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Životní zkoušky nás dělají
silnějšími
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 129
28.února 1989
Taipei, Formosa
originál v čínštině, video č. 50

Trošku jste se zvětšili? (Obecenstvo: Ano.) Ano, stali jste se
větší a nabobtnalí uvnitř. (Obecenstvo se směje.) Čím lépe
praktikujeme, tím „větší“ se stáváme. To je skutečná síla.
Fyzická síla je k ničemu. Skutečná síla přichází, když Světlo
uvnitř nás roste, stává se silnější a zářivější. I když vás nemohu
živit fyzicky, živím Světlo uvnitř vás, takže můžete narůst
„větší“ a „větší“. (Obecenstvo se směje a tleská.)
Ačkoliv, když dosáhneme vyšších úrovní, staneme se místo
větších menšími. Jenom oceán Světla existuje. Čím větší jsme,
tím menšími a mnohem pročištěnějšími se stáváme.
Jsme potom menší, ale necítíme tu malost. Můžeme
narůst velcí rychle, nebo se stát dokonce menším nebo
dokonce ničím, podle toho, jak si přejeme.
Když jsme na vysoké úrovni, nevidíme okamžitě
Boha té úrovně, tak jak chceme. Místo toho musíme
mít dobré spříznění
s tím Bohem, který se nám může potom zhmotnit. Jinak je neviditelný, i když je všudypřítomný.
On není hrubé fyzické tělo, které může být viděno, jakmile se tam dostaneme. Není to tak!
Pokud On chce být viděn, upraví Své vibrace – intenzitu a hustotu Svého světla, aby se stal
pro nás viditelným. On nám ukáže jedno nebo dvě zjevení, dokonce i když je to jenom ve formě
Světla nebo průhledného těla. Jinak Ho nemůžeme vidět vůbec.

Láska nás přináší blíže k Bohu
Ale to království není nejvyšší úroveň. Na nejvyšší úrovni není nic, jenom velký mír a síla
lásky. Nemáme ani nejmenší představu, jak Ho oslovit. Nemůžeme Ho obejmout, ale cítíme se
obejmuti a milováni. Nevíme, kdo On je, ale víme, že je někdo nebo něco. Můžeme cítit
extrémně soucitnou a milující sílu. A to je Bůh, Buddha nebo Stvoření.
V tomto dočasném světě jsme také Bůh. Když milujeme naše děti, sousedy a společníky,
reprezentujeme Boží kvalitu. Vyvíjíme naši lásku uvnitř a vyjadřujeme ji přes akce. Čím více
vyvíjíme naši lásku, tím blíže jsme Bohu, Buddhovi, tao a Stvoření, protože oni jsou láska.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
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Proto když zakladatelé náboženství sestoupili na tuto planetu jménem Boha nebo Buddhy,
učili jenom lásku a soucit. Oni byli blíže Bohu, Buddhovi a Nejvyšší lásce, takže měli největší
lásku. Proto cítíme, že Bůh nás miluje a postará se o všechny, kdo k Němu přijdou. Ať k Němu
přijde tisíc nebo milion lidí, vypadá to, jako by se staral jenom o nás. Zažili jste to někdy?
(Několik lidí: Ano. Obecenstvo tleská.) Bůh je takový.

Odpočinek k získání větší síly
Vypadá to, že se nikdo o tento vesmír nestará. Je to, jako by
neexistoval žádný systém nebo organizace. Ale Bůh nezanedbává
nic. Ani hmyz, malé stéblo trávy, ani malé ovoce nebo květina
nejsou přehlíženy. Místo toho je o ně pečlivě pečováno. Proto když
přijde čas, květiny kvetou a slunce vychází. Počasí se otepluje, když
přichází jaro, nebo se ochlazuje, když přichází zima. Chladno
neznamená, že by nás Bůh ignoroval. Znamená to, že odpočinek je
potřebný nebo že vesmír potřebuje přestávku, stejně tak jako my
potřebujeme spát v noci.
To je důvod, proč se snadno v zimě unavíme. Potřebujeme
získat nějakou výživu, abychom měli dostatek energie. V zimě
padají lístečky a stromy vypadají uschlé. Musí to tak být, aby
ze stromů mohly později vyrůst nové lístečky. Všechno zrození
a smrt mají svůj smysl. Místo, kde bylo stanoviště mého stanu,
se zelená. Jak je to nádherné! Pamatujete si, když jste šli trhat
tomel? Tyto stromy se ještě nezelenaly. Teď jsou celé zelené, tak
nádherné! Takovým způsobem to funguje. Měla by být zima, aby
stromy ovadly, staré a odumírající lístky mohou spadnout a stromy
mohou mít přestávku, chvějí se a šustí a vibrují po tři měsíce.
(Obecenstvo se směje.) A potom lístečky znovu vyraší a urodí se ovoce.
Jsou nějaké květiny, které nepotřebují moc zalévání. Jako rostliny z pouště,
například kaktusy. Pokud se o ně příliš „dobře“ staráte v místnosti, nebudou žít. Naopak
budou růst v suchém prostředí a mohou vyrůst v nádherné květiny, když vypadají, že umírají.

