Nejvyšší Mistryně
Ching Hai

News 132
Český překlad
Duben 2002

Mezinárodní asociace Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
1. dubna 2002
Český překlad

Obsah News 132
Obsah News 132 ............................................................................................................................. 2
Způsob, jak vyvážit Jin a Jang........................................................................................................ 3
Pozitivní aspekty negativní síly .................................................................................................. 3
Osvícený Mistr je jako instalatér nebo elektrikář ....................................................................... 4
Duchovní praxe není ztrátový byznys ........................................................................................ 5
Magnetické pole duchovního praktikujícího .............................................................................. 6
Vnitřní Zvuk ............................................................................................................................... 7
Otevření pozitivní síly ................................................................................................................ 8
Negativní síla může také lidem prospět...................................................................................... 9
Dbalost.......................................................................................................................................... 10
Vy jste sami Mistři.................................................................................................................... 10
Světlo a Zvuk jsou naší podstatou ............................................................................................ 11
Moc krystalu a duchovní praxe................................................................................................. 11
Vytvořte pozitivní svatozář energie.......................................................................................... 12
Čím více pracujeme, tím osvícenější se stáváme.......................................................................... 13
Ctění našich slibů.......................................................................................................................... 16
Moudrost je cenná, ale vysvobození je dokonce mnohem cennější ............................................. 19
Jasnozření Šalomouna a Sáby................................................................................................... 19
Mistryně vypráví vtipy ................................................................................................................. 21
Opožděný soudní proces........................................................................................................... 21
Kdo řídí špatným směrem? ....................................................................................................... 21
Nevidíte, nebojíte se ................................................................................................................. 21
Nabídka knih v českém jazyce ..................................................................................................... 22
Tyto texty přeložili a k tisku připravili členové Mezinárodní asociace Nejvyšší Mistryně Ching Hai
a jsou zdarma ke stažení na: www.spojenisbohem.cz, videozáznamy přednášek jsou k dispozici
v originále na www.suprememastertv.com, s českými a slovenskými titulky www.suprememastertv.cz.
Tato tiskovina není kompletní překlad cizojazyčného originálu. Originály v mnoha jazycích můžete
shlédnout na www.suprememasterchinghai.org.
Obsah této tiskoviny a její slova jsou protknuty milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část této tiskoviny nesmí být reprodukována v jakékoli formě či jakýmkoli
prostředkem pro komerční účely. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován
bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai nebo vydavatele.
Tím se případný neoprávněný nakladatel uchrání od spáchání zlého karmického skutku.

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

www.spojenisbohem.cz
+420 608 265 305 čeština, angličtina

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

3

Způsob, jak vyvážit Jin a Jang
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
3.června 1989
Kostarika
originál v čínštině, videokazeta č. 80

Dnes ke mně přišel reportér dělat interview: „Odkud přihází síla mája nebo
negativní síla?“ zeptal se. „Přichází od Boha,“ odpověděla jsem.
„Jak se to může stát?“

„Bible říká „Bůh vytvořil vesmír a všechno. Není nic, co by nebylo vytvořeno
Bohem.“ Takže pokud by Bůh nevytvořil tuto sílu mája, kdo by ji vytvořil?“
„Máte pravdu. Ale proč Bůh vytvořil negativní sílu?“

Pozitivní aspekty negativní síly
Říkala jsem mu, že negativní síla je pro nás velice užitečná, když se učíme, jak ji
transformovat do užitečné síly. Například elektřina je také velice nebezpečná. A můžeme dostat
šok a dokonce můžeme být zabiti, pokud námi proběhne nebo když přijdeme příliš blízko
k místu, kde je vysoké napětí. Ale pokud jsme se naučili, jak elektřinu využít, nebudeme mít
žádný problém. Peníze, například, také způsobují, že mnoho lidí poruší zákon, poruší přikázání a
spáchají ďábelské věci. Jakkoliv, pokud jsme se naučili, jak využít peníze místo toho, abychom
jimi byli zotročeni, jsou pro nás také velice užitečné. Místo toho, abychom byli penězi řízeni,
řídíme je a staneme se jejich mistrem. Pokud je to naopak, potom nemůžeme přežít bez peněz.
Někteří lidé jsou velice lakomí na peníze a kradou je nebo zabijí, nebo se uchýlí k ďábelským
způsobům, aby je získali. Tehdy se peníze stávají negativní věcí. Přesto, pokud víme, jak je užít,
stávají se pozitivní.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Vezměme například elektřinu. Je bipolární. Pouze pokud se spojí negativní a pozitivní póly,
bude vyráběn elektrický proud. Stejně tak ve světě existují dva druhy síly. Na pozitivní straně je
Boží síla, která obsahuje soucit, lásku, péči a sílu požehnání. Na negativní straně je síla mája,
která vězní lidi v tomto světě a testuje jejich lakotu, hněv, zaslepenost, moudrost a sílu
v překonávání překážek. Ale původně není tato síla ani dobrá, ani špatná, ale stává se dobrou
nebo špatnou podle toho, jak ji užijeme. Negativní síla nám pomáhá se naučit, jak ji překonat a
přeměnit ji do něčeho užitečného.
Všichni osvícení Mistři – Šákjamuni Buddha, Ježíš Kristus, Mohamed, Sokrates a Platón –
sešli do tohoto světa, aby učili lidské bytosti, jak překonat negativní sílu, sílu z levé strany, a jak
tvořit nedílný celek s pozitivní silou. A my Číňané ji nazýváme „nedílná součást Jin a Jang“.
Je to lepší mít obojí – Jin a Jang. Proč? Chybí nám lidem Jin nebo Jang? Ne, ale většinou máme
pravděpodobně příliš mnoho Jin a příliš málo Jang. Nejsme vyvážení a snadno se staneme jako
lístečky, které se pohupují ve větru bez sebeurčení. Pokud následujeme světský způsob
a následujeme naši lakotu, hněv, zaslepenost a touhy, potom následujeme způsob Jin a negativní
sílu. V té době nám osvícený Mistr poradí, abychom si vzali nějaké doplňky Jang. Jinak budeme
inklinovat příliš doleva. Budeme mít příliš Jin a budeme tímto Jin napořád svázáni.

Osvícený Mistr je jako instalatér
nebo elektrikář
Co je „Jang“? Je to pozitivní síla, síla soucitu a lásky, která je osvícená, zářící, požehnaná a
nabita žehnající silou. Přichází „shora“, zatímco síla Jin přichází ze světa nebo „zdola“. Jang nás
pozvedá nahoru, zatímco Jin nás stahuje dolů. V nebi nebo v příbytku andělů je hodně Jang,
takže nebeské bytosti nemají ponětí, co bolest a utrpení jsou, a nemohou mít pochopení pro lidi,
kteří trpí. V tomto světě máme příliš mnoho bolesti a trápení. Utrpení je stále v naší mysli.
Myslíme velice málo na štěstí. Víme velice málo o tom, co štěstí je, máme velice málo okamžiků
radosti, zatímco máme hodně bolestivého času.
Nechte mě, ať vám uvedu příklad: pracujeme více než 8 nebo 10 hodin denně. Potom
přijdeme domů, užijeme si jenom několika misek rýže. Náš moment radosti je v době jídla,
ale na to musíme pracovat 10 hodin. Když jsme šťastní, že jsme s naším partnerem, říkáme,
že jsme v Nebi, ale zapomínáme, kolika povinnostmi musíme zaplatit za toto štěstí. 20, 30 nebo
40 let po svatbě máme k té osobě a k našim dětem závazky. Od svítání do soumraku tvrdě
pracujeme, abychom vydělali peníze na naše jídlo, oblečení a bychom se postarali o naše děti
až do jejich 20, 25 nebo dokonce 30 let. A tam to nekončí. Později, když se ožení a mají děti,
přivedou své děti k nám, abychom se o ně starali. Proto jsou v tomto světě nebeské okamžiky
nebo čas štěstí velice zřídkavé. Musíme vydat hodně fyzického a mentálního úsilí, než si
vyděláme trochu štěstí. (Potlesk)
Proč hledáme Jang? Jak ho můžeme najít? Jsme nešťastní, protože máme příliš málo Jang.
Jsme vyčerpáni prací a máme velice málo radostných okamžiků. V době zasvěcení vám pomohu
se vrátit ke zdroji Jang. Můžeme to porovnat s dvěma kohoutky vody, jeden na studenou vodu
a jeden na teplou vodu. Kohoutek na studenou vodu je negativní síla a kohoutek na teplou vodu
je pozitivní síla. Když jsou ty dva kohoutky otevřené a studená a teplá voda teče společně,
www.spojeniesbohom.sk
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můžeme se pohodlně a příjemně vykoupat, aniž bychom se nachladili. Budeme mít méně fyzické
nemoci a budeme mít energii a ducha, abychom čelili budoucnosti stejně tak jako trápení světa,
práci a závazkům. Pokud jsme zdraví, je v pořádku dávat si každý den chladnou koupel. Jinak
by byl náš život v nebezpečí.
Trpěli jsme příliš velkou bolestí a soužením v tomto světě přesně tak, jako bychom se příliš
dlouho koupali v chladné vodě, toužíme velice moc po teplé koupeli. To je důvod, proč k vám
přicházím, abych vám řekla, že existuje jiný kohoutek, který vám přinese teplou vodu. Otevřete
ho současně s kohoutkem se studenou vodou a budete se cítit mnohem pohodlněji, neonemocníte
tak snadno. Pokud jste nemocní, budete se cítit mnohem lépe. I když je ten kohoutek teď
zablokován. Kohoutek existuje a voda v kohoutku je, ale ten kohoutek je zablokován. Jenom mi
dovolte, abych ho opravila, a budete mít okamžitě vodu. V době zasvěcení jsem jako instalatér
nebo elektrikář. Spojím dráty a budete mít elektřinu. Opravím pro vás kohoutek a budete mít
vodu. Mám obavu, že byste mohli onemocnět a onemocnět nevyléčitelně poté, co byste se
koupali každý den v příliš studené koupeli.

