven. Musíme pracovat tvrdě, abychom našli osvíceného Mistra. 
Mistr se objeví, což ukazuje, že váš čas přišel! Když uděláme takový velký příslib, Mistr se 
objeví a podporující bytosti přijdou, aby nám pomohly. Velice brzy budeme osvícení a získáme 
Pravdu! 
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Obyčejní lidé nedělají takové velké přísahy, ale dělají takové přísliby, jako že by chtěli, aby 
jejich děti dostudovaly s nejlepšími známkami, aby se jejich dcera dobře vdala za vysoce 
postaveného člověka, nebo chtějí také povýšení, nebo se chtějí stát nejkrásnější ženou na světě. 
Několik lidí zapomíná na své vlastní životy a požehnání, aby vytvořili přísahy z celého srdce pro 
dobro ostatních. Samozřejmě jsou to lidé, kteří duchovně praktikovali v minulých životech, proto 
takové vznešené ideály byly zaznamenány v jejich podvědomí. Nikdo jim to neříkal! Kromě 
toho nás ostatní lidé nejsou schopni ničemu učit. Je pravda, že mnoho lidí učí ostatní. Například 
my všichni máme nějakou víru. Mnozí věří  a vědí o buddhismu, o trpělivé Bohyni Milosrdné a 
o milujícím Ježíši Kristu. My všichni víme o těchto věcech, ale my nevyvíjíme velice 
mírumilovného a milujícího ducha. Někdy děláme stejné přísliby, jako dělali oni, ale my to 
nemyslíme upřímně! Myslíme si, že jsme upřímní, ale poté, co jsme udělali tento příslib, 
se začneme bát: „Oh, ale jdi, já jsem si dělal jenom legraci!“ (Mistryně a všichni se smějí.) To je 
důvod, proč velice málo lidí uspěje ve své duchovní praxi. 

K tomu, abychom uspěli, musíme být velice upřímní a praktikovat velice pilně s pomocí 
velkého Mistra. Proč potřebujeme velkého, osvíceného Mistra? Právě jsem vysvětlila proč. 
Nechte mne, abych vám ještě něco osvětlila. Semínka rýže mohou vyrůst v úrodu a růst na poli. 
Pokud není nikdo, kdo by zasel tato semínka do vlhké půdy, ona nevypučí. Poté, co vypučela, 
pokud tady není nikdo, kdo by se o ně staral a přesadil je do řádek, pohnojil je a zbavil je hmyzu 
a zavlažoval je, nemohou také přežít. Dokonce i v životě jsou věci, které potřebují pozornost 
experta, aby z toho bylo ovoce, a o to více, když chceme dosáhnout Pravdy. Nemůžeme uspět 
tím, že budeme slepě hledat sami anebo hledat vedení od nějakého jiného obyčejného člověka, 
který není expert. My potřebujeme osvíceného Mistra, protože dokonce i poté, co jsme osvícení, 
stále potřebujeme pozvedat naši úroveň a vyvíjet naši nově otevřenou moudrost. Jinak by to 
vadlo a zemřelo. 

Metoda jednoty 
Hodně lidí si myslí, že denní opakování svatých jmen je dostatečně dobré, ale já si to 

nemyslím! Včera jsem vám říkala o mnohem mocnější cestě, jak přeříkávat ta svatá jména, ale, 
prosím, neobviňujte mne, pokud se nemůžete stát zcela osvícenými, protože nikdo nemůže 
dosáhnout svatosti pouze jejich opakováním. Proč? Protože to je „metoda rozlišování“. Rozlišuje 
to mezi Bohem a „Já“. „Já“ opakuji ta svatá jména a „Já“ uctívám Boha, ale to nezahrnuje ten 
koncept „Já jsem Bůh“. Vy potřebujete jinou metodu, abyste dosáhli statutu té úrovně „Já jsem 
Bůh“. Ve skutečnosti to není skutečně metoda. Spíš je to přenos, neviditelná síla, předávání 
od osoby, která už dosáhla mistrovství, anebo žákem, který je pověřen tímto Mistrem. Nemusíte 
se to učit od Mistra. Můžete se učit od žáka, kterého Mistr poslal, aby předal tu metodu! Pokud 
dal Mistr vnitřní povolení tomuto žáku, aby předal spojení, potom to bude pracovat! Můžeme 
tomu věřit. 

