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Poselství pro nové milénium
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 109
28.listopad 1999
Kapské Město, Afrika
mezinárodní třídenní seminář
originál v angličtině

Když slyšíme o Africe, slyšíme o horkém, pálícím slunci, které zbarví kůži načerno během
hodiny, o běhajících lvech okolo, atd., je to skutečně krásné. Vaše země se vyvinula tak rychle a
dělá velký dojem. Když jsme projížděli městem, myslela jsem si, že jsme v New Yorku nebo
v Los Angeles. Teď víte, proč jsem vás vzala sem – abyste se už více nebáli afrických legend.
Dělají velice legrační reklamy o vaší zemi. Ve všech filmech, které byly natočeny v Africe,
vidíme vždy džungle, lvy, Tarzana. To je skutečně pěkné. Byla jsem v Africe už předtím a byla
jsem také překvapena, ale toto mne překvapilo ještě více. Jižní Afrika je skutečně
modernizovaná, ve skutečnosti se příliš modernizovala. Dobrá, alespoň je tady minidžungle,
takže ti, kteří očekávali v Africe džungli, se nebudou cítit zklamaní.

Tajemství věčného života
To je hezké a nádherné. Kyslík ze stromů vám způsobí, že se budete cítit dobře a vaše kůže
vypadá dobře. Vypadám dnes mladší. (Potlesk) Mohli bychom žít napořád v tomto fyzickém
těle. Ano, prakticky řečeno my bychom mohli, protože Bůh vytvořil toto fyzické tělo velice
trvanlivé pro věčnost. Je to jenom tak, že my ho ničíme naším prostředím. Ničíme naše tělo tím,
že ho přepracováváme, tím, že ho otravujeme různými druhy intoxikantů a unavujeme
nenutnými aktivitami a vyčerpáváme mysl všemi druhy nesmyslných schémat a plánů a
negativního myšlení. Když jsme v tak dobrém vzduchu a v dobrém
prostředí s mnoha stromy a ty stromy vydávají kyslík jako
obvykle, potom cítíte, že vaše kůže vypadá lépe. Podívejte se na
sebe. Kůže vypadá mladší, hladší a póry jsou čistší. Kůže je
zlepšená a naše vrásky mizí. Cítíte se zde lépe, čerstvější, máte
více energie, jste posilněni a vaše kůže vypadá mladší, hladší a
jenom se cítíte dobře. Cítíte se, jako byste zrovna měli koupel
nebo si vzali povzbuzující látku, elixír nebo něco. To samo
o sobě už způsobuje, že se cítíte dobře, a když meditujete,
samozřejmě se cítíte mnohem lépe.
My bychom skutečně mohli žít stále, dokonce v tomto
fyzickém těle a tomto fyzickém světě. To je důvod, proč když
čteme staré příběhy, jsme slyšeli, že někteří lidé žijí do osmi set
let stáří a takové věci. V Číně žil Peng Tzuu do čtyř nebo pěti set
let stáří. Někteří lidé to dělají stále v odlehlých oblastech světa,
kde nemají příliš moc kontaminace a znečištění v ovzduší a jejich
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životy jsou jednoduché a jejich způsob života také. Žádný den není rušný a stresující, mají málo
požadavků a jejich spokojenost je velká, takže více či méně žijí v nebeském světě ve fyzickém
těle, a tak žijí déle. Někteří lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech Himálaje, stále žijí do čtyř nebo
pěti set let – není jich mnoho, ale jsou někteří… A dokonce i někteří v našich zemích v nížinách
a běžných místech, čtete někdy v novinách, že někteří lidé žijí do dvou set let. Ano, jsou některé
výjimečné bytosti, které žijí tak dlouho.
Moje babička, matka mého otce, žila přes sto let. Měla sto pět, když zemřela, a byla ještě
zdravá. Byla ještě silná, když odešla. Když jí bylo sto let, fotili ji a dali mi ten obrázek. Měla na
sobě krásné šaty, oblečení lámů. Vypadala tak dobře a smála se tak zářivě. Pamatuji se, že její
život byl velice jednoduchý a měla třináct dětí, můžete tomu věřit? Moje babička byla dobrá, ale
můj děda, říkali mi, že to byl velký, velký přelétavý motýl. Měl rád květinky. Byl mobilní, létal
okolo po květinkách. Takže pravděpodobně mám víc bratranců, než vůbec vím. Byl vysoký
úředník, okresní šéf nebo venkovský guvernér (já jsem to zapomněla zkontrolovat), takže mnoho
lidí ho mělo rádo, zvláště ženy. V dávných dobách, když jste byla žena nebo milenka nějakého
vysokého úředníka ve vládě, potom jste byla „někdo“ velice prestižní, takže samozřejmě ho
nemůžete obviňovat. Není to tak, že by on chtěl. Oni to dělali dobrovolně. A ve starých dobách,
když jste měli mnoho žen, bylo to v pořádku. Byla jenom jiná tradice než nyní. Také v dávných
dobách jsme měli systém matriarchální, jako mají dnes lidé Zulu. Máte tady stále tento systém?
(Obecenstvo: Domorodci.) Domorodci mají. Je většina lidí stále domorodých? (Obecenstvo: Ne.)
Ne, nyní se modernizovali. Stali se patriarchálními. To je špatné. To je největší chyba, kterou
mohli udělat, skutečně. A já jsem doufala, že ještě v nějakém koutě světa stále zůstali u systému
matriarchátu, protože to je nejlepší systém, který můžeme mít na naší planetě.

