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Pomocná
doporučení na
duchovní cestě
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 140
10. srpna 1992
Hsihu, Formosa
originál v čínštině, videokazeta 278

Duchovní praxe
a fyzický mistr
Někdy si myslíme, že náš život bude více
nepohodlný, pokud nám budou chybět fyzické
věci. Ale potom si stejně můžeme uchovat náš
život a zachovat naše srdce nezkažené. Někdy může příliš mnoho peněz poškodit náš život a
způsobit naší morálce zakolísání. Pokud ztratíme toto tělo, nevadí. Ale když ztratíme naši touhu
po Pravdě kvůli penězům, bylo by velice obtížné jí získat znovu zpět. To je důvod, proč
Šákjamuni Buddha řekl, že cesta toho, kdo se odříká, je jasnější, jednodušší a čistší. Zatímco
cesta světského člověka je užší a je mnohem obtížnější po ní jít. Je to proto, že světský člověk
nevyhnutelně vyvíjí vztahy s dalšími lidmi a oni znečišťují nebo bojují jeden s druhým kvůli
slávě a bohatství. Světské majetky a vztahy nejsou nutně špatné. To záleží na tom, jak je
používáme. Když máme manžela, manželku nebo majetek, nemusí to být špatné. Někdy nevíme,
jak s nimi nakládat. Potom nejsou dobré. Když jednou dosáhneme určité úrovně v naší duchovní
praxi, ztratíme zájem na penězích, slávě, majetku, lásce, touhách a vášních světa. Nicméně
to neznamená, že jsme se změnili v kus dřeva, ale že jsme všechny tyto věci překročili.
Například když se dítě učí abecedu, dělá pokrok a výsledek tohoto pokroku je velmi zřejmý.
Poté, co přejde nad úroveň abecedy, je schopné rozpoznat slova. Studuje každý den, ale nezdá
se, že by udělalo nějaký pokrok. Ale potom už není potřeba zkoušet abecedu, protože už je
nad tím. Není to tak, že by nepoznalo slova nebo že by nedělalo nějaký pokrok. Je to pouze tak,
že je na jiné úrovni.
Proč nejsou světské majetky a vášnivé vztahy přínosné pro duchovní kultivaci?
Ve skutečnosti nejsou tyto věci špatné. Ale pokud se člověk ztratí ve světských vášních a miluje
světské lidi více než Boha, potom samozřejmě není jeho úroveň vysoká, protože je vtažen dolů,
dovnitř tohoto světa. Například pokud by jedna miska vah byla těžší, přirozeně by šla níže než
ta druhá. Pokud by tíha obou stran byla stejná, potom by byly v rovnováze. Přesto to neznamená,
že nemůžeme praktikovat duchovně, pokud stále máme světský majetek nebo vášnivý vztah.
Hlavní věc je postoj naší mysli k těmto věcem.
www.spojeniesbohom.sk
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Pokud máme problémy nebo se příliš zajímáme o někoho, nebo jsme posedlí nějakými pocity
den za dnem, potom bychom měli vědět, že ještě nejsme osvobozeni ze sítě vášní astrálního
království. Nebo pokud jsme smutní nad ztrátou nějakého majetku, potom jsme stále v astrálním
království. Pokud se objeví určité ztráty, které mohou způsobit obtíže a nepříjemnosti rodině,
potom to samozřejmě neznamená, že si nebudeme dělat trochu starosti. Ale pokud ta ztráta
nebude mít příliš velký vliv na rodinu, a stejně budeme cítit velkou závislost na tomto majetku a
budeme si dělat příliš velké starosti, potom bychom měli vědět, že naše úroveň stále není moc
vysoká.
Měříme naši úroveň nejen tím, že sedíme a vidíme Světlo a posloucháme Zvuk. V duchovní
praxi bychom měli dávat pozor každou hodinu dne. Není to pouze 2,5 hodiny meditace, která se
počítá za praxi. Musíme být stále bdělí a vědět, kdy naše úroveň padá nebo se zvedá. Měli
bychom sledovat, jak reagujeme, když nám lidé vyhubují, a vědět, zda cítíme, že naše ego nebo
sebevážnost utrpěla. Nebo když lidé vezmou naše věci nebo zničí náš majetek, vidíme, zda
reagujeme přehnaně. Tímto způsobem budeme vědět, že naše ego v tom okamžiku vyrostlo.
Samozřejmě musíme chránit náš majetek, pocity a rodinu. Ačkoliv ochrana je rozdílná
od přílišného dychtění a závislosti. Každý z nás má právo ochraňovat své vlastní emoce, rodinu a
majetek. Nicméně pokud se cítíme příliš mizerně a máme bolest spojenou s těmito věcmi a
nejsme schopni to nechat být, potom si musíme pospíšit a více meditovat.
Ti, které nazýváme těmi, co se odříkají, jsou ti, kteří se mohou naprosto vzdát těchto věcí,
které světští lidé považují za velice důležité a hodně potřebné a velice k nim tíhnou. Oni nemají
žádný problém tyto věci opustit. Ani hořce nepláčí, když tyto věci opustí. Jasně rozumějí a
skutečně je chtějí nechat jít. Samozřejmě se mohou cítit trochu smutní ohledně toho, když je
opustí určité suvenýry nebo přátelé, nebo příbuzní. Nicméně to neznamená, že je nechtějí opustit
nebo že jsou na nich stále závislí.

