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Byl Ježíš vegetarián?

Zprávy z médií
News 106
Výňatek z časopisu Des Moines Register, USA, tištěno 6.ledna, strana 1 T
vytištěno s povolením Demokratů a kroniky, Rochester, N.Y., USA

Byl Ježíš Kristus vegetarián? Ano, podle nové knihy esejů,
rozhovorů a návodů klasického učence Rina Berryho „Potrava
pro Bohy“ (vydavatelství Pythagoras, 1998).
On poskytuje učené průzkumy velkých světových
náboženských tradic, všech tradic, které podporují nenásilí,
toleranci, reinkarnaci a pohrdají jedením masa. Včetně:
džinismu, buddhismu, hinduismu a taoismu.
Další eseje prozkoumaly ozvěny vegetariánství, které jsou
stále zřejmé v judaismu, římském katolicismu, islámu a
protestantském křesťanství.
„Všichni zakladatelé světových náboženství byli vegetariány,“
říká Berry, autor a vegetarián, který žije v Brooklynu, N.Y. a učí na Nové škole pro sociální
výzkum. „Částí svatého života je žít jednoduše.“
Ježíš byl pravděpodobně členem Nazarejců, vegetariánské sekty judaismu, která byla proti
obětování zvířat, sdílela majetek a praktikovala obřadnou koupel.
A pravděpodobně to bylo tak, že jeho protest proti obřadu obětování zvířat – součást
tradičního judaismu – vedl k jeho smrti na kříži.
„Byl by to jiný svět,“ říká Berry „pokud by lidé věřili, že jejich
Zachránce byl také Zachráncem zvířat.“
Po dvou stoletích uvnitř křesťanství vegetariánská přikázání Ježíše
spolu s vírou v reinkarnaci – pocházející od dávných Řeků – upadla
v nemilost.
Ale dnes vegetariánské tradice Východu v čele s vynikajícími
kuchyněmi na Západě pomalu vítězí, pokud ještě ne v západních
náboženstvích, říká Berry, který procestoval svět, aby provedl studium
pro svoji knihu a cestou posbíral recepty.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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News 112

Aktivujte vaše vrozené
právo na lásku
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 126
22.května 1999
Řím, Itálie, originál v angličtině

Válka, problémy, nedorozumění, zloba a
nenávist – všechno pochází z naší frustrace,
že neznáme Boha. Všechno ďáblovství, které
je schopné lidstvo udělat, pochází z této žízně
po poznání Boha. Je to ironické a paradoxní,
ale je to pravda. Takové akce jsou zoufalým
voláním o pomoc, protože lidé, kteří je
páchají, jenom nevědí, co jiného dělat. Takže
se musí uchýlit k násilí, přesně jako vy hlasitě
voláte.
Proč je to tak? Protože i když vypadáme
jako lidé a nosíme toto lidské tělo, jsme
všichni děti Boha; jsme všichni Duch Svatý.
Byli jsme zvyklí bydlet v Nebi, kde jsme měli
absolutně všechno, kdykoliv jsme to chtěli.
„Vězte, že jste chrám Boha a Duch Svatý dlí
uvnitř vás.“ To znamená, že uvnitř nejsme
nic, jenom Bůh. Protože jsme Bůh, nebyli
jsme zvyklí muset pracovat kvůli všemu,
co potřebujeme. Nebyli jsme zvyklí muset
žádat o všechny věci, které chceme, a možná
dokonce je ani potom nedostat. Takže se
někdy cítíme frustrovaní, cítíme se rozzlobení
a cítíme se beznadějně, a že nám není
pomoci. A někdy rodí tato frustrace násilí,
rodí nenávist a následně válku.
Takže lidé, kteří vyvolávají válku, jsou
lidé, kteří jsou skutečně nejvíce zoufalí
po lásce a po pomoci. Ale protože jsou tak
zafixovaní ve svém zoufalství, není také moc
snadné přinést lásku, moudrost a porozumění
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