Prubířský kámen na duchovní cestě
Pro ty, kdo jsou duchovními praktikujícími, nejdou věci vždy hladce. Někdy si myslíme,
že věci jdou dobře, ale ony ve skutečnosti nejdou. Není to nutně dobré pro naši duchovní praxi
nebo moudrost. Také to nemusí být vždy dobré pro nás fyzicky. Nemusí to nutně pomoci
v našem vývoji v určitém aspektu. V té době můžeme sami sebe rozmazlovat, relaxovat příliš
mnoho, být vtaženi do přílišné fyzické zábavy a radovánek, mrháme naším vzácným časem,
posloucháme jenom naši mysl, a málo se staráme o našeho ducha. Někdy můžete být testováni
buď mistrem nebo spolupraktikujícími, nebo vnějšími situacemi. V té době si myslíme, že věci
nejdou hladce a že toho musíme mnoho snést, abychom žili dále. Ale později uděláme velký
pokrok.
www.spojeniesbohom.sk
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Proto někdy, když si myslíme, že věci nefungují v naší
duchovní praxi, obchodě nebo v životě, je to ve skutečnosti
nejvýhodnější a nejvíce prospěšná situace pro nás, protože
naše duchovnost se potom vyvine, vyraší a rozkvete. Je to
stejné jako u porodu, když procházíte největším utrpením,
není to tak? (Ženy v obecenstvu: Ano.) Proto musíme
podstoupit nějaký druh oběti, abychom dostali něco
na oplátku. Někdy musíme platit nějakým úsilím a být více
nezávislí, abychom dosáhli nečekaných objevů. Nic
nepřichází snadno.
Máme mnoho žáků, ale oni nepřišli všichni najednou.
Já jsem hledala velice těžce a dlouho osvíceného mistra
a prošla jsem mnoha testy. Vy si myslíte, že trpíte, když vám
vyhubuji, ale ve skutečnosti to není nic. Testy, kterými jsem
prošla, byly milionkrát bolestivější než vaše. Vaše testy
nejsou velké. Vy se cítíte naštvaní, když jste mnou testováni nebo spolupraktikujícími.
Ale neodvažujete se dělat nic, když jste testováni lidmi zvenčí. Například když jste vyhubováni
vaším šéfem, nemůžete dělat nic. Neodvážíte se ukázat váš hněv, protože máte obavu, že ztratíte
šanci vydělávat peníze. Když děláte obchod venku, setkáte se s nepříjemnými a nespokojenými
zákazníky. Ale já vám nemohu vyhubovat, protože já vás neplatím. (Obecenstvo se směje.)
Měli byste srovnat tyto situace, abyste mohli projít duchovními testy. Když nám lidé vyhubují
nebo nás dokonce pomlouvají, nebudeme mít žádný problém, pokud to budeme považovat za test
od svatých nebo Boha. Jinak nemůžeme udělat žádný pokrok.

Tvrdé testy dělají dobré praktikující
Oblečení, brýle a další věci, které nosíte, jsou vyrobeny náročnými a těžkými pracovními
procesy. Bavlněné oblečení například není původně takové. Dělá se z bavlněných květů,
z rostlinek bavlníku, které vyrostly na slunci. Květy jsou posbírány, roztříděny, musí být
rozebrány a stlačeny stroji nebo rukama, potom nataženy, vařeny, znova projdou strojem
a sušeny na slunci. Vyžaduje to hodně úsilí a ten proces je bolestivý. Pokud by mohla bavlna
mluvit, řekla by vám v slzách, jak těžké to bylo „praktikovat“!
Měli byste to vědět, když se podíváte na vaše šaty. Nemusíte poslouchat mé učení tak moc.
Vaše brýle jsou dalším příkladem. Jenom pomyslete, odkud pocházejí. Jak moc muselo být to
sklo zahříváno, aby z toho mohly být vytvořeny čočky? Surový materiál musí být zahříván na
velice vysoké teploty, roztaven a zchlazen ve formě předtím, než se z něho stanou čočky různých
tvarů a velikostí. Je to pracný proces stejně tak, jako když je to umělé. Nejdříve to musí být
vyčištěno a musíte si dát zkontrolovat oči předtím, než to může být použito na brýle pro vás!
Och, nezměrná dřina cítících bytostí!
Malá věc jako brýle vezme tolik úsilí, natož stát se svatým! Musíte si dělat legraci, když
to říkáte! Vy nemůžete zvládnout dokonce ten nejmenší test! Vy se naštvete, když vám trochu
vyhubuji! Musíte se naučit být tolerantní. Když nemůžeme naložit s vyhubováním našich
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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spolupraktikujících, členů rodiny, mistra, učitelů a přátel, jak to můžeme tolerovat, když musíme
vysvobodit tisíce nebo miliony cítících bytostí! Oni jsou všichni rozdílní v charakteru a někteří
jsou zvrácení. V té době budeme vědět, že máme málo trpělivosti, a budeme litovat, že jsme se
neučili lépe od našeho Mistra.