Důležitost Quan Yin
Lidé kteří praktikují Metodu Quan Yin (rozjímání o Zvuku) potřebují meditovat alespoň
hodinu každý den, aby vyčistili vliv světa na ně, a aby jejich duch získal potřebné požehnání.
Samozřejmě i když byste praktikovali pouze trochu, stejně můžete získat pocit radosti, ale
nebudete se cítit úplně šťastní.
Samozřejmě může být pro člověka obtížné dělat Quan Yin celou hodinu, ale stejně se musíte
snažit, jak nejlépe můžete. Někdy se situace zlepší poté, co budete praktikovat 20 minut. Tělo
bude stabilnější a duch více inspirován. Potom tělo nebude cítit nic. Do té doby ta původní
atmosféra rozrušení a nestability odejde. Všechno bude v pořádku, pokud to vydržíme alespoň
chvíli.

Praktikování v Pravdě
Existuje knížka o lidech, kteří praktikovali Metodu Quan Yin před velice dávnou dobou.
Říká, že když praktikujeme, i když bychom byli v kontaktu s Pravdou na velice krátkou dobu,
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řekněme na několik hodin nebo půl hodinu, nebo desítky minut, stejně můžeme vyčistit biliony
těžkého karmického zatížení.
Kniha také říká, že existuje mnoho aspektů duchovní praxe. Můžeme poslouchat přednášky
Mistra, podívat se na něj nebo se přidat k jeho žákům při skupinové meditaci. Pokud někdo
nemůže Mistra vidět nebo osobně poslouchat jeho přednášky, potom může číst jeho svatá písma
nebo poslouchat přednášky, které jsou nahrané, nebo následovat jeho instrukcí o duchovní praxi.
Vše toto je považováno za duchovní kultivaci a za přebývání uvnitř Pravdy. Všechno toto může
vyčistit těžký karmický náklad, který jsme nashromáždili za dlouhá léta, a způsobit, že se
budeme cítit uvolnění, šťastní, budeme se cítit pohodlně a nebudeme mít zájem se s nikým hádat.