Starodávná objednávka společnosti
V dávných dobách jsme měli tento systém všude. Ženy byly v čele. Staraly se o státní
záležitosti. Rozhodovaly o velkých věcech pro zemi. Dělaly rozhodnutí v domě ohledně všech
velkých záležitostí pro rodinu a děti. A manžel byl okolo a pomáhal – pomáhal dělat děti.
V dávných dobách to byla vaše práce (Mistryně se otáčí na muže) nedělat nic, jenom opylovat,
pohnojit, znásobit rasu lidských bytostí.
Někdy později, mnoho, mnoho tisíc let později, jste se stali moudřejší – ne skutečně
moudřejší, ale naučili jste se od vaší manželky, chytré ženy, jak řídit, jak se koncentrovat na
věci, které máte v rukou, a jak řídit státní záležitosti. Nechci vás napadat, chlapci. Nenaštvěte se
na mne. Jenom říkám historická fakta. Jsem si vědoma vašeho křehkého mužského ega. Jenom
se pokouším dát vám kousek čisté objektivní informace, kterou vím. Pokud čtete historii, budete
vědět, že říkám pravdu.
Nevím o vaší kultuře nebo evropské kultuře, ale v mojí kultuře – kultuře Au Lac v dávných
dobách ženy byly v čele. Já si myslím, že některé země se tady rozcházejí a stále u toho
zůstávají – jako v Tibetu, stále zůstávají při tomto matriarchálním systému. A ve vaší zemi zde
některé tradiční kmeny Zulu stále takto zůstávají, a to je také dobré. Pokud byste studovali
genetický systém žen a mužů, způsob, jak se ženy a muži chovají, způsob, jak se muži a ženy
starají o věci, budete rozumět proč. Ženy jsou více citlivé, více dávají pozor na detaily, a cokoliv
dělají, dělají to lépe, více ušlechtile a do většího detailu. To je důvod, proč Bůh svěřil ten
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největší, nejvznešenější úkol – být matkou , ženě. To je velice těžká práce. Pokud by muži měli
nosit dítě po devět měsíců, nevím, jestli by to unesli. Je to velice těžká práce vychovávat děti.
Takže v dávných dobách jsme měli tento rozdílný systém, že ženy se staraly o všecko, co bylo
důležité pro fyzické pohodlí celé rodiny a státu, a muži dělali fyzické práce, pomáhali ženě
s těžkými věcmi – dělali všecko, co vyžadovalo svaly, a to, v čem byli lepší. Muži jsou toho
schopni. Proto můžete vidět, že muž je více vyvinut. Geneticky řečeno, jsou vždy silnější než
ženy, větší a mají větší svaly a ženy jsou křehčí, ušlechtilejší, více pozorné a koncentrované,
když pracují. My dokonce máme rčení, které to doznává: „Za každým velkým mužem je vždy
velká žena“. Dokonce i dnes. (Potlesk)

