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Quan Jin nebeský trůn
Multifunkční meditační sezení.
Díky tomuto novému promyšlenému návrhu Mistryně může být naše meditace ještě více
relaxující a pohodlnější!
Tento Quan Jin nebeský trůn se skládá z křesla a malé stoličky.

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.
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Oddělené srdce
osvíceného člověka
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 145
24.-27. září 1988
Hsihu, Formosa, originál v čínštině, MP 3-3

Víte, proč vám říkám, abyste nepoužívali magickou sílu? I kdyby jste měli magickou sílu,
nesmíte ji používat. Proč? (Někdo odpovídá: Zasahuje to do cyklu příčiny a následku.) Netýká se
to příliš příčiny. Co dalšího? (Někdo odpovídá: Ego.) Správně! To je velice důležité. Duchovní
praktikující si nemohou dovolit mít tento druh ega, který zabraňuje vysvobození ze tří království
utrpení, protože „individualita“ stále existuje a je oddělena od vesmíru. Je to proto, že máme
tento „individualistický“ koncept, že se stěhujeme mezi zrozením a smrtí. Máme „individuální“
těla, což je důvod, že máme „individuální“ problémy, „individuální“ karmu a „individuální“
odplatu.
Kdybychom neměli tento koncept oddělení, potom bychom byli jedno s vesmírem, jedno se
Stvořením. To je nejvyšší úroveň. Asi stále nerozumíte této úrovni, takže mi dovolte, abych vám
ji rychle vysvětlila. Duchovní praktikující nejvyšší úrovně se nestará o žádnou situaci. Není
závislý na žádné situaci. Když onemocní, je nemocný. Když promokne v dešti, je promočený.
Když na něho fouká vítr, fouká na něho vítr. Nemá strach, když je bouřka. Nevadí mu, když prší.
Protože všechno toto jsou zcela přirozené jevy.
Například se nemusíme radovat z bouřky, ale jsou místa, která potřebují vítr. Nemusíme být
šťastní, když prší, ale farmáři déšť potřebují pro úrodu. Předpokládejme, že bychom se modlili,
aby se nám vyhnul déšť, protože je to pro nás lepší, ale déšť je přesně to, co potřebují farmáři
na určitých místech a v nějakém období, co by se potom mělo dít? Proto Bůh nemůže vyplnit
všechny naše modlitby ve stejnou dobu. Někteří lidé se modlí za déšť, někteří se modlí za slunce.
Někteří dávají přednost silnému větru a někteří milují sníh. Někteří lidé si myslí, že je krásně,
když sněží, i když jsou lidé, kteří to nenávidí, protože je velké chladno. Nemohou pěstovat
zeleninu, nemohou si vydělat na živobytí nebo to může být špatné pro jejich zdraví. Pokud
dokonce Bůh nemůže naplnit přání každé cítící bytosti, proč bychom se o to měli příliš starat
my?
V dávné Číně žil král. Jednoho dne oděn v teplém, krásném, tlustém kožešinovém kabátě
seděl ve svém paláci a díval se z balkónu a zvolal: „Vau! Je to tak nevýslovně krásné, když
sněží!“ Miloval to, takže se stále modlil k Bohu, aby seslal více sněhu, zatímco tam seděl a
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užíval si toho pohledu. Později mu jeho úředníci podávali zprávy, že mnoho z jeho poddaných
zemřelo chladem a hladem, ale král to nemohl pochopit. Žil v paláci a myslel si, že sníh je
absolutně krásný. Nejpravděpodobněji měl v paláci topení a nosil krásný, těžký kožešinový
kabát. Samozřejmě nerozuměl.

Moudrost ve štěstí, zlobě, trápení a radosti
Veškeré štěstí, zloba, trápení a radost v tomto světě jsou pro nás lekcemi k učení. Aniž
bychom prošli všemi těmito emocemi, nemohli bychom rozumět pocitům cítících bytostí. Vidíte,
pršelo pouze minulou noc, ale vám už se zdálo nepohodlné bydlet ve svých stanech. Už jste
začínali panikařit, litovali jste se a hodně jste si stěžovali. I když mne zde můžete vidět, stejně si
stěžujete jen proto, že je to trochu nepohodlné a nepříjemné ve dnech, kdy prší. I když mne
můžete vidět, stejně nejste dostatečně šťastní, abyste zapomněli na déšť. (Mistryně se směje.)