Přínos z pobývání v blízkosti
duchovních učitelů
Někdy potřebujeme někoho, aby nám připomněl výhody duchovní praxe, aby nám připomněl,
abychom praktikovali. Denně přicházíme do kontaktu s mnoha světskými bytostmi nebo
bytostmi, které nejsou na tak vysoké úrovni, a jejich nepraktikující aura stahuje naši úroveň
trochu dolů, takže se stáváme trochu jako oni zaneprázdněnými, jsme vtaženi do světských
záležitostí, a potom zapomínáme na náš nejdůležitější cíl.
To je důvod, proč je skutečně užitečné být s duchovním mentorem a Svatými! Znamená to,
že je užitečné být ve společnosti duchovních praktikujících a osvíceného Mistra! Není to
užitečné jen proto, že je vidíme nebo že je posloucháme, jak mluví. Někdy dokonce, když je
neslyšíme mluvit, aura jejich duchovna nám slouží tím, že nám připomíná a dává nám duchovní
povzbuzení. Potom myslíme přirozeně na duchovní praxi. Někdy pouze pobyt blízko nich
způsobuje, že se cítíme velice pohodlně, a to nám dává touhu meditovat, takže už dále nechceme
myslet opět na světské věci.
Je to důvod, proč v Indii říkají – navštivte vašeho Mistra každý den, pokud je to možné;
pokud ne denně, potom alespoň každé dva nebo tři dny. Pokud to není možné, potom navštivte
vašeho Mistra alespoň jednou za týden, a pokud to není možné, potom alespoň jednou za dva
týdny, pokud ne, potom alespoň jednou za měsíc. Pokud to také není možné, potom Ho navštivte
jednou za několik měsíců, pokud ne, potom jednou za rok. Pokud to není možné, potom alespoň
jednou za život! Pokud dokonce to není možné, potom budete vidět Mistra v době vaší smrti.
V té době za vámi jistě přijde, aby vás odvedl. Proto Ho nakonec stejně uvidíte. Nicméně
musíme mít spříznění s Mistrem, aby k nám přišel.
To je důvod, proč rčení říká: „Není snadné potkat Šákjamuni Buddhu.“ Nemusíme vidět
Mistra, i když s Ním žijeme ve stejném světě, nebo slyšet Jeho slova, pokud s Ním žijeme
ve stejné době. Pokud jsme ve stejné době s Mistrem nebo žijeme ve stejné zemi nebo ve stejné
vesnici, neznamená to nutně, že obdržíme Jeho požehnání, protože někdy se uzamkneme. Naše
srdce je velice důležité! To je důvod, proč někteří lidé, jako mnoho spolupraktikujících v Číně a
v Au Lac, kteří nevidí Mistryni, nikdy neviděli fyzického Mistra, mohou vidět vnitřní Světlo
Mistra ve formě zjevení. Je to proto, že jejich srdce jsou s Mistrem. Je to také považováno
za duchovní kultivaci. Srdce je velice důležité.
www.spojeniesbohom.sk
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Srdce k srdci s Mistrem
Pokud jsme dobří v srdci, potom je pro nás jednoduché být jedno se všemi a v kontaktu se
Svatými. Pokud je naše srdce oddělené, je to, jako bychom okolo sebe postavili zeď. Svatí si
nepostavili tu zeď. My jsme ji postavili a přivodili si překážky. Nejsme nutně se Svatým,
i kdybychom k Němu přišli blízko. Naše srdce musí přijít blízko. Tímto způsobem, i kdybychom
byli od Něho vzdáleni tisíce mil, nejsme odděleni prostorem. Pokud jsme blízko Svatého,
ale naše srdce s Ním není, potom je to stejné, jako když jsme odděleni vzdáleností.
Během života Šákjamuni Buddhy žák našel velkého mravence v lesíku Jetavana a řekl,
že přišlo a odešlo sedm Buddhů a vedli na tom místě diskuse, ale tento mravenec tam byl stále
jako mravenec. Nebyl způsob, jak zvednout úroveň toho mravence. Je to jako příběh, který jsme
slyšeli dnes, o Sariputrově minulém bytí v podobě jedovatého hada. (Na podrobnosti tohoto
příběhu se, prosím, podívejte na stejnou videokazetu.) To je poprvé, kdy jsme o tom slyšeli.
Mysleli jsme si, že měl vysoký etický standard ve svých minulých životech, což způsobilo, že se
mohl stát jedním z deseti velkých žáků Buddhy. Nikdy nás nenapadlo, že byl dříve jedovatým
hadem. Jako had měl dobré spříznění se Šákjamunim, který ho zachránil poté, co dosáhl
Buddhovství. Proč byl tak dlouho hadem po tisíce a miliony let? Podle svatých písem to bylo
proto, že se jeho srdce neotevřelo, a proto zůstal hadem po stovky a desítky tisíc let. Když se
naše srdce jednou otevře, okamžitě tam už není žádná karmická překážka.
Přijdeme, abychom následovali osvíceného Mistra a učili se od Něho. To znamená, že jsme
připraveni v srdci, abychom rozmotali všechny ďábelské myšlenky, závislosti a světská omezení,
která jsme nastřádali po mnoho životů. Když jednou byla tato oblast napravena, karmické
překážky z několika minulých životů budou smazány. Jen tehdy budeme schopni přijít blízko
Svatých a vidět Světlo a slyšet Zvuk Pravého Já, vnitřní Zvuk.

Dopis toužení po duchovnosti
od chovance z vězení ve Clackamas
Drazí požehnaní lidé, knihy Mistryně a věci, které jste mi
poslali, rozzářily můj život. Když vidím milující tvář Nejvyšší
Mistryně, směji se. Čtu knihy Mistryně stále dokola a dokola.
Toužebně čekám na své zasvěcení.
I když jsem v cele, která je 8 x 10 stop, cítím její lásku
k lidstvu. Jsem nyní čistý vegetarián a moje žena na mně vidí
změny. Chci se naučit ten nejlepší způsob meditace. Děkuji vám
za všechnu vřelost.
S láskou za vaši svatost a požehnání budoucí zasvěcený.
www.spojeniesbohom.sk
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Opatrujte s láskou příležitost
praktikovat ve věku Juga
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 140
9. června 2001
centrum Florida, USA
originál v angličtině, videokazeta 719
Otázka: Na jednom Vašem přednáškovém turné jste zmiňovala „Oceán lásky“, báseň od Kabíra.
Je to tak?

Mistryně: Ano, mluvila jsem mnohokrát o básních Kabíra, ale co to má společného s Oceánem
lásky?
Otázka: Je to o nejvyšším Bohu, oni Ho nazývají Sat Puruš; On prochází v každém věku (juga)
různými inkarnacemi. A v kali-juze Sat Puruš jedná s Kalem (pánem tří království), aby vzal hodně duší
zpět Domů.

