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Užití historie jako dobrého učitele
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 128
14.března 1996
Los Angeles, Kalifornie, USA
originál v angličtině

Uvědomte si váš poklad
inteligentní moudrosti
Můžeme svojí duchovní silou změnit mnoho věcí. Každý to ví, dokonce někteří lámové, kteří
nemusí nutně praktikovat na moc vysoké úrovni, stejně mohou měnit počasí. My to nemusíme
dělat. Jenom praktikujeme a všechno se mění podle toho, co chceme. Možná je to nejlepší. Od té
doby, co jsme začali praktikovat Metodu Quan Yin zde v Kalifornii, a já si myslím, že Kalifornie
nyní má nejvíce žáků, a protože jsem sem přijížděla častěji, od té doby je počasí velice dobré.
Může to být souhra náhod, ale je to hezká souhra náhod. (Potlesk) Takže ve skutečnosti si
myslím, že je to dobré. Myslím si, že všude to měníme. Pokud meditujeme Metodu Quan Yin,
věci se budou měnit, jsem si tím jistá.
Je příběh o mistru, který jezdil po různých zemích, aby přednášel. Jeden z jeho žáků, který
měl otevřené nebeské oko, zakreslil cestu mistra na mapě. Potom věděl, kudy mistr jel, a potom
zkontroloval s místními zasvěcenými, kde mistr byl. Takže kamkoli jel, pršelo, pršelo, pršelo.
Byly to velice suché země – jako Indie, kde někdy nemají dostatek vody. Ale kde mistr cestoval,
tam všude pršelo. Bylo to, jako kdyby užíval deště k omývání své cesty. Bylo to nádherné.
Takže žák to „viděl“, a potom to zkontroloval s místními praktikujícími. A bylo to přesně tak,
jak viděl. Skutečně je Metoda Quan Yin fantastická. Nemůžeme popsat všechny výhody, které
přicházejí z této Nejvyšší Metody. Někdy si přeji, aby to celý svět věděl, ale musíme být trpěliví.
Pokud si myslíte, že nejsem trpělivá osoba, myslím, že byste měli raději znova přemýšlet.
Protože kdybych já nebyla trpělivá, nemohla bych to unést. Nemohla bych unést, že takovou
úžasnou metodu, tak nadřazenou a tak všemocnou moc by lidé mohli jen tak ignorovat a žít
v mizérii. Každý den žebrají o malou výhodu od Boha nebo cokoliv, a dokonce ani nevědí,
že všechno mají uvnitř.
Někdy musím být trpělivá také s žáky, jako jste vy. Protože je to tak velká věc, a vás to
dokonce tak moc nezajímá. „Dvě a půl hodiny co? Já nemám čas!“ Vy dostatečně neužíváte
vašeho pokladu. Takže pokud si myslíte, že nejsem trpělivá, raději byste měli znovu lépe
přemýšlet. Pokud bych nebyla trpělivá, nemohla bych to unést, skutečně. Skutečná trpělivost je
taková. Není to tak, že když nikoho nevypeskuji, že to znamená, že jsem trpělivá. Já mám
trpělivost. Protože někdy, když osoba není zasvěcená a přijde do mého domu z jakéhokoliv
důvodu a chová se někdy způsobem, jako to někdy děláte vy, já mu nevyhubuji. Nenutím ho nic
dělat. Jenom mu pomalu a vlídně říkám, jak dělat všechny věci. Například když stále postává,
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řeknu: „Och! Prosím, posaďte se.“ Později, pokud se znova postaví, řeknu:
„Prosím, posaďte se.“
Ale protože mi na vás záleží, mám vás na zodpovědnost. Takže si musím
pospíšit a uspíšit vaše vysvobození. Je to stejné, jako vy se staráte o vaše děti
a jak ony se chovají. Dokonce malé selhání nemůžete unést. Ale o souseda,
o toho se nestaráte, jestli je na spodku společenského žebříčku. Nestaráte se o to,
jak se soused chová, nebo o jeho vzdělání. Ale o vaše děti se staráte. Vyhubujete
jim, povzbudíte je, někdy je milujete a někdy jste na ně přísní. Sledujete každý
pohyb vašich dětí, ale ne souseda. Podobně cokoliv vidíte u mne, jestli se
chovám dobře nebo mám špatnou náladu, nebo cokoliv, to jste vy. Je to jenom
odraz.