Duchovní praxe není ztrátový byznys
Někteří lidé by mohli namítnout: „Ne, ne! Je to ekonomičtější dát si studenou koupel.“ Dobrá,
souhlasím, ale můžete skončit tím, že později budete platit více za doktory nebo léky! Někteří
lidé mohou říct: „Nechci být vámi zasvěcen. Převtělování je pro mne v pořádku. Vydržím tu
agónii toho klamného světa. Nechci jít do Nebe, protože abych se tam dostal, musel bych se stát
vegetariánem, což je problematické! Nemohu nechat jedení masa, protože je to skutečně
výborné.“
Nebo mohou říct: „Nezabíjet, nekrást a žádné sexuální prohřešky! Och, to je velice těžké!
Jsou tam příliš komplikovaná a problematická přikázání. Ta cena, kterou musím zaplatit
za zasvěcení, je příliš vysoká. Nechci to!“ I když byste měli vědět, že to bude ještě více
bolestivé, když vás budou rožnit v pekle! Budete více trpět než tím, že byste dodržovali
přikázání a vzdali se nyní masa a ryb.
Jiní mohou namítnout: „Nebudu schopen dostat zasvěcení a meditovat dvě a půl hodiny!
Je lepší strávit tyto dvě hodiny tím, že se budu věnovat světským příjemnostem. Starám se jenom
o současnost. Kdo zná budoucnost?“ My známe budoucnost! Bylo by příliš pozdě kát se,
až zemřeme. Nikdo nepřijde, aby nám dělal společnost. Tyto okamžiky příjemností nám způsobí
více problémů. Například všechno to maso, ryby a alkohol, kterých si užíváme, nám později
přinesou fyzické nepohodlí. Nemocnice jsou plné lidí, kteří jedí maso a pijí alkohol. Vegetariáni
jsou zřídkakdy nemocní. A když zemřeme, všechna naše karma půjde s námi. Nikdo jiný,
dokonce ani naši přátelé a příbuzní, nemohou jít s námi.
Pokud praktikujeme duchovně s osvíceným Mistrem, získáme zasvěcení a praktikujeme
Metodu Quan Yin s naším partnerem, nejenže si budeme užívat požehnání v rodině v tomto
životě, ale také budeme společně ve věčném životě. My trpíme hodinu nebo dvě společnou
meditací, a potom si budeme užívat společnosti jeden druhého napořád. Nemělo by to větší
cenu? (Potlesk) To jistě není ztrátový byznys! Tím, že se mnou budete praktikovat, jenom
získáte. Neztratíte nic.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina
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Zákon Jin a Jang je takový, že my máme příliš mnoho Jin a budeme chyceni v té dimenzi Jin.
Je to zákonité. Zasadili jsme Jin, takže budeme mít Jin. Pokud jsme zasadili Jang, půjdeme
do Nebe. Pokud živíme obojí, balancujeme mezi Jin a Jang a integrujeme pozitivní s negativním,
staneme se dobře vyváženými bytostmi – svatými. Svatý není Jang, ale obsahuje obojí – Jin a
Jang. Můžeme to vidět ze symbolu taoismu, který je z poloviny Jin a z poloviny Jang, přesto
s tečkou Jin v Jang a s tečkou Jang v Jin. To je to, co to znamená. Taoista, bytost, která dosáhla
pravdy, by měla mít obojí – Jin a Jang, místo toho, aby byla celá Jin nebo Jang. Kdyby byla celá
Jang, nezrealizovala by kvality Jin cítících bytostí. Nebyla by schopná tolerovat cítící bytosti
a rozumět jejich srdcím. Nebyla by schopná s nimi komunikovat a ulehčit jejich utrpení. Pokud
by příliš inklinovala k Jin, potom by byla jako my – jedla, pila, oddávala by se příjemnostem,
byla by neznalá, neosvícená a bez síly. Nebyla by schopna nám pomoci.
Pozitivní síla nebo síla zachraňující život je uvnitř nás. To je smysl „původní laskavé
přirozenosti“. Teď jsme přilepeni zde, zahaleni karmickými překážkami a neschopni vidět za ně.
Pokud by byl někdo, kdo by pro nás mohl vysvobodit energii Jang, opravit ji pro nás, potom
bychom z toho měli prospěch. Takové je zasvěcení. Mistr pomáhá spolupraktikujícím nebo
žákům odkrýt jejich soucit a lásku, a potom se tato milosrdná síla lásky o ně postará každý den.
My katolíci to nazýváme „Bůh“. Poznat tuto milosrdnou sílu lásky to znamená poznat Boha.

