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Aforismy 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 119 

16.dubna 1987 

Formosa 

 

Pokud celým srdcem chceme praktikovat duchovně, určitě najdeme skutečného Mistra. Ale 

pokud jsme jen zvědaví nebo máme přání praktikovat, ale nerozumíme, co je duchovní praxe, 

pozorujeme jiné lidi, ţe to dělají, a my tedy také následujeme. Slyšíme, ţe meditovat je dobré, 

tak také následujeme a meditujeme. V tomto případě samozřejmě je velice nepravděpodobné, 

ţe najdeme skutečného Mistra. Ačkoliv pokud jsme skutečně oddaní záměru duchovní praxe a 

touţíme po osvobození, dříve nebo později Mistra najdeme. 
 

 

 

 

1.prosince 1986 

Formosa 

 

Jsme tak šťastní v Nebi, ţe tam není nic, co by nám připomínalo 

duchovní praxi. V pekle se tak mučíme, ţe je nemoţné tam 

duchovně praktikovat. Ve světském světě máme utrpení, radost, 

neporozumění, nevědomost, moudrost, osvícení, neosvícení a hodně 

rozdílných situací. Proto se můţeme rychle učit z různých situací 

v ţivotě a můţeme najít vhodný materiál, z kterého můţeme mít 

zkušenost a trénovat sami sebe. Máme šanci praktikovat a stát se 

Svatými, coţ nemůţeme najít v jiných světech, proto je lidské tělo 

velice drahocenné. Musíme opatrovat tu šanci a praktikovat 

duchovně bez odkladu. 
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Nový rok, noví lidé, 
nová atmosféra 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 119 

Mnoho lidí špatně rozumí smyslu Nového roku a jiných slavností. Při kaţdé velké příleţitosti 

nebo Novém roce bychom měli dát více úsilí, abychom přemýšleli a zkoumali své nitro, a jak 

můţeme slouţit lépe světu a přispět více našim příbuzným a přátelům nebo naší zemi. 

Ta příleţitost by neměla být vţdy vyuţita jako záminka k tomu, abychom se udělali veselými, 

místo toho bychom měli zlepšit náš způsob chování a řeči. 

Samozřejmě, kaţdý si je toho vědom. Já jenom vyuţívám tuto příleţitost, abych vám 

to připomněla. Vy nemusíte poslouchat, pokud jste to uţ udělali. Pokud jste to neudělali nebo 

jste to zapomněli udělat, potom by vám to mělo být připomenuto. 
 

 
 

Změňte váš postoj a začněte znovu 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

26.ledna 1989 

Formosa 

originál v čínštině 

Teď, kdyţ přišel nový rok, můţeme udělat něco nového, změnit programy a pravděpodobně 

se budeme cítit jinak. Můţeme začít měnit něco z našich zvyků nebo měnit něco na práci, kterou 

neděláme rádi, a místo toho dělat práci, kterou rádi děláme. Například my všichni přemýšlíme, 

odkud jsme přišli. Kdo jsme vůbec? Proč jsme přišli do tohoto světa? Jak opustíme tento svět, 

aţ zemřeme? Kdo opouští svět? Kam odcházíme? Normálně jsme příliš zaneprázdněni, neţ 

abychom si kladli a studovali tyto svaté otázky. Ale tento rok se můţeme rozhodnout, ţe to 

budeme dělat. Tím, ţe to budeme dělat, oslavujeme nový rok skutečně hezkým způsobem. 
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Zkrášlete svět láskou 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

1.ledna 1994 

Thajsko 

V tak šťastné atmosféře Nového roku bychom neměli zapomenout na ty méně šťastné lidi. 

Měli bychom vyuţít naši lásku, oddaného ducha a ducha starostlivosti jeden o druhého, abychom 

zkrášlili tento svět a umoţnili, aby se náš svět stal více a více smysluplný, více a více krásný. 