Vrcholy civilizace a cykly války
Řeknu vám příběh o velice hezkých věcech, které se staly dříve, před několika tisíci lety.
Jenom abyste věděli, že v dávných dobách měli lidé také velice vysoké civilizace, nejenom nyní.
A potom někdy, podle výzkumu nebo podle historie, byly naše dávné civilizace zničeny nějakou
válkou – možná hvězdnými válkami nebo válkami planetárními, jedna mezi druhou, nebo
občanskou válkou mezi bratrstvy. Protože se každá civilizace vyvine na vrchol, velmi vysoký
vrchol. A potom, pokud se lidé té společnosti nestarají, aby ochránili svoji vnitřní sílu k řízení
sebe samých, aby moudřeji využívali svých vědeckých znalostí, potom budou problémy. Jeden
bude soutěžit s druhým, aby se zmocnil nejnovějších objevů a stal se mistrem jiné rasy nebo jiné
strany kontinentu, nebo jiné planety. A to je důvod, proč začne válka. A potom, když válka
skončila, všechno skončilo.
Ale to je ten problém s lidstvem. My se nikdy nepoučíme. Jak vidíte kolem nás právě teď,
mnoho zemí se ještě nenaučilo této lekci. Vždy, když jdeme do války, naše země zbankrotuje.
Bude v chudobě po dlouhou, dlouhou dobu. Každý to ví. Všichni vedoucí představitelé všech
zemí to vědí. Ale jenom jdou do války z jakéhokoliv důvodu raději, než aby měli mír. Někdy
jenom chtějí zastrašit ostatní lidi. Ale co když jejich plán nevyjde? Potom budou obě strany
špatně rozumět jedna druhé. Malé věci vedou k velkým věcem, a potom nastane exploze. Potom
začíná válka znovu a znovu a potom může být naše civilizace zničena jako ty, které byly
nedávno objeveny průzkumníky v Atlantiku, nebo dávná Atlantida, nebo dávní mimozemšťané.
A teď si myslíme: „Och! Jak to, že byli předtím tak civilizovaní?“ Někdy museli být. Možná
byli mnohem civilizovanější, než jsme my. Dokonce v Bibli je nějaký zápis o ženě, Lotově ženě.
Když se otočila, aby se ohlédla, změnila se v solný sloup. Vypadá to jako vliv atomové bomby,
nebo něco takového, jako vysoce chemické zbraně, které mohou „chemikalizovat“ lidi. Jenom je
to spálí na popel, a potom odněkud vypadají jako sůl.
Takže dříve bylo také hodně válek. A samozřejmě bylo hodně objevů a vynálezů, možná na
mnohem vyšší úrovni než ty, co máme dnes. Takže není důvod, abychom byli skutečně hrdí na
to, co máme právě teď, nebo tak jednoznačně spoléhat na tyto druhy přechodných věcí, jako jsou
vědecké přístroje. Ale my to vždycky děláme. Vždy, když něco objevíme, si myslíme, že jsme
skvělí. A potom zničíme všechno a začneme znova od A.
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Přečtu vám příběh, který toto bude ilustrovat. Tento příběh se stal v Číně.
Lidé v Číně byli prvními objeviteli mnoha druhů moderního vybavení.
Samozřejmě v té době to bylo trošku hrubší nebo ve velice základní formě. Ale
potom později to vyvinuli více a více. Nebo možná Evropané nebo Američané se
naučili z jejich nápadů, a potom je vyrobili dokonce civilizovanější a uhlazenější.
Číňané například vynalezli výbušné žabky. A to se užívalo k Novému roku,
jenom aby byla zábava a aby se vystrašili duchovné nebo aby se oslavovalo
velice hlučně a při bouřlivých příležitostech, nebo na svatbách, nebo něco
takového. Ale všimněte si, Číňané používají výbušné žabky na všechno. Pokud někdo zemře,
zapálí výbušné žabky. Pokud se někdo žení nebo vdává, zapálí výbušné žabky. Když se cítí
mizerně, tak si zapálí výbušné žabky. Když se cítí šťastní, také zapálí výbušné žabky. Když slaví
narozeniny, zapálí si výbušné žabky. Když oslavují Den Ching Hai, také zapálí výbušné žabky.
(Potlesk) Slyšeli jste je mnohokrát během mých narozenin nebo Dne Ching Hai. Oni zapalují
také naše uši tím vším hlukem. Oni to milují. Já jsem si na to už zvykla, s těmi všemi bubny
a gongy a výbušnými žabkami a takovými věcmi.
Tyto výbušné žabky byly vynalezeny Číňany před mnoha tisíci lety. A oni je užívají pro
zábavu. Potom tam přišli Evropané. A užívali je k zabíjení. Takto byla vynalezena puška. První
pušky byly užívány Číňany. Předtím neměli Číňané pušky. Když Evropané poprvé objevili
výbušný prach těch výbušných žabek u Číňanů, koupili ho. Potom ho zjemnili. A vyrobili pušky
nebo děla. A prodali je zpět Číňanům. První král, který vlastnil děla nebo tyto výbušné
substance, se stal největším vítězem Číny v té době. Tak to je. Vynálezy jsou někdy pro děti
neškodné, a potom je jiní lidé užijí vražednějším způsobem.
Zmrzlina byla také vynalezena Číňany a mnoho dalších věcí. To je důvod, proč dříve, když
Evropané poprvé navštívili Čínu, byli také velice ohromeni a velice překvapeni. Bylo to takové
krásné pohádkové království, které existovalo. A tak je to i s každou jinou věcí, krása někdy
přitahuje hovado. A vytváří hodně problémů. Takže já skutečně nevím, co vám říct. Pokud máte
hodně věcí, jako že máte krásu, talent, peníze a to všechno, potom možná přitahujete nenávist
jiných lidí. A někdy je to zdroj vašeho neštěstí. Takže bych vám měla říct, abyste žili v chudobě
nebo vedli jednoduchý život a nestarali se o peníze, nebo takové věci? Potom by pro vás život
nebyl moc pohodlný, zvláště v Americe. Nemůžete chodit pěšky jako v Himalájích. Hladověli
byste, protože supermarket je alespoň tři hodiny vzdálený – autem. Všechno se tady počítá
na hodiny!

Robot: dárek králi
V Číně byl král. Jmenoval Chou Mu Wang. Chou Mu Wang byl králem asi před 2500 lety
během období války. Jednou šel na lov. Většina králů se nudí. Nemají nic na práci, takže jdou
a zabíjejí zvířata. Je to hrozné. Když nemohou zabíjet lidi, potom zabíjejí
zvířata. Já si myslím, že se vždy trénují v umění války. To je chyba od začátku.
A to je důvod, proč byla Čína tu a tam – skoro vždy v historii – ve válce
s jinými zeměmi nebo s jinou sousední zemí, nebo mezi sebou navzájem. Nebo
jdou a udělají válku se zvířaty.
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Takže tento král nebyl žádnou výjimkou. Šel lovit někam do hor, které se nazývaly Ien Shan.
A potom se vrátil a šel zpět do svého paláce. Cestou domů se setkal s královskou nabídkou.
Ta nabídka nebyla ve formě materiálního daru, ale ve formě osoby. Někdo mu dával velice
zručného řemeslníka. Jeho jméno bylo Ien Shih. A potom Mu Wang, král, požádal řemeslníka,
aby k němu přišel, a zeptal se ho: „Co umíš?“ Ien Shih, muž který měl být dárkem pro krále,
mu odpověděl: „Vaše Výsosti, řekněte mi, abych dělal cokoliv, a já se pokusím. Cokoliv Vaše
Výsost chce, abych udělal, pokusím se to udělat. Ale už jsem vynalezl stroj. Je to robot. Rád
bych ho Vaší Výsosti dal k vyzkoušení, pokud si to přejete.“
Takže král Mu Wang mu řekl: „Samozřejmě, samozřejmě. Zítra mi ho přines a já se
podívám.“ A potom samozřejmě dalšího dne Ien Shih přinesl stroj králi. A král byl velice
překvapen a zeptal se řemeslníka: „Kdo jde za tebou?“ A Ien Shih řekl: „To je strojová osoba,
kterou jsem vynalezl.“ Vidíte to? Bylo to tak dobré, že král si myslel, že to byla další osoba,
která ho následovala. Dokonce dnes roboti nevypadají takto. (Obecenstvo se směje.) Nejsou ještě
takoví. Ne, když vidíme „Blízká setkání třetího druhu“, nebo něco takového. Vypadá to jako náš
„Hoover“ (pozn. překladatele – značka vysavače), vysavače v obývacím pokoji, ale nevypadá to
jako osoba, s kterou si to můžeme splést. Ale tato osoba před 2500 lety více nebo méně už byla
vynalezena jako „osoba“. Samozřejmě na jiných planetách jsou takové vynálezy, a je to velice
běžné – slyšela jsem to, ale je to bez záruky.
Takže tato „osoba“ byla tak moc podobná lidské bytosti, že král byl šokovaný. Díval se
na robota a viděl, že tato osoba chodila, běžela a sklonila svoji hlavu před králem. Jako když
jdeme navštívit krále nebo vysoce postavenou osobnost, my se ukloníme, abychom jim projevili
respekt. Robot to udělal přesně jako každý jiný, přesně jako lidská bytost.
Poté, když řemeslník, vynálezce nebo ho dnes můžeme nazývat vědcem, se na bradě robota
něčeho dotkl, robot začal zpívat! Měl velice krásný, čistý hlas. A když vynálezce pozvedl
robotovu ruku, začal tancovat velice zkušenými a komplikovanými pohyby jako velký
a skutečně zkušený tanečník. Nejenom to, on dovedl deset tisíc a jednu zábavnou aktivitu, přesně
jako zkušená, talentovaná osoba. Cokoliv jste chtěli, aby udělal, robot udělal, a s takovou
dovedností a precizností, že král byl velice šokován a začal věřit, že to je skutečná osoba.
A potom se jedna z jeho velice milovaných konkubín dívala s ním, a všechny ostatní nádherné
dívky z paláce robota také obklopily. A všichni sledovali v úžasu. A poté, kdy robot ukončil svůj
zábavný program, dokonce mrknul (obecenstvo se směje), mrknul, udělal takový flirt
s milovanou konkubínou krále. Takže potom začaly problémy! Robot byl tak skutečný, že se král
velice nahněval. Byl jako chlapec, který mrká na krásnou ženu se záměrem. Takže král začal
tropit zlostný povyk a byl velice žárlivý. Chtěl zabít oba dva – Ien Shih, muže, který ho vynalezl,
stejně tak jako robota. On věřil, že oba dva byli skuteční.