Ještě horší jsou ti, kdo žijí v hořkosti svých životů, bez trošky štěstí, která by je odškodnila, nebo
bez jakékoli situace, která by je rozesmála.
Když se cítíme špatně, měli bychom být vděční Bohu za to, že nám dává příležitost rozvinout
náš soucit. Pokud, dokonce i když je nám mizerně, se náš soucit nevynoří, potom bychom se
měli litovat. Měli bychom se podívat do nitra, proč jsme tak tvrdí jako kámen! Když jsme
šťastní, také by se měl vynořit náš soucit a naše myšlenky by měly být s těmi ubohými lidmi.
Když jsme v nouzi, měli bychom být soucitnější a myslet na lidi, kteří na tom jsou každý den
stejně, nebo dokonce hůře než my. To znamená být „vždy s Bohem, ať děláme cokoli
v každodenním životě“. Náš soucit je „Bůh“ a naše láska je „Bůh“. Ztratíme-li naši lásku a
soucit, potom jsme velice vzdáleni od Boha. To je to, co je Bůh. Bůh nemá danou formu.
Když meditujeme, měli bychom pozorovat Vnitřní Světlo a rozjímat nad Vnitřním Zvukem,
protože toto Světlo a Zvuk obsahují uvnitř nejvyšší soucit a lásku. Čím více s nimi
komunikujeme, tím soucitnějšími se stáváme. Nedíváme se na Světlo, protože je velice krásné,
nebo neposloucháme Zvuk, protože je velice atraktivní. Ne, ne! Je to proto, že obsahují soucit a
vesmírnou lásku a jsou druhem léčby, která léčí příznaky sobectví, arogance a zlomyslnosti. Bez
nejvyšších léků by na naše nemoci lakotu, zlobu a nevědomost neexistovala žádná léčba.
Nicméně někdy je čas, kdy nevěnujeme dostatečné úsilí meditaci a duchovní kultivaci, a Bůh
nám musí seslat nemoc, pohromu nebo utrpení, aby nás donutil se učit rychleji. Když se
neléčíme tou nejvyšší léčbou, v té době jsme schopni použít pouze horší léky. Například někteří
pacienti nemají rádi čínské byliny, musíme jim tedy předepsat západní léky. A pokud se jim také
nelíbí západní léky a jsou vážně nemocní, můžeme je jen „řezat“ nebo operovat. Proto když je
pacient velice vážně nemocný, může používat čínské byliny, aby se pomalu vyléčil. Ale když je
jeho stav vážný, někdy mu musíme rychle dát západní léky nebo injekci, která trochu bolí, ale je
efektivnější. Pokud už je nemoc kritická, potom bude potřebovat operaci. Nebo by mohl zemřít,
zbavit se naprosto tohoto těla a osvojit si jiné tělo.
Proto bychom se neměli bát utrpení. Měli bychom se spíše bát toho nemít životní sílu,
abychom čelili utrpení. Měli bychom se modlit k Bohu, aby nám dal větší výdrž. Co je výdrž?
Trpělivost je nejvyšší úroveň, která nevolá pouze po shovívavosti bez potíží, ale také po upřímné
vděčnosti. Když jsme více pozvednuti, neděláme si starosti s žádnou situací. Ať je situace
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jakákoli, prostě ji necháme být. Nedotýká se nás. V té době jsme absolutně odděleni od světa.