Milarepa byl jedním, který sedm let trpěl pod útlakem svého mistra, aby vyčistil svoji špatnou 
karmu, kterou získal, protože dříve používal černou magii. Jeho mistr mu odmítl dát metodu 
dříve než po sedmi letech. Během těchto sedmi let byl Milarepa tak zvědavý, že se snažil učit tu 
metodu za zády svého mistra, ale neuspěl. Jednoho dne Milarepa sestavil plán s pomocí 
manželky mistra, ona napsala dopis Mistrovým jménem a zapečetila ho jeho pečetí, když spal. 
Milarepa vzal dopis k jednomu z mistrových žáků, který žil daleko. Tento žák měl Mistrovo 
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povolení předávat metodu, takže Milarepa k němu šel s touto lží: „Mistr tě žádá, abys mi předal 
metodu.“ Tento starší žák mu věřil, takže vybídl Milarepu, aby si sedl, a začal mu předávat 
metodu. Ale to nefungovalo! Jak může někdo oklamat svého mistra? Milarepa si myslel, že jeho 
plán bude fungovat, a chtěl podvést moudrost Osvíceného Mistra. Neměl žádnou volbu, jenom 
se vrátit ke svému mistrovi a pokorně a s velkým úsilím jej prosit. 

My můžeme svěřit někomu, aby předával tuto metodu, a můžeme také to oprávnění odvolat, 
protože to je Mistr, a ne ta osoba, kdo tu metodu předává. Dokonce když já vám předávám 
metodu, je to síla Mistra, která to dělá, ne Ching Hai, toto obyčejné lidské tělo. Mistr znamená 
vnitřní Mistr! Když je naše vnitřní moudrost připravena přijmout zasvěcení, bude potřebovat 
pomoc a spolupráci síly zvenčí, a teprve potom to bude otevřeno. Například se předpokládá, 
že z vajíčka se vylíhnou kuřata, ale kvočna na nich musí sedět, aby jim každý den dávala teplo 
předtím, než se malá kuřata vylíhnou. Podobně my máme osvícenou přirozenost a moudrost 
uvnitř, ale bez vnější pomoci Mistra, který to otevře, to nemůžeme použít. To je přirozený zákon 
Stvoření, stejně tak jako vajíčka potřebují kvočny, aby na nich seděly a dávaly jim teplo. 
Dokonce když nejsou kvočny, musíme použít jiné adekvátní teplo, abychom jim pomohli se 
vylíhnout. Jinak by se ta mladá kuřátka sama nevylíhla. Stejným způsobem jsme slyšeli, 
že máme duchovní přirozenost a že Bůh nebo vyšší síla je všudypřítomná a může nám pomáhat 
kdekoliv a kdykoliv. Předtím, než jsme potkali zástupce Boha v tomto světě, jsme Ho jednoduše 
nemohli chytit. 

 

Mistryně vypráví vtipy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

Řeka není hluboká 
News 108 

2.října 1999 
Orlando, Florida, USA 

originál v čínštině 

Motocyklista chtěl přejet řeku, ale zjistil, že tam není most. Radil se s malým chlapcem 
poblíž, zeptal se: „Je ta řeka hluboká?“ 

Dítě odpovědělo: „Ne, není to moc hluboké. Můžete ji přejet na motocyklu bez problému.“ 
Muž vjel do řeky. Na půli cesty zjistil, že mu voda sahá po hrdlo. Skoro se topil. Obrátil se 

na chlapce: „To je vtip? Snažíš se mě zabít. Proč jsi mi říkal, že to není hluboké? Je to hluboké 
alespoň sto metrů. Když pojedu dál, určitě se utopím!“ 

Ten malý chlapec se poškrábal na hlavě a nevinně řekl: „Zvláštní! Včera jsem na řece viděl 
plavat kachny a voda jim sahala jenom k ramenům!“ 
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My jsme jedno 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 108 

24.května 1999 
 Budapešť, Maďarsko 
originál v angličtině 

Poté, co opět nabudeme naši moudrost, staneme se moudřejšími a více milujícími každý den, 
a můžeme automaticky chtít pomoci každému, kdo k nám přijde. Budeme cítit bolest ostatních 
jako naši vlastní, a budeme chtít přinášet štěstí každému, s kým přijdeme do kontaktu. 

Ve stejném duchu jsme sem my přišli vám sloužit a sdílet s vámi dobré zprávy, a to vše bez 
jakýchkoli nároků. Neočekáváme, nežádáme nebo nepřemýšlíme o ničem na oplátku. Všechno, 
co budete dělat, je jen poznat sami sebe ve své tichosti a dělat to každý den. To znamená, 
poznáte Boha sami a budete se těšit z Boha zcela sami ve svém soukromí. Čím více lidí pozná 
Boha, tím více lidí může kontaktovat Boha přímo a stát se šťastnějšími, tím mírumilovnějším 
bude svět, bude méně válek, a můžeme přinést více nebeského na Zemi. Není žádný důvod 
to dělat, kromě toho, že já mám tu znalost, že vy jste já. Vy jste částí mne a já jsem částí celého 
lidstva. Pokud je všechno šťastné, potom já jsem samozřejmě šťastná také. A pokud jakákoliv 
část, vůbec nějaká část z tohoto celku, je nemocná nebo nešťastná, potom to ovlivní kohokoliv 
z nás, včetně mne. 