Vynález je pro krále „příliš skutečný“
Ien Shih, vynálezce, byl otřesen. Okamžitě si klekl na kolena a řekl: „Prosím, prosím, ne!
Je to omyl. On není skutečný, on není skutečný. Nejdříve mne to nechte dokázat!“ A tak vyjmul
některé šrouby a robot okamžitě padl mrtvý a nemohl se už více hýbat. Potom jen Shih pomalu
odebral ruce a nohy, žaludek a uši a všechno. Ukázal králi, že uvnitř to všechno bylo strojové,
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ne skutečná osoba. A potom král viděl také vnitřek, který byl obyčejné pomalované dřevo nebo
kov, aby to vypadalo jako srdce a játra. Všechno, co bylo stvořeno, byl jenom stroj. Ale bylo to
tak přesné jako osoba, že dokonce pod kůží robota byly cévy a žíly jako oběhový systém
lidského těla.
Takže vynálezce vyndal všechno ven. A potom vyndal zuby, uši, oči a všechno, aby to král
prozkoumal. A potom byl král přesvědčen. Řekl vynálezci, aby vyndal srdce robota, aby viděl,
co se stane. A potom robot jenom ztichnul. Nemohl už více mluvit. Řekl vynálezci, aby vyndal
robotu játra. Potom robot nemohl mrkat nebo se více dívat. Vyndal jeho ledviny a robot už více
nemohl chodit. A král viděl s úlevou, že to skutečně byl jenom robot. Jeho zloba zmizela, jeho
žárlivost se vytratila a oběma odpustil.
Ale potom pokýval svojí hlavou v úžasu a přemýšlel: „Jak se můžeš pokoušet nahradit Boha?
Jak můžeš dělat práci Stvořitele? Soutěžíš s ním?“ Možná. Ale samozřejmě to vynálezce nemohl
vysvětlit. Nejspíš to byl velký vědec. Takže potom řekl král svým poddaným, aby vzali vůz
a odvezli robota a vynálezce zpět, kam náleželi.