Magnetické pole duchovního praktikujícího
Pokud duchovně nepraktikujeme, kam půjdeme po smrti? Existuje peklo? Existuje Nebe?
Odpověď je ano. Co je peklo? Je vytvořeno naší vlastní karmou, naším černým myšlením
a našimi špatnými akcemi. Toto generuje druh magnetického pole nebo atmosféru. Nic nezmizí.
Všechno je uloženo ve vesmíru. Slova, která říkáme, se neztratí. Myšlenky, které máme,
nezmizí. Existuje speciální věc, která registruje naše akce, mluvu a myšlenky. Ať jsou dobré,
nebo špatné, naše akce, mluva a myšlenky se změní ve speciální druh pole, které nás obklopuje a
následuje nás, kamkoli jdeme. Obaluje nás to, když žijeme, a vědci to nazývají magnetickým
polem osoby. Poté, co zemřeme, toto magnetické pole se změní v jinou formu a stále se drží
našeho astrálního těla. Není snadné odstranit toto magnetické pole. Pouze velice velký a mocný
duchovní praktikující toho může dosáhnout. Trvá to několik stovek let, aby se toto magnetické
pole pomalu rozptýlilo a přeměnilo na jinou dimenzi nebo aby bylo absorbováno nějakou situací
nebo bytostmi, a potom zvolna zmizelo.
Předpokládejme, že máme velkou továrnu, kde se hodně vaří. Hodně páry a tmavý, hustý kouř
se bude tvořit. Tento tmavý oblak se nerozpustí okamžitě. V místech, kde je hodně továren,
je nebe pokryto tmavými oblaky, což je škodlivé lidskému zdraví. Je mnoho takových míst
na Zemi, která jsou pokryta tmavými oblaky. Protože je tam nedostatek kyslíku, dospělí i děti
musí používat kyslíkové masky.
Podobně naše vnitřní atmosféra také tvoří kouř, ten tvoří zářivou nebo nepříjemnou auru,
která způsobuje, že se lidé cítí pohodlně, nebo nepohodlně. My jsme těmi prvními, kdo je
ovlivněn touto aurou, a ostatní lidé budou cítit také vliv, stejně tak jako kouření způsobuje,
že ublíží člověku a přinese nepohodlí těm, kdo vdechují kouř okolo nich. My duchovní
praktikující nejvíce pomáháme ostatním. Dobře se staráme o naše činy, mluvu a myšlenky a
zdržujeme se od toho, abychom říkali špatné věci, které ublíží nám i ostatním. Zatímco
www.spojeniesbohom.sk
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absorbujeme energii Jang shora, absorbujeme sílu Boha, která nám žehná a způsobuje, že jsme
moudřejší a více schopni použít nehmatatelné zázračné síly k pomoci ostatním i sobě samým.
Ta síla, o které já mluvím, není ten druh „holahop“, abychom použili zázračnou sílu, abychom
udivili ostatní. Mluvím o Nejvyšší zázračné síle Buddhy a Ježíše Krista. Spontánně pomáháme
lidem, i když o tom nevíme. Přesto to můžeme jasně cítit. Někdy jsme si toho vědomi, ale ne
záměrně. Je to jako květina, která přirozeně voní, ale která nevydává vůni záměrně.
Tak jak se činy, mluva a myšlenky duchovních praktikujících stávají čistějšími, máme větší
moudrost a sílu. Cokoliv děláme, nám prospívá a stejně tak ostatním. Potom se stáváme větší a
větší a přirozeně vyzařujeme velice příjemnou a vyrovnanou auru, která prospívá ostatním, místo
toho, abychom vyzařovali tmavou a unavující atmosféru, která odráží nošení těžké karmy,
což jsme dělali předtím.
Když Ježíš Kristus žil, mnoho lidí vědělo o Jeho velké síle. Jednou se kriticky nemocná žena
tajně dotkla Jeho pláště, a byla vyléčena ze své nemoci. Nemůžeme říct, že Ježíš Kristus použil
zázračnou sílu, aby ji zachránil. To neudělal! Nevěděl, kdo si vzal něco z Jeho síly. Takže se
podíval kolem a zeptal se: „Kdo se teď dotkl mého roucha?“ Žena měla strach, takže stála
stranou a odpověděla: „Dotkla jsem se tvého roucha, a jsem vyléčena. Děkuji ti mnohokrát!
Prosím, promiň mi!“ Na to Ježíš Kristus odpověděl: „Dobrá! Je to tvoje víra, která tě vyléčila!“
To je skutečná zázračná síla. Ježíš nedělal nic záměrně. On sám byl zázračná síla! Každý, kdo
s Ním byl spřízněn nebo s Ním byl v kontaktu, měl prospěch.

Vnitřní Zvuk
Také jsme slyšeli příběh, jak Ježíš Kristus pomohl hluchému muži znovu získat sluch,
ale možná to nebylo stejné jako fyzický sluch. Já tomu rozumím takto: „Slyšení“ bylo „slyšení
uvnitř“. Já mám žáky, kteří neslyší, přesto mohou slyšet vnitřní Zvuk Nebe a Boha. Obyčejní
lidé mají normální uši, ale nemohou slyšet tento Zvuk. Slyší jenom zvuk ze světa, a ne Zvuk
Boha. Jsou hluší. Přestože ti hluší lidé, kteří přišli a stali se mými žáky, nemohou slyšet hádky
tohoto světa, mohou slyšet nejlepší Zvuk, nejkrásnější, nejpříjemnější, nejmoudřejší, který
pomáhá a zachraňuje život. Poslouchání tohoto Zvuku je lepší než poslouchání vnějších neshod!
Není to nic moc být schopen slyšet zvuky vnějšího světa. Je mnohem důležitější slyšet vnitřní
Zvuk!
Nepotřebujeme uši, abychom slyšeli tento vnitřní Zvuk. Pokud ho můžeme slyšet sami, potom
je to fajn. Pokud ne, potom bychom měli najít Mistra, který může pro nás otevřít tuto schopnost
slyšet, a hledat Jeho pomoc, tak abychom mohli slyšet vnitřní Zvuk. Dokonce i kdybychom ho
mohli slyšet sami, nemusí to být z nejvyšší úrovně. Někdy jsme už slyšeli Zvuk nebo jsme viděli
Světlo, ale stejně potřebujeme hledat osvíceného Mistra, abychom potvrdili a posílili naši
zkušenost a úroveň. Mistr může použít svoji sílu, aby nám pomohl jít nad omezení a pozvedl
naši úroveň. Někteří z nás mohli praktikovat duchovně ve svých předešlých životech. Proto jsme
schopni slyšet Zvuk a vidět Světlo v tomto životě. Ale bez osvíceného Mistra nemůžeme
dosáhnout nejvyšší úrovně. Osvícený Mistr přichází z nejvyšší dimenze, takže zná tu cestu a
může nás vést do toho království.
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Otevření pozitivní síly
Otázka: Mistryně, rozumím Vašemu vysvětlení pozitivní síly, ale mohla
byste pečlivě propracovat okolnosti, za kterých nám může tato pozitivní síla
pomoci? Dala jste nám mnoho příkladů, ale mohla byste, prosím, udat další
příklad?

Mistryně: Pozitivní síla dělá v tomto světě hodně práce. Nemusíme to
cítit, ale ve skutečnosti nám pomáhá. Když otevřeme a použijeme tuto
pozitivní sílu, vždy se budeme cítit velice šťastní. Předpokládejme,
že vidíte chudého, nemocného a osamoceného muže a vy s ním
najednou cítíte. Dáte mu nějaké peníze a na chvíli se o něho postaráte.
Za to se cítíte velice pohodlně. To je pozitivní síla, která pomohla
té osobě a vám. Není to jenom povrchní akce nebo pocit. Později,
když onemocníte, lidé vám hodně pomohou, mnohem více, než vy
jste dali. Předpokládejme, že jste někomu pomohli stovkou dolarů.
Později, když jste nemocní, lidé vám mohou pomoci desítkami tisíc
dolarů. Nebo když často pomáháte nemocným lidem, když jste zdraví,
potom nemusíte v budoucnu nikdy onemocnět. Takto nám pomáhá
pozitivní síla.
I když zřídka používáme tuto pozitivní sílu, protože jsme příliš
slabí a obvykle jsme ovládáni negativní silou. To je důvod, proč
potřebujeme žijícího Mistra, aby nám pomohl otevřít ten kohoutek
s pozitivní a všemohoucí silou. Teď nefunguje dobře. Můžeme z něho
získat každý den jenom několik kapek. Ale když ho jednou Mistr
opraví, pustíme ho a vytéká z něho více vody, než kdy můžeme
spotřebovat. Bude nás to zásobovat velkým množstvím vody,
a nebude potřeba žádná další oprava. Nemusíme čekat na kapku
za kapkou, abychom shromáždili jenom trochu za celý den. Kdykoli
pustíme kohoutek, voda bude vytékat velice rychle.
Pozitivní síla je uvnitř nás. Například po zasvěcení každý den
komunikujeme s Bohem, s naší přirozeností a svatými. Vidíme Ježíše
Krista nebo Buddhu, nebo Bódhisattvu Quan Yin tváří v tvář a
můžeme mít jakýkoli požadavek. Naše modlitby jsou okamžitě
vyplněny. Jsme spojeni s všemohoucí silou a máme více věcí, než kdy
budeme potřebovat. To je skutečná pozitivní síla. Od té doby se bude
starat o naši duši. V tomto světě se bude starat o náš denní život a
bude nám fajn v každém ohledu! Metoda Quan Yin může vyléčit
všechny naše nemoci, včetně těch, které přicházejí z trápení,
neznalosti, lakoty, zlosti a zaslepenosti. Může vyléčit nemoc pekla,
hladové duchy a zvířata. Jediná otevřená cesta pro nás bude do Nebe,
do čistého místa. Nepůjdeme do pekla nebo se nevrátíme zpátky trpět
bolestí lidského světa. Samozřejmě můžeme přijít zpět jako lidé,
pokud chceme. Pokud chceme pomoci ostatním, můžeme přijít zpět a
reinkarnovat se jako lidé. Ale bude to dobrovolné a jiné od případu
lidí, kteří jsou staženi karmou do utrpení převtělování, neznalosti
a bolesti.
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Pozitivní síla je nepochopitelná. Předtím, než je otevřena, máme
velkou bolest a osamocení. Ale když je jednou otevřená, můžeme cítit,
jak rosteme a jsme mocnější. Staneme se šťastnější, spokojenější a
svobodnější od potřeb a dosažení v materiálním světě. Potom se
můžeme snadno zříct světa. Teď, když vaše pozitivní síla není ještě
otevřena, i když jsem mluvila velice dlouho, stejně nemůžete plně
rozumět. Když je otevřena v době zasvěcení, budete rozumět a vědět,
jak nám tato pozitivní síla může pomoci každý den. Co můžeme říct,
když není otevřená? Je to jako nevědět co koupit, když nemáme
peníze.Ale když máme peníze, víme, že si můžeme koupit chleba,
lupínky, luštěninový tvaroh nebo nadbytek. (Smích) Můžeme se
dokonce oženit.