My budeme vidět tu závislost všech bytostí, včetně zvířat a rostlin, poté, co se staneme 
osvícenými, potom poznáme Boha okamžitě. Nakonec neuvidíme nic, jenom naši existenci 
všude, v každém a v každé bytosti, ve všem a v každé jednotlivé části vesmíru. Takto my 
můžeme dojít k tomu, že budeme milovat své sousedy stejně jako sebe, protože víme, že to jsme 
my. Jinak žádné množství řečí a přesvědčování nás nemůže dovést k takovému dobrovolnému 
druhu lásky, k takovému automatickému způsobu vřelosti. 

Stejně jako když někdo špatně vidí, nemůže vidět své nohy nebo jiné části svého těla. Protože 
je nemůže jasně vidět, může je pouze cítit. Díky jeho neschopnosti vidět určité části sebe sama, 
mohl by si také někdy sám nezáměrně ublížit. Může narazit do zdi, může se uhodit do nohy nebo 
zakopnout o nějakou věc a poškodit nějakou část svého těla. Ale pokud je jeho zrak obnoven, 
bude vědět, kudy správně jít. Bude vědět, jak ochránit každou část svého těla. Poté, co budeme 
osvíceni, budeme znát všechny bytosti na této planetě, včetně mladších bratrů a sester, zvířat 
nebo rostlin, takže bude pro nás nemožné ublížit jakékoliv části nás samých. Nebudeme muset 
mluvit o míru. Mír bude automaticky nastolen. Nebudeme muset říkat: „Musíme milovat své 
bratry, své sousedy.“ Budeme automaticky milovat své sousedy. Pouze pokud naprosto víme, 
jak velcí jsme my sami, můžeme poznat velikost v jiných bytostech. 
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Nesmírně cenný odkaz – 
NostradAMUS 

 
 
 
 
 

zasvěcený bratr Le Huu Phuoc 
News 108 

San Jose, CA, USA 
 originál ve vietnamštině 

Toto léto, co prošlo, se mi přihodilo, že jsem zastavil u knihkupectví v San Jose v Kalifornii. 
Tam jsem našel knihu, která se jmenovala Nostradamus a předpovědi pro druhou polovinu 
20 století. Bylo to ve vietnamštině, publikováno Světovou vydavatelskou společností. 
Od přirozenosti jsem velice zvídavý ohledně duchovních záležitostí, takže když jsem se dostal 
domů, četl jsem a přemýšlel jsem o každém řádku v této knize. Bylo to napsáno před čtyřmi sty 
padesáti lety, předpovědi Nostradama mě přitahovaly velice moc a já jsem byl vtažen do té 
knihy. Každá řádka byla ohromným odkrytím, vrhla světlo na úvahy a záhady, které ještě nebyly 
objasněny jinými proroky. V následující pasáži nás Nostradamus informuje, že skutečný Mistr 
přijde z Asie. 

 
Dlouze očekávaná osoba se nikdy 

nenavrátí do Evropy, 
ale zjeví se v Asii. 

 

Francouzsky: 
Tant attendu ne reviendra jamais, 

Dedans l'Europe, en Asie apparaitra, 
(C10q75) 

Předpovědi proroků se vyznačují svojí zázračností a nesrozumitelností. Nezáleží na tom, jak 
brilantní jsme, my nemůžeme užít mysl, abychom analyzovali, interpretovali nebo o nich 
diskutovali. Jednoho rána během skupinové meditace se najednou objevil Nostradamus 
na východní filosofii a náboženství, krása měsíce, sláva meditace, symboly mystických tradic 
Východu a Západu a sláva osvícených bytostí, všechno se to objevilo v mé intuici. Vstoupil jsem 
do nádherného světa naplněného světlem. Jeden řádek proroctví Nostradama se znovu rozezněl 
v mých uších velice jasně a zřetelně. Najednou titul „SUMA“ se zjevil v jasném světle před 
mýma očima. Neviditelná a jemná síla mě nutila, abych skončil moji meditaci brzo a šel 
do skrýše, abych našel knihu Nostradama. 
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Druhá část 
posledního jména Prorokova. 

 
 

Jako kdyby zázrakem proud světla uvnitř mne ozářil moji mysl a pomohl mi okamžitě přečíst 
poslední čtyři písmena prorokova jména: NostradAMUS. Drahý Bože, to byla skutečně SUMA, 
zkrácený titul mé milované a uznávané SUpreme MAster! Byl jsem dojat k slzám. Blaho, které 
naplnilo mé srdce, nemůže být popsáno slovy! Děkuji ti, Mistryně, za to, že jsi mi ukázala 
způsob a pomohla mi porozumět. Zanícen, uvědomil jsem si, že jsem zažil zkušenost velkého 
štěstí, kterého jsem nikdy předtím nebyl svědkem! Navíc, druhé čtyřverší Nostradamovo říká, 
že jméno Ching Hai znamená „čistý oceán“.  