Mistryně: Ano, to je kali-juga, tmavý věk. Potřebuje to silného chlapce, aby sešel dolů a vzal
všechny nahoru! Velké auto! Silné! (Mistryně se směje.)
Otázka: Je to důvod, proč může být tak snadno tolik duší vysvobozeno?

Mistryně: Ano, je to tak. Vy už to víte. Samozřejmě je to tak. Je to poslední věk tohoto cyklu.
Takže kdo zůstal pozadu: Pospěšte si! Bere každého nahoru; to je důvod, proč je to velice
šlechetné. Ale chce to hodně síly, stejně tak jako hurikán přináší hodně vody. Chce to hurikán,
aby na zem přinesl hodně vody; normální déšť to nedělá.
Takže nyní je to jako „velkoobchod“. Protože máme hodně místa a hodně požehnání, takže
do toho může být zahrnut každý. Není to žádný problém. Máte štěstí! (Obecenstvo tleská.) Bůh
je štědrý, nikdy předtím nebyl tak štědrý. V dávných dobách to byla nanejvýš hrstka, možná tisíc
lidí. Nemohlo to být nikdy tak moc a navzdory všemu nikdy nebyli tak otevřeně sdruženi
dohromady. Vy máte skutečně
štěstí.
V dávných dobách, když
chtěli mít skupinovou meditaci,
všichni se museli ukrývat a
pobíhat po různých místech,
používali tajné kódy, tajně si
podávali ruce, měli své tajné
ruční signály jako mudry (gesta
rukou) nebo pozdravy, které
používáte vy – dokonce toto
(Mistryně
gestikuluje)
–
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upamatujme si oko moudrosti, opakujme Svatá Jména, dělejme Quan Yin, a potom jsme
pohromadě. To je tajný signál křesťanů, který mívali, aby se bratři poznali mezi sebou. Protože v
těch dobách se musel Ježíš skrývat. Všichni žáci se také museli skrývat. Ani se neodvažovali
rozpoznat veřejně Mistra, říkali: „Já ho neznám.“ Ten nejznámější žák Petr ho třikrát zapřel.
Taková byla negativní síla – tak utiskující, že dokonce tak mocná osoba jako Ježíš a tak
oddaný žák jako Petr nemohli otevřít pusu. Bylo to tehdy velice utiskující. Ale v této době máme
velké štěstí.

Jsme nejšťastnější jogíni
Otázka: Chtěl jsem se Vás zeptat, jak vysoko musím být duchovně v tomto životě, abych se po smrti
nemusel vrátit?

Mistryně: Buďte tak vysoko, jak můžete. Jinak vás Mistr postrčí. Mistr tam bude, aby vás vzal
na jakoukoli úroveň a pokračoval v tom vést vás nahoru. A jinak byste museli projít třemi světy.
S jakýmkoli jiným mistrem byste museli projít nad třetí úroveň, abyste se nemuseli vrátit zpět.
Ale s nejvyšší Metodou je to v pořádku; můžete. Protože někdy to není vaše chyba, že jste
nedosáhli vysoké úrovně.
Například předpokládejte, že jste dnes dostali zasvěcení a zítra zemřete. Je zodpovědnost
Mistra vzít vás nahoru, ať jste kdekoliv, předtím, než opustíte fyzické tělo, nebo předtím, než
Mistr opustí fyzické tělo. Je o nás postaráno. Tentokrát máme jen plně otevřený dům, abychom
všem pomohli. Kdo je upřímný, síla Mistra tentokrát pomůže velice štědře. Toto století je velice
štědré.
Otázka: Proč je toto století tak speciální v porovnání s dobou před tisíci lety?