 

Nový rok, nová osoba! 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

3.ledna 1995 

Formosa 

Já doufám, ţe máte dobrý, nový, čerstvý start a začínáte nové 

vy. Řekněte vaší mysli co dělat, a potom vaše mysl přikáţe 

buňkám ve vašem těle co dělat, protoţe to je přesně tak, jak jste 

to dělali od té doby, co jste se narodili. Pokud si řeknete, ţe si 

vyčistíte zuby, potom buňky v ruce se stěhují a svaly paţe se 

pohybují tak, jak mysl objednala. 

Podobně nyní můţete začít přikazovat vašemu tělu a vaší 

mysli, aby dělaly to, co chcete, ale podle nejvyšších standardů, 

potom budou poslouchat. Tělo je vaše, mysl je vaše, mozek je váš 

a je na vás, abyste jim dali informace a příkazy. 

Důvod, proč jsme nemohli předtím nic udělat nebo jsme zklamali, 

je ten, ţe jsme nedali dost příkazů našemu mozku, co má dělat, a mozek 

nemohl říct buňkám co dělat. Takţe pokračují podle starých způsobů – spát, pít, jíst, produkovat 

děti, pracovat a umřít. 

Nyní můţeme dělat toto všechno. Není to tak, ţe něco z toho vynecháme. Ale můţeme dělat 

víc uţitečných věcí, neţ jenom stále spát a jíst a potom skončit náš ţivot. Jinak utratíme veškerý 

náš čas nesmyslnými aktivitami, kdyţ to můţe být uţito pro lepší věci, které jsou pro nás víc 

uspokojující, víc uţitečné pro společnost a jsou zábavnější. 

A navíc, kamkoliv jdete, snaţte se mít zábavu. Neopakujte stále stejné chyby. Je to nudné. 

Lidé nám mohou odpustit, ale ne vţdy. Mohou nám odpustit, ale nemohou mít o nás zájem, kdyţ 

děláme stále stejné chyby. Takţe bychom se měli snaţit nedělat stále stejné chyby. Pokud vám 

lidé uţ řekli, ţe se jim to nelíbí, potom to nedělejte dvakrát. To by mělo být víc neţ dost. Vţdy 

byste si to měli pamatovat. Pokud si to nepamatujete, napište si to: „Nedělej to zase!“ Nebo si to 

napište naopak. 
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Například místo toho, abyste řekli „nechoď na sever“, řekněte „jdi na jih“. Buďte více 

pozitivní, pokud můţete. Místo toho, abyste řekli „nemluv příliš nahlas“, řekněte „mluv tiše, 

mluv jemně nebo mluv niţším hlasem“. Potom si to několikrát opakujte. Podívejte se, jestli to 

děláte. Pokud ne, opakujte to znovu a snaţte se neotravovat lidi stále stejnými chybami. 

Cokoliv děláte rádi a pokud si myslíte, ţe to prospívá vám a ostatním, snaţte se to dělat tento 

rok. Udělejte si seznam, co chcete dělat, a dělejte to. Vyhněte se vašim chybám a omluvte se, 

pokud děláte špatně. Pokud neděláte špatně, nemusíte se omlouvat, jenom na to zapomeňte. Není 

potřeba se moc hádat. Plýtvá to vaším časem a časem jiných lidí. Pokud můţete, vysvětlete to. 

Pokud vám nevěří, zapomeňte na to. Není to velká věc. 

Snaţte se více meditovat, samozřejmě. Stále – při chůzi, sezení, spaní, práci, ve vašem volnu, 

všude, snaţte se vţdy koncentrovat na vaše centrum moudrosti a recitovat ochraňující Jména. 

To vám hodně pomůţe. 

Není vţdy potřeba sedět a vidět vize. Pokud se zlepšíte, budete vidět všude, ţe jste se zlepšili. 

Vaše láska, vaše inteligence, vaše schopnost tvoření, vaše spojení s lidmi, vaše porozumění všem 

jiným věcem – to je, kdy jste postoupili. Není potřeba tam sedět a čekat stále na Světlo. Moţná 

Světlo přijde, ale potom ho nevidíte. Jste zaneprázdněni chrápáním. Nebo přijde Zvuk, kdyţ 

chrápete, a to tak hlasitě, ţe to nemůţete zaregistrovat. 