 

Náboženství, které bude 
pojmenováno oceánem, zvítězí. 

 

V další části knihy autor přirovnává Nostradamovu předpověď k tomu, co říká Shakyamuni 
Buddha: „Další velký světový učitel, kterému je dáno jméno „Maitreya“, znamená „přítel“, 
se zjeví kolem roku 2000 a obnoví pohyb a sílu všem, kteří hledají Pravdu.“ 

Večer na oslavě před svátkem Všech svatých v říjnu 1999 v centru v Los Angeles v Kalifornii 
jsem měl dost štěstí, že jsem stál blízko Mistryně. Řekl jsem jí: „Mistryně, poté, co jsem četl 
knihu od Nostradama několikrát, a poté, co jsem meditoval ve skupině a sám, jsem si jistý, že Vy 
jste ten Maitreya Buddha“. Mistryně se na mě podívala, jako když se něžná matka dívá na své 
nevinné dítě, a vtipně řekla: „Studoval jste se mnou deset let a teprve nyní jste to zjistil?“ Potom 
se Mistryně milujícně usmála. Vznášel jsem se v devátém nebi. 

Mistryně, skláním se, abych pozdravil Boha ve Vás. Jsem Vám 
navždy vděčný za to, co dáváte mé rodině a že mám šanci žít ve Vaší 
nekonečné lásce a věčném požehnání. 

 

Michel de Nostredame 
1503 – 1566 

Ve St. Remi se 14 prosince 1503 narodil nejproslulejší vizionář 
dějin Michel de Nostredame, známější spíše pod pseudonymem 
Nostradamus. 

Francouzsky: 
Religion du nom de mers vaincra 

(C10Q96) 

Francouzsky: 
Le Penultiesme du surnom du Prophete,

(C2Q28) 
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NostradAMUS – velké předpovědi 

Velké znaky napovídají jméno Mistra 
News 108 

 
4q30 
Víc než jedenáctkrát Měsíc nebude chtít Slunce, 
oba zvýšeni i zmenšeni v míře, 
a položeni tak nízko, aby někdo přišil trochu zlata, 
pak po hladomoru a epidemii bude tajemství odhaleno. 

 
 

* Východ (Měsíc) + Západ (Slunce) připomíná nepřátele… Ale po mnoha světových 
problémech, tajemství (Pravda) bude odkryta. 
 

2q28 
Druhá část z posledního jména Prorokova 
určí den Diany dnem klidného odpočinku. 
Bude cestovat daleko a široko bez odpočinku, 
aby vysvobodil velké lidi z podmanění. 

 
 

* Diana = Měsíc: SUMA Ching Hai pořádá každý rok semináře (dny 
odpočinku) během oslav Měsíce! 

 
* Mistryně cestovala do mnoha zemí, aby se setkala se světovými vůdci a 

  

w
+

             4 3 2 1
NostradAMUS

......SUMA
      1 2 3 4
 jinými osobami, které se zajímají o podmínky života přistěhovalců a jiných 

aktuálních záležitostí ohledně vietnamských utečenců. 

Předpověď jejího narození a osvícení 
… v předvečer zpustošení, když 
zvrácený chrám je na vrcholu. 
… její nejvyšší a vznešená 
důstojnost… 
Odtud vzejde jedno zrození 
z větve dlouho neúrodné, které 
vysvobodí lidi světa z trpělivého 
a dobrovolného otroctví a umístí 
je pod ochranu Marsu … Plamen 
sekty se rozšíří po světě… 

            List Henrymu II 
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* V době velkého náboženského zmatku se Mistr narodí z „ism“, který dlouho postrádal 

Pravdu, duchovně osvíceného Mistra! 
(Matka Mistryně také neotěhotněla 12 let před tím, než se Mistryně narodila). 
 
* Mars: oheň (Vnitřní nebeské Světlo) – tento plamen již byl rozšířen po světě! 

 
4q31 
Měsíc uprostřed noci nad vysokou horou, 
mladý mudrc sám s jeho myslí viděl toto: 
 
Jeho žáci ho žádají, aby se stal nesmrtelným, 
jeho oči uprostřed, jeho ruce na jeho hrudi, 
jeho tělo v ohni. 

 
 

* Mistryně byla osvícená, když byla ještě velice mladá. Viděla vnitřní MĚSÍC v nitru, očima 
mysli. Navíc jednou, když byli s Mistryní místní spolupraktikující, byli svědky, že Měsíc 
zůstával na jednom místě nad vrcholem hor po dlouhou dobu. 