Negativní síla
může také lidem prospět
Otázka: Mistryně, právě teď jste představila pozitivní sílu. Mohla byste
vysvětlit, jak nám pomáhá negativní síla?

Mistryně: Když dovedeme kontrolovat negativní sílu, potom nám
také může pomáhat. Například lidé říkají, že peníze jsou zdrojem
lákadel. Že nás to zabíjí, způsobuje to rozvody, rozděluje to bratry a
sestry, rozvrací to rodiny, láká to lidi, aby páchali zločiny a stali se
zkorumpovanými úředníky, a mění to dobré lidi ve špatné. Ale když
víme, jak dobře užít peníze, čím více peněz máme, tím lépe. Pokud je
dáno více peněz těm, kteří jsou lakomí nebo jsou penězi očarováni,
jenom budou dychtit více. Ale lidé, kteří je užijí místo toho, aby jimi
byli posedlí, je utratí ušlechtile. Je pro ně dobré mít hodně peněz,
tak aby mohli pomoci chudým, sirotkům a vdovám nebo postavit
nemocnice pro nemocné. Tímto způsobem nejsou peníze ďábel.
Negativní síla je jako elektrické pole, které je negativně nabito.
Bez negativního pole nemůže svítit lampa. Proto negativní a pozitivní
síla jsou vlastně stejnou silou, která dělá jiné věci. Stává se špatnou
pouze, když nevíme, jak ji použít. Proto potřebujeme osvíceného
Mistra, aby nám řekl, jak užít negativní sílu, aby nám prospěla. Když
praktikujeme Metodu Quan Yin, zjistíme, že ve skutečnosti není žádné
dobré nebo špatné, žádné pozitivní nebo negativní. Vidíme to jinak
jenom proto, že nerozumíme. Neosvícené osobě dokonce ani pozitivní
energie nemusí udělat nic dobrého. Když neví, jak ji užít, může ji užít
pro ďábelské věci. Například pokud si neosvícená osoba všimne,
že jiná osoba je velice vlídná, může využít benevolence té osoby
a půjčit si od ní peníze na pití a hazardní hry. Na druhé straně může
osvícená osoba dokonce změnit negativní sílu v něco prospěšného.
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Dbalost
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
16.-18.prosince 1998
3-denní Mezinárodní seminář, Los Angeles, USA
originál v angličtině, videokazeta č. 639
Otázka: Považujete za důležité v našem denním životě dělat věci velice pečlivě, s pozorností
na detail, s dbalostí a uvědoměním a s plnou pozorností jako v buddhistické tradici? Nebo je většinou
jenom důležité praktikovat 2,5 hodiny denně a dodržovat Přikázání, a to je dost, a nedělat si moc starostí
o dbalost?

Mistryně: Myslím, že byste měli také praktikovat dbalost. Když řídíte auto, radila bych vám,
abyste používali plnou dbalost, jakou můžete. Když řídíte stroj na plný plyn v továrně, radila
bych vám, abyste použili buddhistickou dbalost.
Je to jenom způsob mluvy. Vlastně jsme dbalí každý den. Musíme být. Pokud pracujete
na počítači, řekněte mi že nejste dbalí počítače, e-mailu, nebo Internetu. Pokud nejste dbalí,
jak můžete udělat věci správně? Musíte řídit váš prst, tak aby šipka ukázala, kam chcete, a potom
musíte číst informaci. Takže stále používáme dbalost. Jenom ji nezmiňujeme.
Ale také bych rychle řekla, že v každodenním životě, cokoliv děláte, dělejte srdcem a
s největší koncentrací. Dejte tomu to nejlepší. To je druh dbalosti. Jinak recitování Svatých Jmen
vám dá také koncentraci, a to je dbalost. Vaše dbalost je, proč neberete životy; staráte se,
aby vaše strava byla čistě vegetariánská. Vaše dbalost je důvodem, proč jste zodpovědní za vaši
rodinu a práci. Vaše dbalost je důvodem, že nepácháte něco proti zákonu nebo neubližujete
lidem.
Všechno toto je stále dbalost. Jenom to nespecifikuji příliš mnoha různými metodami
a nedávám jim jména. Buddha rád pojmenovával. Měl rád také čísla. Byl muž. Já mám více
zdravého rozumu. (Obecenstvo se směje, tleská.) On dával jména mnoha věcem. Ale když se to
musíte naučit zpaměti, zapomenete praktikovat. Jsou Čtyři Utrpení, Čtyři Vznešené Pravdy,
Pět Vznešených Cest, Osminásobná Cesta, Dvanáct Řádků, Dvacet Osm čehokoliv, Padesát
Metod Mája, Sto a Osm, atd., atd. Miloval čísla. A všechny je pojmenoval: Čtyři Vznešené
Pravdy, Osminásobné Utrpení a Sedm Způsobů k Osvícení. Dokonce když se narodil, šel sedm
kroků, můžete tomu věřit? (Mistryně a obecenstvo se smějí.)
Já vás učím jednoduše. Máme jenom 5 přikázání a už máte obtíže je dodržovat. Jsme
v moderní době. Nemáme čas na Osminásobnou Cestu, Čtyřnásobné Utrpení, Dvanáctinásobné
cokoliv, a pojmenovat dbalost a všechny tyto věci. Není to potřeba. Řeknu vám: dělejte jenom
přesně, co jsem vám řekla, a dostanete to. Slibuji! Je to jednoduché. (Obecenstvo tleská.)

Vy jste sami Mistři
Otázka: Jak se pohybujeme do zlatého věku, neznamená to, že hodně z našich zasvěcených
„se vyhoupne“ na Pátou úroveň a stanou se Mistry? Pokud je to ten případ, potom bych vás rád požádal,
abyste mne vzala do Páté úrovně, protože jsem unaven být tady dole.
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Mistryně: Jste tak vysoko, jak chcete být. Takže jenom musíte chtít být takový. Každý je
unaven, ale myslím si, že vy už jste mistr. Pokud byste čekal na zlatý věk, abyste se vyhoupnul a
stal se více mistrem, potom nevím, kam půjdu já. Vy už jste mistr sám sebe, co se týče vašeho
osudu. Máte všechno, co chcete. Není potřeba znova počítat „pátá „ nebo „čtvrtá“. Je to
buddhistický přístup. My se nestaráme.
Musíme být šťastní a potom být sebevědomí, být pozitivní. Pokaždé, když si myslíte, že jste
na nižší úrovni, odhoďte tu myšlenku pryč. Pokaždé, když cítíte, že jste deprimován nebo ubitý,
vyhoďte tu myšlenku pryč! Je to tvrdé, ale takto porazíte melancholii. Takto se stanete vyšším.
Nemůžete chtít být na Páté úrovni a přemýšlet, že jste nízký, zbitý karmou a negativní. Nemohu
vám pomoci. Vy jste ti jediní, kdo rozhodujete, na které úrovni chcete být, ne já. Nemohu vám
požehnat. Vy žehnáte sami sobě. Předpokládejme, že já řeknu: „Dobrá, jděte na Pátou úroveň.
Žehnám vám.“ Ale vaše mysl stále myslí negativně a je deprimovaná a pesimistická. Musíte
trénovat vaši mysl. Řekněte jí, že jste mistr. Řekněte jí, co si má myslet, co dělat, jak se cítit a na
kterou úroveň ji směrujete. Když to dovedete udělat, budete vědět, že jste mistr. Vy už jste mistr.
Je to jenom tak, že máte těžký čas s tím přesvědčit sami sebe. Musíte pracovat sami se sebou.

