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Jak se stát milionářem
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 113
27.dubna 2000
Nový Zéland
originál v angličtině

Když praktikujete duchovně, máte všechno, například nyní máte více přátel, než jste kdy snili,
možná máte i více dětí a pracujete tvrději než před tím, a máte více peněz, někteří z vás i lepší
zaměstnání. Nebo dokonce, pokud máte stejný obnos peněz, víte, jak s nimi lépe nakládat,
a máte více než předtím. Cestujete více, než jste cestovali před tím se stejnými penězi, protože
víte, jak dělat věci lépe, a proto jste šťastnější. Máte víc než předtím, i když možná je váš příjem
stejný.

Lidé, kteří praktikují Metodu Quan Yin,
jsou dveřmi do Nebe.
Četla jsem článek v časopise „Jak se stát milionářem.“ Chtěli byste o tom slyšet? (Ano!) Je to
velice logické. Dáváme spoustu peněz stranou, ne hodně, ale pro nás je to hodně. Ve skutečnosti
je to také hodně. Miliony dolarů není málo peněz v tomto světě. I když se nemůžeme porovnávat
s Billem Gatesem (zakladatel a ředitel společnosti Microsoft, jeden z nejbohatších lidí na světě,
který dává stranou spoustu peněz). My jsme rozdílní „gates“ (brána – pozn. přek.), ale my jsme
také gates. (Smích) „Quan Yin Fa Mun“ znamená „brána do Nebe, brána do světa Boha“.
My také přispíváme hodně penězi dle našich možností. Jiní lidé si také myslí, že je to hodně!
Není to hodně v porovnání k mnoha jiným lidem nebo Světové bance, ale je to hodně na to,
co my vyděláme, pro obyčejně postupující lidi. Většina lidí tolik nedává.
Takže já dávám a hodně lidí si myslí, že jsem velice bohatá. Já také jsem,
ale nejsem tak bohatá, jak si myslí, což je dobré. Pokud by k nám přišli,
předpokládejme, že by byli mnou a měli tolik peněz, nevypadali by tak
bohatě. Nebyli by schopni dát tak mnoho, ne proto, že nechtějí. Jenom
proto, že nevědí, jak s nimi nakládat, takže by to dopadlo takhle.