Přes všechny ty vynálezy je zde skutečně
něco „nového“?
Také předtím, než Číňané vynalezli stroj, který mohl jezdit do oblak. Oni to nazývali „výtah
do oblak“. Protože to užívali k tomu, aby jeli nahoru do oblak. Musela to být nejprimitivnější
forma letadla. Ale v té době už to bylo fantastické, bylo to v jiné době. Byla to jiná osoba a také
jiná osoba vynalezla stroj – létajícího ptáka – což bylo také letadlo, nejspíše. Oba vynálezci si
mysleli, že jejich vynález byl už nejvyšší třídy. Ale nikdo si dokonce nemohl představit, že by
osoba mohla vyvinout takového „skutečného“ robota, který vypadal jako lidská bytost. Takže
v té době byl dokonce robot lepší než tyto dřívější vynálezy létajícího stroje a výtahu do oblak.
Možná měli předtím UFO a letadlo. Vypadá to tak, a také dokonce robota.
Ale poté, co tyto dvě osoby, které vynalezly stroj – létajícího ptáka – a výtah do oblak, slyšely
o této „osobě“ robotu, sklaply pusu. Neodvážily se už více se svými vynálezy vytahovat. Takže
to muselo být ve stejném válečném období.
Já jsem slyšela, že v době tohoto válečného období čínské historie se stalo mnoho dalších
legračních a zvláštních příběhů, jako že se zjevilo mnoho zvláštních postav. Vypadá to, že se
zjevily z jiné planety, nazýváme je mimozemšťany. Protože měli hodně zbraní podobných tomu,
co dnes slyšíme, že používali mimozemšťané. Jako laserové zbraně, které zmrazí lidi a na místě
je umrtví nebo všechno zničí. A v té době, během válečného období Číny, je nazývali čaroději.
Co dělali, bylo jako kouzlo. Mohli vytvořit ve vzduchu celou řadu iluzorních věcí, které zničily
nepřítele bez možnosti obrany. Vypadá to, jako že jsme v té době už měli nějaký druh hvězdných
válek, takže hvězdné války nemusejí být vůbec fikcí. Mohla to být pravda nebo pravda alespoň
zčásti. Jinak jak by mohli lidi před 3000 lety v odlehlé oblasti jako Čína – v té době Čína,
Amerika a Evropa skutečně neměly spojení – jak by mohli mluvit o stejné věci?
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V té době neužívali obyčejných zbraní. Tak jak je popisují,
byly to pušky nebo laserové zbraně, extrémně účinné a mocné
zabíjející metody. V té době je Číňané popisovali jako velká
kouzla, která přišla z výšky nad nimi, z Nebe, jako v knize
„Feng Shen Pang“ (čestný seznam prohlášení za Boha). Musela
to být nějakým způsobem pravda. Je to popsáno v čínské
historii. Není to fikce. Takže před 3000 lety jsme už měli to,
co máme dnes, a mohlo to být dokonce mnohem lepší.
Nedávno jsem četla nějaké noviny, kde se psalo, že objevili důkaz atomové bomby před 3000
lety. Archeologové vykopali místo, které bylo skryto pod zemí a které bylo zničeno atomovou
bombou. Důkaz radioaktivních částic, který tam stále byl, byl testován a řekli, že to musela být
atomová bomba. Možná ten příběh v Bibli o ženě Lotově se shoduje s touto atomovou bombou
před 3000 lety. Takže naše planeta někdy musela být zničena námi nebo válkou s jinými
planetami kvůli nějakým politickým důvodům nebo jinému systému vlády. Takže nejspíš to není
nic nového pod Sluncem, a nejspíš bychom neměli být vůbec pyšní na jakýkoliv fyzický
vynález, který nyní vlastníme nebo o kterém se dovíme. Naši předkové už o tom věděli a byli
mnohem lepší, mnohem zkušenější, než jsme my nyní. Ale co dělali? Na co je používali? Jenom
k zabíjení nebo ničení jich samých, nejspíš omylem, nejspíš nekontrolovanými událostmi války.
Takže vidíte, není to pro nic dobré. Vynález zabíjecí metody nebo zařízení není nikdy k žádnému
užití pro lidstvo. Stále jsme se nepoučili. Stále válčíme v této době jeden s druhým.
Všechny hlavy států na světě by si měly přečíst o „Válečném období Číny“ nebo „Feng Shen
Pang“ (čestný seznam prohlášení za Boha), nebo „Tři království“. Možná by se něco naučily.
Ale možná si budou myslet: „Och! Znova Číňané! Oni mají velkou představivost.“
Pravděpodobně neuvěří, že je v tom nějaká pravda. Když já čtu „Válečná období Číny“, bylo
tam hodně fantastických věcí, které jsou přesně tak jako to, co my máme dnes. Například
„Válečná období Číny“ popisuje něco o těchto vysoce kvalifikovaných nebo moudrých osobách,
které se účastnily v té době válečného období, které užívaly kouzel, aby zničily jeden druhého.
Měly metodu, jak získávat novinky. Například osoba tam jenom meditovala nebo seděla ve svém
domě, nebo ve svém příbytku, nebo ve své jeskyni. A najednou slyšela zvláštní vítr, který kolem
ní proletěl. A potom nechala začátek větru přejít, a potom chytila vítr a poslouchala zprávy.
Co toto mohlo být? Můžete si přečíst ten příběh a budete vědět. Budete vědět, pokud to budete
číst. Jestli jste to nečetli, bylo by lepší, abyste si to přečetli. Je to fantastická kniha. Je to jeden ze
šesti čínských literárních klenotů. Já jsem je četla, když jsem byla velice mladá. A dokonce
i v mladém věku, šesti, sedmi, to pro mne už bylo fascinující. Četla jsem to dnem i nocí, dokud
mne můj otec nevyhnal od toho čarovného byznysu. (Obecenstvo se směje.) Ale potom jsem se
někam schovala a pokračovala jsem, nebo jsem čekala, když odešel. Protože to bylo tak
fascinující. Já jsem nevěděla, že to byla známá čínská literatura. Jenom jsem to milovala. Četla
jsem skoro všechny čínské klasiky, myslím, že všechny. Kdokoliv z čínských klasiků, kdo byl
velice známý, četla jsem je všechny, když jsem byla velice mladá. Do sedmi let, jsem zvládla
všechna čínská království, dobyla jsem je všechny. (Mistryně a všichni se smějí.) (Potlesk)
Takže vidíte, historie se znovu sama opakuje, znovu a znovu. Vždy to říkáme, ale nevíme.
A nesnažíme se řídit historií. Mnoho vedoucích představitelů národů se stále pokouší tvořit
historii stejným drastickým způsobem a snaží se napsat historii znovu krví.
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Mohou se všichni stát probuzenými
Já doufám, že jednoho dne my všichni budeme probuzeni v Pravdě. I když nepraktikujeme
Metodu Quan Yin nebo cokoliv, měli bychom žít v míru jeden s druhým. Každý říká mír. Každá
vláda jenom křičí z plna hrdla: „My jsme pro svobodu, demokracii, pro lidi a prosperitu,
svobodu a bratrství, jednotu, všechno, všechno!“ Ale podívejte se, co dělají své zemi a svým
lidem: je to k smíchu. Já nevím, jak toto mohou říct, a potom v noci spát, když řeknou bílé lži
nebo černé lži a potom k tomu dokonce ani nic necítí. Nebo nejspíše jsou tak fanatičtí ve svých
myslích, že ani nemohou vidět své vlastní chyby. Nejspíše se narodili s takovými kvalitami, že je
to pro ně přirozené, jako je pro rybu přirozené plavat v moři nebo pro ptáka létat k nebi. Někteří
lidé jsou nejspíš rození zabijáci, zrozeni špatní, negativní, rození mistři vražd a masoví vrahové.
Když zabijete osobu zde, máte problémy. Ale ve válce oni míří pistole na tisíce a miliony
nevinných lidí a dětí, a nikdo nikdy nikoho nežene před soud. Jenom řeknou: „Příliš spatné.“
A potom všemu tomu odloučení od rodin a přátel, všemu ničení majetku, mládí, inteligence a
lidského života a pokladu nikdo neřekne nic. Možná je tam později trocha omluvy, jako:
„Promiňte:“ Nebo ani to ne.
Jako dnes se stále lidé snaží tlačit Japonsko, aby řeklo „promiňte“ za druhou světovou válku,
ale oni stále mlčí. Neříkají nic. A za všechno lidské trápení a utrpení – nikdo se nestará. Oni
říkají, že se starají, ale kdo se stará? Pokud by se starali, postarali by se o více utečenců ve světě
místo toho, aby je hnali bez soucitu domů, užívajíc všech prostředků. Pokud by se starali, přestali
by s válkou, a nikdy by znovu nezačali. Ale většina vůdců – proč začínají války? Protože je to
tolik neovlivnilo. Nezáleží na tom, kolik lidí zemře nebo kolik národního majetku bylo zničeno,
oni jsou v pořádku! Oni měli po celou dobu dost jídla a stále žijí v luxusu. Stále mají své
limuzíny, svá soukromá letadla, své bodyguardy a cokoliv jiného, nejspíš do poslední minuty,
kdy to ztratí. Potom vezmou celý národní poklad sebou do soukromého letadla a řeknou: „Good
bye!“ Oni přežijí jako král někde jinde, jenom bez království, to je vše.
Proto se nestará mnoho vůdců o to, jestli je válka nebo mír.
Protože nejsou skutečnými vůdci. Jenom užívají pozici, aby
pro sebe nashromáždili bohatství, moc a diktaturu. To je
důvod, proč musíme být velice opatrní ve výběru našich
vůdců. Samozřejmě nemůžete nikdy najít perfektního
nebo toho, koho bychom očekávali, ale alespoň
nejlepšího a nejméně škodícího. Alespoň pokud
nemůže dělat nic dobrého: „Och! Aspoň nedělej nic
špatného“. (Mistryně a všichni se smějí.) Pokud nás
nemůžete ochránit, alespoň nás nezabijte. To je vše.
Takže alespoň tak by to mělo být. A to je důvod, proč
nezáleží na tom, co říkají. Musíte se dívat, co dělají.
Jestli je to skutečně dobré pro nás mít takového a
takového prezidenta nebo takového a takového krále,
musíte to vědět. Prezidenta můžete změnit, ale krále…
raději přemýšlejte dvakrát! Jestli uděláte revoluci,
vy budete ti první, kdo přijde o hlavu. Naštěstí dnes nemáme
mnoho diktátorských králů.
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Dříve král znamenal Bůh. Nikdo mu nemohl oponovat. Když vaše pusa nebyla zavřená, vaše
hlava už byla pryč! Nemohli jste dokonce nic říct nebo se na něho přímo podívat. Vždy, když jel
král někam ven, museli jste klečet na zemi s hlavou skloněnou v blátě. Když jste vzhlédli, vaše
hlava byla pryč. Dříve, než jste se podívali do jeho tváře, vaše hlava už byla někde. (Obecenstvo
se směje.) Bylo to tak striktní všude. A nezáleželo na tom, kolik lidí hladovělo nebo mělo mnoho
druhů nepohodlí. Ať zima, nebo horko, nebo pohromy, král byl vždy zámožný. Stejné to bylo
s jeho tisíci konkubínami, ženami a eunuchy. Ti neměli nikdy problémy. To je důvod, proč
nevěděli, co je utrpení.