Mistryně: Protože teď opět Nebe otevřelo „velkoobchod“. (Mistryně a všichni se smějí.) Jako
při prodeji v garáži: všechno je za 1 dolar, záleží to na tom, jaký Mistr sešel dolů. Víte, my jsme
všichni Mistři. Ale někteří Mistři jsou znovu nově upamatovaní. Právě se stali znovu osvícenými
v tomto životě. Někteří Mistři byli osvícení stále. Někteří Mistři nikdy neopustili Nebe, a jen
tentokrát přišli dolů. Někteří Mistři stále přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, mají
spojení s mnoha bytostmi na této planetě. A když Ona nebo On přijdou znovu zpět, je to ke všem
starým přátelům: „Cokoli chcete, to je O.K. Znali jsme se navzájem.“ (Potlesk) Možná jsme byli
staří přátelé; to je ten důvod.
Pokud Mistr jen nově přišel, potom nemá spříznění s mnoha bytostmi. Takže vezme
pro začátek pouze několik žáků, a potom znovu pokračuje a opět příště. Pokud se právě Mistr
znovu upamatoval, že je Buddha, potom si také samozřejmě musí vyvinout více zkušenosti. Není
to tak, že by Mistr nevěděl, ale pouze jako se vším ostatním, musíte praktikovat. Praktikujete, jak
jednat s lidskou myslí, jak jednat s byrokracií v tomto světě, jak se ochránit před vším tím
týráním na této planetě a jak se uchovat nedotčený, abyste mohli lidem v tichosti pomoci, aniž
byste přivodili problémy sami sobě.
Ale nový Mistr to neví. Nový Mistr jde ven v plných barvách, za vytrubování všech trumpet a
všeho. Možná je hotový po třech a půl letech nebo dvou a půl letech, nebo třech a půl měsících.
S duchovní silou je to stejné. Je z vesmíru. Ale způsob, jak jednat se žáky, způsob, jak jednat
s politickou silou v tomto světě: to je potřeba se naučit, protože jsou to věci mysli. Jsou to
zkušenosti a schopnosti. Nemá to nic společného s osvícením a duší. Samozřejmě má, protože
čím víc jste osvícení, tím rychleji se učíte. Ale pokud On nebo Ona měli už zkušenosti život
za životem, není potřeba se tak moc učit.
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Protože jak se může člověk tak moc naučit v jednom životě? I když jste osvícení, nemůžete se
naučit být automechanikem, leteckým pilotem, námořníkem, obchodním úředníkem, nemůžete
dělat počítačový software, hardware a všechny tyto věci. Mohli byste, ale váš život je příliš
krátký. Tyto věci nejsou věci duše. Tyto věci jsou schopnosti, na které musíte použít vaši mysl,
mozek nebo vaše ruce a fyzické tělo, abyste jim rozuměli a řídili. Takže pokud se Mistr naučil
všechny tyto věci o tom, jak být Mistrem – ne „jak“ být, ale jak to myslet jako Mistr, musíte čelit
a musíte být schopni dělat mnoho různých věcí.
Proto být tímto druhem Mistra je snazší a rychlejší. Je to jednodušší. Je to pouze znát svět.
Metoda je stejná, učení je stejné, síla je stejná a Pravda je stejná. Ale Mistr sám o sobě je
schopný nebo není schopný: ve spojitosti s veřejností, ve spojitosti s tím, jak učit žáky tím
nejlepším a nejrychlejším způsobem k růstu. Mistr může učit stejnou metodou stejné lidi.
Ale dva různí mistři mohou učit dokonce stejnou metodou dva rozdílné žáky. A ten jeden
od jednoho Mistra poroste jinak nebo rychleji než ten od druhého Mistra. Je to tak. Záleží to také
na tom, jak to učení sedne jeho nebo její mysli. Protože pokud mysl nerozumí, mysl to nepřijme,
potom nemůže rychle růst. Necítíte se tak dobře. Necítíte se přesvědčeni nebo se necítíte
pohodlně. (Potlesk)

Vždy se zaměřte na oko moudrosti
Otázka: Slyšel jsem, že na videokazetě říkáte, že když se díváme na něčí oko moudrosti, také jim
to pomáhá. Způsobuje to, že se cítím skutečně dobře, když to dělám, a doufám, že si vzpomenu to dělat.
Čemu bych rád lépe rozuměl, je, jak pomoci té druhé osobě.

Mistryně: Dobře. Když vy sám víte, co děláte. Když vy už přemýšlíte nad okem moudrosti,
znamená to, že vy sám si připomínáte duchovní centrum moudrosti a osvícení. A když vy sám
si na to vzpomenete, samozřejmě vaše atmosféra bude duchovní. Takže ta osoba z vás
samozřejmě bude mít prospěch. Je to jako stát vedle kašny: i když do ní přímo neskočíte, nějaká
voda vycákne na váš obličej a osvěží vás. Podobně když stojíte vedle osoby, která je navoněná,
i když vy jste se sám nenavoněl, budete stejně mít na sobě nějakou vůni. Takže vy jste důležití.
Cokoli děláte, je to, co získá druhá osoba. To je důvod, proč kdykoli si vzpomenete na cokoli
ohledně duchovního centra, ohledně vašeho pravého Já, ta osoba vedle vás z toho bude mít
prospěch. Tak to funguje.

Láska řeší všechno
Otázka: Mistryně, když Vás někdo napadá negativní energií, musíte ji přijmout, nebo existuje nějaký
způsob, jak to můžete zastavit, pokud je to příliš mnoho?