Duchovní praxe přináší hojnost
Takže když jsem četla ten odstavec, myslela jsem si, že to bylo
chytré. Dělala jsem to už všechno – „Jak se stát milionářem“. Já už
jsem to všechno věděla. Ale když jsem četla ten odstavec, vypadalo to,
jako kdybych ho napsala sama. Protože je to jenom přirozené – nějací lidé
to dělají přirozeně. Ale je to také proto, že jsme osvícení. My praktikujeme
osvícený způsob a cestu lásky a máme velice málo potřeb v tomto světě.
www.spojeniesbohom.sk
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Zrovna tak, jak jste vy nyní – předtím jste toho měli hodně a pořád jste si mysleli, že nemáte
dost, ale teď jakkoliv moc máte, můžete s tím vyjít. Pořád můžete jet na Nový Zéland, Thajsko
nebo kamkoliv, kde se pořádá seminář, takže máte dovolenou. Vždy si to můžete zařídit, a to je
skvělé. Vy cítíte, že to už je dost. Vždycky se cítíte milovaní. Já jsem pouze jedna osoba, ale vy
všichni cítíte, že já vás miluji každého zvlášť, že mám dost lásky pro každého. Je to proto, že my
praktikujeme cestu lásky.
My jenom víme, jak mít dost, stejně víme, jak ušetřit peníze, abychom se stali bohatší.
Není to nutně jenom tím, že byste vydělali více peněz, ale více šetříte a chcete méně
nepotřebných věcí, a potom ušetříte více peněz! Takže když ušetříte jeden dolar, je to, jako byste
jeden vydělali, jeden dolar navíc. A je to dokonce lepší, než vydělat jeden dolar navíc, protože
když ušetříte jeden dolar, nepotřebujete jít a pracovat pro něj. Vy jenom zredukujete nějaké
nepotřebné věci. Když jste předtím vyšli ven, kupovali jste všechno, ale nyní musíte pozorně
přemýšlet. Předtím jste vyšli ven a koupili všechno, ale teď jdete přímo a koupíte tofu. Ušetříte
peníze, čas a přemýšlení.
Předtím jste vařili celou řadu věcí, ale nyní jenom tofu a sojové maso a zítra máte sojové
maso a tofu. Je to jednoduchý život. Předtím jste šli všude a možná jste potřebovali zamluvit
hotel pro vás a vašeho manžela a nyní jenom sbalíte stan a kempujete
venku na čerstvém vzduchu; je to přirozené. Kyslíku je okolo vás
hodně, protože kempujete pod stromy a na trávě. Cítíte se dobře,
lehce, a je to také ekonomické.
My žijeme dohromady a jsme šťastní. Nemusíme bydlet
ve velkých hotelích, abychom byli šťastní. Ve skutečnosti jsme
šťastnější, než kdybychom byli ve velkém hotelu, protože máme
společné ideje a zájmy, milujeme jeden druhého a jenom se
cítíme dobře. A vzduch, jídlo a zdravá atmosféra způsobuje, že se
také cítíme dobře.
Nemusíte vydělávat více peněz; jenom musíte vědět, jak žít váš
život, protože máte pouze jeden život, tento život. Ať mluvím
pravdu, nebo ne, jestli máte nebe, nebo ne, nebo jestli máte
reinkarnaci, nebo ne, tento život je všechno, co znáte. Pokud ho
nezvládnete dobře, nemůžete žít volně a nemůžete se v něm cítit šťastně. Musíte dělat,
co skutečně chcete, co je dobré pro vás.
Samozřejmě mi řeknete, že když si můžete dělat, co chcete, že to není pravda. Co je dobré
pro vás, to je to, co byste měli dělat. Vegetariánská strava je zdravá, meditace uklidňuje vaše
nervy a dělá vás bystřejší, více chytré a více milující. To je dobré pro vás. Ne že děláte jenom,
cokoliv chcete. Samozřejmě můžeme dělat, co chceme. Ale co je pro nás dobré – to je to,
co chytří lidé dělají. Ušetření peněz je lepší než vydělávání peněz. Cokoliv ušetříte, je, jako byste
to vydělali, kromě toho, že nemusíte jít ven a pracovat pro to nebo dokonce z toho platit daně.
Cokoliv vyděláte, je vaše. A můžete dělat, cokoliv chcete. Můžete si pořídit něco, co se vám líbí,
nebo dát to lidem, kteří to potřebují. To je to, co my děláme po celou dobu. Já to dělám také.
Co vám říkám, to dělám.
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Následujte perfektní příklad Mistryně
Ne o všem, co já dělám, se píše v magazínu News. O většině věcí, co dělám, se nepíše
v časopise. Může o tom být napsáno, protože se stane, že někteří lidé tam jsou a vědí o tom a
napíší o tom zprávu, nebo je to oficiální, jako koncert, a každý to musí vědět. Tak to bývá. Jinak
já to dělám každý den, stále, vždycky, když mám příležitost.
Jednou se jeden žák smál a řekl: „Mistryně, jak je možné, že jídla u McDonalďs jsou tak
drahá? Je to nejdražší restaurace, kterou jsem viděl!“ Víte proč? Protože když jsme tam šli, viděli
jsme nějaké lidi bez domova, kteří hledali v odpadcích, a dala jsem jim asi pět set dolarů. Proto
říkal: „Oh, můj Bože, jenom tím, že jíme nějaké hranolky a dvě coly, to stojí pět set dolarů.“
(Smích) My se vždycky dělíme, kdykoliv můžeme. Většinou, když vidíme lidi bez domova, kteří
chodí okolo a hledají odpadky a nemůžou to unést, tak já jim něco dám. Dám jim, co mám
po ruce. Takže si děláme legraci: „Já jsem nevěděl, že McDonalďs je nejdražší restaurace
ve městě. Řekl: „My jíme pouze dvě porce hranolků a pijeme dvě coly a dokonce se musíme
obsloužit sami a stát ve frontě, a je to tak drahé.“ Protože v restauraci první třídy, tam si sednete,
máte ubrusy a všechno a číšník přijde a obsluhuje vás jako krále. Potom platíte možná dvě nebo
tři, nebo pět set dolarů, jak kde. Ale jenom za dva lidi dvě nebo tři sta dolarů, to je skutečně
drahé. Ale on řekl, že si nemůže představit, že McDonalďs je dražší. On si dělal legraci.
Takže tyto věci děláme proto, že milujeme ostatní lidi, protože oni jsou stejně my. Takže tady
není o čem mluvit, ale někdy o tom samozřejmě píšeme v magazínu News, protože ostatní žáci
se také potřebují učit z tohoto příkladu. Takže většina věcí, které dělám, jsou veřejné, takže lidé
o nich mohou vědět. Je to jenom tak, že my víme o věcech, které děláme, stejně tak jako vy
mi říkáte o tom, co vy děláte, a News informuje vás o tom, co dělám já. Takže jsme v kontaktu a
víme, kdo má jaký život. Je to jako znát jeden druhého. Ne proto, že bychom se chtěli
vychloubat, aby to každý věděl.
Kdybychom se chtěli vychloubat, tak aby to každý věděl, dali bychom to do „Reuters“ anebo
dalším velkým novinovým společnostem, a ne jenom o tom napsat v našem malém časopise.
Takto žijeme stále. Měl by to být způsob života. Každý by to měl dělat. Jsem velice pyšná
na vás, že vy to děláte stále. Já vím, že vy to každý děláte a stejně máte dost peněz, abyste mohli
přijet sem, přijet na setkání, abyste mě přišli
navštívit, kdykoliv je to možné. Vidíte, stává
se váš život bohatší, nebo ne? (Ano!
Potlesk.)
Já dávám stále a stále mám
hodně. Myslím pro mě je to hodně.
Co já potřebuji? Když jdu, abych
se s vámi setkala, samozřejmě
nosím toto; to je můj vlastní návrh,
takže je to jenom pro zábavu. Když
nejsem s vámi, rychle to odhodím,
protože je to těžké a skutečně to nemám
moc ráda. Já jím možná dvakrát nebo jednou
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denně, cokoliv zbude nebo cokoliv je nového. Pokud je nové, jím to.
Pokud to zbude, jím to. Co potřebuji? To je, proč mám stále hodně
peněz, protože neutrácím, ne proto, že vydělávám víc. Stejně tak jako
vy, vyděláváte tak jako předtím, možná máte teď více dětí než předtím,
ale stále máte více peněz. Stále cítíte, že je pro vás život bohatší než
před tím, a cítíte se více spokojeni, že máte víc než dost, ano? Je to ten
trik.