Přirozené zvláštnosti mužů a žen
Dávno tomu byli muži a ženy velice spokojeni, že žili společně vedle sebe, dělali, cokoliv
k nim přirozeně přišlo. Například ženy jsou více křehké a inteligentní, takže se staraly
o intelektuální záležitosti, a muži jsou více svalnatí, silnější a ochraňující, takže to dělali, a také
muži mají schopnost oplodnit ženské nitro, vajíčka, a tak pracují společně dobře, a nebyly tam
vůbec žádné problémy. Svět byl v mnohem lepším stavu. Nemluvím pouze o fyzickém pohodlí,
duchovně a emocionálně byl svět lepším místem k životu,
protože ženy řídily s více přirozeným smyslem a láskou. Ženy
byly symbolem lásky, a to stále jsou. To je důvod, proč jsou
tisíce písní napsány o matkách a těžko nějaká o otci. Všechny
písně o válkách, povzbuzující vojáky, aby šli vpřed k smrti, jsou
napsány pro muže. Většina válek byla začatá muži. My jsme
měli války od té doby, co muži začali řídit svět. Jděte zpět do
historie a budete vidět, že mám pravdu. Stejně, není to tak, jako
dívat se na muže svrchu nebo něco takového. Muži jsou dnes
rozdílní. Jenom říkám, jak se věci změnily během toho období
historie a změnily také náš svět.
Na začátku myslel každý na Boha jako na Matku, protože je
to velice jednoduché, žena rodí děti, a tak je pro nás všechny
přirozené myslet si, že náš Bůh byla Matka. Je to také
v pořádku, pokud On je muž, kdo se stará? Ale co tím myslím,
je, že v dávných dobách jsme automaticky oslavovali Boha jako
Matku – Bohyni. A muži to také přijímali. Každý říkal: „Matka
Bůh“, ale jako obvykle muži jsou někdy tvrdohlaví a někdy jsou
žárliví a egoističtí, takže začali přemýšlet, proč by ženy měly
řídit všechno, proč by ženy měly být vyvýšenou rasou – tak jako
nyní ženy přemýšlejí, proč muži by měli být vyvýšenými a proč
by se k nim mělo přistupovat jako k druhým ve společnosti
v dnešních dnech, získat nižší (horší) práci nebo i nižší plat
dokonce za stejnou práci. To se stalo dříve, ale opačně.
V dávných dobách muži nebyli placeni a ženy se staraly
o všechno. Muži jenom pomáhali s čímkoliv, co bylo od nich
požadováno, většinou těžká práce. Někteří z mužů s tím nebyli
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spokojeni, zvláště muži, kteří dobře nevypadali a neměli ženu, která by je milovala a běhala
za nimi. Předtím žena běhala za mužem. Ona byla tím, kdo se ucházel, kdo si vybíral, kdo bude
ten, kdo například oplodní její vajíčka. Ona by si ho vybrala a potom by si ho vzala a dala mu
všechno, co by potřeboval – věno, šperky, nářadí a lopaty, takže on byl šťastný a stavěl pro ni
domy – tak jako to dnes muži pro ženy dělají.

Nespokojenost v Ráji
Někteří muži se ale začali cítit frustrovaní a chtěli řídit, takže začali kousek po kousku jejich
cestu k moci různými prostředky a nakonec uspěli. A od té doby vedli válku proti ženám,
pokoušeli se tak důrazně říci ženám, že jsou špatné, že jsou podřadné a nemohou udělat mnoho,
například, že se nemohou stát Buddhou. Dokonce v Buddhovství se stali nadřazenými. Nevím,
proč je tomu tak, že mnoho z nás tomu stále věří, včetně žen. Je to velice
nesmyslná teorie, ale nicméně se naše společnost a náš svět zhoršily
duchovně, emocionálně a morálně díky této víře, díky diskriminaci, protože
říkají, že muži jsou lepší než ženy, nebo dokonce, že ženy jsou lepší než
muži.
V dávných dobách, protože muži byli fyzicky fit, byli určeni pro těžkou
práci, a to je v pořádku. Ženy byly více křehké, byly více přemýšlivé a dělaly
intelektuální práci. To je také v pořádku. Ale potom říkat, že muži jsou lepší
než ženy, není pravda, protože řečeno biologicky – obojí mají stejný mozek a
všechno stejné. Ale většinou jsou ženy citlivější, myslí více do hloubky,
do větších detailů a mají více zdravého rozumu. To je normální, protože muži
se vyvinuli jinak než ženy. Bůh to tak udělal. Bůh dal mužům výhody svalů a
ženám intelekt. Protože už jsou slabé, kdyby neměly inteligenci a více
intelektuální síly, byly by velice, velice znevýhodněny. Pokud by muži a ženy
zkombinovali své výhody, byl by to perfektní tým. Není to tak, že je někdo
lepší než druhý. Je to jenom jiná práce, jako když někdo je určen pracovat
v kanceláři a jiný, který je silnější a má více talentu k budování, je určen
k práci venku, ke stavění domů. Každý musí něco dělat.
Není to tím, že muži řídili, že udělali svět horší. Je to proto, že se snažili
velice důrazně snížit ženy a nevyužívají inteligence ženského aspektu, a to je
důvod, proč se svět připravil o hodně věcí. Místo toho, aby se naše společnost
dívala na ženy svrchu nebo je ponižovala, měla by je povzbuzovat a využít jejich talentu, jejich
inteligentních sil a jejich lásky – neomezené síly lásky ženy, aby se starala o tuto planetu. Potom
by náš svět byl mnohem, mnohem lepším místem k životu.
Ženy jsou schopnější v překonávání než muži – v překonávání potíží a obtížných situací a
mohou vymyslet mnohá řešení lépe než mnoho mužů. Jenom se tak narodily a muži se narodili
mnohem silnější, více ochraňující a dávající. Každý je jiný, to je vše, a my se pro změnu
můžeme stát mužem či ženou znovu a znovu. Neznamená to, že tato zvláštní rasa byla stále
ženami a tato zvláštní rasa bude napořád muži. Zde není potřeba říkat, že ženy jsou lepší než
muži nebo muži lepší než ženy. Kdykoliv se narodíte v těle muže, jste takto, a když se narodíte
v těle ženy, potom se stanete tamtím. Vy si pro změnu vyzkoušíte sílu intelektu nebo sílu svalů.
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Ve skutečnosti my jsme všichni my, muži nebo ženy. Je to jenom ego, které přichází mezi to.
Mužské ego přichází mezi to nyní, stejně tak jako v dávných časech. Muž je silný, ochraňující,
má svaly, cítí se špatně, když mu malá žena říká, co má dělat, cítí, že by jí měl říci co dělat, ale
on nemůže, protože nemůže dělat příliš mnoho věcí najednou. Někdo musí organizovat a někdo
musí vyplňovat ty příkazy. Bylo by to takhle lepší. Takže žena, které chybí fyzická síla, by byla
více koncentrována na proces myšlení, proto by ona přišla s více dobrými nápady. Muži, kteří
jsou zaneprázdněni tím, že přemisťují věci, staví domy, ochraňují děti, bojují s medvědy a tygry,
samozřejmě nemají čas myslet, takže nevyvíjejí příliš tuto oblast.
Bůh dal mužům sílu těchto druhů věcí – ochraňování a práci s budováním, a ženy, které jsou
slabé, zůstávají doma a myslí – vymýšlejí plán co dělat, a potom využívají mužskou sílu, aby to
naplnila, a oba pracují perfektně. Nyní muži chtějí dělat opak, chtějí přemýšlet, takže kdo je ten,
kdo bude vykonávat ty věci, kdo bude stavět domy nebo bojovat s tygrem? Vidíte, jak je to
směšné? Užíváme našich slabých stránek místo toho, abychom využívali svých silných stránek,
a nyní musí ženy bojovat s tygrem, ochraňovat děti a hlídat jeskyni, zatímco muži sedí a
přemýšlejí a nevyužívají své svaly. Takže svět se stává převráceným na ruby. Věci nebyly
udělány tak, jak měly být udělány.