 
* Naši spolupraktikující vždy vítají Mistryni s písní „přání věčného života“. Jedno z psaných 

jmen Mistryně je „Wu Tzu“, což znamená, „nikdy nezemře“. 
 
* Poslední věta popisuje všechny příliš dobře známé pozice naší meditační praxe na Světlo a 

Zvuk. A my, stejně tak jako ostatní, jsme viděli, že tělo Mistryně vyzařuje nebeské Světlo 
(Oheň). 
 

1q95 
Předtím, než je klášterní dvojče nalezeno, 
z hrdinské a starodávné krve mnichů: 
Jeho sláva způsobená jazykem a mocným zvukem, 
takže člověk řekne zvolte toho zdravého následníka 
z předčasně narozených dvojčat. 

 
* Mistryně se účastnila ceremonií mnichů a nejdříve se objevila v mnišském buddhistickém 

oděvu. (Dvojče: Mistryně strávila nějaký čas v čínských a tibetských klášterech.) 
 
* Dvojče dítě – Mistryně a její „Dvojče“ – její zjevené tělo. 
 
* Použití moderního vybavení a mocných systémů hlasité mluvy, Mistryně zveřejňuje diskuse 

o Vnitřním Zvuku. 
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* Předčasně narozené dvojče; „Mistryně je příliš mladá aby byla tak osvícená“, to je 
poznámka, kterou často pronáší obecenstvo. Dokonce přestože každý byl přesvědčen mocnou 
řečí Mistryně a rozpoznává Nejvyššího Mistra, (zvolí dvojče). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

Mistryně v čínském a tibetském 
klášterním rouchu. 

 
 
 

 
 
10q75 
Dlouho očekávaný se nikdy nevrátí. 
On se zjeví v Asii a bude doma v Evropě: 
Ten, kdo je potomkem velkého Herma 
a poroste přes všechny Krále Východu. 

 
 
* Mistr se nereinkarnoval, kde ho lidé očekávali. 
 
* Mistryně se narodila v Au Lac (Asie), ale může svobodně pobývat v Evropě (vlastní 

evropské občanství) 
 
* Hermes: nauka Mistryně je osvícená, ne dvojí učení jako to Hermovo. 
 
* Moc onoho světa, učení Mistryně se rozšíří nejdříve v Orientu; Mistryně cestovala a měla 

lekce na Formose, v Singapuru, Indonésii, Hongkongu, Thajsku, Koreji a Japonsku… (všechny 
Královské Země Východu.) Její učení bylo rozšířeno nejdříve tam, kde vypučelo a vyrostlo 
nejsilněji! 
 

4q50 
Libra uvidí západní země řídit, 
vládnout nebesům i Zemi: 
nikdo neuvidí síly zničené Asie, 
dokud sedma drží hierarchii v následovnictví. 
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C10q74 
Rok velkého čísla 7 se naplnil 
zjevením v době velkého krveprolití, 
nedaleko od doby velkého milénia (2000), 
kdy smrt odejde z jejich hrobu. 
 
C1q56 
Dříve či později budete vidět velké změny 
z extrémních hrůz a mstí, (tato forma je správná) 
Měsíc je veden jeho andělem, 
nebesa dosahují Rovnováhy. 
(Astrologicky – Pluto, přešlo z Vah 1972 –1984) 

 
Mistryně v oblečení Dámy Měsíce. 
 

* Váhy = rovnováha: Pluto, přešlo z Vah, asi od 1972 do 1984. 
 
* Mistryně šla na Západ v roce 1972. V roce 1983 začala se zasvěcováním v Indii, Formose 

a Německu a v roce 1984 v USA, aby přivedla duše zpátky k životu a osvobodila je od jejich 
tělesných, pozemských smrtí (těla). 

 
* Moc Východní Mistryně zničí ďábla a změní kurs období válek, oznámí lepší budoucnost. 
 
* MĚSÍC je veden znovu jeho milující Mistryní (andělem) k lepší rovnováze Země. 

(Pamatujete, jak naše Mistryně hraje „Chang Erh“, Dámu Měsíce?)  
 
4q24 
Jemný hlas svatého přítele je slyšet pod svatou 
zemí, 
lidský oheň svítí Božskému hlasu: 
to způsobí, že řád mnichů v celibátu bude zrušen 
a zničí svaté (nebo falešné) chrámy těch 
nečistých. 
 

* Mistryně pořádá přednášky a semináře uvnitř velkých jeskyní pod zemí v Miaoli, Hsihu. 
(Mistryně tam také recituje verše – jemným hlasem.) 

 
* Pochodně: záblesky světla… světlo na cestě pro Mistryni, když se prochází během 

seminářů, které jsou často pořádány venku nebo v lese. Světla také svítí v noci, když Mistryně 
diskutuje nebo navštěvuje spolupraktikující, aby odpověděla na jejich otázky; světla pódia, 
na hudebních koncertech, kde Mistryně zpívá, atd. 