www.spojenisbohem.cz
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do jejich úrovně bytí – přesně jako když je někdo tak nemocný, že dokonce nerozezná doktory,
mnohem méně k nim cítí vděčnost.
Takže předtím, než upadneme do tohoto stadia zoufalství,
je lepší, abychom se o sebe postarali a postarali se o to, abychom
našli lásku Boha blíže a prakticky, tak abychom nepotřebovali
nikdy zažít tento druh bezmoci nebo hlubokého zoufalství. Není
pochyb, že nás Bůh miluje všechny, nezáleží na tom, co děláme.
Ježíš odpouští nám všem, nezáleží na tom, co děláme – dokonce
ani Jemu osobně. Odpustil Svým nepřátelům a modlil se za ně:
„Otče, odpusť jim, protože oni nevědí, co dělají.“ Pokaždé, když
znovu čtu něco o Ježíši, vždy se mi chce plakat. Taková velká
láska může přijít pouze od Boha.
My sami jsme všichni děti Boha. Takže proč nemáme tuto
lásku? My ji máme. Je to jenom tak, že jsme ji neaktivovali;
zapomněli jsme jak. Máme lásku, ale ne v té míře jako Pán Ježíš.
Přesto se můžeme znovu pokusit mít tuto lásku. Bůh nám
odpouští všechny naše hříchy. Ježíš nám odpouští – On pro nás
zemřel. A budeme vždy stejní v očích Pána. Proč potom musíme poznat Boha?
Proč musíme aktivovat tuto lásku? Proč bychom měli
vůbec vynakládat nějaké úsilí? Protože
pokud neaktivujeme tuto lásku, my
sami budeme trpět. A samozřejmě
někdy přineseme utrpení našim
milovaným, komukoliv, kdo je
s námi v kontaktu, našemu okolí,
a někdy dokonce našemu národu,
pokud děláme špatná rozhodnutí
nebo rozhodnutí bez lásky, jako
vyvolat válku.
Musíme aktivovat
tuto lásku nejenom, abychom
poznali Boha, ale abychom poznali,
že jsme částí Boha, že jsme jedno s Bohem přesně tak, jak
říkal Pán Ježíš: „Já a můj Otec jedno jsme.“ Nemůžeme být
jedno s Bohem pouhým mluvením, pouhým přemýšlením
nebo pouhým přáním. Musíme skutečně být jedno s Bohem,
být Bůh na Zemi. Musíme se připojit znovu k tomu oceánu,
stát se jedním s oceánem lásky. Potom můžeme
reprezentovat Boha na této planetě. Všechny Jeho skvělé
vlastnosti, všechnu Jeho milující vřelost můžeme
reprezentovat. A můžeme přinést lásku, radost, vřelost
a štěstí všem lidem kolem nás.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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News 112

Perly moudrosti
Zázračné síly se projevují bez ega
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
ews 112
31.srpna 1989
Formosa
originál v čínštině

Náš vlastní Vnitřní Mistr má velkou
moudrost. Ví všechno, co bychom měli použít
a co bychom měli dělat, abychom se vyhnuli
tomu, abychom si ubližovali, abychom
zasahovali do věcí jiných lidí a abychom se
nezapletli se zákonem tohoto světa. To je jiné
než velice omezená zázračná síla, která je
zaznamenána v naší paměti. Pokud známe
určitou zázračnou sílu, potom je to vše,
co máme. Pokud získáváme zázračnou sílu tím,
že praktikujeme Metodu Quan Yin, potom je
nezměrná, a můžeme použít různou moc
za různých okolností.
Bez této velké moudrosti se můžeme stát
snadno zmatenými v duchovní praxi. Bez
dobrého učitele jsme snadno uvedeni v omyl.
Výsledkem toho je, že bychom se naučili
jenom určitou část a následovali jenom
tu jedinou část místo celku a toho perfektního.
Mnoho věřících zdůrazňuje učení toho a
tamtoho a hodně techniky a magie.
Nezdůrazňují odkrytí naší Původní Podstaty.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
3.září 1989
Formosa
originál v čínštině

Proč praktikujeme Metodu Quan Yin? Je to proto, že chceme v tomto vesmíru všemu
rozumět. Za fyzickým světlem tohoto slunce existuje větší, zářivější a mnohem krásnější Světlo.
Za naším světským jazykem je mnohem větší a krásnější Jazyk. Když se naučíme tento Jazyk,
tento Zvuk, budeme rozumět všem jazykům, včetně lidských jazyků, stejně tak jako tomu,
kterým mluví všechny cítící bytosti.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Nejvyšší Mistryně
Ching Hai
11.října 1989
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Naše síla je nejsilnější během
skupinové meditace. Když medituje
dohromady několik lidí, mohou
také vytvořit hodně síly, ale
samozřejmě je ta síla silnější, když
medituje více lidí. Díky těmto
vážným duchovním praktikujícím
začíná být ve světě mír. Někdy
najednou pohromy odejdou, když
se očekává, že se v zemi objeví.
A někdy je ta země najednou
zachráněna, i když má být potopena
nebo zničena. Pokud máme nebeské
oko, můžeme to vidět. Ale pokud
nemáme, nemůžeme.
Měli bychom duchovně praktikovat
sami pro sebe, pro naše krajany a
také pro svět a mír ve vesmíru.
Když duchovně praktikuje více lidí, ve světě bude míru více. Nebude potřeba o míru mluvit a
svět bude mít mír.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
11.listopadu 1989
Brazílie
originál v čínštině