Předat dědictví
To je důvod, proč tibetský jogínský svatý Milarepa zůstal
dodnes známý. On po sedm let následoval svého Mistra a trpěl
denní muka, aniž by si stěžoval. Každý den prosil svého Mistra
o dharmu, ale neodvážil si stěžovat ze strachu, že by ho jeho
Mistr odmítl trénovat. Proto si nestěžoval, když ho jeho Mistr
kopl, bil, vyhuboval a choval se k němu „nespravedlivě“. To je
výborný příklad dobrého žáka. To je důvod, proč Milarepa
zůstal slavný po celou historii buddhismu. To je skutečně
předáváno jako dědictví dalším generacím. Stále známe Jeho
jméno a snažíme se být tolerantní jako On. Nazýváme Ho
„transcendentálním mužem“.
Kromě Milarepy mnoho světských lidí, jako moderní nebo bývalí politici a hrdinové, museli
projít mnoha zkouškami a potížemi předtím, než se stali slavnými. Například britský monarcha
musel být trénovaný ve vojenské akademii předtím, než usedl na trůn. (Je to britská královská
tradice trénovat svého budoucího krále ve vojenské akademii.) Ve vojenské akademii se lidé
nestarají, kdo jste, ale bijí vás a vyhubují vám jako každému jinému. Mohou vás komandovat,
abyste dělali špinavou nebo drsnou práci. Mohou vám přikázat, abyste se svlékli a šli ven, když
sněží. Musíte ten příkaz vykonat. Nemůžete říct: „Jsem princ Británie.“ Oni by jenom řekli:
„Já vím. Tvoje matka mi řekla, abych ti dal více lekcí.“
Děti, včetně princů a dětí důležitých úředníků, jsou záměrně posílány do vojenských
akademií, protože je to pro rodiče obtížné je učit doma. Je mnohem pohodlnější je poslat
na trénink ven, kde je velice vážná disciplína. Jinak by neměli šanci zažít těžké a neoblíbené
situace, a potom by přišli na trůn a sami sebe by jen rozmazlovali a propadli by radovánkám, což
by bylo špatné pro zemi a lidi. Neměli by trpělivost pro jednání s jinými zeměmi. To je jisté.

Duchovní praktikující
by měli statečně vydržet testy
My praktikující bychom neměli přemýšlet, proč tak moc trpíme. Měli bychom často číst
nějaké knihy o takových případech, abychom se stali více otevření, trpěliví a pokorní. Měli
bychom zkontrolovat, zda jsme dosáhli toho, čeho dosáhli tito velcí lidé. Proto bychom se měli
trénovat více a více studovat. Když jsme vyhubováni, měli bychom přeříkávat Svatá Jména
a děkovat lidem, kteří nám hubují. (Obecenstvo se směje.) Skutečně! Měli bychom to dělat,
a potom budeme cítit změnu. Později budeme přemýšlet, proč ta osoba, která nám vyhubovala,
k nám vzhlíží!
www.spojeniesbohom.sk
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Měli bychom se trénovat místo toho, abychom se hýčkali, protože nevíme, kdy nás Bůh
vybere, abychom prospívali cítícím bytostem. Není to tak, že budeme vybráni, abychom byli
osvíceným mistrem, abychom prospívali cítícím bytostem. Není to tak, že si budeme dělat
reklamu a klamat lidi, aby nás volili. Není to tak, že nám lidé budou dělat reklamu a dělat z nás
slavné, aby nás lidé volili. To není pravda! Reklama není pro Boha nic. On vás jenom vybere
poté, co vás sleduje tady dole teleskopem a říká: „Dobrá, ten chlapec se mi líbí! On je velice
dobrý!“ A potom jste vybrán. Možná jste vybrán, abyste osvobodil jednoho nebo dva lidi, což je
pro vás dostatečně velké požehnání. Dost k tomu si koupit lístek a letět tam nahoru! (Obecenstvo
se směje.) Možná jste vybráni, abyste vysvobodili stovky, tisíce nebo možná dokonce více lidí,
potom se stává vaše mise kritickou, protože je to dost těžké vysvobodit jenom jednu osobu,
což zahrnuje vysvobození pěti generací rodiny té osoby! Jeho odměna je vysoká.
Proto bychom si to měli pamatovat, abychom prošli testy v době nesnází. Musíme být zralými
lidmi. Nejenže by měla být naše energie oživena, ale naše mysl by měla být také více otevřená.
Měli bychom rozumět, že svět je jenom velká iluze a fantazie, takže proč si dělat starosti s tím
lpět na něčem? Proč bychom měli bojovat pro tuto marnivou pouť? Proč bychom měli
vysvětlovat naši „nefér“ situaci? Dříve nebo později odejdeme. Král odejde stejně tak jako
sběrač odpadků. Nikdo zde nezůstane napořád. Proto i když jsme konfrontováni s nějakou
neoblíbenou situací, musíme žít dál a testovat sami sebe. Čím více sneseme, tím méně cítíme, že
musíme „snést“, a potom zjistíme, že jsme na vyšší úrovni. Nemusíme vždy měřit naši duchovní
úroveň jenom tím, že vidíme vize nebo slyšíme Zvuk Nebe. (Obecenstvo tleská.)