Lekce lásky
Znáte ten známý příběh o Marii Antoinettě? Ona se narodila
se zlatou lžící
v puse. A když jí řekli, že lidé Francie jsou hladoví, že už
nemají žádný
chleba, což znamenalo, že měli hlad, ona řekla: „Není chleba,
potom jim dejte
k jídlu koláč!“ (Obecenstvo se směje.) Jestli nemám chleba, jak mohu mít koláč? Ale ona
nevěděla o takové situaci. Ona nevěděla, že chleba znamená všechno pro obyčejné občany.
Chleba znamená jídlo. Znamená to krev. Stejně tak, jako když Číňané říkají: „Och, my už
nemáme žádnou rýži.“ Znamená to, že jsme teď hladoví. Nemáme jídlo. Rýže, to se jenom říká,
je to symbol pro jídlo, stejně tak jako chleba pro Američany nebo Evropany.
Ale taková královna jako Marie Antoinetta nejspíš nikdy netrpěla hladem a zimou. Nejspíše
nikdy nemusela jít po nerovné cestě nebo jít ven a dokonce se dívat na obyčejný život obyvatel.
Kamkoliv šla, lidé běželi pryč nebo museli být zakryti, a ona byla ochraňovaná všemi svými
strážci. Nikdy nic neviděla. Nikdy neviděla život lidí. Nejspíše nebyla královnou velice
chladného srdce, ale protože její život byl obklopen příliš velkou ochranou, přílišným množstvím
lží a příliš velkým nepotřebným luxusem. Někdy král a královna dokonce nevědí, co dělali. Je to
velice těžké. A není divu, že lidé vždy dělají revoluci proti králi a královně a svrhnou je. Je to
proto, aby změnili pravidla nebo nařízení, tak aby se stal život lidí více snesitelným.

Svoboda
V dávných dobách jste nemohli mluvit s králem.
Nemohli jste mu říct, že neměl pravdu. Dnes stále
nemůžete, ale s nějakými prezidenty můžete. Alespoň je
to volnější než dříve. Je to trošku jiné. Dříve jste nemohli
říct nic proti králi nebo vládě. Jenom jste dělali, co vám
řekli, abyste dělali. Dnes můžete mluvit proti vládě nebo
prezidentu, ale stejně musíte dělat, co vám řeknou, abyste
dělali. (Obecenstvo se směje.) Takže je tady rozdíl
„svoboda mluvy“. Můžete říct, co chcete, a stejně musíte
„to udělat“. (Mistryně a všichni se smějí.) Ve skutečnosti
to není moc rozdílné, ale možná, když to lidé mohou říct
navenek, cítí: „Jsem svobodný. Alespoň to mohu říct.“ Dát to ven a vyčistit vzduch. Takže
i když musí pracovat, necítí, že jsou tak potlačováni. A to je také problém.
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Říkala jsem vám ten vtip o Rusech? Jeden Američan přijel do Ruska, aby se podíval, a na
návštěvu. A tam viděl všechnu tu tajnou policii a lidé měli strach a nesmáli se. (To bylo předtím.
Já nevím, jak je to teď.) Takže Američan řekl: „Co se děje?“ Řekl svému příteli: „Co to je?
Vy se neodvážíte nic říct? V Americe můžeme kritizovat prezidenta a vládu, kdykoliv chceme.
Máme svobodu v tom je kdykoliv kritizovat a ohledně čehokoliv.“ Ruský přítel řekl: „Ano, tady
máme také svobodu kritizovat americkou vládu a amerického prezidenta kdykoliv.“ (Mistryně
a všichni se smějí. Obecenstvo tleská.)