Není pro nás dobré nabízet příliš mnoho
pomoci lidem, když meditujeme málo,
protože nejsme vyvážení. Ztratili bychom
naši trpělivost a lásku. Pokud nemáme
lásku, všechno, co děláme, je k ničemu.
Nezáleží na tom, co děláme, musí to být
děláno s láskou. Jenom láska se může
dotknout Boha, Buddhy a srdcí lidí. Jedině
tehdy můžeme vzdělávat lidi prostřednictvím
naší práce a přinést jim lásku Boha. Tehdy
přes naše milující přispění porostou lidé světa
ve své úrovni krok za krokem.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 112
7.března 1989
Taibei, Formosa
originál v čínštině

Čím více snášíme, tím méně cítíme, že snášíme, a tím více jsme si vědomi, že naše úroveň roste.

11.dubna 1989
Formosa, Hualien
originál v čínštině

Pokud se staneme spokojenými a arogantními, když nás lidé oceňují a nabízejí nám lákadla,
potom je to velice nebezpečné. V každé takové situaci musíme rychle prozkoumat své nitro
a zeptat se: „Užil jsem ego právě teď v tomto jednání? Byl jsem uchvácen, nebo arogantní?“
Musíme rozjímat se svým nitrem každý den.

21.května 1989
Formosa
originál v čínštině

Pokud dodržujeme Pravidlo, že neříkáme nic, co by nebyla pravda, potom cokoliv řekneme,
prospěje ostatním, a cokoliv řekneme, stane se pravdou.

www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Mistryně vypráví vtipy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
23.května 2000
Korea, originál v angličtině

Nespavost
Muž jde navštívit doktora a říká mu: „Každou noc nemohu spát kvůli mému sousedovi
nahoře, který dělá tak velký hluk. Nenechá mě vůbec spát.“ Doktor říká: „Och, to není problém!
To je snadné! Dám vám něco a budete dobře spát.“ Dalšího dne ten muž jde znovu navštívit
doktora a stěžuje si: „Vzal jsem si ty pilulky, ale nemohu spát.“ Doktor řekl: „Och, můj Bože,
to byly ucpávky do uší.“

Jak výborný doktor!
Pacient šel navštívit doktora se svým problémem a doktor mu dal medicínu na 7 dní. Pacient
bral tu medicínu a zemřel. Jeho rodiče se velice rozhněvali a šli si stěžovat k doktorovi, a ten
se jich zeptal: „Kolik dní bral váš syn ty léky?“ Oni řekli: „Tři dny.“ Doktor potom řekl: „Vidíte,
vidíte, dal jsem mu léky na 7 dní, ale on je bral jenom tři. Proto zemřel.“

Zůstaňte ještě několik dní (italský vtip)
Zajatec ukončil svoji vazbu a vycházel z vězení. Strážce ve vězení ho viděl, jak vychází,
a zeptal se ho: „Proč nezůstanete ještě několik dní?“

Po vás! (francouzský vtip)
Francouzi jsou velice známí pro své džentlmenské chování. Jednou začal ve Francii hořet
dům a dva lidé uvnitř domu už měli popálenou celou svoji tvář. Potom spěchali k lékaři a
ten první řekl tomu druhému: „Po vás!“