Ztráta Ráje
Takže si dovedete představit, pomalu, pomalu se náš svět stává zaostalým. Slyšeli jste
o „Zlatém Věku“. Zlatý Věk je, když věci byly udělány, bylo vykonáno a zařízeno tak, jak
zamýšlel Bůh. Ale nevadí, je to v pořádku. Muži také mohou mít moc, ale neměli by podceňovat
přínos ženské jemnosti a inteligence. Ženy jsou největšími pomocníky můžu a muži jsou
největšími pomocníky žen. Bez jednoho nebo druhého nemůžeme žít. Ale teď už je příliš pozdě
a jenom doufám, že svět se změní k lepšímu a půjdeme znova do Zlatého Věku. Možná budeme
mít více královen, více žen prezidentek, více žen ministerských předsedkyň. Když se podíváme
na některé země třetího světa, nevyvinuté země, jako například Pákistán a Nikaragua, ony měly
první ministryni a prezidenta ženu. Pákistán je muslimskou zemí. Nemůžu tomu uvěřit!
Muslimská země zvolila ženu první ministryní! To je zázrak všech zázraků ve světě. Měli
bychom následovat tento příklad. V muslimských zemích se chovají k ženám obyčejně velice
striktně – musíte se zahalit, nemůžete jít někam bez muže a nemůžete dělat to a nemůžete dělat
tamto, ale oni si zvolili ženu první ministryní! Ona je skvělá. Musíme mít více takových. Stejně,
není to o soutěžení mezi muži a ženami. Říkám vám to kvůli vám, abyste viděli, že bychom
neměli měnit Božský záměr, a potom náš život bude nebem.
Jak to, že od té doby, co muži řídí, se věci změnily? Není to pouze fyzická změna našeho
světa a planety, je to záměr, je to proces myšlení, který se také změnil. Z Matky Bohyně se stal
Otec Bůh. A otec je krutý otec, který trestá, který dělá pravidla, který dává přikázání a
požadavky a který vytváří peklo – tak jako otcové, tak jak to dělají muži. Muži jsou striktnější a
krutější. Oni více řídí než učí a povzbuzují, a ženy jsou více tolerantní, více učí a povzbuzují.
Pokud děti dělají něco špatně, ženy mají větší trpělivost a věnují tomu více času, znovu a znovu
a znovu říkají dětem, co je špatné, a nikdy se nevzdají, muži většinou nejsou vybaveni touto
trpělivostí. To je způsob, jak nás Bůh stvořil. Není to vaše chyba, není to ničí chyba. Bůh stvořil
muže a ženy jinak pro jiné práce. Je to jenom tak, že my to děláme opačně. My využíváme naše
slabé stránky místo toho, abychom využívali stránky silné. Ženskou slabou stránkou jsou svaly.
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Mužskou slabou stránkou je intelekt a trpělivost. Ale nyní muži využívají jejich intelekt
a trpělivost, aby řídili svět, a ženy se snaží užít své síly, aby šly ven a pracovaly a soutěžily
s muži. Takže samozřejmě náš svět nemůže být takový, jaký by měl být.
Stejně to není jenom to. Je to myšlení, které všechno změnilo. Jak už víme, jak myslíme,
to získáme, dříve nebo podějí. Všechno je vytvořeno pouze myšlením, protože my jsme Bůh.
Pokud to Bůh chce, tak to bude. Bůh myslí, proto se to zhmotní. Stojí to tak v každé bibli. Proces
myšlení byl změněn dramaticky, protože muži chtěli řídit svět tak, jak
oni chtěli. Snažili se to změnit postupně po stovky tisíc let, aby vytvořili
mužskou společnost. Snažili se mnoha způsoby tlačit ženy dolů, aby se
cítily podřadně do takové míry, že dnes ženy věří, že to tak je. Mnoho
žen stále věří, že jsou podřízeny mužům. Dokonce to mají zahrnuto
ve všech náboženstvích. Aby to utvrdili a zesílili tento druh komplexu
podřazenosti žen, užili náboženství, aby je potlačili dolů. A díky tomuto
škodlivému myšlení náš svět degradoval ze Zlatého Věku do stádia, které
zažíváme nyní.
Myšlení je velice důležité. Myšlenka je velice důležitá. Když
myslíme, například, že Bůh je matka, automaticky nám vystane dojem,
že Bůh je tolerantní, Bůh je stále milující, tak jak matka bývá. Otcové
byli vždy velmi, velmi přísní k dětem a stále jsou. Je to tak, jak jsme.
To je důvod, proč většina dětí je blíže k matce než k otci. Je to tak, jak to
je. Když se vrátíme a reinkarnujeme se jako žena, potom jsme rozdílní.
Nikdo není vždy perfektní nebo vždy ženou. Není potřeba žárlit, ale
lidské bytosti to nevěděly a stále to nevědí. Každý se snaží uzmout moc,
a muži tím, že jsou silnější a mají větší svaly, vzali tuto přednost a
zotročili si ženy pod svoji kontrolu. Od té doby jsme nezměnili tento
systém. Možná, že ho nemusíme měnit, ale měli bychom přijmout ženy
vedle sebe a mít respekt pro jejich moudrost a využít jejich výhody
inteligence. Bylo by to pro nás lepší. Není to tak, že by měly být ženy
lepší než muži nebo vládnout mužům. Není to tak, ale ženy mají
neomezenou sílu moci a neomezenou vytrvalost a odolnost. To je důvod,
proč mohou rodit a vychovávat děti a mohou podstoupit hodně věcí pro rodinu. To je důvod,
proč matky byly milovány, respektovány a oceňovány od dávných časů. Tyto věci nemůžeme
nutit děti dělat. Dělají to jenom proto, že vědí, že matka je dobrá. Takže dokonce když otec
přinese domů peníze, děti stále milují a respektují více matku. Není to fér, co? Moc špatné! Kdo
vám říkal, abyste chodili ven a přinášeli domů peníze? Měli byste zůstat doma. Měli byste dělat
to, co chce žena. (Smích) Místo toho, abyste trvali na tom jít ven, řídit, jenom buďte partnerem.
To bude lepší.