Svět bude stále existovat, pokud meditujeme více. Snaţte se vyrobit pozitivní energii i bez 

toho, abyste mysleli na to, ţe to děláte. Dělejte bez toho, abyste dělali. To je nejlepší způsob. 

 

Světový mír je přinášen osobním příkladem 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

29.ledna 1995 

Formosa 

Uţ jsem vše řekla předtím. Důleţitá věc je, ţe musíte dát vaše učení do akce, a potom to bude 

fajn! Samozřejmě bychom měli mít růst v novém roce. Místo toho, abychom „zestárli“ kaţdý 

rok, měli bychom být „silnější“ duchovně a moudřejší. Potom si zaslouţíme být nazýváni „starší; 

starší lepší“. Například pokud jsme dělali něco v minulém roce, co jsme my nebo jiní neměli 

rádi, potom bychom to měli napravit v novém roce, jak nejlépe můţeme, zlepšit naše chování 

a mluvu, abychom se stali lepšími. 

Mistr vám neříká, abyste mluvili nudným způsobem, kamkoliv jdete, například oceňovali 

ostatní slovy, pokud to není od srdce, nebo to jenom dělali, abyste si jiné naklonili na svoji 

stranu, kdyţ si myslíme od srdce něco jiného. Měli bychom mluvit podle našeho srdce. 

Ta jednota vnějších akcí a vnitřních myšlenek je „zen“, jinak jsme pokrytci. Je to pravda, 

ţe bychom se měli chovat přirozeně, ale zdvořilost a vznešenost jsou také nezbytné. Kdyţ budou 

pozorovat naše kultivované chování, dokonce lidé, kteří nemají eleganci, se budou stydět za své 

postoje. Nový rok nám dává šanci stát se novou osobou. Pokud jsme dělali dobře minulý rok, 
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měli bychom být dokonce lepší v novém roce. Pokud ne, potom se můţeme zlepšit v novém 

roce, čím více, tím lépe. 

Mnoho lidí špatně rozumí smyslu Nového roku a jiných slavností. Při kaţdé velké příleţitosti 

nebo Novém roce bychom měli dát více úsilí, abychom přemýšleli a zkoumali své nitro, jak 

můţeme slouţit lépe světu a přispět více našim příbuzným a přátelům nebo naší zemi. Ta 

příleţitost by neměla být vţdy vyuţita jako záminka k tomu, abychom se udělali veselými, místo 

toho bychom měli zlepšit náš způsob chování a řeči. Samozřejmě, kaţdý si je toho vědom. Já 

jenom vyuţívám tuto příleţitost, abych vám to připomněla. Vy nemusíte poslouchat, pokud jste 

to uţ udělali. Pokud jste to neudělali nebo jste to zapomněli udělat, potom by vám to mělo být 

připomenuto. 

Měli bychom být dobrým příkladem pro svět v kaţdé oblasti, včetně misí výpomoci, 

duchovní praxe, starání se o přátelství a vztahy mezi Mistrem a ţáky. Pouze pokud je to 

absolutně nutné, měli bychom uţít přísných metod. Není lepší, pokud se můţeme chovat jeden 

k druhému kultivovaně a vznešeným způsobem? Stvoření Nebe by mělo začít odtud! 

Lidé, zvláště na vysokých pozicích, by se měli starat více o své kvality. Jako úředník by měl 

být upřímný a spravedlivý. Vládní úředník musí pracovat oddaně pro národ a oddat se pro 

dobrou věc a jeho lidi. Duchovní praktikující nebo spřízněné osoby Mistra, atd., by také měli mít 

na mysli způsoby a kvality jejich akcí a mluvy a oddanost pro ostatní místo toho, aby si uţívali 

osobního pohodlí. Rodiče by se měli starat o své děti, samozřejmě, aby byly v pohodlí, ale 

nerozmazlovat je moc. Děti by přirozeně měly být poslušné svých rodičů a starších. 

Učitelé by měli plnit své povinnosti a poskytovat morální a etické lekce svým studentům. 