 
* Omezené sterilní systémy náboženských vír budou zničeny. 
 
* Mistryně nás učí, abychom byli volní a že nemusíme opouštět domov nebo potlačovat naše 

emoce a pocity, abychom byli osvícení. Skutečným chrámem je naše tělo; skutečná zdrženlivost 
je oddělení od všech světských zisků a ztrát, zatímco naplňujeme naše „dát a vzít“ závazky podle 
našeho karmického osudu. 
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Předpověď jejího soucitu. 
 

Ve prostřed velkého světa – růže, 
pro nové skutky veřejnost prolévá krev: 
aby řekli Pravdu, budou mít zavřená ústa. 
Potom v době, kdy potřebují, 
očekávaný se zpozdí. 

 
 

* „Růže“: žena Učitelka. 
 
* „Růže“ zjistila, že je konfrontována s mocným světem, zatímco se 

snaží mluvit za izolované dobré bytosti (se zavřenou pusou), utečence 
v kempech po světě. (Někteří z nich prolévali jejich vlastní krev, aby 
dali najevo jejich bolestnou situaci). 

 
* Mistryně jednala jménem Svých lidí v utečeneckých kempech 

potom, co se o jejich trápení dověděla! 
 

C8Q4 
Mnoho lidí bude chtít klást podmínky 
velkým světovým lídrům, kteří jim přinesou válku: 
političtí lídři nebudou chtít slyšet nic z jejich poselství. 
Běda! Pokud by Bůh neposlal mír Zemi. 

 
 
 

* Tisíce lidí se sešly, aby se modlily za utečence; miliony podepsaly dokument podpory, aby 
ho poslaly světovým lídrům, ale velice málo z nich o tom chtělo slyšet. Hrozilo, že tato mučivá 
energie trpící masy by zapříčinila zničení, pokud by Bůh nepožehnal Svět mírem! 

 
 
Oni přijdou, aby uvrhli na spravedlivého muže 
nespravedlivou smrt. 
Na veřejnosti on sám uhasl v jejich středu: 
Tak velká nákaza přijde, 
aby se na tomto místě rozšířila,  
takže soudci budou nuceni uprchnout. 
 
 

* Zoufalí utečenci se zabili před zraky světa! 
 
* Velká nákaza přijde pro změnu. 
 
* Takže dokonce soudci musejí uprchnout z paláce (Hongkongské změny řídících lidí) a lídři 

musejí odejít… 
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9Q50   

Mendosus (opačná síla) brzy nastoupí svou 
ušlechtilou vládu, 
aby dal do pozadí malou Norlaris 
(historickou událost):  
Osoba v sinavě rudém, přechodný muž,  
bojácná mládež a barbarský teror. 

 
* Brzy poté budou noví úředníci vládnout tomuto místu. (Hongkong) Poslední události a lidé 

jsou zapomenuti: Zarmoucený člověk (Mistr), oděn v rudém (barva buddhistického mnišského 
roucha), přechodný lídr a dokonce skličující, slzy provokující scény (lidé jsou vedeni zpátky 
do země, z níž utekli). 

Předpověď Jejích nebeských návrhů 
 
9Q12 
Velké množství stříbra Diany (Měsíce) 
a Merkura (Herma), 
obrázky budou viděny v jezeře, 
sochař hledá novou hlínu, 
On a jeho následovníci budou nasáknuti zlatem. 

 
* Pro charitativní záměry Mistryně navrhuje šperky se symboly osvícení: Měsíc, hvězdy, 

Slunce, lotosové květy, děti Boha, Pták ráje,… atd. ze stříbro-bílé platiny, atd. (Barva stříbra 
a rtuti.) 

 
* Jezero (Hsihu /centrum/ znamená „Západní Jezero“) odráží tisíce šťastných tváří 

praktikujících Quan Yin od té doby, co se tam Mistryně přestěhovala. 
 
* Nové umělecké výtvory Mistryně: předměty modelované z hlíny, jako houby, mořská želva 

a malovaný porcelán… 
 
* Mistryně a žáci, všichni jsou ozdobeni zlatými ornamenty, 

vytvořenými šperky podle Jejího návrhu!!  
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9Q51 
Proti červeným sektám se spiknou náboženství, 
oheň, voda, kov, lano procházející mírem slábne, 
v bodě umírání těch, kdo to dokáží, 
kromě toho, kdo je nad tím, celý svět bude zničen. 

 
* Ty řádky nahoře přináležejí situacím, s kterými se Mistryně a žáci setkali na několika 

místech a zemích, přes tyto doby neklidu naše duchovní síla svítila kupředu, dokazujíc to, že aby 
člověk žil na tomto světě, musí být nad tím. Připomenutím si minulých incidentů, bychom měli 
být šťastní, že jsme objevili naši nezaujatost ke všem zemským majetkům, slávě a pomluvám!  