Nadějná budoucnost je v našich rukou
Před nějakou dobou jsem vám říkala o UFO, které se vylodilo v Au Lac. To bylo asi před
čtyřmi tisíci lety. A očekávalo se, že ten muž okamžitě Au Lac vysvobodí. On byl cizinec, velice
malý, a udělal ze sebe velice velkého a silného. Osedlal si ohnivého koně a letěl do nebe.
Kdykoliv kůň přistál, v zemi byla kulatá díra. Jaký druh
koně to byl? Měl to být fotbalový druh koně, celý
kulatý. Takže cokoliv to bylo, nevypadalo to jako
kůň. A kromě toho to byl železný kůň s ohněm
na obou stranách. Kamkoliv šel oheň, zničil
tam všechny nepřátele. Všichni zemřeli. A nic
nemohlo jít proti tomu koni, a té ohnivé zbrani,
která přicházela z koně. Takže to vypadá jako
vybavení moderní doby, jako ohnivé pušky nebo UFO.
My si vždycky v naší době myslíme, že jsme velice
civilizovaní, že jsme přišli na všechno a že víme mnoho věcí,
ale ve skutečnosti bychom měli znovu a znovu číst historii,
abychom byli více pokorní – ne abychom byli deprimováni, ale
abychom cítili více naděje. Pokud ve starých časech lidstvo dosáhlo
takového vrcholu civilizace, potom my budeme schopni to udělat
znova v budoucnosti. Ale je tady lekce k učení: že bychom neměli
zneužívat sílu inteligence. Mimo jiné my musíme trénovat sami sebe
uvnitř, abychom měli stabilitu etického chování, morálních standardů,
vznešených ideálů, lásky a trpělivosti. Potom nezáleží na tom, jaký
druh stroje vynalezneme, i když je nebezpečný. Můžeme ho změnit na
mírumilovný stroj, který bude sloužit lidstvu a pomůže urychlit
civilizaci místo ničit jeden druhého. Doufám, že se poučíme. (Potlesk)
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Odpočinek ve zdroji všeho štěstí a
v uzdravující Síle moudrosti
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
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Havaj, USA
originál v angličtině

Většina z nás zažívá nešťastné pocity v životě a je nespokojená, protože si neuděláme čas
k odpočinku. Myslíme si, že spánek je odpočinek. To je v pořádku, je to také odpočinek, ale není
ho dost. Protože jsme nevědomí, jako když jsme mrtví. Ale pokud meditujeme, jsme si vědomě
vědomi naší velikosti, našeho spojení s největším zdrojem vesmíru a jsme jeho součástí. Jsme
spojeni s celou vesmírnou Silou.
To je důvod, proč můžeme být silní, trpěliví a moudří. A potom můžeme dělat spoustu
zázraků. Lidé se na nás budou dívat a myslet si: „Oh! On umí dělat zázraky.“ Ale není to pravda.
Je to vesmírná Síla, která pracuje, když jsme s ní spojeni. Je to jako rádiová nebo televizní síť.
Pokud máme přístroje a vyladíme tak, že jsme spojeni s celou televizní sítí, můžeme vidět
program vzdálený tisíce mil. Není to náš televizní přijímač, který má ten program; program
přichází z hlavní vysílací stanice.
Podobně když se připojíme ke svatému společenství nebo vesmírnému kruhu, jsme s nimi
jedno. Takže jsme silní, jsme spojeni s celkem. A potom už nejsme dále osamoceni. Nemusíme
dále užívat naši individuální, omezenou sílu. Také o naši denní práci bude postaráno a bude
hlídána, bude vám s ní pomoženo a bude požehnána touto vesmírnou Silou. A pokud neužíváme
tuto Sílu, je to pro náš život obrovská ztráta. To je ta největší chyba, které bychom se mohli kdy
dopustit; je to neomluvitelná věc, kterou bychom si způsobili. Žádný jiný nepřítel, jakkoli by byl
krutý nebo hrubý, by nám nemohl způsobit větší krutost, než když neznáme naši největší Sílu,
Sílu, která stále leží uvnitř nás a čeká, až bude probuzena, aby nám sloužila.
V čem je prorok odlišný od nás? Je to v tom, že on ví, jak má užít tuto Sílu. Co způsobilo,
že Ježíš a Buddha jsou objekty oslav po tisíce let? Je to proto, že oni věděli,co mají, a užívali
toho pokladu, této největší Síly v nich samých. To je ta Síla, která způsobuje, že dokonce králové
se zříkají svých království, a která způsobuje, že Buddha odchází ze svého trůnu a nikdy nechce
jít zpět. To je to, co způsobuje, že Ježíš může probouzet mrtvé a léčit slepé. My všichni
to můžeme dělat, bez problému. Pokud to mohu dělat já, vy můžete. Vy jste větší než já, takže
můžete dělat větší věci.
Místnost nemá hodnotu pouze proto, že má dobré stěny a bezpečnou střechu, ale díky její
vnitřní prázdnotě. To je důvod, proč zde můžeme sedět a můžeme sem dát květiny nebo vhodné
vybavení. Můžeme si vybrat věci pro naše potěšení. Podobně musíme vyprázdnit naši místnost,
musíme poznat tu úžasnou prázdnotu uvnitř.
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A potom můžeme mít naši volbu myšlenek a přání. Všechno se stane pravdou, pokud sedíme
a odpočíváme po nějakou dobu v našem rušném denním životě, abychom odkryli největší poklad
uvnitř, poklad, který způsobuje, že i ta nejbohatší osoba v tomto světě vypadá jako chudý žebrák.
Jelikož budeme mít celý vesmír v našich rukou, nebudeme více po ničem toužit. My stále
pracujeme a stále vyděláváme peníze, ale pouze abychom je sdíleli se světem, nebo jenom proto,
abychom vykonali naši povinnost jako občan světa, když jsme na tomto světě. Ale děláme to bez
jakékoliv touhy po odměně nebo závislosti na úspěchu nebo prohře. Jenom se snažíme
dosáhnout toho nejlepšího v jakékoli činnosti.
Byl velký Mistr Paramhansa Jógánanda, který řekl: „Když spíme, jsme jako Bůh, jako anděl.
Když neděláme nic, jsme tak čistí a tak nevinní.“ Je to proto, že ve spánku jsme v kontaktu s naší
nejvyšší Silou uvnitř. Jsme v té době jedno s Nejvyšším Mistrem uvnitř. Ale děláme to
nevědomě. Poté, co vstaneme, cítíme se lépe a můžeme pracovat celý dlouhý den. Pokud
odpočíváme několik hodin, dokonce jenom po pěti hodinách se cítíme mnohem lépe. Je to proto,
že odpočíváme ve zdroji našeho štěstí a léčivé Síly moudrosti. Proto jsme nevinní jako dítě.
Každý spí nevinně. Když osoba spí, vypadá jako dítě. Dokonce i pokud právě někoho zavraždil
nebo udělal nějakou tragickou chybu ve svém životě, když spí, vypadá jako dítě. Protože jde
znovu zpět do svého milujícího, moudrého zdroje.
Můžete si představit, pokud byste to dělali každý den vědomě, jak mnohem více bychom si
byli vědomi velké Mistrovské Síly, která je uvnitř nás? Můžeme v životě dosáhnout více s méně
úsilím, a samozřejmě budeme přirozeně šťastnější. Když spíme, netoužíme po ničem a nikoho
nenávidíme, protože ve spánku jsme u zdroje Síly, naplňující všechna přání. Podobně pokud se
vědomě, když jsme vzhůru, dostaneme do kontaktu s touto Silou, potom samozřejmě více víme,
co děláme v tomto světě. Máme méně a méně tužeb a méně a méně nenávisti, dokonce
by neměla být sebemenší nenávist v našich srdcích. Je to zcela logické. Není ohledně toho nic
mystického, nic těžkého a nic, o čem bychom se měli dohadovat.
Pokud něco děláme, samozřejmě musíme znát toho logiku. Nemůžeme jenom slepě
následovat někoho, něčí metodu nebo nějakou teorii, a potom je oslavovat jako guru nebo
cokoliv. Není potřeba oslavovat někoho jako guru, když my jsme Nejvyšší Mistr. Máme tohoto
Nejvyššího Mistra uvnitř, a to musíme poznat. To je ta jediná věc, kterou máme dělat.
Pokud jenom pracujeme a nemáme odpočinek, potom budeme samozřejmě více unavení.
Staneme se méně efektivní v naší práci, protože budeme přesyceni naším nudným,
jednostranným životem. Ale pokud pracujeme a odpočíváme současně, jako to dělá většina
našich spolupraktikujících, potom budeme samozřejmě mnohem šťastnější. Protože dvě nebo tři
hodiny meditace se rovnají mnoha měsícům odpočinku. V době spojení s Bohem nebo Silou
Nejvyššího Mistra, která je naším původním Já, znovu nabijeme
všechnu energii, která byla ztracena během dne, dokonce více,
než když spíme. Když spíme, nevíme nic. Samozřejmě, když
spíme, nepotřebujeme meditovat, protože jsme už jako Bůh
nebo jako anděl. Problém je, že když vstaneme, všechno začíná
znovu. Všechny nenávisti se k nám vrátí; každý vztah začíná
plodit problémy nebo neštěstí. A potom, protože v té době
nespíme, zažíváme plně následky nebo vlivy všech těchto
událostí kolem nás.
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Jediné řešení, jak s tím naložit, je, že si vědomě uvědomíme přítomnost Boha nebo Sílu Boha,
které jsme si vědomi pouze podvědomě, když spíme. Proto meditujeme. Meditace je odpověď.
Meditace je spánek, zatímco chodíme, spánek bez spaní. A potom najdeme všechny odpovědi,
které potřebujeme o životě a smrti, o tom, jak naložit s naším denním životem, našimi rodinnými
vztahy a naším finančním obchodem. My se dokonce nebojíme konce světa. Nebojíme se recese,
nebojíme se, že budeme bez práce, protože v té době budeme vědět, jak pracovat podle situace,
aniž bychom tam stáli a přešlapovali z nohy na nohu nebo čekali na něco, na čem se nepodílíme.
Budeme šťastni za jakýchkoli okolností a budeme mít řešení, jak naložit s jakýmikoli problémy,
s kterými se potkáváme každý den. Mnoho nemocí a trápení nás opustí. A všechny světské touhy
nám také postupně řeknou sbohem.
Je to jediné řešení jakéhokoli problému. Problém není pouze v tom, že jste nezaměstnaní
nebo že nemáte postavené metro na Havaji. Problém je ve vaší nespokojenosti, protože my
nevíme co dělat příště, když čelíme novým okolnostem. A každý den přicházejí nové okolnosti,
aniž by se nás zeptaly nebo aniž bychom je vítali. Takže musíme vždy vědět, jak být připraveni a
jak s nimi naložit. Můžeme to vědět pomocí meditace. Můžeme to vědět každý den, vědomě
nebo podvědomě, jak naložit s každou situací v životě. A to je ten klíč ke štěstí. To je důvod,
proč budeme šťastní a jistí. Nikdy se nebudeme cítit vyrušeni nebo něco chtít.
V Bibli se říká: „Pán je můj pastýř, já nebudu chtít.“ To znamená, že my nemáme žádné
touhy, když jednou poznáme Pána nebo když jednou máme Pána jako našeho pastýře. Ale my
neznáme Pána. To je důvod, proč my chceme. Rádi bychom vám nabídli techniku, jak poznat
Pána. A to je ten velice jednoduchý a čistý motiv. My pracujeme s našimi vlastními financemi,
s naším vlastním časem, s naší vlastní ochotou a s naší láskou k vám a ke světu. My chceme
předejít konci světa. My chceme předejít válkám a nenávisti mezi národy, mezi bratry a sestrami.
Všichni z nás, včetně mě, chceme žít nebeský život, i když jsme tady. To je ten jediný důvod,
který nás motivuje, abychom sem přišli.