Hospodařte moudře,
abyste se stali milionářem
Spousta lidí jsou milionáři a nikdo o tom neví. Každý si myslí, že stát se milionářem je těžké,
ale to není. Speciálně lidé, kteří už milionáři jsou, oni se stále chovají stejným způsobem, velice
přirozeně; jsou šetrní. Oni dokonce neřídí drahá nová auta. Koupí si auto z bazaru, takže nemusí
platit například luxusní daně. Jenom řídí normální auta. Většina milionářů neřídí drahá auta.
Oni řídí taková ta odůvodněná, bezpečná auta, Ford nebo dokonce Jeep. Řídí cokoliv, co je
bezpečné. Oni ve skutečnosti nežijí způsobem, který si myslíme, že milionáři mají. Jinak by vaše
peníze utíkaly rychle, dokonce i kdyby jste byli milionáři. Takže oni hodně šetří! Hledají
způsoby, jak šetřit, jako když řídí ty typy aut, která potřebují méně benzínu, a bydlí ve čtvrtích a
domech, které si mohou dovolit, aby nedrancovali jejich úspory. Mnoha způsoby šetří tady a tam
a potom jsou jejich peníze vždy stabilní.
A jsou někteří lidé, kteří nevydělávají moc, ale hodně utrácejí a řídí rychlá auta a tohoto všeho
mají hodně, ale také mají hodně úvěrů, hypoték a dluhů. Lidi milionáři řídí normální auta,
protože vědí, jak zorganizovat jejich život tak, aby nepadli do dluhů. Hodně milionářů žije vedle
vás a nevíte o tom, protože neukazují svoje peníze okolo. Vědí, co dělají. Znají hodnotu peněz.
Neutrácejí příliš. Žijí takto přirozeně. To je důvod, proč se stali bohatými. Jsou přirozeně bohatí;
oni přirozeně vědí, jak s nimi nakládat.
Někdy také samozřejmě vyhrají v loterii. (Smích)
Ale také investují peníze; například, pokud
vydělají čtyřicet tisíc dolarů za rok, dají patnáct
nebo dvacet procent stranou na investování
do nějaké banky. Takže nejspíš za deset nebo
dvacet let budou mít stovky nebo tisíce dolarů
jenom z těch pěti nebo deseti tisíc tolarů, které
investovali každý měsíc, které dali do banky. Vědí,
jak nakládat s penězi. Neutrácejí všechno, co vydělají.
Nechávají něco na investice.
A potom jsou najednou bohatí. Například pokud dáte stranou dnes deset tisíc dolarů, za deset
let se z toho stane padesát tisíc dolarů, po investování do nějaké banky, ale to je pomalé. Bohatí
mohou začít svoje vlastní podnikání. To je, jak se stali bohatými rychleji. Je to více riskantní,
ale to je život. Buď přijmete risk, nebo žijete normální, pomalý život ze dne na den a vyděláváte
ne příliš moc peněz. Ale pokud stále chcete nakládat dobře, budete v pořádku, protože život je
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teď jednoduchý. Tofu je levnější než biftek, jenom trošku jiný,
kousek tofu místo toho kousku masa. Jsme zdraví; jsme
v pořádku. Podívejte se na mě!