Čemu věříme, to dostaneme
Od té doby, co se změnil politický systém, jsme vždy více věřili v Boha muže, a od té doby
jsme degradovali, protože jsme ztratili víru ve věčnou Boží lásku. V co věříme, to dostaneme.
Věříme v trestajícího Boha. Věříme v peklo po životě. Věříme v hřích. A věříme
v netolerantního Boha. Dříve to tak nebylo. Bůh stvořil nás lidi. Bůh nás nechal sestoupit
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do tohoto světa a dělat cokoliv, co děláme, abychom se naučili stát se znovu Bohem, naučit se
znovu oceňovat Boha. V tomto fyzickém světě a v tomto fyzickém těle se stáváme bezmocní.
Jsme už velmi bezmocní. Už dost trpíme, takže už by tam nemělo být více potrestání, ne více
zabíjení jeden druhého, ne více zneužívání jeden druhého, mentálně a emocionálně. Nic by
nemělo být horšího, než už být ve fyzickém těle a bojovat o přežití. Ale když jsme změnili
systém, změnili jsme stejně tak víru.
Užíváme strach, abychom kontrolovali jeden druhého. Myslím ty, kdo jsou u moci, ti, kdo
jsou negativní, špatní a frustrovaní, užívají strach. Tvoří Boha, z kterého jde strach, aby řídili
jiné lidi, včetně mužů. Nemohou říci, že Bůh trestá pouze ženy, takže musejí říci, že Bůh trestá,
pokud jste špatní, takže muži v to věří také. Ztratili jsme sílu pozitivního myšlení. Ztratili jsme
sílu víry ve věčnou lásku, bezpodmínečného Boha, kterým On nebo Ona je. Protože si myslíme,
že Bůh je někdo, z koho máme mít strach, Bůh má pro nás peklo, Bůh nás trestá,, a to všechno se
stává pravdou v našem životě. Díky našemu strachu ze všeho, co děláme a považuje se za špatné,
nebo o čem nám někdo řekl, že je špatné, cítíme strach, vinu, a potom si děláme starosti.
Myslíme si: „Dobrá, budu potrestán. Jdu do pekla. Budu mít to a to.“ A tak to dostaneme a tak
jsme to dostávali po celou dobu.