Text k obrázku Nejvyšší Mistryně Ching Hai na titulní stránce
Nemůžeme získat mír mysli,
pokud se nedostaneme do spojení
se Zdrojem mírumilovnosti uvnitř nás.
Mír máte uvnitř sebe,
a pokud se díváte ven,
nikdy ho nemůžete najít.
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
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Perly moudrosti
Všemohoucí ochrana v bláznivém světě
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 128
29.srpna 1994
skupinová meditace ve Virginii, USA
originál v angličtině

Ve skutečnosti je svět bláznivý. V každém koutu se něco děje, a jediný důvěryhodný zdroj
pro nás je duchovní Síla, kterou získáme naší praxí a z naší víry, která nám dokázala, že je
účinná. Doteď kdokoli z vás, kdo praktikoval poctivě od doby zasvěcení, bude zažívat tuto
ochraňující Sílu, která přichází od Všemohoucího. A ta je vždy uvnitř nás samých, protože Bůh
sídlí uvnitř vás. Přirozenost Buddhy je uvnitř vás. Všechna náboženská písma to zmiňují.
Náboženská písma obsahují zkušenosti praktikujících osvícených osob dávných dob. Takže
i když byly před tisícem let, můžeme si to také prověřit nyní naší vlastní vnitřní duchovní
zkušeností. Cokoliv je řečeno v Bibli, tomu můžeme jasně rozumět, pokud praktikujeme Metodu
Quan Yin.