Základní A, B, C lekce, které můţe učit 

kaţdý, nejsou dost. Největší odpovědnost 

učitele je učit děti o etice a vyšších 

kvalitách. To je také ţádáno od rodičů. 

Jenom nakrmit a obléct děti není dost. 

Pokud kaţdý naplní jeho nebo její 

odpovědnosti – rodiče ochrání své děti 

dobře a děti budou poslušné – na světě 

by byl mír, začíná to v rodině. Potom by se 

všechny přírodní katastrofy, války a 

kalamity sníţily. 

Říkáme, ţe s ctnostmi v popředí a 

osvíceným přítelem se náš ţivot bude 

zlepšovat a stane se vznešeným. Naši 

spolupraktikující mohou být těmi ctnostnými a osvícenými přáteli, velice dobrými přáteli. 

Dokonce nezasvěcení lidé venku mohou být někdy našimi učiteli. Tím, ţe nám budou připomínat 

nějaké pěkné věci, například pokud je vidíme, jak dělají dobré skutky nebo říkají dobré věci, 

naše srdce se stane více otevřené. Pokud je vidíme, ţe dělají špatné věci, alespoň se můţeme 

naučit lekci a vyvarovat se dělání toho samého! 

Přeji kaţdému šťastný a úspěšný nový rok, dosaţení brzkého osvícení a vysvobození. 
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Vybarvěte si 

váš život 

barevně 
 

Nejvyšší Mistryně 

Ching Hai 

News 119 

10.května 2000 

šestidenní mezinárodní seminář 

originál v angličtině 

Potom, co praktikujeme Metodu Quan Yin, naše úroveň roste trochu výš a my ztratíme hodně 

zájmu na ţivotě. Stále děláme věci a pracujeme, ale nemáme tak velké svázání s ţivotem a 

nejsme z něho tak nadšeni. Někteří z nás jsou takto. Někdy vidíme, ţe není k ničemu mít přítele, 

protoţe jsme ztratili zájem o sex a všechno ostatní. Takţe k čemu to je? A potom, kdyţ cítíme, 

ţe nemáme ţádný takový zájem, on také necítí ţádný zájem. Nebo moţná on cítí „K čemu mi je 

uţitečné mít přítelkyni?“ – pokud on nic nedostává. Takţe samozřejmě on se začíná nudit a vy se 

začínáte nudit a oba jste znudění, a co můţeme dělat? To je v pořádku. Jenom se radujte a 

nebuďte příliš váţní. Zapomínáte, ţe si jenom rozpomínáme, ţe jsme svatí. 

Všechno ostatní je stejné, jenom se to přidává do našich ţivotů. Není potřeba být tak váţní 

o tom být svatí. Jenom se radujte z toho, cokoliv přijde. Například, předpokládejte, ţe já jsem 

Buddha. Jenom proto, ţe já jsem Buddha, nepotřebuji říkat: „Oh, já nepotřebuji všechny tyto 

květiny! Ony nejsou stálé, ony jsou dočasné; k čemu jsou? Zítra je po nich, takţe mi je sem 

nedávejte. Nedávejte sem nic. Jsou nestálé. Jsou to všechno iluze, mája!“ Já to nepotřebuji dělat. 

Já se z toho raduji. Vidím, ţe květiny jsou krásné, ale moje srdce k nim není připoutáno. Pokud 

mi dáte květiny, je to fajn. Pokud mi je nedáte, nezemřu. 
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Neočekávejte nic. Neočekávejte tento způsob nebo tamten způsob, a potom se nebudete cítit 

naštvaní nebo zklamaní. Jděte se podívat na film, radujte se ze ţivota, jděte se projít, 

poslouchejte hudbu, drţte se za ruce, jděte společně do parku, dělejte cokoliv. Jenom se radujte 

z toho momentu, kdyţ trvá. Buďte romantičtí. Dívejte se spolu na Měsíc. Pište mu poezii, 

kreslete jeho ošklivý obličej pro legraci, cokoliv. Jenom se potloukejte. 