 
* Oheň: Pálení naší literatury a majetku ohněm v minulosti během náboženských 

nedorozumění. 
 
* Voda (inkoust): Pomlouvačné psaní proti našemu učení v minulosti, znovu náboženská 

nedorozumění. 
 
* Kov (jeřáb): Ničení našich čtvrtí stroji a jeřáby v minulosti. 

 
 
 
 
 
 

Mistryně a spolupraktikující mnich 
 se objevili v červených rouších 

(návrhy Mistryně). 
 
 
 

Předpověď Jejího vznešeného učení 
a lekcí pořádaných ve světě 

 
1 Q96 
Muž, který bude posedlý ničením 
chrámů a sekt odlišných od představ: 
On více ublíží skalám než žijícím, 
uši naplněné okrášlenými řečmi. 

 
* Tak jak jsme se poučili z některých předešlých zkušeností, stanovené zákony a systémy víry 

zjistily hrozbu jejich prázdné existence; když osvícení, modlící se k Pravdě, vítězí, a lidé 
nemohou pomoci jinak, než jenom následovat jejich ctnosti pravé cesty! Obvinění jsou ale 
nevyhnutelná, dokud se všechny bytosti na této planetě neprobudí k jejich skutečnému velkému 
Já a nevidí Boha, zatímco žijí. Měli bychom být trpěliví! 
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* Mistryně učí cestu míru: vegetariánství, nenásilí ve všech formách, upřímnost, vznešené 
ideály… 

 
* Řeči Mistryně a nebeský Zvuk nitra naplňují naše uši skvostnými melodiemi. 

 
… Antikrist se vrací na poslední chvíli…  
Všichni křesťané a nevěřící národy se budou třást… 
po 25 let. Války a souboje budou více bolestné než 
kdy jindy. 
 
Města, městečka, pevnosti a všechny jiné stavby 
budou zničeny... Satanův princ se dopustí tolika zla, 
že skoro celý svět zjistí, že je zničený a zpustošený. 
 
Před těmito událostmi bude mnoho zvláštních ptáků 
ve vzduchu plakat. „Teď!“ „Teď!“  
a někdy později zmizí. 

List Henrymu II 
 

* Velké utrpení lidí ve všech válkou postižených zemích se dotklo trpělivých Mudrců. 
Mistryně znovu šla na světovou pouť, aby pozvedla vědomí obyvatel Země, aby snížila trápení a 
strach a přinesla mír a štěstí všem. Žáci jsou vždy nejšťastnější a poctěni, když také slouží světu.  

 
* „Cizí ptáci“ jsou naše rozmístěné letáky, ohlašující příjezd Mistryně ve všech koutech světa: 

vidět Boha, zatímco žijeme (TEĎ) – okamžité osvícení (TEĎ) – Nebe je Zde a TEĎ – 
vysvobození v tomto životě (TEĎ)… 

 
* Protože „cizí ptáci“ nejsou skuteční ptáci, oni „zmizeli“ poté, co dokončili cestu 

s přednáškou. 
 

2 Q29 
Osoba z Východu odejde ze svého sídla, 
přejde přes Apeniny, aby navštívila Francii: 
On poletí oblohou, deštěm a sněhem 
a překvapí každého svou magickou holí. 

 
* Mistryně („Shih Fu“ v čínštině a vietnamštině) a všechny tituly, kterými je Ona s láskou a 

respektem nazývána, používají „on“ učitel. Ona opustila Svůj hlavní stan na Východě, aby letěla 
kolem světa do Evropy, kde byla vytvořena velká touha po míru uvnitř a vně, na kontinentu 
naplněném problémy, a kde po Ní toužili Její lidé. Ona překonala velká moře a hory, cestovala 
přes sníh a déšť do Francie (Evropa), aby přinesla největší lásku a požehnání od Nejvyššího Jeho 
dětem. Požehnáni jsou ti, jejichž srdce jsou dostatečně čistá, aby ho obdrželi! 

 
* Je nám to nyní jasné, proč Mistryně nosila takovou hůl k chůzi nebo deštník. Dýně, která 

visela na vrcholu té hole, obsahovala medicínu, kterou Ona rozdávala lidem, které potkala 
(většinou nám, žákům). „Caduceus“ představuje Hermovu hůl a medicínu (!!!). Jaká náhoda! 
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10 Q95 
Do Španělska přijde velice mocný Král, 
přes moře a pevninu si podrobuje (zlatý) jih: 
to velice poníží půlměsíc, 
tlumí křídla těch z pátku. 

 
* Mistryně a žáci často dávají Boží vzkaz španělsky mluvícím zemím, křesťanským svatým 

zemím a svatým místům muslimů.  
 