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
ARGUMENTY

Emerson, americký filozof, řekl:

„Velká zátěž spadne z vašich ramen,
pokud necháte Boha, aby řídil vesmír.“
Já žiji podle tohoto konceptu.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Nejlepší
myšlenky
jsou na
Boha
Nejvyšší Mistryně
Ching Hai
News 129
25.září 1991
Hsihu, Formosa
originál v angličtině

Vy víte, že myšlenky jsou velice důležité, velice mocné. Existence a kvalita Boha způsobí,
že v té době, nebo alespoň když meditujeme nebo když si vzpomeneme na Boha, jsou naše
myšlenky svaté a čisté a bezpodmínečné. Takže nevytváříme nic špatného, pouze svaté vibrace
a mocné požehnání.
Takže když se toto mocné požehnání a moc myšlenek seskupí kolem nás v našem okolí, a ony
se potom pozvednou, a potom další lidé, kteří jsou také svatí a praktikují, mohou také vytvářet
stejné myšlenky, stejné požehnání, stejnou sílu. Podobné přitahuje podobné a stává se to velice
mocnou silou, která přemůže všechny ďábly, negativní vlivy ve světě.
A takovýmto způsobem se svět stane čistší a dokonalejší den za dnem. Takto my pomáháme
světu, aniž bychom dokonce museli dělat charitativní práci, aniž bychom museli jít ven a kázat.
Ano, samozřejmě, když jdeme ven a kážeme, přinášíme momentálně navíc nějaké vysoké
vibrace do myslí obecenstva a na chvíli je vyzvedneme, nebo možná na stálo, nebo možná
na dlouhou dobu. A možná půjdou tyto osoby domů a potom si udržují tyto vibrace a vyživují je
a stabilizují se v této svaté atmosféře. A ony také vyrostou ve svaté, čisté a stabilní. Ale chce to
mocnou osobu, aby toto dělala. Jinak my lidi neovlivňujeme.
Naopak budeme ovlivňováni jimi. Protože masa – většina lidí – je mnoho myslí spojených
dohromady, a my máme pouze jednu. Pokud nejsme dostatečně silní, abychom překryli všechny
tyto mysli, potom ony pohltí nás, a my jsme v nebezpečí.
Nicméně to nepotřebujeme dělat. Můžeme jenom sedět v našem koutě, v tichém koutě naší
ložnice, a vysílat dobré myšlenky, dobré vibrace, mocné požehnání do světa a vesmíru jako
celku. Proto musíme meditovat, abychom vyčistili naše myšlenky.
Pokaždé, když si vzpomeneme na Boha, pokaždé, když si vzpomeneme na Svatá Jména Boha,
jsme obdařeni čistotou svatosti a požehnáními. A kdokoliv je ve stejném uvědomění, na stejné
úrovni s námi, bude s námi v tom okamžiku spojen. A my to přidáme k síle, pozitivní síle,
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aby vyčistila svět a udělala svět lepším místem a pomohla těm lidem, kteří jsou podobné mysli
s námi, aby byli více posíleni a pomohli těm, kteří přijdou do kontaktu s našimi myšlenkami,
přijdou do kontaktu s naší přítomností, aby měli více síly pozvednout se nahoru. To je ten
nejlepší způsob, jak pomoci světu.
Samozřejmě, když pomáháme světu, pomáháme sobě, protože my v něm žijeme. Čím čistější
atmosféra, tím je to dokonce lepší pro nás, nejen pro naše sousedy. Takže pomáhat ostatním
znamená pomáhat sobě. Takže bychom měli vždy rozšiřovat velice čisté myšlenky,
bezpodmínečnou lásku a dobrá přání stále, aniž bychom cokoliv chtěli na oplátku. To je ten
nejlepší způsob. I když jsme nedosáhli stádia svatosti nebo velkého stádia Bodhisattvy nebo
Buddhy, alespoň bychom měli zůstat sami čistí a neovlivněni negativní silou kolem nás. Protože
v tomto světě mnoho lidí, kteří nepraktikují toto dobro a nemají skutečnou víru v Boha, vytváří
stále špatné myšlenky. A špiní okolí jejich myšlenkami a skutky a dokonce mluvou.
A pokud nejsme zakryti svatým štítem, naší vlastní mentální ochranou, naší vlastní čistotou
a dobrou vůlí, potom budeme utopeni touto masivní negativní silou kolem nás. To je důvod,
proč musíme vždy opakovat Svatá Jména Boha, která jsou nabita Silou Mistra v době zasvěcení.
To je to, co nazýváme duchovním přenosem nebo rodokmenem dharma. Pokud nemáme
rodokmen nebo duchovní přenos, opakujeme Jména jako prázdná slova, nemají žádnou sílu.
Skutečně je to tak. Je to stejné jako s materiálním zdarem. Osoba, která nemá peníze, nemůže
dát jiným lidem peníze. I když podepíše šek, bude to prázdný šek bez krytí, žádné bankovní
konto ten šek nebude krýt.
Podobně duchovně prázdná osoba nemůže nabít jiného člověka duchovní silou, nemůže
obnovit duchovní sílu jiných lidí. I když je duchovní síla neviditelná, existuje. Musí existovat,
aby svatý nebo Mistr znovu probudil v lidech, uvnitř lidí, jejich vlastní duchovní sílu.
Jinak by se to nemohlo jen tak stát, aby vznikl oheň sám o sobě. I když přichází oheň
ze dřeva, potřebuje jiný oheň, jiný kus hořícího dřeva, aby ho zapálil, nebo odhalit oheň uvnitř
sebe. Podobně je Mistr ten, kdo vyvinul svoji vlastní duchovní sílu, která může ovlivnit tisíce,
miliony, celý svět a celý vesmír. Čím silnější je Mistr, tím větší je vliv. A to můžeme poznat tím,
že přijdeme do kontaktu s takovým Mistrem. Cítíme se velice klidně, když sedíme s duchovním
Mistrem. A když jdeme ven s jinými lidmi, někteří lidé jsou myslí ďábla nebo velice divocí,
cítíme se velice unavení a máme strach. To je neviditelný vliv vnitřního bytí, který nemůžeme
sdělit, ale můžeme ho cítit.
Takže se snažíme žít podle Mistrova standardu. Takže meditujeme, snažíme se čistit naše
myšlenky. Ta nejlepší myšlenka je žádná myšlenka. Proto pokud opakujete Svatá Jména Boha,
je to dost. To je nejlepší myšlenka. Jsou velice neutrální, velice svatá a velice mocná. V tom
okamžiku nemáte potřebu vyvolávat denní mysl, světskou mysl. Protože jakkoliv dobře
myslíme, stále je to někdy ovlivněno zvyky země, zvyky mas našich lidí a trendy společnosti.
Proto je ta nejlepší myšlenka, že myslíme jen na Boha. Protože Bůh je všemohoucí, mocný.
Bůh může dělat všechno. To znamená, že v tu chvíli podřizujeme naše přání přání Boha. Ať Bůh
řídí vesmír, a my nebudeme cítit tíhu.
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News 129