Zneužití svobodné vůle
Čím více lidí má strach, tím více negativního myšlení se shromažďuje a tím větší se ďábel
stává. Má větší sílu, i když předtím na začátku vůbec neexistoval. Každý má dnes Boha vedle
sebe společně s ďáblem. Byla to nutná postava, aby měla kontrolu a fyzickou moc na této
planetě. Takže vidíte, jak jsme ztratili nebe. To je důvod, proč bylo tak těžké vrátit se zpět znovu
do Ráje. Svobodná vůle byla zneužita hrstkou frustrovaných, na ego orientovaných mužů, a
potom změnili svět. Takže pokud si ztěžujeme na strašné podmínky na naší planetě dnes, měli
bychom vědět proč. Bůh to nestvořil. Dal nám svobodnou vůli, a potom někteří z nás ji zneužili,
obrátili ji a způsobili, že celá planeta myslí negativně a naprosto zapomíná na Boha.
Vždy, když věříme, že je ďábel, to je čas, kdy jsme opustili Boha. Vždy, když věříme, že jsme
vinni a budeme potrestáni, to je čas, kdy jsme opustili Boha. Vždy, když myslíme, že cokoliv,
co Bůh stvořil, je špinavé nebo špatné, včetně sexu, v té době jsme opustili Boha. Nemyslím sex
ve smyslu zneužívání, ale způsobem, že dva lidé milují jeden druhého. Ale bylo vám řečeno,
že dokonce i to je špatné. Je to pro kontrolu. Je to nejmocnější zážitek lidstva, takže z toho
udělali špatnost, aby mohli ovládat lidi.

Jak znovu získat Ráj
Udělat ze světa znovu Ráj není jednoduchá otázka, alespoň nyní víme, co je špatně. Mezi
námi to můžeme změnit. Žena by se měla na sebe dívat jako na Bohyni, jako na vůdce rodiny.
Muž by se na sebe měl dívat jako na ochránce slabých, milovaných a necítit se podřadně ohledně
své neschopnosti myslet v drobných detailech, tak jak to dělají ženy. Žena by neměla mít strach
z muže díky jeho svalům, ale milovat ho, také ho ochraňovat svou láskou, ochraňovat jeho
emoce a pocity a umožnit mu, aby se cítil mužem, tak jak je. My jsme obojí lidské bytosti. Jsme
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obojí inteligentní. Jsme moudří a silní různými způsoby a měli bychom pracovat vedle sebe,
místo abychom soutěžili jeden s druhým o autoritu, tak jak to některé rodiny dělají.
Jakmile se muž ožení se ženou, je to tak! On si myslí, že je jí nadřazen, a já nevím proč.
Předpokládejme, že my nevěříme, že žena je obdařena větší intelektuální silou a inteligencí, aby
řídila věci. Předpokládejme, že tomu nevěříme, měli bychom alespoň věřit, že alespoň muž a
žena jsou stvořeni stejně. Pokud si muž myslí, že je nadřazený ženě, nevím, jaký je mezi nimi
rozdíl. Je tady pouze malý rozdíl. Není velký, a dnes to můžeme také změnit. (Smích) Můžeme
jít na operaci a udělat muže z ženy a udělat ženu z muže, takže já nevím, proč je všechna tato
diskriminace ohledně práce a takových věcí. V mnoha zemích jsou dnes ženy stále méně placeny
než muži. Nemělo by to tak být. Všude je na ženy pohlíženo shora. To je důvod, proč náš svět
není dobrý, jak by měl být, díky myšlení. Takže alespoň mezi námi, doufám, že si pamatujeme
z dneška, že Bůh je vždy milosrdný – ať je to muž nebo žena – já se nestarám. Není taková věc
jako pomstychtivý nebo žárlivý Bůh. Pokud je takový Bůh, nepotřebujeme ho uznávat. Nejsme
takoví už my sami? Potřebujete oslavovat jinou žárlivou lidskou bytost? Ne!
Protože myšlení bude ovlivňovat celou planetu, i když naše skupina je možná malá
v porovnání s populací tohoto světa, naše myšlenky nejsou malé. Společně můžeme udělat
rozdíl, pokud naše myšlení je koncentrováno stejným směrem. Pokud tato takzvaná koncentrace
myšlenkové síly může pomoct přemoci jiné koncentrované skupiny negativní síly, potom
můžeme zlepšit svět. To je také náš záměr být zde na tomto semináři, protože můžeme změnit
budoucnost. Nezáleží na tom, jak špatná je současnost, mohli bychom ji změnit, protože máme
svobodnou volbu změnit budoucnost.
Osud je pouze pro současnost a stejně ho také můžeme změnit a udělat ho jiný, zobrazit ho
pouze ve snech, aby se zjevil pouze v iluzích. To je kouzlo Boha, ne černá magie nebo bílá
magie. Je to magie změny iluze, ne vytvořit iluzorní věc ze vzduchu nebo něco takového, ale
změnit existující iluzi a udělat ji jinou. Máme tuto sílu dělat to jenom tím, že budeme myslet,
jenom tím, že víme, že to tak bude. Vezme to čas. Takže pro některé z nás je to jednoduché.
Pro některé z nás je to stále velice těžké, ale můžeme to udělat.