Vypadat dobře
zevnitř i zvenku
Všichni vypadáte příliš dobře. Jsem na vás pyšná. Jste
na sebe pyšní a jdete ven a říkáte: „Já jsem vegetarián.
Podívejte se na mě.“ To je dobré. Jste velice krásní. Jenom
jste si nyní nedali make-up, takže vypadáte trochu míň
krásně, ale i tak jste příliš krásní. Pokud si dáte make-up,
každý zemře. (Smích) Všichni vaši manželé už umírají. Stáváte
se příliš krásní a oni vás nechtějí opustit. To je, proč někteří mají
takový strach. Vy jste dostali zasvěcení a oni mají strach, že byste se
mohli stát jeptiškou, nebo něco takového; mají vás příliš rádi. Vypadáte příliš krásně, více a více
každým dnem.
Někteří manželé už opustili svou manželku; poté, co byla zasvěcená, on přichází zpátky a
říká: „Oh, jak to, že jsi tak krásná?“ A nastěhuje se zase zpět. To je stejné s některými ženami,
které už opustily své manžely a nechtěly je. Ale po zasvěcení přišly zpátky a řekly: „Oh, můj
Bože, on se tak změnil! On je nový muž.“ A nastěhují se znovu zpět. Není to problém.
Ony opustily nové mladé partnery nebo nového přítele, nebo kohokoliv, a šly zpátky k jejich
manželům, protože jsou nyní duchovně krásnější.
Když už jste jednou krásní uvnitř, lidé vás vidí, že jste krásní
i zvenku. To je normální. Takže se snažte zahnat všechny tyto Romey,
ale pokračujte v praktikování. Váš život se zlepšuje a zlepšuje;
nemusím vám to říkat. Já vám to říkám jenom pro případ, že to ještě
někdo neví. Oni si to u vás mohou ověřit. Váš život je příkladem
lásky a duchovního požehnání. Dokonce není ani žádná potřeba
někomu kázat. Oni se jenom můžou podívat na váš život, způsob,
jak jdete vaším životem, způsob, jak prezentujete sebe světu.
To je lepší než tisíce knih, které mluví o duchovních věcech.
Vy jste kniha. Vy jste ten nejlepší příklad, nejlepší doktrína,
nejlepší náboženská teorie, která kdy byla komu prezentována.
V Mexiku byl příběh o Mistru z dávné doby. On byl velice
slavný – Quetzalcoatl. On vyprávěl tento příběh jeho žákům: Byli
dva muži ve stejné skupině a jeden byl velice pečlivý; vypadalo to,
že byl velice věřící. Chodil do chrámu každou neděli a byl také
první v první řadě na každé svaté příležitosti a poslední odcházel.
Nikdy nevynechal žádnou příležitost jít do chrámu, ale také nedělal
nikdy nic jiného. A jiný muž nikdy nešel do chrámu, ale šel do práce
každý den. Dělal cokoliv, co bylo jeho povinností. A cokoliv vydělal,
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použil, aby se staral o svoji rodinu, a také dával chudým lidem. Taky dokonce dával na chrám,
aby ho mohli opravit.
Takže Quetzalcoatl řekl, že ten muž, který nikdy nešel do chrámu, byl svatý a byl už
„chrámem“ sám o sobě. Ale ten muž, který chodil do chrámu každý den, tam jenom šel. Každý
velice respektoval toho muže, který šel do chrámu každý den. Mysleli si, že byl svatý, a mluvili
špatně o muži, který nikdy nešel do chrámu. Ale ve skutečnosti on se staral o všechny „chrámy“
v jeho okolí. Co mohl udělat, udělal, někdy pracoval navíc, tak aby vydělal více peněz, aby je dal
komukoliv. To je to, co dělal každý den. Takže Mistr říkal o tom prvním, co chodil do kostela,
že to bylo v pořádku, ale ten druhý byl chrám sám o sobě. Takže my můžeme být „chrámy“ sami
o sobě. Je to na nás. Já myslím, že každý z vás je chrámem. Já nepotřebuji kupovat žádné
chrámy.