Světlo a Zvuk jsou naší podstatou
Otázka: Prosím, rád bych věděl, proč praktikování na Světlo a Zvuk je nejlepší způsob, jak získat
osvícení?

Mistryně: Protože je to nejlepší. Není potřeba žádné vysvětlení.
Otázka: Nemůžete to trochu více vysvětlit?

Mistryně: Čím více vysvětluji, tím více mi to zní jako odpadky. Vlastně jak můžete vysvětlit
slunce? Jenom je. Protože jsme to my sami. Světlo a Zvuk je naše podstata. Jdete zpět sami
k sobě. Co jiného může způsobit, abyste se cítili lépe, než když jste sami sebou? Co jiného může
způsobit, aby se ryba cítila lépe, než když je ve vodě? Proč se cítí lépe ve vodě? Protože je ryba.
Zeptejte se mě na vysvětlení: já nevím.
Jestli se cítíte dobře, už to víte. Pokud se necítíte dobře, jděte a najděte něco jiného a potom
utíkejte zpět. Je to jenom nejlepší. To je vše, co vím. A pokud budete hledat reference, můžeme
je vidět v Bibli, jako že Svatý Jan slyšel trumpetu a Bůh přichází s hlasem hromu. „Na začátku
bylo Slovo. Z toho Slova pochází naše bytí.“ To je Zvuk! Takže když jsme ve své podstatě, musí
to být nejlepší. Tak je to. V buddhistických Sútrách říkají stejnou věc. V Koránu také vždy
zmiňují Světlo a Zvuk. Že je to podstata našeho bytí. A teď víte, že vědecky řečeno jsme Světlo
a Zvuk. Jsme energie. Takže co jiného může způsobit, abychom se cítili lépe, pokud ne my
sami? Jít zpátky do naší podstaty a realizování sebe sama – to je nejlepší, a to je vše.
Otázka: Takže vidět naše vlastní světlo a slyšet náš vlastní zvuk.

Mistryně: Není to „vidět vaše vlastní světlo“. Vy jste Světlo. Není to „slyšet váš vlastní zvuk“.
Vy jste Zvuk. Vy jste vibrace, která tvoří celý vesmír. Vy jste to. Vy jste vrchní velitel v tomto
vesmíru. Čím více zjišťujete, že jste to vy, tím více síly máte a tím volnější se stáváte. Místo
toho, abyste zjistili, že vy jste to maso, že vy jste nehet na ruce, vy jste to a tamto, zjistíte
„ne, ne, ne, já jsem Stvořitel. Já jsem Světlo. Já jsem Zvuk. Já jsem ta absolutní věc.“

Moc krystalu a duchovní praxe
Otázka: Dobrý večer, Mistryně. Setkal jsem se v minulých dnech s nádhernými a skvělými lidmi.
A jeden člověk věděl hodně o krystalech a energii krystalů. Já sám jsem nosil krystaly, ale nevyznal jsem
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se v tom, že mají nějakou sílu. Ale tento člověk má nějakou znalost a moudrost o použití energie krystalů.
Já si myslím, že to bylo zmíněno na malém zasvěcení, že nějaké síly by neměly být užívány. Myslím si,
že rozuměl tomu, že by toto neměl používat, když praktikuje Metodu Quan Yin. A já mám trošku problémy
s tím sám to přijmout. Pokud je plný lásky a chce někomu pomoci, proč by to mělo být špatné? Je to
špatné? A neměl by to dělat?

Mistryně: Zkuste.
Otázka: Není to špatná věc?

Mistryně: Ne.
Otázka: To je dobře. Nemyslel jsem si to. Ale jenom chci, aby to bylo jasné. Takže on by si to také
neměl myslet.

Mistryně: Ale krystal je krystal. Přesto to není síla Boha. Je to pravděpodobně pro přechodné
použití stejně tak jako léky nebo bylinky. Je to nejspíš doplněk, ale není to Nejvyšší síla, to je
vše. A pokud lidé příliš tíhnou jenom k těmto vnějším věcem, potom to není dobré. Protože my
už jsme příliš tíhli k tomu, že jsme věřili věcem vnějším, jako že spoléháme na doktora,
že spoléháme na léky, že spoléháme na krystal, že spoléháme na magické síly, atd. Takže teď,
když přijdete a zeptáte se mě, řeknu: „Je čas. Pojď dovnitř. Dostaneš tam větší krystal. Používej
ho. Je věčný, trvá stále a nestojí žádné peníze. Nemusíš ho nosit. Nemusíš ho leštit a nemusíš se
bát o to, že ho ztratíš.“
Takže je na vás, abyste toho nechali s těmito malými hračkami. Ale stejně je můžete nosit,
a když cítíte, že vám pomáhají, mně to nevadí. Ale nebuďte na tom závislí, to je vše. Neříkejte
lidem, že krystal vás může vyléčit, atd. Protože je větší síla než krystal. Snažte se připomenout
toto lidem. Vydrží to déle a léčí.

Vytvořte pozitivní svatozář energie
Otázka: Je možné, že poté, co děláte Quan Quan (meditace na Světlo), druhý den, když se vrátíte
domů a jdete do místnosti, kde jste dělali Quan Quan, že můžete slyšet Zvuk, vibraci?

Mistryně: Ano samozřejmě. Dokonce zdi i strop vibrují. Tak to má být, že kdekoliv meditujete,
energie na tom místě zůstává.
To je důvod, proč bychom měli dělat stále dobré věci, abychom se obklopili dobrou energií.
Dokonce mluvit o meditaci, mluvit o Bohu, mluvit o síle Mistra a mluvit o pozitivních a dobrých
věcech – také vytvářet dobrou energii. Takže když meditujete, samozřejmě to vytváří dobrou
energii, a ta tam zůstává. Čím více meditujete v tom místě, tím hustší se ta energie stává. Čím
více mluvíte o pozitivních věcech, tím hustší zdí energie jste obklopeni. A potom podobné
přitahuje podobné. A vy těžíte více dobré energie z různých směrů. Takže kamkoliv jdete, nesete
takzvaný „žok“ energie, svatozář dobré energie. A čím více dobré energie nesete, tím lépe se
cítíte. A čím lépe se cítíte, tím více mluvíte o dobrých a pozitivních věcech. Čím více mluvíte
o pozitivních a dobrých věcech a čím více pozitivních věcí děláte, tím více pozitivní energie
vytváříte. Čím více pozitivní energie vytváříte, tím lépe se cítíte a děláte lepší věci, a nikdy to
nekončí.
Takže nikdy, nikdy nezůstávejte v negativním kruhu. Jenom zůstaňte pozitivní. Vím, že to je
těžké. Protože někdy vás lidé stahují dolů. Ale buďte si toho vědomi. Jenom si toho buďte
vědomi. Vždy se snažte zůstat pozitivní. Říkejte pozitivní věci a dělejte pozitivní věci, jak jen
můžete. Ochraňujte se, a když vytváříte skvělý dům a mobilní dům, tak všude, kam jdete, berete
Světlo, dobrou energii, dobré vibrace. Čím více toho berete s sebou, tím více přitahujete, a čím
více přitahujete, tím mocnější a pozitivnější jste.
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Čím více pracujeme,
tím osvícenější se stáváme

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
25.dubna 1992
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta č. 243