Už jste viděli Boha?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 109
20.května 1993
Brisbane, Austrálie
originál v angličtině

Otázka: Mistryně Ching Hai, viděla jste Boha?
Mistryně: Ano, vidím Boha kdykoliv, stejně jako vidím vás. Všichni mí žáci vidí Boha
na nějaké úrovni nebo vidí Ježíše, Buddhu nebo indické Svaté, nebo jiné Svaté, a mluví k nim,
učí se od nich. Oni jsou zástupci Boha a my také můžeme poznat Boha přímo.
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Panna Marie
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 109
30.prosince 1999
Bangkok, Thajsko

Otázka: Existuje požehnaná Panna Marie? Já pocházím z Irska, což se předpokládá, že je zcela
náboženská země. Předpokládá se, že se zjevila v Irsku a Lurdech. Hodně lidí věří, že ona existuje,
a věří v její sílu. Jenom jsem přemýšlela, jaký je Váš názor.
Mistryně: Když lidé vidí nějaké zjevení, protože jsou v katolické zemi nebo křesťanské zemi,
domnívají se, že to je Panna Marie. Nicméně Ona může také existovat, a proč ne? Panna Marie
ve skutečnosti nemusí být osoba. Je to síla Vesmíru nebo možná anděl, který může také
předstírat zjevení Panny Marie, aby požehnal lidem. Možná děti nebo lidé, kteří viděli tu vizi,
byli čistí v srdci a upřímně se modlili, takže anděl, duchovní Vnitřní Mistr, nebo kdokoliv se nad
nimi slitovali a zjevili se, aby jim prospěli, aby jim přinesli štěstí nebo je požehnali. Je to jenom
jako když vy meditujete, někdy vidíte Ježíše, Buddhu a ty všechny.
To se stává, ale je to tak, že to je zřídka. Můžete vidět, jak zřídka to je v náboženském světě,
když jenom jeden nebo dva vidí Svatou Marii tady a tam. My to tady vidíme často, v naší
skupině, ale protože děti nebo kdokoliv, kdo viděl vizi, byl tam,
mysleli si, že Svatá Marie se zjevila tam, ale to není pravda.
My můžeme vidět Svatou Marii kdekoliv – dokonce
i u nás doma. Někteří z našich praktikujících při meditaci
vidí Ji nebo Ježíše, nebo Buddhu, ale to neznamená, že se
tam Oni zjevili. Je to proto, že vy jste se dostali do jiné
dimenze a viděli jste je v tom okamžiku. Ale
samozřejmě děti to nemohly vysvětlit, protože ony
nevěděly, jak to vysvětlit, nebo kdokoliv to viděl,
neměl moc duchovních zkušeností. Byli jenom
požehnaní vizí jednou nebo dvakrát.
Protože přicházíte do mé školy a já vám to
vysvětluji, když to vidíte, víte, co to je. Můžete
dokonce získat tu vizi znovu, protože víte jak. Vidíte,
jak zřídkavé to je? Osoba křesťanské víry viděla Marii
v Lurdách a každý z celého světa tam proudí, protože
je to tak zřídkavé pro křesťany vidět Ji, nebo pro Ni
zjevit se v Irsku, nebo kdekoliv. Takže já jsem
slyšela, že Ona se zjevila pouze na třech nebo
čtyřech místech na celém světě. Víte, kolik
milionů věřících křesťanů je na této planetě?
A pouze několik, tři nebo čtyři, Ji viděli. Tak
zřídkavé to je. A my to považujeme
za samozřejmost, že vidíme Ježíše, a často! Ne, není
to složité. Je to také důkaz, protože je to tak zřídkavé.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

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

12

News 109

Trvá mnoho životů získat ženské
tělo

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 109
5.říjen 1998
Florida, USA
originál v angličtině