Buďte spokojeni a šťastni!
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 129
17.prosince 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta 516

Muž šel ke svému mistru a řekl mu o svých problémech! „Mistře! Musíš mi pomoci. Nemohu
už vystát více můj život. Mám velké
problémy! Jestli mi nepomůžeš, určitě
zemřu!“
„Co se stalo?“ zeptal se mistr. „Moje
rodina je velice chudá a máme jenom
jeden dům. Nemůžeme si dovolit velký
dům, takže se musí hodně lidí tlačit,
včetně mého dědy, panovačné babičky,
tet, strýců, bratranců, mé sestřenice a mé
starší sestry, plus mé vlastní tři nebo čtyři
děti,“ odpověděl žák. „Kromě toho moje
starší sestra bude mít brzy dítě a moje
mladší sestra se vdá a plánují žít s námi
se svým manželem!“
Mistr pokýval hlavou, přemýšlel a na chvíli meditoval, potom si poklepal na své oko
moudrosti a řekl: „Och! Mám řešení! Máte doma zvířata, že jo?“ Žák byl farmář, takže
odpověděl: „Ano! Ano!“ Mistr se ho znova zeptal: „Jaká zvířata máte doma?“ „Mám dvě krávy,
dvě ovce, čtyři husy, tři prasata, deset kuřat, dvacet kuřátek, jednu kočku a dva psy,“ odpověděl
farmář. „Och!“ Vidíte, jak „chudý“ byl? Potom mistr odpověděl: „Teď přestěhuj všechna zvířata
do tvého domu, a všechno bude v pořádku!“ Farmář byl překvapen mistrovými slovy, ale když
slyšel, že je mistr vševědoucí, schopný a moudrý, neměl jinou volbu než následovat jeho
instrukce a zkusit to. Šel domů a přestěhoval
všechna zvířata – krávy, ovce, husy, kuřata,
kočku a psy – do svého domu a zamkl je uvnitř
se svojí rodinou. (Mistryně a všichni se smějí.)
Týden uplynul a muž přišel znovu navštívit
svého mistra. Musel zhubnout 10 kilogramů a
jeho šaty byly ušpiněné, pokryté zvířecími
výkaly a močí. Bože! Skutečně páchnul!
Spěchal dovnitř, klekl si na kolena a řekl:
„Mistře! Brzy zemřu! Prosím, zachraň mě.
Nemohu to už více vydržet! Teď jsou všude
v domě zvířecí výkaly. Zvířata chodí všude,
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do našich postelí a na stůl, do kuchyně a koupelny. Celý dům je zaplněn těmito věcmi a my jsme
zaneprázdněni celý den tím, že se snažíme to vyčistit, ale je to všechno marné. Jenom se
podívejte, co se stalo se mnou!“ Mistr chodil dopředu a dozadu, poklepal si na své oko
moudrosti a na chvíli rozjímal. Najednou řekl:
„Och! Mám to! Jdi domů a odveď dvě krávy pryč
z domu a všechno bude v pořádku.“
„Děkuji ti mnohokrát mistře,“ řekl žák předtím,
než pospíchal domů, aby odvedl dvě krávy
ze svého domu.
Další týden uběhl a žák byl znovu zpátky.
„Mistře! Pořád to nemohu vydržet! Zem je pokryta
hnojem a zvířata dělají po celý den takový rámus.
Skutečně to už nemohu vydržet! Máte nějaké jiné
řešení?“ Mistr znovu popocházel dopředu a zpět, promnul si bradu, poklepal na oko moudrosti
a potom řekl: „Och! Jdi a odveď ovce, bude to v pořádku.“ Farmář následovat instrukce mistra,
šel domů a odvedl ovce.
Za dva týdny přišel znovu zpět se stejnou stížností. „Nemůžeme to už déle vydržet! Jak takto
můžeme žít? Poslechl jsem vás, ale skutečně to nemohu vydržet!“ Znovu si mistr poklepal na své
oko moudrosti a řekl: „Dobrá! Jdi domů a vyhoď ven husy.“ Dobrá, muž udělal tak, jak mu bylo
řečeno, a myslel si, že problém bude vyřešen.
Stejně za dva týdny přišel zpět se stejnou stížností, takže mu mistr řekl: „Vystěhuj tedy kuřata
a kachny.“ A on to podle toho udělal. Stejně o dva týdny později přišel zpět s další stížností:
„Dobrý zármutku! Teď stále bojují dva psi s kočkou a honí se všude dokola. Když se uložíme
ke spánku, skočí nám na tvář. Je to skutečně neúnosné! Co máme dělat?“ Mistr řekl: „Tak můžeš
dát pryč také psy a kočku!“ Žák to tak udělal a potom se cítil mnohem lépe. (Mistryně a všichni
se smějí.) (Potlesk) O měsíc později přinesl nějaké květiny a banány svému mistru a řekl:
„Mistře, ty jsi vždycky nejlepší. Teď všichni moji sourozenci, strýcové, staří rodiče a my všichni
žijeme v míru a harmonii.“
Cokoliv nám Bůh dává, je to vždy to nejlepší. Pokud si stěžujete, že máte tři děti a dva
manžely… Och! Ne! (Mistryně a všichni se smějí.) Pokud si stěžujete, že je to příliš moc a jste
zaneprázdněni tím, že máte jednoho manžela a tři děti, později vám Bůh může dát nějaké navíc!
Měli bychom být spokojeni s tím, co máme. Tento
svět je pro nás jenom hřištěm, takže to neberme
tak vážně. Pokud se nad tím zamyslíte, potom
budete cítit tu zábavu. A s nějakým organizačním
úsilím bude vaše rodina na tom mnohem lépe.
Meditujte více a rozjímejte nad tím, potom
naleznete řešení na vaše problémy. Proto nebuďte
nervózní a neztěžujte si. Takový má být náš život,
nezáleží na tom, jak moc si stěžujeme.
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News 129