Kdyţ jsem řekla, ţe jsem se včera otravovala, byla to pouze jedna z mých nálad, která 

procházela, protoţe všechno nefungovalo v mém pokoji a já jsem byla příliš otrávená stálým 

vysvětlováním, plýtváním mého času, a já chci hodně času strávit s vámi. Nechci strávit hodně 

času zajišťováním mé toalety, mé koupelny a 

hledáním mého spodního prádla například. 

Protoţe oni zorganizovali věci tak 

komplikovaným způsobem a já jsem otrávená 

vším tím povykem. Ale to neznamená, ţe jsem 

otrávená ţivotem. To neznamená, ţe jsem 

otrávená vámi. Jsem velice šťastná, ţe jste 

přišli. Kaţdý z vás mě velice zajímá, protoţe 

jsem si jistá, pokud bych měla čas, abych ho 

strávila s kaţdým z vás, jsem si jistá, ţe kaţdý 

z vás mi bude mít hodně co zajímavého říci. 

A já se od vás budu moci učit hodně hezkých 

příběhů a budeme mít společně báječný čas. 

Je to tak, ţe abych utišila svět, nemohu si 

vţdy dovolit mít osobní vztahy s kaţdým z vás. 

Ale kaţdý jeden z vás se musí vyvinout rychle 

a potom také pomoci našim sousedům 

se vyvinout tak, aby náš svět nebyl tak 

nesnesitelné místo, nebo aby nepřicházely tak 

rychle pohromy, nebo aby kaţdý stále měl čas 

se upamatovat na svou Boţskou Podstatu. 

Proto si nemohu dovolit strávit čas s vámi. 

Jinak kaţdý jeden z vás je nádhernou částí 

Stvoření a je nádhernou knihou poezie a ţivota, 

skutečná věc, skutečné stvoření se skutečnou 

historií. Kaţdý jeden z vás má skutečnou historii a vy byste si ji měli uchovat. Měli byste si 

uchovat dobrý úhel pohledu na vašeho přítele a jeho dobré kvality a jeho velkou vnitřní 

moudrost a přirozenost. Musíte to najít a radovat se z toho. 

Nedívejte se jenom na povrch. Nemyslete si jenom „Oh, kdybych se stala jeptiškou, byla bych 

lepší, svatá nebo rychleji osvícená. Kdybych měla lepšího přítele, cítila bych se lépe.“ Není to 

pravda. Cokoliv vloţíte do vztahu, to je to, co dostanete z něj. Je to stejné s ţivotem a osvícením 

a vším ostatním. Cokoliv vloţíme, to dostaneme ven. My jsme jediní, kdo skutečně tvoříme náš 

vlastní ţivot a zkušenost. Změňte, cokoliv je potřeba, abyste se cítili lépe. Změňte váš účes, 

změňte váš make-up, změňte vaše oblečení, změňte váš ţivotní styl, změňte něco! Udělejte to 

hezké a zajímavější. Pokud jste zajímavá osoba, nikdy se nebudete nikde cítit znuděni. 
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Mistryně vypráví příběhy 

 

Pes, který chytá myši 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

12.března 1994 

Los Angeles, USA, 

originál v angličtině 

Je mnoho příběhů, které jsou si podobné, připomínají nám ţivot a všechny ty legrační věci 

v ţivotě. Například je tady jeden příběh o psu, který chytal myši. Ta kniha je souborem vtipů 

svatých. Předtím jsme slyšeli ne-svaté příběhy, teď slyšíme svaté příběhy, svaté vtipy, vtipy 

svatých jsou trochu suché, ale to lidé od svatých očekávají. Vţdy mluví o velké filozofii a mnoha 

podobách kosmu, mikrokosmu, makrokosmu a makaronů… 

Svatý se nikdy nesměje na veřejnosti. On se moţná můţe smát o samotě; moţná si svatý 

koupí tento druh knihy, knihu vtipů, a poté si sedne do koupelny a čte si to. A kdyţ vyjde ven, 

on říká: „Prázdnota je skutečnost; skutečnost je prázdnota.“ On je ten druh lidí. Poté, co ten svatý 

studoval ve své koupelně a smál se od srdce, vyjde ven a říká takovéhle věci. Pokud to kaţdému 

neřeknete, budu vám později číst další vtipy. 