Mistryně: Přeříkávejte Svatá Jména a modlete se. To je ten jediný způsob, jak se můžete chránit
před lidmi. To je ta nejlepší zbraň. Zabijte je přátelstvím. Zabijte nepřítele tím, že z něho uděláte
přítele, a potom už nejsou nepřátelé. Neexistuje v tomto světě nikdo, koho nemůžete přemoci
láskou a vřelostí, pokud nejsou pomateni nebo něco takového. Ale stejně budou cítit vaši vřelost
a lásku. Takže to je jediný způsob, jak jim můžeme vrátit jejich útok: vřelostí, láskou,
přeříkáváním Svatých Jmen a modlitbou. Nemodlete se za sebe, ale za něho nebo za ni, tak aby
je Bůh osvítil, a potom on nebo ona vám už více nebudou dělat takovou věc.
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News 140

Proč jsme tady
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 140
27. dubna 2000
Auckland, Nový Zéland
originál v angličtině, videokazeta č. 686

Buddhistická svatá písma říkají, že jsme Buddha a že Přirozenost Buddhy je uvnitř nás. Bible
říká, že Bůh dlí uvnitř tohoto chrámu. Takže kdo jiný by tam byl kromě Boha? Pokud jsme my
chrám a Bůh je to jediné, kdo tam žije, kdo jsme potom my, když ne Bůh? Pokud si to
nepamatujeme, dobře, ale stejně jsme Bůh.
Takže ať si zvolíme dělat cokoliv jako Bůh všech bohů, což jsme, měli bychom to
respektovat. Jako Otec/Matka všech těchto bytostí, které jsme, bychom měli respektovat naše
vlastní přání a naši volbu žít a vyjádřit naše nebeské Já, jakýmkoli způsobem chceme.
To je důvod, proč nám Ježíš říkal, že bychom neměli lidi soudit. Protože neznáme cestu,
po které si ta jiná bytost zvolila jít. On nebo ona dělá své věci tak, aby on/ona mohl/mohla
poznat Boha různým způsobem. On nebo ona si mohou zvolit být zdánlivě špatnou osobou,
velice nízkou osobou nebo velice tzv. nemorální osobou. Ale to je jeho/její cesta poznání Nebe.
Tím, že si zvolila být ne božská, ta osoba pozná jednoho dne, že to není on/ona. Ale musejí jít
zpět, a učit se celé bytí znovu. Protože pokud bychom zůstali v Nebi a byli bychom stále Bohy,
nepoznali bychom sami sebe jako Boha. Takže se potřebujeme snížit a sejít dolů do této fyzické
úrovně, tak abychom mohli jednou opět poznat naši vlastní velikost. Je to naše volba, a to je
důvod, proč jsme sem přišli.
Takže odpověď na naši otázku ohledně toho, proč jsme zde, je: Protože chceme poznat Boha.
Když cítíme, že nadešel čas, je to doba, kdy si zvolíme upamatovat si opět sami sebe. To je čas,
kdy hledáme naše duchovní přátele, duchovní skupinu nebo možná duchovního učitele,
tak abychom si mohli rychle vzpomenout. Protože jsme zapomněli, jak si vzpomenout a kam se
podívat. Takže někteří přátelé, kteří už si Sebe upamatovali, nám mohou být schopní pomoci.
A potom poznáme, že nejsme nic jiného než Nejvyšší bytí, Bůh. Poznáme Nejvyšší bytí, které je
ubytováno uvnitř tohoto těla.
Ale vlastně není ubytováno uvnitř těla. Bydlí v našem těle. Ale potom opět – duchovní
terminologie není nikdy příliš přesná věda. Takže nezáleží na tom, jak moc nám učitel řekne
o Bohu nebo jak výmluvně mohou mluvit duchovní přátelé o nebeském bytí uvnitř nás,
nemůžeme rozumět jen tím, že budeme poslouchat. Takže duchovní učitel, vůdce nebo přítel
nám to musí prakticky ukázat, ne pouze teoreticky.
Například když Ježíš přišel na naši planetu, učil své žáky oběma cestám – teoretické cestě a
praktické cestě. A to je důvod, proč později jeho bezprostřední žáci mohli také dělat zázraky,
mohli také vidět Nebe, mohli také slyšet Hlas Boha jako Slovo Stvořitele, také mohli vidět
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Světlo Nebe, také mohli vystoupat do Nebe a dokonce vidět anděly nebo Otce. Otec k nim
mluvil, jako mluvil Otec s Mojžíšem. A andělé k nim také mluvili.
Stejně tak to můžeme udělat my. Protože stejně tak, jako byli žáci Ježíše, jsme také my velcí.
My a žáci Ježíše jsme stejní, protože Ježíš nám říkal, že jsme děti Boha. Protože jsme někdy
zapomněli, jeden nebo dva přátelé musí přijít, aby nás upamatovali, ale jen když jsme připraveni.
Protože pokud nejsme připraveni, nikdo pro nás moc udělat nemůže.

Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 140
31. srpna 1995
Hsihu, Formosa
originál v angličtině, videokazeta 509

Ujistěte se, že každé přikázání, které dodržujete fyzicky, astrálně a intelektuálně, je celé čisté
a průzračné. Samozřejmě tomu nemůžeme pomoci, pokud se opět probudí zvyk. Ale můžeme
tomu pomoci tím, že ho zastavíme, že ho nebudeme následovat a nebudeme se sami omlouvat.

24. června 1990
Hsihu, Formosa, originál v čínštině

Náš malý kousek moudrosti může být buď vyvinut, nebo zničen. Když jsme s duchovními
lidmi a moudrými přáteli, naše moudrost bude sálat zářivěji a plně se vyvine.

13. září 1997
Kalifornie, USA, originál v angličtině, videokazeta 602

Je pravda, že pro lidi, kteří mají moudrost, kteří meditují, kteří se stávají zase jako dětmi a
svěří všechno Bohu, jdou věci takovým způsobem, jako když vane vítr, způsobem, jako když
slunce vychází a zapadá. Není skutečně potřeba žádného úsilí.
*******

Když se staneme velice moudrými, staneme se velice čistými, protože když známe všechno,
není nic, co bychom měli vědět, nic, co bychom měli hledat, abychom věděli, a nic, co bychom
chtěli vědět. To je důvod, proč se staneme tak spokojenými. Protože alespoň cítíme, že víme,
že cokoli přijde, je fajn, cokoli se dostaví, je v pořádku. Bůh všechno zorganizuje.
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Perly moudrosti
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 140

Být mnichem nebo jeptiškou v srdci
16.-18. prosince 1998
Los Angeles, USA, originál v angličtině, videokazeta č. 641

My všichni jsme mnichy nějakým způsobem. Jsme chodícími mnichy. Procházíme se po ulici
a družíme se s lidmi. Je to stejné. Je to jen tak, že v dávných časech bylo velice obtížné pro lidi
jít ven a šířit učení. Takže jste museli být mnichem. Nepracovali jste a spoléhali jste na charitu,
tak abyste mohli jít dál a šířit učení Buddhy nebo Ježíše. Dnes to není tak nutné. Takže to můžete
dělat z vašeho vlastního domova a být mnichy i doma.
A další důvod byl ten, že v dávných dobách lidé šetřili svojí sexuální energií, aby mohli dělat
jiné věci. Protože když jste měli rodinu a hodně dětí, bylo pro vás obtížné se procházet po ulici a
kázat Pravdu. Takže jste se museli zříci této příjemnosti rodiny a milování, abyste šli tou cestou
a šířili poselství. Protože sexuální energie velice překáží práci, kterou mniši dělají, takže to
museli dělat takto.
Takže být mnichem nebo jeptiškou, nebo jí nebo jím nebýt, pro mne to není skutečná otázka.
Skutečná otázka je, jestli rozumíte věcem ve svém srdci a jestli najdete sami Boha. A tak mnoho
lidí, kteří jsou doma, velice přitahují lidi zvenku, protože praktikují pilně ve svém srdci. A jsou
skutečně osvícení. Také mohou šířit učení ze svých domovů a dělají hodně zázraků.
Nyní je jiná doba. My máme tuto skvělou metodu, která zahrnuje všechno. Takže nemusíme
hladovět fyzicky, mentálně nebo emocionálně, abychom dosáhli Boha. Řeknu vám, Bůh je
skvělý! Je tak šlechetný, tak mocný. Nic vám nemůže zabránit Ho poznat, natož trocha
příjemnosti se ženou nebo mužem, které milujete. Takže na tom nezáleží. Mnich nebo jeptiška je
uvnitř.

Nebuďte závislí na odříkání
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
27. prosince 1999
mezinárodní 6-denní seminář v Bangkoku, Thajsko
originál v čínštině, videokazeta 682

Skutečné odříkání je odříkání v srdci. Pro člověka, který také sděluje evangelium
„vysvobození v jednom životě“ lidem po světě, těm, kteří trpí, tak aby mohli dosáhnout
seberealizace. Jestli se staneme chrámovými praktikujícími nebo zůstaneme světskými
praktikujícími, ať děláme jakoukoli práci, nebo pracujeme v továrně, stejně můžeme sdělovat
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poselství Pravdy v kruhu našich kolegů. Podívejte se na mé šaty. Nevypadají jako kněžské
roucho. Pokud vaše srdce není závislé, také nevypadáte jako světští lidé.
Proto nezáleží na tom, zda přijmete kněžskou přísahu nebo ne. Hlavní je, že jste schopní růst
ve vaší duchovní praxi, jste šťastní a volní na těle a duchu a také jste schopní pomoci ostatním
užívat si tohoto požehnání. To je náš cíl. Náš cíl není přidat se ke klášternímu řádu, ale přinést
štěstí ostatním. Takto bychom měli být, nezáleží na tom, kde jsme nebo jaká je situace.
Nemyslíme tím, že není pro nás dobré stát se tím, kdo se odříká. Tento ideál je dobrý a
vznešený a já ho schvaluji. Je to pouze tak, že ta situace pro některé lidi není životaschopná.
Dokonce i když jste si neoholili hlavu a vaše oblečení je světské, vaše srdce jsou neobsazená a
volná, potom je toto skutečné vysvobození. Neměli bychom být závislí na vnějším vzhledu.