* – zlaté (slunečné) Jižní Africe s jejími vnitrozemskými městy a přímořskými kraji. 
 
* – Mistryně je vítaná a milovaná všemi náboženskými vírami, ať jsou katolíky nebo 

islámského vyznání!… 
 
* Půlměsíc (symbol náboženství),  Pátek (symbol jiného náboženství) 

 
1 Q96 
Náboženství pojmenované po oceánech zvítězí 
proti sektě syna Adaluncatif, 
odsuzující sekty se budou obávat 
těch dvou zraněných, jako Alef a Alef. 

 
* Je tak mnoho větví velkých náboženských stromů, ale prorok předpověděl: Náboženství 

jménem Oceán (CHING HAI – Čistý Oceán) bude tím vítězným. 
 
* Adaluncatif zní, jako by to bylo z dávného jazyka, ale není. (Jako když my řekneme „Abuba 

bla bla“.) Prorok toho užívá, pouze aby symbolizoval starodávné bezvýznamné dogmata, kterým 
lidé už dále nerozumějí.  

 
* Z tohoto nebem pověřeného ostatní odsuzující sekty budou mít obavu.  
 
* Zraní sami sebe, pokud se budou snažit ublížit „náboženství Oceánu“. Všechny bytosti jsou 

jedno; proto pokud ublížíte komukoliv, ublížíte také sami sobě. (Alef a Alef zastupují nás samé 
a ostatní. Obojí jsou ze stejné Esence – stejné jméno.) 

 
 
 

A proto, Pane, přes tuto rozpravu já prezentuji tyto předpovědi většinou ve zmatku, 
a zvláště co se týče toho, kdy a v jakém pořádku budou umístěny. 

 
 
 

 

Co se týče chronologie času, kterou následuji, přizpůsobuji se velice málo, 
pokud vůbec, s tím, co bylo vyhlášeno dále, i když to bylo vymezeno názory 
astronomie 
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a dalšími zdroji, dokonce včetně Svatých Písem, a ta nemohou chybovat. 
Pokud bych chtěl dát každému čtyřverší jeho datum v čase. 

 
 
 
 
 

Další moderní a starodávné proroctví obsahovala reference k Ženě Učitelce z Východu, 
zatímco některá pojmenovala Její sídlo jako „Miao Li, Hsihu“. 

 

Jiní mudrcové také předpovídají 
narození naší Mistryně 

 
Možná to už všichni víme, ale je to stále neuvěřitelné odkrýt shody náhod v předpovědích 

jiných věštců. 
Například v pracech madam Blavatské najdeme tyto paralely: 
 

Madam Blavatská 
(Blavackaja Jelena Petrovna) 

1831 – 1891 

Psycholog a prorok madam Blavatská, jedna z vedoucích věštců 19. století, předpověděla, 
že Osvícená Osoba se objeví v Asii kolem roku 1950. „Jsme blízko cyklu 5000 let od 
současnosti Aryan Kali Yuga nebo Tmavého Věku. Ten uspěje v obdobích světla… Nový posel 
duchovna bude poslán k západním národům. Objevuje se v roce 1975.“ 
 

* Mistryně se narodila v Au Lac, Asie, 12. května 1950 
 
* Šla na „Západ“ a získala evropské občanství přibližně v roce 1975. 
 
 
 

Poznámka: Abychom se vyhnuli politicky a nábožensky citlivým otázkám, zmíněné vysvětlení 
není příliš detailní. Ze stejného důvodu se Nostradamus neodvážil zmínit přesné jméno, 
náboženství nebo události, atd. 
 
Pro další vysvětlení volejte bezdrátově CO 999 – 1000-1.(tel. číslo převzato z originálu.) 
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Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 108 
16.června 1989 

Brazílie 
originál v angličtině 

Bůh nás může naplnit moudrostí a láskou, pouze když jsme prázdní. Pokud jsme stále někdo, 
pokud máme stále něco, nemůžeme se stát kompletně prázdní a nemůžeme mít všechnu tu 
Božskou sílu, která nás chce naplnit. 
 

  
 

23.února 1992 
Malajsie 

originál v angličtině 

Náš svět se může stát tak krásným jako Nirvána. Lidé na světě proto nepracují, jinak by mohl 
být tak krásný jako jakákoliv Nirvána. 

 
 
 

1.října 1989 
Malajsie 

originál v angličtině 

Samadhi znamená, že vstoupíte do blaženého, klidného stavu mysli, kde nemáte žádné 
trápení, žádný strach. Ve stádiu samadhi se cítíme absolutně dokonale: cítíme, že nás nic 
neobtěžuje v tomto světě, vůbec nic se neděje. Všechno je perfektní. 

 

 

 

 

18. – 23. prosince 1999 
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