Nejsme závislí na štěstí, zlobě, trápení nebo radosti, ani nemáme
strach. Stejně tak jako světští lidé my také můžeme být šťastní,
rozzlobení, smutní nebo radostní. Ale potom to děláme jako
pozorovatelé, stojíme stranou a pozorujeme jiného člověka, jak je
šťastný, rozzlobený, smutný nebo radostný, místo abychom se
sami ponořili do těch emocí. Můžeme to vidět, kdykoli chceme,
a nechceme-li to vidět, prostě to ignorujeme. Je to podobné, jako
se dívat na televizi – zmáčkneme knoflík, když se na televizi
chceme dívat, a když nechceme, vypneme ji. Je to podobné s posloucháním kazet. Když chceme
poslouchat melancholickou hudbu, pustíme si takovou kazetu. A máme-li toho dost, můžeme si
rychle pustit jinou.
Můžeme-li se takto chovat, když jsme v tomto světě, potom všechno štěstí, zloba, trápení a
radost k nám přinesou moudrost. V tomto světě žijeme s ostatními lidmi. Takže je nemožné
vyhnout se štěstí, zlobě, trápení a radosti, protože se s nimi musíme stýkat. Je to jako zrcadlo,
které nemůže mluvit. Jste-li oškliví, ukáže vám ošklivý vzhled, jste-li hezcí, ukáže vám hezkou
tvář. Máte-li na svém čele dva rohy, ukáže vám dva rohy. Máte-li dlouhé tesáky, jistě vám je
bude zobrazovat pravdivě. Nevylepší je pro vás, neskryje vaše tesáky nebo vás nezbaví rohů.
Je to pouze zrcadlo, které odráží vždy jasně a zřetelně. Je to stejné s duchovními praktikujícími.
Zatímco žijeme v tomto světě, máme také štěstí, zlobu, trápení a radost tak jako všichni ostatní
v tomto světě, protože jsou odrazem situací, které zažíváme.
I když se osvícená bytost projevuje navenek tak, že má emoce radosti, zloby, trápení a štěstí,
ve skutečnosti je nemá. Je schopná velice rychle měnit své emoce. Chce-li se smát, může to
udělat okamžitě, nebo chce-li, může okamžitě plakat. Je schopná přejít okamžitě z pláče v smích.
Nevíme, zda je rozzlobená nebo šťastná, protože před krátkým okamžikem mohla v slzách
hubovat lidem, přesto se v tom okamžiku může smát. Je velice nespoutaná ve své radosti, hněvu,
trápení a štěstí. Není těmito emocemi řízena a někdy je může falšovat, aby se sladila s ostatními.
Slyšeli jsme o životě Svatého Jigonga (osvícený a nerozpačitý buddhistický mnich, který byl
po své smrti uctíván široko daleko jako svatý) a o jeho velké zázračné síle. Byl známý tím,
že uvnitř byl naprosto bez rozpaků. Nicméně ho mnoho lidí považovalo za šíleného a nazývali
ho „bláznivým Ji“. Ale on vlastně šílenství předstíral. Někteří lidé ho viděli, jak jí maso a pije
víno. Ale pravda je ta, že i toto předstíral. Je to proto, že v zásadě nepotřeboval jíst ani pít, natož
jíst maso a pít víno! Někteří lidé chtěli najít důkaz a popadli kost, kterou ohlodával, ale ta se
přeměnila ve vydlabanou tykev. Někdy byl viděn, jak sedí a jí maso. Ale když se otočil, viděli ho
jen, jak přeříkává sútry. (Mistryně se směje.) Nebylo tam ani známky po nějakém mase.
Protože my cítící bytosti nejsme schopné prohlédnout činy velkých Praktikujících a činíme
nedbalé soudy, my se přemísťujeme život po životě. Velcí Mistři přijdou a my v nich nevidíme
nic zvláštního. Nejmenší mistři přijdou a my také nejsme schopni rozlišovat. Někteří lidé mne
dlouhou dobu následovali. Také se mnou nějaký čas žili. Přesto říkají, že mé učení je stejné jako
jiných lidí. Ti lidé nepraktikují a zdá se, že jsou jako já, ale ve skutečnosti existuje mnoho
rozdílů.
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Magická síla prosazuje ego
Proto závěr je, že nesmíme používat magickou sílu. Kde je magická síla, tam jistě bude ego.