Návrat ke zdroji Stvoření
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
17. května 2000
Seoul, Korea
originál v angličtině, videokazeta 705

Existuje příběh o člověku, který se snažil hledat Nebe,
a někdo mu řekl: „Já vím, kde je Nebe. Mohu ti ho ukázat.“
Vzal ho tedy do malé prohlubně, kde mu ukázal, jak několik
lidí sedí a šťastně medituje, žijí společně v té díře v zemi.
A řekl: „To je Nebe!“ Hledající řekl: „Ne! Děláš si ze mne
legraci? To je jen tmavá díra v zemi.“ Ten člověk mu řekl:
„Ne, ne! Nebe je ve Svatých, kteří tam sedí, ne v té díře.“
Metoda Quan Yin je metodou pro návrat tam, odkud jste
přišli, a to, odkud jsme přišli, je Nebe. Přišli jsme od Boha.
Přišli jsme od největšího zdroje Stvoření. Nejsme lidské
fyzické tělo. Takže pokud se soustředíte a vrátíte krok
za krokem zpět, odkud jste, budete vědět, kde žijí osvícení Mistři. „Všechno je stvořeno myslí.“
Řekl Buddha. Takže jdi pouze zpět a podívej se na skutečného Stvořitele. To jsi ty! Ty a já –
jsme jedno! Ty a každý jiný – je jedno! Ty a devět generací tvé rodiny – jste jedno! To je důvod,
proč je pro mne možné vám pomoci jít zpět. Je pro mne možné vysvobodit devět generací.
Je možné pro Buddhu být osvíceným a říci všem cítícím bytostem, že už jsou vysvobozeny.
Když půjdete zpět ke Zdroji, neuvidíte nic, pouze „jednotu“ nás – ne Mistra, ne žáky. Vy jste
jedna část mne. My jsme jedna část Boha.
Takže je možné, že když je jeden člověk osvícený, všechno už je vysvobozeno zevnitř a
každý už to ví. Nepotřebuji vás vysvobozovat. Nepotřebuji vám dávat zasvěcení. Budete
vysvobozeni, protože vaše duše to ví ze spojení s mojí duší v nitru. Ale mysl tomu nerozumí.
Takže musím pokračovat v tom vás učit a říkat vám to a tamto a další věci, abyste se zde cítili
klidní. A tak aby váš život, tato fixní fyzická karma byla hladší, snesitelnější a radostnější, dokud
neopustíte tento fyzický svět.
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Motivován krátkozrakostí
Jeden muž řekl: „V práci se upracuji k smrti, protože jsem
krátkozraký.“
A jeho přítel se ho zeptal: „Proč? Co má krátkozrakost
společného s tím, že pracuješ na hranici smrti ve svém
zaměstnání?“
Muž řekl: „Protože nikdy nemohu říct, kdy přichází šéf. Takže
stále musím pracovat velice tvrdě.“

Příliš upřímná rychlá řidička
Jednou byla žena zastavena policií a policejní úředník se jí
zeptal: „Řídila jste rychlostí 70 mil v zóně, kde je přikázáno 50 mil
za hodinu. Nevíte to, matko?“ Žena řekla: „Ano, pane, vím.“
Potom se jí úředník zeptal: „Alespoň jste upřímná. Takže proč jste
řídila tak rychle?“ A žena odpověděla: „Je mi líto. Je to proto,
že jsem vás neviděla.“

Velice trpělivý pejsánek
Byl holič v rozvojové zemi, který měl u silnice malou
garáž a stříhal vlasy. A jistý muž, se tam pravidelně nechával
ostříhat. Jednoho dne si všiml, že tam vždy vedle pohovky,
kde sedí zákazníci a čekají na ostříhání vlasů, u nohou sedí
pes. Zeptal se tedy holiče: „To je váš pes?“ A ten holič
odpověděl: „Ne. Každý den sem chodí. Není to můj pes.
Nevím, čí je.“ A potom se ho zákazník zeptal: „Takže když
to není váš pes, nikdy ho nekrmíte?“ A holič řekl: „Ne.“
A zákazník řekl: „Proč sem potom každý den chodí?“
A holič odpověděl: „Čeká, jestli neodletí nějaké ucho.“
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