Vesmírná Síla
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 128
29.září 1994
skupinová meditace v Singapuru
originál v angličtině

Nepotřebujete si dělat starosti s tvrdou prací. Měli byste pracovat a utratit vaši energii,
protože ve vašem těle je sedm čaker, které mohou přitáhnout energii z vesmíru. Jsou přesně jako
baterie, automaticky se nabíjejí vesmírnou energií. To je důvod, proč můžeme provozovat náš
stroj po celou dobu. A když meditujeme, tato energie je dokonce ve větší hojnosti. Takže čím
více dáváme, tím více přichází. Nikdy se to nezastaví. Takže si nedělejte starosti. Nedělejte si
starosti s karmou a pomáháním lidem, že přebíráte karmu, atd. Pokud lidé potřebují pomoc, měli
byste jim pomoci.
Musíme si vždy udržet pozitivní energii, protože pokud myslíte pozitivně, pokud byste mohli
vidět vaše tělo, viděli byste, že každá trocha pozitivního myšlení změní vaši auru, změní váš
výraz a změní vaši energii uvnitř. Stanete se více zaplavováni hojností a zdravím. Ale pokud
přemýšlíte negativně, jenom myslíte na něco negativního nebo špatného, nebo mizerného, potom
se vaše aura okamžitě změní.
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Vesmírný internetový servis
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 128
25.listopadu 1999
Johannesburg, Jižní Afrika
originál v angličtině

Nejlepší komunikace je v nitru. Díky tomu, že budeme opět znovu spojeni s celým vesmírem,
jakýkoliv problém máte, celý vesmír to ví a samozřejmě já to vím také, protože jsem v té síti
také propojena. Takže kdykoliv se na něco ptáte, máte okamžitě odpověď. Existuje spojení
s 24 hodinovou telefonní službou. Zdarma! To je ten zázrak toho být osvícený.

Mistryně vypráví vtipy
Ježíš tě pozoruje
13.června 2001
Florida, USA
originál v angličtině

Zloděj se vloupal do domu a začal sbírat věci. Najednou slyšel hlas, který přicházel z tmavého
rohu a říkal: „Ježíš tě pozoruje!“ Takže se podíval, a nikoho neviděl. Myslel si, že ho možná
klamou jeho uši. Takže pokračoval ve sbírání věcí v domě. A potom přišel ten hlas znova: „Ježíš
tě pozoruje!“ Tentokrát byl hlasitější. Takže zjistil, že ho jeho uši neklamaly. Sledoval ten hlas,
aby našel, odkud pochází, a zjistil, že tam sedí papoušek. Zeptal se
papouška: „To jsi byl ty?“ A papoušek dosvědčil: „Ano, snažil jsem se
tě varovat.“ Takže zloděj řekl: „Ha, kdo si myslíš, že jsi?“ A papoušek
řekl: „Jsem Mojžíš.“ A zloděj se smál a řekl: „Ha! Jací hloupí lidé
nazvali papouška Mojžíšem?“ Papoušek byl velice plachý, ale řekl:
„Dobrá, pravděpodobně stejní lidé, kteří pojmenovali rotvajlera
Ježíšem!“
(Rotvajler je hlídací pes první kategorie. A jmenoval se Ježíš.
A odněkud se na zloděje díval. Vážil kolem 150 liber.)
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Mořská želva se naposledy zasmála
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 128
13. června 2001
Florida, USA
originál v angličtině

Jednou za čas v lese bylo velice silné sucho. A všechna zvířata umírala, protože
trpěla velkým hladomorem. Takže lev, král, sezval všechna zvířata dohromady,
aby našla řešení, jak zachránit životy těchto zvířat. A potom nějaká zvířata
navrhla, že když je doba velice špatná a situace je tak vážná, budou jíst jeden
druhého, aby přežila. Ale také moc nechtěla jíst jeden druhého, takže udělala
závod. Každý z nich musel říct vtip. Ten vtip musel být velice vtipný
a každý se musí zasmát. Pokud by se stalo, že by nebyl dost vtipný,
takže dokonce i jenom jedno zvíře ze shromáždění by se nezasmálo,
potom by to zvíře muselo být snědeno. Musela jíst jeden druhého,
aby přežila, protože tam nebylo žádné jídlo.
Slon vyšel ven a řekl vtip. A byl velice vtipný! Každý se válel po zemi, smáli se, dokud je
nebolelo břicho. Ale jenom jedno zvíře se nesmálo – mořská želva. Ach! Takže každý cítil lítost,
protože ten vtip byl skutečně vtipný. Ale pravidla jsou pravidla. Mořská želva se nesmála, takže
pokračovali a snědli slona. A potom pokračovali s dalším zvířetem, žirafou. Ta také řekla velice
legrační vtip. Každý se smál, kromě mořské želvy. Mořská želva se nesmála. Dobrá, pravidla
jsou pravidla. Takže snědli žirafu. A tak dále, a tak dále. Po chvilce byla skoro všechna zvířata
snědena. Zbylo jich jenom několik, když přišla řada na opičku, aby řekla vtip, a ta měla velký
strach. Byla nervózní. Chvěla se. Podívala se na mořskou želvu a neodvažovala se otevřít pusu.
Ale najednou se mořská želva začala smát: „Hahahaha! A hahahaha! A hahaha!! To bylo
legrační! Ten vtip, který řekl slon, byl tak legrační!“
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Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
9.březen 1993
Singapur
originál v angličtině

Nepotřebujeme znát minulost. Měli bychom se starat o přítomnost a budoucnost vyjde nádherná.
19.března 1997
Surabaya , Indonésie
originál v angličtině

Nikdy nevíme, co je pro nás dobré. Je lepší se jenom pokusit o to nejlepší, co můžeme,
a přijmout, cokoliv přichází. Ale vždycky musíte dělat to nejlepší. Takto budete odpočívat
v míru a budete vědět, že jste vyzkoušeli svoji sílu a moudrost.
28.prosince 1996
Long Beach, Kalifornie, USA
originál v angličtině

Můžeme zvládnout cokoliv, můžeme přežít, protože pokud je náš duch silný, máme vznešený
záměr a vyšší ideál. Můžeme se jenom dívat na tento ideál a zapomenout na všechno ostatní.
Skutečně je to tak.
13.září 1997
Los Angeles, Kalifornie, USA
originál v angličtině

Nezapomeňte na dítě uvnitř vás. Je tam vždy, a kdykoliv zavoláme, Ono vyjde ven. Ozve se. To
je přirozenost Boha. To je přirozenost čistoty. Neměli bychom si dělat tak moc starostí. Neměli
bychom tak moc kalkulovat: „Pokud uděláme toto, co dostaneme nazpět?“ Dítě toto nedělá. Dítě
si nikdy nedělá starosti o zítřek.
13.září 1997
Los Angeles, Kalifornie, USA
originál v angličtině

Být jako dítě neznamená, že nejsme zodpovědní nebo že neděláme, co máme dělat. Znamená to,
že to jenom děláme s velice čistou radostí a bez očekávání, protože pokud poznáme Boha
takového, jaký skutečně Bůh je, nemusíme si skutečně dělat starosti.
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