Klidný! (anglický vtip)
Angličané jsou velice známí tím, že „jsou klidní“. Angličan se procházel a viděl, jak dáma
skočila do řeky. Takže si sundal klobouk a řekl: „Good bye!“ Potom kolem proběhl muž
a plakal. „To je moje žena!“ A Angličan řekl: „Už ne!“
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

www.spojenisbohem.cz
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Odkazy na internetové stránky
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Oficiální stránky The Supreme Master Ching Hai International Association
http://www.suprememasterchinghai.org/
(Formosa; angličtina)
http://www.smchbooks.com/ (Formosa; v čínštině a angličtině, SMCH knihkupectví)
http://www.godsdirectcontact.or.kr/ (Korea; korejština)
http://www.godsimmediatecontact.org/ (Japan; japonština)
http://www.godsdirectcontact.or.id/ (Indonésie, indonésky)
http://www.godsdirectcontact.net (USA; tradiční a zjednodušená čínština, angličtina)
http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/ (USA, vietnamština)
http://www.contactdirectavecdieu.org/ (Francie; francouzština)
http://spojenisbohem.cz/ (Česká republika, čeština)
http://www.godsdirectcontact.org/ (Kanada, Real Audio; angličtina, vietnamština)
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/ (Rakousko, němčina)
http://www.Godsdirectcontact.org.uk/ (Spojené Království, perština)
http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome (angličtina)
http://www.godsdirectcontact.com/ USA; španělština, francouzština, angličtina, tradiční a
zjednodušená čínština)

E-mailová verze knihy: Přišla jsem, abych vás vzala Domů
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm (čínština)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm (angličtina)
http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm (vietnamština)
http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm (angličtina)
http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm (španělština)
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm (čínština, tradiční)
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm (čínština, zjednodušená)

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

www.spojenisbohem.cz
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Internetové adresy překladů News Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Tradiční čínština:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/131/index.htm (Formosa)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/131/index.htm (Formosa)
Angličtina:
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/131 (USA)
http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/131/ (USA)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/131/index.htm (Formosa)
Vietnamština:
http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/ (USA; VNI,VPS,VISCII a VNU písmo)
Španělština:
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/ (USA)
Japonština:
http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm (USA)
Francouzština:
http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html (Francie)

Možnost bezplatného stažení knihy: Klíč k okamžitému osvícení
(v 50-ti jazycích)

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm
http://www.godsdirectcontact.org/sample/

Odkazy na internetové stránky v češtině
WWW: http://www.spojenisbohem.cz/ nebo http://godsdirectcontact.cz/

Možnost stažení knihy: Klíč k okamžitému osvícení a překladů měsíčníků NEWS v češtině
WWW: http://www.spojenisbohem.cz/download.php
E-mail: meditace@spojenisbohem.cz komunikace pouze v češtině
Stav ke dni 24.5.2011, aktuální stav najdete na
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

www.spojeniesbohom.sk
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Knihy v českém jazyce

Klíč k okamžitému osvícení
(výtisk zdarma)

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Přednáška Nejvyšší Mistryně Ching Hai na půdě OSN o světě za tímto světem.
Plně osvícená Mistryně popisuje jednotlivé úrovně vědomí, a jaký přínos
pro nás a pro svět má meditace a duchovní růst. Dále popisuje základní
pravidla vesmíru a možnost získat vysvobození z reinkarnací v jediném životě.

Přišla jsem, abych vás vzala Domů
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Základní sbírka citátů a duchovních textů Nejvyšší Mistryně Ching Hai. V této
knize jsou výňatky z přednášek a neformálních besed, konaných v různých
zemích světa. Výňatky jsou seřazeny podle témat. Kromě svého filozofického
obsahu tato kniha nabízí praktický návod, jak přenést duchovní praxi
do našeho denního života, jak překonávat překážky, jak pochopit nejasnosti
o náboženském učení a jak používat meditaci jako prostředek k dosažení
šťastnějšího, plnějšího života. Informace o možnosti vyčištění veškeré karmy
v jediném životě.

Několik vybraných témat:
Naše poslání na Zemi
Pravý význam meditace
Okamžité osvícení a Karma

Jak odpouštět sami sobě a druhým
Jak se spojit s Boží silou uvnitř nás samotných
Jak poznáme pravého Mistra?

Klíč k okamžitému osvícení
(Otázky a odpovědi 1)
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Celkem 381 otázek a odpovědí, které Nejvyšší Mistryně Ching Hai
zodpověděla při svých některých přednáškách v roce 1989.

Několik vybraných otázek:
Co je to osvícení?
Jak mám začít, abych se dostal ke své podstatě?
Co mám konkrétně udělat, abych začal slyšet Boží zvuk?
Jak poznáme, že jsme nalezli správného Mistra, který nás poučí o cestě k osvícení?
Nevyznávám žádné náboženství. Mohu dosáhnout osvícení pomocí Metody Quan Yin?
Rád bych znal těch pět přikázání, která máme dodržovat, kromě meditace a vegetariánství.
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