Chrámy Mistryně
Někteří lidé se mě ptají, proč nemám žádné chrámy nebo kostely, a já říkám: „Já nemám
žádnou potřebu, mám jich miliony – běhají okolo.“ (Potlesk) Já říkám: „Dnes je moderní doba
s rychlou technologií. Všechno je mobilní. Mobilní telefony, mobilní domy, mobilní chrámy.“
Vy jste mé mobilní chrámy. Můžeme komunikovat kdykoliv, jít kamkoliv; jsme velice flexibilní.
Kamenná budova je pouze připoutaná k jednomu místu, ale my běháme okolo; my jsme
„běhající chrámy“. To je velice chytré!
Mluvit, to může každý, ale žít to, co říkáte, je těžší. Vy to
můžete dělat všechno; můžete mluvit a můžete to také dělat.
To je to, co je na vás skvělé. Já jsem vám říkala, že vás
udělám skvělými. Jestli já jsem skvělá, nebo ne, to není
důležité. Já jsem pouze jedna. Skvělý Mistr, skvělý
učitel, není ten, kdo dělá sám sebe velkým, ale ten,
kdo dělá všechny ostatní velké. Pokud vaši studenti
jsou dobří, to znamená, že vy jste dobří. Jinak to není
dobré. Takže jestli já jsem skvělá, nebo ne, na tom
nezáleží. Ale pokud vy jste skvělí, to je dobré. Díky
vaší velikosti já jsem také skvělá. Potom: „Děkuji
vám velmi mnoho.“ Mám to také ráda. A abych vám
řekla upřímně, pokud by celý svět byl osvícený, nikdo
by mě nepotřeboval. Já bych byla šťastná jenom tím,
že bych byla soukromou osobou.
Pokaždé je to velice těžké vás opouštět. Já chci,
abyste to věděli. Chci, abyste to věděli, protože vy si
myslíte, že pouze vy nechcete odjet. Já také nechci odjet,
ale musím dělat moji práci, takže musím dát stranou svoje
pocity. To je všechno. Jinak bych s vámi mohla zůstat napořád.
Věřte mi, jste nejlepší lidé. Kam jinam bych měla jít? Vy rádi
zůstáváte s dobrými přáteli. Každý to tak dělá – já také. Ale to je dobré. My zůstaneme tady
(Mistryně ukazuje na její srdce) pospolu. Děkuji vám. Miluji vás.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 113, 13. srpna 1989
Hsihu, Formosa, originál v čínštině

Praktikováním Metody Quan Yin se naše vibrace stávají velice rychlými a cítíme mnohem
více energie, jako mladí lidé. Stáváme se čilejšími, schopnými snadno naložit s problémy a jsme
chytří jako mladí lidé. Proto můžeme říct, že se omlazujeme.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
15. března 1990
Tainan, Formosa, originál v čínštině

Člověk, který si užívá velké svobody, je ten, který je nejvíc zodpovědný. Protože je
zodpovědný, je svobodný.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
25. května 1989
Kalifornie, USA, originál v angličtině

Seberealizovaná duše vyzařuje druh Božské vůně a nejvyšší světskou Ctnost, takže každý je
rád blízko a každý se s ní cítí přirozeně pohodlně.