Trvá to dlouhou dobu praktikování, abyste získali ženské
tělo. To je důvod, proč muži nerozumějí, proč ženy jsou
někdy tak citlivé a starají se o tolik věcí. Oni se nestarají
a nerozumějí. Někdy jindy budou rozumět.
Ve skutečnosti duch není mužský nebo ženský. Abyste
byly ženou, vyžaduje to dlouhé praktikování. Lidé říkali, že
ženy se nemohou stát Buddhou, ale je to naprosto naopak.
Ženy jsou blíže k buddhovství. Pokud znáte sami sebe a
pokud užíváte vaše ženské kvality pro nějaký vyšší záměr,
dostanete se tam rychleji. Vy máte přesnost, máte pozornost,
citlivé vnímání a běžný zdravý rozum, takže cokoliv chcete,
to dostanete. To je důvod, proč se muži žen obávají.
Byly jsme trénovány mnoho životů, abychom získaly ženská
těla, abychom byly ženami a měly všechny tyto milující, citlivé
kvality lidské bytosti. Muži nejsou ještě tak zušlechtěni. Mají skvělé
kvality. Mají jiné věci, ale nejsou tak zušlechtěni. Nedosáhli toho konečného bodu, a to je důvod,
proč je mnoho věcí, kterým nerozumějí ohledně žen a života. Oni jsou více pro obecný, větší
obraz a ženy jsou více pro detaily a vidí všechno. Muži mohou být velice slepí. Celá „lednice“ je
plná, ale oni nemohou najít nic k jídlu. (Smích) Muži nejsou tak citliví ve svých pocitech a svém
pozorování věcí kolem sebe. Proto opomíjejí mnoho věcí. To je to, co způsobuje bolest ženám a
jejich vztahu – díky jejich bezohlednosti. Oni jenom nevědí. Oni nechtějí být hrubí, být špatní,
být krutí nebo být přehlíživí. Oni jenom nerozumějí. Potřebují mnohem více tréninku v mnoha
dalších životech.
Takže pokud vám někdo řekne, že ženy jsou podřadné nebo se nemohou stát Buddhou, je to
známka největší neznalosti. Oni nerozumějí, jak pracují zákony vesmíru. Nerozumějí, kolika
životy lidská bytost musí projít, kolika tréninky musí duše projít, aby se stala ženou. To je
důvod, proč takhle mluví.
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Perly moudrosti
Vnější využití vnitřních světských zkušeností
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 109
9.května 1998
Korea

Veškeré znalosti medicínských vlastností bylinek a dovednost meditativních zážitků, včetně
taiči chuan nebo hatha jógy, pocházejí z vyšší úrovně vědomí. Když jogín medituje, on to někdy
dělá přirozeně sám o sobě. V některé úrovni, ne v nejvyšší úrovni, se tělo najednou pohne, nebo
něco takového. To je důvod, proč vidíš chrám tancovat a všechno to. To všechno pochází
z meditativních zkušeností. Později to lidé zapsali a potom se to stalo populární ve fyzickém
světě. Podobně je to také s hudbou, flétna, harfa, atd., všechno to pochází z nitra. Potom později
v dávných dobách lidé přišli zpět a snažili se to napodobit, komunikovat jeden s druhým, aby
poznali úroveň jeden druhého, a také jako suvenýr. Proto vnější hudba obveseluje lidi a také lidi
léčí. Někdy, když jste unaveni a nemůžete sami meditovat, když posloucháte nějakou hudbu a
meditujete současně, nebo to necháte hrát na pozadí, nebo se sluchátky, potom se budete cítit
klidní po několika hodinách. Ale Quan Yin vás uklidní po deseti nebo dvaceti minutách.

Kvalifikace pro pohodlnou metodu
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
1.ledna 2000
Bangkok, Thajsko

1. jen lidé starší 16-ti let se mohou učit
Pohodlnou metodu
2. musí zůstat čistými vegetariány aspoň
deset dnů v měsíci nebo více, jak je to jen
možné
3. mohou meditovat jen půl hodiny
denně – ne více
4. měli by rozumět učení Mistryně
www.spojeniesbohom.sk
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News 109

Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 109
20.května 1993
Brisbane, Austrálie
originál v angličtině

Pokora nepřichází z názvu „velice pokorný“; přichází z nitra. Když všichni zjistíme, že jsme děti
Boha a my a Otec jsme jedno, tam skutečná pokora začíná.

Zasvěcení slouží k tomu, že vám připomene vaše vlastní největší dědictví, a potom můžete
užívat vašeho vlastního pokladu každý den místo toho, abyste spoléhali na jakéhokoliv Mistra
vůbec, ať mrtvého nebo živého. To je hlavní záměr naší meditační praxe a není žádný jiný záměr
kromě toho.

11.dubna 1993
Colorado, USA

Není konec všemu tomu „dělat a nedělat“. Užijte vaši moudrost a čistotu, abyste dělali vaši práci
a jednali podle toho, viděli sami sebe, že vy jste čistí stále. To je důležité.

Vždy recitujte Svatá Jména a žádejte o vnitřní vedení, jestli to, co děláte, je správné, a meditujte
nad tím, jestli jste na pochybách.
Musíte být flexibilní. To je důvod, proč potřebujeme moudrost a lásku, ne pouze pravidla a
zákony. Zákon lásky přesahuje vše. Dělejte věci s láskou, čistotou a moudrostí. To je vše,
co od vás žádám.

19.listopadu 1989
Brazílie
originál v čínštině

Děláme věci proto, že potřebují být udělány. Děláme věci, abychom sloužili jiným, ne abychom
uspokojovali své vlastní pocity. Tímto způsobem neztratíme naši moudrost.
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