Pracujeme sami pro sebe, protože jenom když pracujeme často, naše mysl bude reagovat
rychle, a potom, když se setkáme s problémy, budeme schopni je překonat. Stane se to zvykem,
a později, když se setkáme s potížemi nebo problémy, zvládneme je a vyřešíme rychle. Lidé,
kteří nepracují velice často, jednají pomalu. Mohou mít dobrý záměr, ale nemohou pracovat
rychle, protože jim chybí zdravý rozum ohledně práce. Nejsou zvyklí rychle reagovat, a proto
nejsou moc pozorní, když dělají svoji práci.
Potřebujeme pracovat častěji, abychom se stali více dbalými. Čím více pracujeme, tím více
pozorní se stáváme díky naší zkušenosti. Znalost a inteligence pocházejí ze zkušenosti, nejenom
ze studií. Je to stejné, ať děláme jakýkoliv druh práce. Čím více pracujeme, tím rychleji
přirozeně reagujeme, tím schopnější se stáváme. Můžeme se vytrénovat v kultivování tohoto
zvyku.
Mé rychlé reakce a schopnost dělat různé druhy práce nepřišla jenom poté, co jsem se stala
osvícenou. Byla jsem taková od dětství, protože jsem ráda dělala věci. Když mi bylo asi 8 nebo
9 a stále jsem chodila do základní školy, měli jsme doma 3 nebo 4 služebné. Nicméně jsem si
pro vodu chodila sama a sbírala a štípala jsem dřevo na oheň. Někdy jsem pro mé rodiče vařila,
připravovala jsem čaj pro mého otce a ohřívala jsem pro něho vodu na koupel. Prala jsem si své
věci, žehlila jsem je, starala jsem se o sebe a odmítala jsem, aby na mě služebné čekaly. To bylo
v základní škole. Starala jsem se o sebe, začala jsem od 2. třídy. Takto jsem se trénovala, abych
reagovala rychle. Nesestoupila jsem z Nebe, abych se stala svatou a říkala vám, abyste dělali to a
tamto. Vidíte, že dovedu dělat cokoliv, jako práci s cementem a truhlařinu. Mohu udělat všechno
sama a udělat to lépe než profesionálové.
www.spojeniesbohom.sk
www.suprememastertv.cz
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina

www.spojenisbohem.cz
+420 608 265 305 čeština, angličtina

14

News 132

Naši spolupraktikující přesazovali stromy, a teď to dělají lépe než profesionálové. Vykopali a
zasadili všechny stromy na naše kopce. Dokonce i profesionálové byli překvapeni způsobem,
jak to dělali, a vykřikli: „Och! Nikdy jsme nikoho neviděli tak dobře přesazovat stromy!“
Při přesazování stromů ho nejen vykopali, ale také mu svázali kořeny provazem. Skutečně
udělali skvělou práci s tím provazem. Dokonce profesionálové je takto nesvazují, protože nemají
to nadšení. Kromě toho chtějí ušetřit čas, rychle skončit svoji práci a jít brzo domů. Jenom se
starají o peníze a mají nedostatek ducha k závazku. I kdyby měli toho ducha, nikdo by nesvázal
ty kořeny tak pečlivě do krásných vrstev.
Zem přilepená ke kořenům se může zachovat, jenom když je zabalená způsobem, jak to dělají
naši spolupraktikující. Jinak by ta zem odpadla. Takže všechny stromy rostou vysoké. Většina
z nich dále roste poté, co byly zasazeny. Jenom několika opadaly listy nejspíše proto, že kmeny
stromů nebo větve byly příliš slabé nebo zem odpadla během zasazování. Ale většinou byly
výborně ovázány v úhledných vrstvách. Stromy získané zvenku nejsou tak hezky obalené.
Nicméně se nestaráte o toto všechno. Já to vím, protože jsem to viděla. Nemíním oceňovat naše
spolupraktikující. Je to tak, jak by to mělo být uděláno, takže není co oceňovat. Je to jenom tak,
že lidé zvenku to nedělají správně a naši praktikující to dělají správně.
Naši spolupraktikující pracují skutečně profesionálně, protože jsou znalci. Také zjistili,
že tady nutně potřebujeme stromy. Jeden strom zasazený navíc je pro nás zdroj radosti navíc a
jeden kus krásy přidaný navíc do našeho Centra. Desítky tisíc lidí sem přicházejí, aby si užívaly
výhod, a já také budu šťastnější. To je důvod, proč to zasvěcení dělají tak pečlivě. Dělají to tak
dobře, protože to dělají s oddaností. Lidé zvenku mají cíl vydělat peníze. Jenom chtějí rychle
ukončit práci, tak aby mohli udělat více kšeftů. V tom se liší.
Měli bychom použít naši inteligenci, abychom zjistili, jak věci dělat. Například jiného dne
jsem řekla spolupraktikujícím, aby použili prkno, aby přesunuli ty stromy, protože by to bylo
lepší, rychlejší a méně namáhavé. Když jsme zvyklí dělat věci, reagujeme přirozeně rychle. Můj
mozek je stejný jako váš, takže proč nemůžete dělat,
co dělám já? Analýzou našich mozků a porovnáním
zjistíte, že mozek v každém z vás je stejný jako můj,
uvnitř obsahuje stejný materiál. Nemůžete říct, že můj
mozek je v čemkoli lepší než váš. Když máte stejný
mozek jako já, proč ho nepoužíváte? Není to škoda
nepoužívat ho?
Pokud se chcete rozmazlovat, klesat níže a
pokračovat v degradaci a být líní a nedbalí, je to vaše
vlastní volba. Nemůžete obviňovat Boha. Nemůžete to
svalovat na karmu nebo na cokoliv. Je to všechno
proto, že nepoužíváte váš mozek a nenecháte ho
pracovat. Můj mozek má stejnou kvalitu jako váš.
Abych byla přesnější, můj mozek je dokonce menší než
váš, lehčí, co se týče váhy, takže byste měli být
chytřejší, než jsem já! Kdybychom udělali seriózní
výpočet, jsem v nevýhodě. Jak můžete stále hledat
výmluvy?
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Takže udělejte svoji vlastní volbu. Měli byste být ochotni používat váš mozek a donutit ho
pracovat, a být na sebe přísní, potom nemusím já být na vás přísná. Když jste na sebe přísní,
ukazuje to, že mě milujete, protože mi ušetříte hodně mé vitality. Nepotřebuji vás kárat a cítit
smutek. Mnoha nešťastným momentům se můžeme vyhnout a vztahy mezi námi, Mistrem a
žáky, nebudou narušeny. Můžeme ušetřit hodně času pro lepší práci a pro to, abychom si spolu
dali čaj a sdíleli nějakou důležitou moudrost ve vesmíru.
Nemyslete si, že jste skvělí, když mi pomůžete! Ani byste neměli vytvářet ten druh nadšené
atmosféry jenom proto, že děláte nějakou práci nebo přispíváte trochou úsilí. To by věci jenom
zhoršilo, protože lidé by si mysleli, že jsme to dodělali, a tak není potřeba pomoci. Protože
ostatní nemohou dělat naši práci, každý má svoji vlastní práci. Bůh nám dal tento vzácný talent,
protože chce, abychom dělali tuto práci, a ne jinou práci. Je to také v pořádku dělat jinou práci,
protože potom musíme přijít znovu zpět dodělat práci, kterou jsme nechali nedokončenou. Je to
proto, že ta práce byla specielně dána nám, abychom se naučili lekci.
Každá práce pro nás znamená, jenom abychom se naučili a rostli. Vlastně neděláme žádnou
práci. Neměli byste si stěžovat a myslet si, že pracujete příliš tvrdě. Je to myšleno pro nás, jenom
abychom se učili. Bůh užívá této metody, jenom aby nás naučil, nechal nás stát se osvícenými a
dal nám šanci vyvinout naše talenty, kultivovat naši osobnost, zkrášlovat naše chování a vyvíjet
naši dbalost. Každá práce je stejná, protože se můžeme jenom naučit jiné věci přes tuto metodu.
Pokud jsme skutečně dbalí v naší práci, můžeme se naučit něco z dělání jakékoliv věci. Je to
jako následovat příkladu, který nás povede k realizování dalších věcí. Proto někdy, když
pracujeme, najednou zjistíme hodně pravd. Práce je způsob, jak kultivovat sami sebe, pomoci
nám změřit naši osobnost, životní sílu, talent a úroveň osvícení. Takže byste neměli mít strach
pracovat. Strach z práce je také druh fobie. Čím více pracujeme, tím osvícenější se staneme.
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Ctění našich slibů
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
22.ledna 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta č. 466