Svědomí je naším nejvyšším
svědkem
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 129
24.února 1992
Malajsie
videokazeta č. 216, originál v angličtině
Otázka: Mistryně, říkala jste, že se trestáme sami. (Mistryně: Ano, trestáme se sami.) Ale stále
v tomto světě nikdy nevidíme, že když děti dělají něco špatného, trestají se samy. Je to matka nebo otec,
kdo dítě trestá. A také když uděláme přestupek v dopravě, my sami nejdeme na policejní stanici
a neřekneme: „Och, jel jsem rychle.“ Ale je to policie, která nás chytí a potrestá. Takže to vypadá, jako že
je vyšší svědek, který je svědkem naší dobré a špatné karmy a kdo nám dává odměnu a potrestání podle
toho, co děláme. Je těžké myslet si, že my sami se odměňujeme nebo trestáme.

Mistryně: Zákony tohoto světa a skryté zákony se liší. My sami jsme vědomí. Cokoliv děláme
v tomto světě, je fyzické. Potřebujeme fyzické oči, abychom viděli, fyzické ruce, aby nás chytly,
a fyzické zákony, aby náš řídily ve věcech, které fyzicky děláme. Ale jsou věci, které jsou hlubší
než fyzická úroveň: když záměrně ublížíme lidem nebo ukradneme věci lidem a víme, že jsme
neměli. Policie nás dokonce nemusí chytit, ale my sami jsme svědky – stále, 24 hodin denně.
Nemůžeme utéct od našeho svědomí.
Proto někdy spácháme špatné věci v tomto světě, a policie nás nechytí. Ale my vždy víme,
že jsme udělali něco špatně. A pocity toho, že jsme činili špatně, nás budou pronásledovat.
Cokoliv děláme a cokoliv si myslíme, tvoří určitý druh energie, obklopuje nás a nalepí se na naše
fyzické tělo. A to je to, co musíme nést poté, co opustíme tento svět materiálních věcí
a materiální existence, protože některé kriminální činy jsou mimo odplatu. Například pokud
někoho zabijeme, policisté nás chytí a dají nás do vězení. My si odsedíme naši lhůtu, možná
10 nebo 20 let, nebo možná náš celý život. Ale to nevymaže naše svědomí. Protože život nebyl
navrácen té osobě, kterou jsme zabili, tím, že jsme si to odseděli ve vězení, vůbec ne. My víme,
že je mrtvý. A jeho děti, jeho manželka a jeho milovaní pro něj bědují, chybí jim a oni trpí.
A jejich nenávist a utrpení také způsobuje druh energie, která je zaměřena proti nám,
a nemůžeme jí utéct. Myšlenky mají formu a energii. To je důvod, proč lidé mohou dělat
hypnózu. Proto myšlenky a nenávist mrtvé osoby a nenávist jeho milovaných vám bude stále
ubližovat a pronásledovat vás. A vaše svědomí bude pokračovat ve vytváření tohoto druhu kající
energie a způsobovat, že se budete cítit, že máte problémy. Dokonce ani pobyt ve vězení to
nemůže smazat.
Takovým způsobem my – jako Bůh, jako energie, jako moudrost a duch, jako síla –
nemůžeme tolerovat následky našich chyb. Takže musíme najít způsob, jak je vyrovnat,
abychom vymazali naše svědomí. Takovýmto způsobem spadneme do úrovně vědomí, které je
velmi tmavé, nemá žádné světlo a má utrpení. A to se nazývá peklem. Ve skutečnosti peklo jinak
neexistuje. Kromě našeho vlastního svědomí, kromě vědomí lidí, kteří konají špatně, není peklo.
To se na fyzické a duchovní úrovni liší. Mentálně víme, co děláme špatně, i když jiní lidé
to nevědí.
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Je mnoho věcí, které lidé nevědí. Například je mnoho lidí, kteří jsou tak zlí, že mohou
proklínat lidi a způsobit jim nemoc. Fyzicky není žádný důkaz, který může policie použít, aby je
chytla, ale mentálně to ta zlá osoba ví stále.
My jsme nejlepšími svědky jakéhokoliv kriminálního činu nebo jakéhokoliv násilného
chování, které vykonáme. To je důvod, proč jsem říkala, že my trestáme sami sebe nebo
odměňujeme sami sebe Nebem. Můžete říct, že je to vyšší řád. To je naše vyšší Já, naše vyšší
vědomí nebo náš soudce, který to pro nás zaznamenává. To je naše Já, naše skutečné Já.

Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 129
27.března 1993
Havaj
originál v angličtině, videokazeta 341

Neříkám vám, abyste změnili vaši náboženskou víru, zaměstnání nebo způsob života, ale jenom
to, abyste poznali Pravdu. Protože Pravda vězí ve všech základních náboženských principech.
Světlo nebe vyčistí všechnu tmu za věky, miliardy, triliony let uvnitř našich duší.
Můžeme sedět klidně po nějakou část našeho života a promýšlet, organizovat náš způsob života.
Můžeme to dělat jedině s osvícením. Jinak je velice těžké zachránit náš svět z vnějšku.

Potřeba operace
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
17.prosince 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta č. 516

„Doktore, potřebuji operaci,“ řekla stará paní doktorovi.
„Co se děje?“ zeptal se doktor. „Nic. Jenom potřebuji
operaci.“ „Nejste nemocná a jenom chcete operaci? Kde
bych ji měl provést?“ „Na tom nezáleží. Jenom se do toho
pusťte a udělejte ji.“ „Ale proč?“ „Jsem členkou asociace
občanů seniorů. Všichni naši členové už byli operováni.
A mluví o tom každý den. Já jsem nikdy neměla operaci,
a nemohu se připojit ke konverzaci!“
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News 129

Svobodná vůle a Boží vůle
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
18.prosince 1998
třídenní mezinárodní seminář, Los Angeles, Kalifornie, USA
originál v angličtině, videokazeta 642
Otázka: Když nám Bůh dal svobodnou vůli a můžeme dělat cokoli – dokonce změnit náš osud,
jak můžeme sladit naši vůli s Boží vůlí a vědět, že vykonáváme Boží vůli?

Mistryně: Jsou dvě věci, které můžete dělat: následovat vaši vůli, nebo následovat Boží vůli.
Následovat vaši vůli je to: pokud se vám nelíbí toto nebo se vám nelíbí tamto, změníte to.
Máte právo uspokojit sebe. Pokud se vám nelíbí toto nebo tamto, změňte to.
Následování Boží vůle znamená: „Dobrá, já se nestarám. Cokoliv přijde do mé cesty, budu to
dělat.“ A Bůh se postará o zbytek. Pokud jste dostatečně silní, děláte jenom toto. Cokoliv přijde
do vaší cesty, postarejte se o to, jak nejlépe můžete. Potom je zbytek na Něm. Ale pokud nejste
ještě dostatečně silní, následujete vaše přání. Cokoliv se vám nelíbí, změníte. A doufáte, že Bůh
spolupracuje. On to vždycky dělá.
Otázka: Ale může se ego dostat do cesty vašeho přání?

Mistryně: Ne. Pokud už více nemáte ego, dokonce se nestaráte o svobodnou volbu. Takže pokud
není ego, není vaše vůle, potom je jenom Boží vůle. My stejně jdeme krok za krokem. Není
potřeba skákat přímo do Boží vůle, pokud na to nejste připraveni. On je velice trpělivý. Cokoliv
chcete, je, co On chce. Ale cokoliv On chce, není vždy, co chcete vy. Proto je svobodná vůle a je
Boží vůle. Takže si zvolte.
Otázka: Jak usměrním moji vůli a oddám se vůli Boží? Protože já vím, že Boží vůle je pro mne
nejlepší.

Mistryně: Potom jenom nedělejte nic. Můžete to dělat? Můžete nedělat nic?
Otázka: Jenom jednoduše být?

Mistryně: Ano! Já nemyslím jenom tam sedět celý dlouhý den, ale dělat, cokoliv přijde. Pokud
jste v této práci, dělejte ji. Pokud někdo žádá, abyste dělali toto, dělejte to. Pokud vás nikdo
nežádá o nic, nedělejte nic. Jenom dělejte, cokoliv víte, že přichází do vaší cesty. To je to, co je
Boží vůle. Pokud můžete být spokojeni s tímto, potom je to fajn. Pokud ne, můžete to změnit.
Otázka: Děkuji Vám, že jste byla tak stručná. Vy jste velice stručná.