Tento příběh je o psu, který chytal myši. Doposud jsme slyšeli, ţe pouze kočky chytají myši. 

Jak to, ţe by mohl pes chytat myši? Kdo ví? Prosím, zvedněte ruku. Teď se nesmějte. Nesmíte se 

smát na takovém váţném shromáţdění. Pokud byste měli alespoň trochu vzdělání, nesmáli byste 

se tak. Kdo ví, proč pes chytá myši? Ne? Jak to? Předpokládá se, ţe jste osvícení! 

Dobrá, před dávným časem byla v Číně země. Budeme ji nazývat Dynastie Chi. Byl tam 

člověk, který četl z pracek psů. Jinými 

slovy byl psí věštec. Jeho sousedé slyšeli 

o jeho talentu, tak ho poţádali, aby šel a 

koupil pro ně psa, aby mohli chytit myši. 

Rok šel za rokem. Potom věštec koupil 

psa, přinesl ho sousedovi a řekl: „To je 

německý ovčák; je velice dobrý, je to 

jednička.“ Soused mu poděkoval a psa si 

nechal. 

Uplynulo mnoho let, a sousedé nikdy 

neviděli toho psa chytit myš, vůbec 

ţádnou myš, ani myší chloupek, on se 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       11 

www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 

+421 903 100 216 slovenčina, angličtina    +420 608 265 305 čeština, angličtina 

dokonce na myš ani nepodíval. Šli tedy za psím věštcem a zeptali se ho, jestli nečetl z tlapek 

špatně, jestli byl pes skutečným německým ovčákem, jestli to nebyl teriér. 

Potom psí věštec řekl: „Ne, ne, to je určitě na 120% německý ovčák. Tento pes je velmi 

dobrý! Ale musíte vědět, ţe ten pes je trénovaný na chytání ovcí nebo antilop, on nechce chytat 

myši.“ 

A sousedé řekli: „Co potom máme dělat? Říkali jsme vám, ţe chceme psa, který chytá myši.“ 

Věštec řekl: „Nedělejte si starosti, přivaţte ho v jednom rohu a nenechte ho nic jíst. Potom, 

pokud poběţí okolo myš, on ji určitě chytí.“ A potom ten pes začal chytat myši. A poté, dokonce 

i kdyţ ho nechali volně, také chytal myši, protoţe to byl zvyk. 

To je podobné příběhu lidí. My jsme původně z Nebe; máme všechno, co bychom kdy chtěli 

nebo nechtěli, jsme všemocní. Jsme mocní a velcí. Teď přijdeme sem do tohoto fyzického světa 

a jsme vázáni v tomto fyzickém vězení, v této malé místnosti. Některé místnosti jsou větší, ale 

stejně… moje místnost je velice malá! 

Dobrá, my jsme praktikující; my mluvíme pouze z vlastní zkušenosti. Proto chytáme myši. 

Myši v tomto světě jsou peníze, postavení, jméno, výdělek, konkurence, víte, bojování, 

hašteření, hořkost, oplácení mezi sebou – to jsou všechno myši. 

Ţalostně se tím těšíme, protoţe jsme byli svázáni těmito fyzickými 

řetězy. A potom neznáme nic dalšího. Zapomněli jsme na náš původ, 

a tímto způsobem ţijeme naše ţivoty. Dobrá, to není ţivot psa; je to 

jenom podobenství. Někteří lidé skutečně ţijí takzvaný „psí ţivot“, 

protoţe je skutečně mizerný. 

Někdy pracujeme velice těţce. Někteří lidé pracují osmnáct hodin, 

pokud mají hodně dětí nebo mají splácet hodně dluhů. Nebo pokud 

mají nějaký druh nemoci nebo choroby, díky které najednou 

zbankrotovali, moţná musejí pracovat těţce dnem a nocí, jenom aby 

zaplatili za dvě nebo tři jídla denně a nějaké oblečení. Tak to je. 