Nebeský Zlatý Drak
Navrhla Nejvyšší Mistryně Ching Hai
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Andělé
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Otázky a odpovědi, News 113
18. června 1989
Brazílie
originál v angličtině

Otázka: Duchové se rodí, nebo je jejich počet už předurčený?
Mistryně: Existují nějací staří. Jsou nějací noví, ale většinou staří.
Staří jsou ti, kdo se narodili jako lidé a nikdy toho neudělali moc
špatného. Přicházejí zpět znovu jako lidé.
Noví jsou ti z království minerálů, z království flóry, z království
zvířat. Evolucí se posouvají a stávají se z nich muži. Oni jsou trochu
tupí na duchu a trochu pomalí v reakcích, nebo možná dokonce prudcí.
Pokud byl kamenem a teď se stane mužem, potom bude vypadat jako
kámen – studený, prázdný, hloupý, tvrdohlavý. Pokud byl v minulém
životě stromem, potom bude klidnější, příjemnější, ale také hloupý a
bude mít trochu méně inteligence. Tito lidé potřebují mnoho reinkarnací,
aby se naučili perfektnosti.
A někteří jsou z království nebe, ne z království Boha, ale z království
nebe – jako andělé, jako nějací dévové nebo nebeští duchové. Oni sestoupí
na Zem a stanou se muži, protože chtějí praktikovat perfektnost. Chtějí
hledat Mistra a vysvobodit se od zrození a smrti. Chtějí se sami stát Mistrem.
Takže ti mají jiný druh ducha, starého a nového.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
7. června 1999
Dublin, Irsko
originál v angličtině

Otázka: Mistryně, existují andělé a duchovní průvodci? Jak jsou důležití v naší
duchovní evoluci? Je s nimi snazší komunikovat než s Bohem?
Mistryně: Existují, existují všude. Je to jen tak, že naše duchovní oko není
otevřené, takže je nevidíme. A když jsme osvícení, můžeme je vidět. Někteří
lidé, kteří dokonce žádnou meditaci nepraktikují, ale mají nějaké předchozí
zkušenosti s tím, že byli požehnáni jiným Mistrem, příležitostně také vidí
anděly a duchovní průvodce.
Pomohou nám do určité úrovně, ale pouze Bůh nám může pomoci na celé
cestě. Takže na začátku stojí andělé a duchovní průvodci pravděpodobně
opodál a pomáhají nám trochu se základními požadavky. Později se staneme
naším vlastním mistrem, a potom je naším jediným vůdcem Bůh. Ale andělé
jsou stále okolo. Budou nám sloužit a budou našimi pomocníky.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Nejvyšší Mistryně Ching Hai
9. května 1999, Amsterodam, Holandsko, originál v angličtině

Otázka: Co si myslíte o andělích?
Mistryně: Jsou mými přáteli. (Potlesk) Udělají cokoli, co chci.
Velmi pomáhají. Otec je poslal, aby mi pomáhali. Poté, co jste zasvěcení,
Ho také požádám, aby poskytl nějaké anděly vám jako osobní asistenty,
alespoň pět pro každého z vás. Stačí to? (Potlesk)
Můžete je vidět v meditaci. Můžete žádat jejich pomoc.
Někdy je můžete vidět vašima otevřenýma očima.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
7. května 1999, Portugalsko, originál v angličtině

Otázka: Vy se zaměřujete na přímý kontakt s Bohem.
Jak vidíte velkou kosmickou hierarchii s potenciálními prostředníky,
jako jsou andělé, archandělé, cherubíni, serafíni, atd.?
Mistryně: Jsou to naši přátelé. Žádný problém!
Všichni stojí okolo, když jdete nahoru.
Naučím vás, jak je pozdravit a projít rychle kolem nich. Je to pravda,
že pokud nevíte jak a pokud jim nejste představeni učitelem,
potom by vám mohli někdy dělat problémy. Ale my vás jim představíme
a řekneme jim, aby se o vás starali.
Andělé jsou někdy našimi služebníky.
Čím výše jdete, tím více vás budou oslavovat.
Někdy jdete do vyšších dimenzí a všichni andělé,
všechny bytosti na planetě sestoupí,
aby vás oslavovali.
Jsou tak šťastní,
že vám mohou sloužit.
Nazývají se vašimi služebníky.

www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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News 113

Nabídka knih 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 prostředku 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?
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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