Mistryně: Ano, dobrá, to je to, co jsem se naučila. (Obecenstvo tleská.) To je důvod, proč jsem
včera řekla některým vašim bratrům a sestrám: „Jenom nedělejte nic.“ Není potřeba tam sedět
a představovat si, že posíláte Boží lásku nebo milosrdenství do různých směrů, představovat si
toto a představovat si tamto. Jenom seďte a Bůh vám věci pošle. Ale On také řekl: „Klepej a
bude ti dáno.“ To je svobodná vůle. Já už se ani neobtěžuji klepat. Když mi to nedá, řeknu:
„Dobrá, nechej si to.“ Já dokonce ani nežádám. Když On nedává, říkám: „Dobrá! Potom to
nemusím potřebovat.“ Je to jednodušší tímto způsobem.
Všechno, co musíte dělat, je postarat se o toto tělo, pracovat dost, abyste žili nebo investovali,
nebo cokoliv. Jenom dělejte věci, které děláte. Je to méně boje a více míru. Emerson, americký
filozof, řekl: „Velká zátěž spadne z vašich ramen, pokud necháte Boha, aby řídil vesmír.“ Já žiji
podle tohoto konceptu.
www.spojeniesbohom.sk
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Perly moudrosti
Rozšiřovat evangelium Boha všude
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
2.října 1989
Malajsie, videokazeta 100
originál v angličtině

Každý z nás musí přinést zprávu od Boha, lásku, toleranci a trpělivost k jiným a připomínat
si to stále navzájem. Nejenom v kostele, ale všude, na ulici, v restauraci, v hotelu, v obchodě.
Musíme si to vždy pamatovat. Připomínat to sobě a ostatním.

Metoda Quan Yin je nejvyšší poklad
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
1.ledna 1999
Los Angeles, Kalifornie, USA
originál v angličtině, videokazeta 643

Já vám řeknu, že je to pravda, je to největší věc, která se nám vůbec kdy přihodila: Metoda
Quan Yin. Někdy zapomenete hodně věcí nebo nevíte, jak řešit problém nebo otázku, ale
meditujete chvíli, na chvíli děláte Quan Quan (čínsky meditace na Světlo) a potom děláte Quan
Yin (meditace na Zvuk), a potom k vám jdou všechny věci velice rychle. A vy to víte. To je
důvod „hledej nejdříve Království Boha“. Meditujte! Meditujte nejdříve a všechno ostatní přijde
s tím. A pokud to nepřijde v té době, znamená to „dobrá, nepotřebujete to“.

Osvícené pohledy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
27.března 1993
Havaj
originál v angličtině, videokazeta 341

Co je to, co dělá rozdíl mezi tzv. osvíceným člověkem a neosvíceným člověkem? Osvícená
osoba vidí život jiným způsobem. Je více relaxovaná, je šťastná a ví, co je v ní. Ví, jaká velká
síla uvádí všechny věci do pohybu, která způsobuje, že jeden miluje ostatní, a způsobuje, že zem
je také živá, a způsobuje, že jsou pro ni věci šťastnější. Je to síla Nejvyššího Mistra uvnitř
každého z nás. A když ji probudíme a jenom ji užíváme, potom všechno negativní, deprimující
stopy nebo známky našich zvyků, sesbíraných vzpomínek z minulosti se ztratí.
www.spojeniesbohom.sk
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News 129

Mistryně vypráví vtipy
Frajer používal auto
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
17.prosince 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta č.516

Muž se zeptal svého přítele: „Pane Wangu, jaké je
to auto z druhé ruky, které jste si koupil minulý
týden?“ „Nezmiňujte to! Je to hrozné!“ odpověděl pan
Wang. „Proč?“ „Dělá takový rámus, že jste neslyšel
nikdy nic hroznějšího – každá část auta dělá hrozný
rámus, kromě klaksonu!“

Nedejte se vyrušovat
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 129
17.prosince 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta č. 516

Byli dva milenci, kteří se navzájem neznali moc dlouho, takže k sobě měli velice silnou
vzájemnou náklonnost. A stejně tak jako my, potkali jsme se „jenom“ před deseti lety, a stále
cítíme silnou náklonnost jeden k druhému. (Mistryně a obecenstvo se smějí.) Jednoho dne šli
tancovat a zůstali venku velmi dlouho, a nemohli se rozloučit, dokonce i když vystoupili z auta.
Stále se objímali, povídali si a nemohli skončit.
Během té doby blízko nich zaparkoval své auto muž. Vystoupil ze svého vozu, šel k nim,
na chvíli zaváhal, a potom se vrátil do svého auta, kde zůstal, a znovu se k nim díval. Po krátké
chvíli šel zase k nim a váhal, a potom se zase vrátil ke svému autu. Tuto akci opakoval
několikrát. Nakonec zůstal na druhé straně silnice a upřeně se
díval na ten pár se zřejmými rozpaky. Dal si ruce do kapes,
potom za záda a potom zase do kapes a stále se upřeně na ty
dva milence díval.
Nakonec to ten milenec nemohl déle vydržet. Odběhl
k muži a zeptal se ho: „Civíte na nás půl hodiny. Co chcete?“
„Dobrá, snažil jsem se vejít do mého domu, ale stáli jste
v cestě, a nemohl jsem se tam dostat!“
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