Protoţe jsme skutečně zapomněli naše pravé Já. Je to velice těţké si 

vzpomenout, ale vy jste si teď vzpomněli, trochu, postupně, pomalu. 

Vezme to čas, protoţe teď zastavit psa od toho, aby chytal myši, 

je velice těţké. Předtím by to nedělal, ale teď nemůţe přestat. Všechno 

je zvyk. Takţe já si myslím, ţe bychom si vţdy měli pamatovat, mezi 

tím vším utrpením a zmatkem, měli bychom si vţdy vzpomenout na 

náš vlastní skutečný původ. Nikdy se neponořte do negativní síly 

tohoto světa, která chce, abychom si mysleli, ţe jsme ničím, ţe jsme 

hříšní, nemůţeme nikdy být ničím a nemůţeme nikdy nic udělat, 

nemůţeme nikdy chtít víc neţ jenom pár soust jídla a pár kousků 

oblečení kaţdý den. 

Je to velice dobré. Nemám, co bych víc řekla, protoţe ten příběh je velice jasný. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Čas nadešel! 
13.září 1992 

Hsihu centrum, Miaoli, Formosa 

originál v čínštině 

 

Byl tam ţák, který měl na starosti vaření a servírování 

čaje pro svého mistra. Jeho mistr měl drahocennou, 

starodávnou čajovou konvici, kterou měl velice rád. Jednou, 

asi byl hluboce v samádhi a jeho končetiny byly oslabené, 

ţák z nepozornosti rozbil tu čajovou konvici. Byl polekaný 

k smrti, neměl ponětí, jak to svému mistru vysvětlit. Čas 

pro servírování čaje nastal a ţák tam hloupě 

postával, nevěděl co dělat. Nakonec přišel na 

chytrý způsob, jak se zachránit! 

Upravujíc si své šaty, šel dovnitř, uklonil se 

slavnostně svému mistru a řekl: „Mistře, já mám velký problém, který hodně znepokojuje moji 

mysl. Chtěl jsem se vás na to uţ dlouho zeptat, ale neodváţil jsem se ze strachu, ţe bych 

obtěţoval mistra. Přemýšlím, jestli se smím zeptat dnes.“ 

Mistr řekl: „Samozřejmě, ţe smíš. Proč jsi se nezeptal dříve? Přišel jsi sem následovat mistra, 

aby ses ptal na otázky!“ 

Ţák se tedy zeptal: „Mistře! Jak to, ţe za kaţdou smrtí následuje zrození? Proč musí být smrt? 

Vy a já, my také zemřeme? My praktikujeme a jsme tak upřímní. Stejně musíme zemřít?“ 

Jeho mistr řekl: „Oh, samozřejmě! Šákjamuni Buddha, Jeţíš, Konfucius a Lao-c„ – všichni 

museli zemřít. Kde je zrození, tam musí být i smrt!“ 

Potom se ţák ptal dále: „Je tam nějaká výjimka, něco, co nezemře?“ 

Mistr řekl: „Absolutně ne! Smrt musí následovat po zrození. Pokud čas nadešel, smrt je jistá!“ 

Potom se ţák postavil a řekl: „Oznamuji mistrovi, ţe dnes nadešel čas pro jeho čajovou 

konvici!“ 

 

Časný velký nákup 
3.října 1998 

Florida, USA 

originál v čínštině 

Viník byl pozván k soudnímu přelíčení před soud. 

Soudce se ho zeptal: „Co jste spáchal?” 

Viník řekl: „Příliš brzo na Nový rok jsem šel nakupovat.” 

Soudce řekl: „To není trestné! Moţná je to nějaký omyl? 

Jak časně jste šel nakupovat?” 