Následující příběh nám připomíná, abychom vždy ctili naše sliby. Pokud bychom v tomto
zklamali, vytvořili bychom si hodně problémů. Někdy, když jsme slíbili udělat tamto nebo toto,
měli bychom to udělat. Jinak bude naše víra slábnout, na naše prosby nebude odpovězeno
a nebudeme schopni dosáhnout ničeho, co děláme.
Je to tehdy, když bychom klamali Boha. Slibujeme, že uděláme určité věci, ale nikdy
je neuděláme. Myslíme si, že nás nikdo neslyší nebo že to Bůh nepotřebuje, ignorujeme to a
nedodržíme náš slib. Říkala jsem vám několikrát například o tom, když nějací utečenci utekli
na moře, přísahali Bódhisattvovi Quan Yin (bohu slitování): „Pokud dosáhneme třetí země
snadno, určitě budeme dodržovat vegetariánskou stravu dva roky.“ Ale potom nedodrželi svůj
slib a odložili tu dvouletou vegetariánskou stravu na velice dlouho. Měli jíst vegetariánsky každý
den po dva roky, ale později to nedělali a nebo na to jenom zapomněli. Proto říkali: „Och!
Nevadí. Budu jíst vegetariánsky jednou týdně nebo jednou za měsíc.“ Nakonec se ty dva roky
roztáhly do velice dlouhé doby.
Je to podobný příběh. Jednoho dne mělo dítě vysokou teplotu. Bylo vážně nemocné a jeho
rodiče byli znepokojeni. Poté, co doktor viděl dítě, řekl, že jeho nemoc je nevyléčitelná. Proto se
rodiče modlili k bohyni jménem Durga (první zhmotnění božské energie v indickém panteonu,
její hlavní prací je být potrestána bolestí v kříži). Ona je velice známou bohyní v Indii a mnoho
lidí se k ní modlí o pomoc. Nejspíše byla v minulosti Osvíceným Mistrem.
Lidé v Indii uctívají mnoho božstev, která musela být Osvícenými Mistry a která byla známá
v různých místech minulosti. Pravděpodobně byli velice dobří, když žili, takže je každý
oslavoval. Proto když řekneme, že lidé v Indii oslavují mnoho bohů, je to správné a nesprávné.
Vlastně oslavují Mistry minulosti. Podobně bohyně, kterou Číňané nazývají „Matsu“, byla
pravděpodobně nejznámější Mistryní v dávných dobách. V té době každý, kdo se k ní modlil,
dostal odpověď, takže každý to dělal, a to se stalo tradicí, která se dnes stále praktikuje. Nezáleží
na tom, že nemusí být účinná, protože se stalo zvykem modlit se k ní.
Bódhisattva Quan Yin byla také žijící Mistr minulosti. Když žila, každý, kdo se k ní modlil,
dostal odpověď. Předpokládejme, že její žáci se dále takto modlili a sousedi těch žáků dělali
to samé, a také dostali odpověď. Později se jejich děti modlily a lidé v tom pokračovali každý
den. Bódhisattva Quan Yin odešla před dávnou dobou, přesto se k ní lidé stále modlí, protože
se to stalo zvykem. Nevědí, že je účinnější modlit se k žijícímu Mistru.
Dobrá, v tomto příběhu se muž šel modlit do kostela bohyně Durgy. Pravděpodobně v té době
to nebylo dlouho, co tato bohyně odešla, takže měla stále účinek. Jeho modlitba byla: „Moje dítě
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je nemocné. Můžeš ho zachránit?
Pokud bude zachráněn, přivedu ho
sem, aby tě oslavoval. Dám ti také 100
rupií.“ Nejspíš bylo v té době 100 rupií
hodně peněz, asi to bylo ekvivalentní
100 nebo 1000 dolarům dnes. Peníze
měly v té době větší hodnotu.
Bohyně Durga skutečně pomohla a
dítě se přirozeně zotavilo z nemoci,
kterou dokonce doktoři nemohli
vyléčit. Pravděpodobně mu bohyně
požehnala a pomohla. Jeho otec
si pamatoval na svůj slib, že nabídne
100 rupií. Ale potom začal přemýšlet: „Dobrý zármutku! Už jsem utratil hodně peněz tím,
že jsem koupil léky pro dítě. Teď mu doktor předepsal hodně vodiček, musím utratit více. Moje
finanční situace je teď dost obtížná. Nejspíš mohu nabídnout bohyni jenom 50 rupií. Jsem si
jistý, že bohyně bude znát moji situaci. Ona bude rozumět.“ Myslel si, že bohyně porozumí,
ale stejně nejednal okamžitě.
Uplynulo několik týdnů a přišel s dalším nápadem: „Nezáleží na tom jak, bohyně Durga jistě
nesní sama jídlo za 50 rupií. Když je bohyně, jak by mohla zkonzumovat tolik jídla? Kromě toho
jsem četl ve svatých písmech: „Když Bohu dáváme s upřímností, kvantita nabízeného není
důležitá. Bůh bude spokojen dokonce s malou nabídkou, pokud jsme upřímní.“ Bůh nebude
požadovat materiální nabídky. Naše upřímnost je důležitá. Všechna svatá písma říkají totéž. Tato
bohyně to také jistě ví. Proto si myslím, že pro mě bude dost dobré jít do chrámu, oddaně
provedu nějaké speciální uctívání, a potom jí nabídnu 5 rupií.“ Tyto myšlenky proběhly jeho
myslí, ale stejně neudělal nic.
A potom jednoho dne slyšel chrámové
zvony. Při bohoslužbě v chrámu lidé zvonili
zvonem. To mu připomnělo nabídku, kterou
slíbil bohyni. Rychle vyšel ven a doufal,
že najde 5 rupií jako milodar. Potkal přítele,
který se ho zeptal, kam jde. Pověděl svému
příteli celý příběh, a že šel koupit něco
za 5 rupií jako dar bohyni. Jeho přítel řekl:
„Ale jdi! Nebuď hloupý! Proč by bohyně
snědla za 5 rupií? Jsi tak hloupý! Řeknu ti,
že bude stačit, když ji uctíš v chrámu. Jenom
kup kokosový ořech, který stojí asi rupii,
a to bude v pořádku! Důležitá je tvoje
upřímnost, ne množství, rozumíš?“
Znělo to velice rozumně, a že to byl velice
šetrný člověk, šel do stánku, kde mají
kokosy, koupit kokos za rupii. Prodavač
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kokosu mu řekl: „50 pajse za kokosový ořech.“ Jedna rupie byla 100 pajse. Muž řekl: „Co? Jak
to může být tak drahé? Prodejte mi jeden za 40 pajse, dobrá?“ Prodavač řekl: „Když chcete tak
nízkou cenu, musíte jít do velkoobchodu.“
Muž potom šel dlouhou cestu do velkoobchodu. Kokosy tam byly skutečně každý za 40 pajse.
Potom smlouval s prodavačem na trhu: „Šel jsem tak dlouhou cestu. Pokud stále prodáváte
kokosy po 40 pajse, potom nejsou o moc levnější! Bylo by lepší, kdybyste mi je dal za 20 pajse
každý.“ Prodavač se smál a řekl: „Pokud skutečně chcete dostat jeden za 20 pajse, potom musíte
jít na plantáž. Jenom tam je to tak levné.“ Když to ten muž slyšel, rozhodl se jít na plantáž.
Zase šel velice daleko, až přišel na kokosovou plantáž. Farmář řekl: „Dobrá! Mohu vám
prodat jeden za 20 pajse.“ Zase muž smlouval: „Šel jsem sem tak daleko. Měl byste mi prodat
jeden za 10 pajse místo za dvacet. Kokos za 20 pajse není o moc levnější. Proč bych se tak
namáhal, abych šel až sem?“ Farmář řekl: „Jestli chceš jeden za 10 pajse, musíš sám vylézt
na ten strom, abys ho utrhl.“ Velice lakomý od přirozenosti chtěl ušetřit peníze a skutečně vylezl
na strom. Vylezl až nahoru, ale protože nebyl zkušený, uklouzl a skoro spadl ze stromu. Těžko
se mohl udržet na větvi a křičel o pomoc. V té době duch bohyně Durgy mluvil prostřednictvím
farmáře a požadoval 100 rupií za to, aby ho zachránil. (Smích) Aby si zachránil svůj vlastní
život, muž souhlasil, že mu zaplatí 100 rupií. Potom byl zachráněn, slezl ze stromu, vzal farmáře
domů a zaplatil mu 100 rupií. Nebyl tam prostor na žádné smlouvání. Tehdy porozuměl. Dalšího
dne šel do chrámu a plakal. Zjistil, že toto všechno se stalo proto, že zklamal v tom, že nectil
svůj daný slib na 100 rupií jako odměnu bohyni.
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Moudrost je cenná,
ale vysvobození je dokonce
mnohem cennější
Iang Tung-yin zasvěcená sestra
News 132, Formosa