On odpověděl: „Obchod ještě nebyl otevřený, a já uţ jsem byl uvnitř.” 
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Kresba jako důkaz 
27.března 1993 

Kambodţa 

originál v čínštině 

 

Muţ si šel půjčit peníze od svého přítele. Vzal si s sebou 

všechny náleţité materiály, které potřeboval k sepsání 

smlouvy s přítelem. Protoţe psal pomalu, jeho přítel navrhl: 

„Oh, není potřeba sepisovat smlouvu. To komplikuje! Jenom 

mě nech nakreslit obrázek tvé tváře, a to bude stačit!“ 

Ten muţ se zeptal: „Proč obrázek mé tváře?“ 

Přítel odpověděl: „Protoţe mám strach, ţe později, kdyţ se 

přijdu hlásit o své peníze, tvůj obličej bude jiný. 

Takţe pro jistotu nejdříve nakreslím obrázek!“ 

 

 

 

 

Zaměstnání ženy žebráka 
1.dubna 1994 

třídenní setkání v Hongkong centru 

originál v čínštině 

 

Starý ţebrák seděl v rohu velkého trhu a 

drţel misku k ţebrání. 

Stará dáma k němu cítila lítost a dala mu 

nějaké peníze z peněţenky. Potěšila ho tím, 

ţe řekla: „Oh! Cítím lítost ve svém srdci, 

kdyţ vidím, ţe musíte ve vašem věku stále 

ţebrat! Jak to, ţe váš ţivot jde touto cestou? 

Je v pořádku, pokud mi to neřeknete. Ptám 

se vás ze soucitu.“ 

Ten starý ţebrák byl velice ubohý. Slzy mu 

padaly a bolestně řekl: „Nevím proč, ale 

cítím se dokonce více uboze, kdyţ se na to 

ptáte! Kdyţ vás vidím, připomínáte mi moji 

ţenu. Kdyby byla stále ţivá, neţebral bych 

teď!“ 

Stará ţena se zeptala: „Oh! Takţe vaše ţena 

byla velice schopná! Jaké bylo její 

zaměstnání, kdyţ ještě ţila?“ 

Ţebrák odpověděl: „Dokud byla ještě ţivá, 

ţebrala pro mě kaţdý den, takţe jsem to 

nemusel dělat já.“ 
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Nárůst rodiny Quan Yin v Praze 

 

Zpráva z České republiky 

Meditující Metodou Quan Yin v Praze 

News 119 

Praha 

Od té doby, co Mistryně navštívila Prahu v roce 

1999, se více lidí připojilo k rodině Quan Yin. Skupina 

lidí ţijících v okolí praţského meditačního centra začala 

meditovat. Dříve nevěděli o Metodě Quan Yin a o učení 

Mistryně Ching Hai nic, ale uţ dlouhou dobu něco 

hledali. Po zasvěcení a nějaké době studování učení 

Mistryně jsou si jisti, ţe to je ta správná cesta. 

Zasvěcení v Čechách vědí, ţe jejich vlastní osobní 

růst je důleţitý, a také cítí, ţe je kolem nich mnoho lidí, 

kteří hledají Pravdu. Proto se oficiálně a legálně 

registrovali jako sdruţení, které rozšiřuje učení 

Mistryně k dalším duchovně hledajícím. 

Nedávno se účastnili výstavy ţivotního stylu 

„Harmonie“ v Praze. Některých lidí se dotklo poţehnání 

Mistryně a přišli k jejich stánku, aby získali informace o Mistryni a Metodě Quan Yin. Během 

výstavy bylo rozdáno přibliţně 600 kníţek zdarma. Pro lidi, kteří se zajímali o učení Mistryně 

a Metodu Quan Yin, byl o čtyři dny později organizován seminář v praţském dětském divadle. 

Někteří lidé se zde naučili Pohodlnou metodu. Díky hudbě Mistryně byla na akci velice pozitivní 

atmosféra. 

Po semináři všichni ochutnali výborný vegetariánský mexický guláš, který připravil jeden 

ze spolupraktikujících. Naše praţská rodina tedy 

postupně roste a stává se silnější. 

 

Spolupraktikující z Prahy v České republice 

se účastnili veletrhu nazvaném „Harmonie“ a rozšiřovali 

učení Mistryně. 