Jasnozření Šalomouna a Sáby
V deváté generaci nebeských klenotů užila Mistryně vzor hvězdy Davida s nádhernými safíry,
aby navrhla kolekci nazvanou „Moudrost Šalomounova“. Tato série mi připomíná velice
smysluplný film – Šalomoun a Sába.
Tento film byl adaptován z biblického příběhu o prvním králi izraelském ve Starém zákoně.
Před svou smrtí byl David, král Izraele, věrný instrukcím Boha a jmenoval svého syna
Šalomouna jako svého nástupce. Po jeho nastoupení na trůn se král Šalomoun držel Davidových
posledních instrukcí a oddaně oslavoval Boha. Podle Bible se jednou Bůh Šalomounovi zjevil a
řekl. „Požádej mě o to, co bych ti měl dát.“ Šalomoun potom požádal ne o dlouhý život,
o bohatství nebo o mnoho světských věcí. Požádal jenom o moudrost. Proto ho Bůh obdařil
moudrostí a přislíbil mu, že mu dá další materiální odměny, pokud bude následovat Jeho cestu.
Přes Boží slávu se stal král Šalomoun brzy mnohem moudřejší než ostatní lidé v jeho době,
jevil se jako nejmoudřejší král v historii Izraele. Nejenže byl dobrým soudcem, ale také vynikal
v diplomacii, administrativě, obchodu, architektuře a v mnoha dalších oblastech. Byl nadaný
v obchodě, vrhl se do přímořského obchodu s loďstvem. Vydělal ohromný zisk, ale naštval
ostatní kmeny, které byly zainteresovány do přepravy zboží na souši pomocí velbloudů. Jednou –
největší obětí byla královna ze Sáby, která si myslela, že vládne na jižní Arabské peninsule
(poloostrov – pozn. překl.). Když jednou jela do Jeruzaléma, vezla tam velké množství koření,
zlata a vzácných kamenů, aby je vyměnila jako dárek s králem Šalomounem. Současně si
připravila několik obtížných otázek, aby vyzkoušela Šalomouna, který snadno všechny
zodpověděl. Královna Sáby byla ohromena královou velkou moudrostí a velmi ho obdivovala.
Také velmi oceňovala Boha, ve kterého Šalomoun věřil.
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Nakonec byl král Šalomoun moudrý a liberální král. Řídil svoji zemi velice dobře a ukazoval
upřímnou víru v Boha. Aby si udržel přátelství se sousedními zeměmi, vytvořil Šalomoun
spojenectví tím, že se oženil s mnoha cizími ženami. Podle Bible měl mezi mnoha ženami
700 princezen, stejně tak jako 300 konkubín. Poté, co se velmi oddával smyslovým
příjemnostem a ovlivněn bohy a rituály, představenými jeho manželkami, král Šalomoun
nakonec ztratil svoji oddanost k Bohu a zapomněl na slib, který udělal. Následně začal Izrael
upadat a byl zaplavován vnitřními a vnějšími problémy. Šalomounovi vojenští důstojníci a lidé,
kteří věřili v Boha, ho opustili, uvrhli zemi do vážné krize.
Tento příběh nás vážně varuje: Zatímco žijeme v tomto světě plném lákadel, pokud
nezůstaneme být stále bdělí, dokonce i taková osoba, tak moudrá a inteligentní jako král
Šalomoun, jenom jednou neopatrnou chybou může být snadno sveden vnějšími vlivy a sveden
ze správné cesty. Někdy zjišťuji, že stejně tak, jako to udělal král Šalomoun, já vymýšlím
výmluvy nebo předstírám, že jsem zapomněla, a potom dělám něco, o čem jasně vím, že je
škodlivé mému duchovnímu růstu. Potom se cítím nešťastná a mé svědomí je unavené a
následně se kaji Mistryni. Tímto způsobem stavím nejen překážku mé duchovní praxi, ale také
zvyšuji břemeno Mistryni. Přesně jako ukazuje film Šalomoun a Sába, Bůh nikdy nikoho
netrestá. Ale když si vybereme jít od Boha, a tak se připravíme o lásku Boha, zažíváme
nejpřísnější potrestání.
Poté, co následujeme Mistryni v duchovní praxi, zjistíme, že i když je v tomto světě mnoho
nádherných věcí, žádná se nemůže srovnat s krásou Nebes. Takže bychom si vždy měli
připomínat, abychom se dobře starali o krátkou existenci našeho lidského těla, pracovali tvrdě,
abychom pozvedli naši duchovní přirozenost a nebyli vůbec fascinováni věcmi před námi nebo
abychom nezapomněli na naši původní cestu.

Poznámky:
1) Pro historickou diskusi o králi Šalomounovi, odkazujem na Bibli, Starý zákon, I. Králové – kapitola-1-11.
2) Sába by mělo být dávné jméno rodu na jižním Arabském poloostrovu.
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Mistryně vypráví vtipy
Opožděný soudní proces
News 132
9.června 2001
Florida, USA
originál v angličtině

Existuje vtip o muži, který se soudí s jiným mužem za to, že ho nazývá gorilou. Soudce se ho
ptá: „Jak dlouho to je? Kdy vás váš přítel nazval gorilou?“ Muž řekl: „Bylo to před deseti lety.“
A soudce řekl: „Proč jste ho nežaloval před deseti lety? Proč ho žalujete až dnes?“
Muž odpověděl: „Protože jsem teprve včera šel do ZOO a viděl jsem poprvé gorilu!“

Kdo řídí špatným směrem?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
13.června 2001
Florida, USA, originál v angličtině

Byl starý muž, který řídil po dálnici auto domů. A najednou v jeho autě zvonil telefon. Byla to
jeho žena a říkala: „Hej, Johnny, je mi líto, že tě vyrušuji při řízení, ale víš co? V rádiu jsem
slyšela zprávu, že nějaký bláznivý muž řídí na dálnici špatným směrem. Tak buď, prosím,
opatrný, ano?“ A muž řekl: „Och, ano! Ale není to jenom jeden člověk. Jsou jich stovky!“

Nevidíte, nebojíte se
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 132
13.června 2001
Florida, USA
originál v angličtině

Byla žena, která se učila řídit, a byla velice nervózní. Kdykoliv viděla auto, které k ní
přijíždělo z opačné strany, začala panikařit. Potila se a řídila špatně. Zvláště když to byla jenom
dvouproudá silnice, začala se bát.
Ale po několika dnech se velice zklidnila. Kdykoliv viděla, že přijíždí auto z opačné strany,
nepanikařila. Takže instruktor ocenil její řízení a řekl: „Och, zlepšila jste se! Je to dobré.
Už nepanikaříte, když vidíte přijíždět auto.“ A ta dáma řekla: „Ano, teď jsem se to naučila.
Pokaždé, když vidím, jak z druhé strany přijíždí jiné auto, jenom zavřu oči, a nic nevidím!
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Nabídka knih v českém jazyce
Klíč k okamžitému osvícení
(výtisk zdarma)

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

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

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

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

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

Několik vybraných otázek:
Co je to osvícení?
Jak mám začít, abych se dostal ke své podstatě?
Co mám konkrétně udělat, abych začal slyšet Boží zvuk?
Jak poznáme, že jsme nalezli správného Mistra, který nás poučí o cestě k osvícení?
Nevyznávám žádné náboženství. Mohu dosáhnout osvícení pomocí Metody Quan Yin?
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