Kdybychom byli schopni řídit tento vesmír, bylo by tam ego. Pokud bych teď řekla: „Nemělo by
pršet. Ať přestane pršet!“ A ono by okamžitě přestalo pršet, nebyli byste všichni šťastní,
netleskali byste a neoslavovali byste mne? Od té doby byste celý den chodili a prosili mne:
„Mistryně, ať neprší!“ Ti, kdo mají rádi déšť, by potom říkali: „Mistryně, ať prší, bude to
romantičtější! (Obecenstvo se směje.) Bylo by hezké sedět uvnitř, poslouchat, jak ťuká déšť.
Takto by to bylo hezčí.“ Potom bych byla celý den zaneprázdněná myšlenkami vašich myslí:
které by v jednom okamžiku žádaly o slunce a v dalším okamžiku o déšť. To by bylo velice
problematické. Také bych byla velice pyšná. Pokud bych okamžitě vyplnila to, co po mně
žádáte, mé ego by nevyhnutelně narostlo, bylo by větší a větší.
Pro skutečného Mistra se ego naprosto vytratilo. Není způsob, jak ho přinést zpět. Proto
pro vás nebude předvádět tyto malé magické triky. I kdybyste díky tomu mohli ztratit svoji víru
v něho, jemu to nevadí. Je to proto, že nebude používat těchto
malých magických triků, aby vás přilákal. Místo toho používá
velkou Pravdu, velkou logiku, abyste jasně porozuměli a znali
důvod pro víru. Nebude používat těchto způsobů, jako „holahop“,
aby zlákal cítící bytosti. Mnoho magiků a čarodějek může
předvést tyto triky. Můžete je vidět v cirkuse. Dokonce i teď
v Indii dovedou někteří lidé dělat tyto věci. Cokoli, co chcete jíst,
jsou vám schopni zhmotnit ze vzduchu. Tyto věci jsou jako
skutečné. Například někdo může dostat pomeranče dokonce v Himálaji. Když přeříkávají mantru
„holahop“, pomeranče se pro vás zhmotní. Cokoli, co chcete, mohou zhmotnit. Nicméně poté,
co to chvíli vidíme, budeme toho mít dost. Budeme vědět, že to není nic,
bude nás to nudit.
Zhmotnit tyto věci vyžaduje mnoho energie a způsobuje, že narůstá
naše ego, takže nemůžeme být vysvobozeni. Také to plýtvá naší silou.
Nemůžeme tedy jít nahoru do vyšších království. To je důvod, proč bychom
neměli používat magickou sílu. Je to stejné s používáním duchovní síly
pro léčení nemocí. Tito lidé vyplýtvají hodně energie, aby vyléčili něčí nemoc. Jejich energie je
utracena v tomto pozemském světě a oni nemohou překročit tři království. Vezměte si například
letadlo. Jeho kapacita pohonných
látek a letový prostor – to všechno
bylo předem připraveno. Ale pokud
se neodlepí a pohybuje se pouze
po rozjezdové dráze nebo pokud
vzlétne jen do nízké nadmořské
výšky a pak létá křížem krážem
okolo
jako
při
vzdušném
představení, potom po chvíli
spadne, když mu palivo dojde.
Nebude schopné doletět do místa
určení.
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To je stejné s našimi životy. Čas a počet nadechnutí je pro každého člověka předem určen.
Kolik času použijeme na to, abychom praktikovali, abychom se stali svatými, je také předurčeno.
Pokud dobře nevyužijeme tohoto času a energie, abychom
praktikovali pilně, abychom se stali svatými, potom všechno pro
nás skončí. Tak jak je náš čas velice limitovaný, musíme v naší
praxi spěchat. Nemůžeme říci, že můžeme praktikovat, až
budeme mít volný čas. Váhání to neudělá! Je to proto, že nevíme,
kolik paliva ještě máme. Lepší je to v případě letadla, kde vědí,
jaký mají stav paliva. Takže právě teď spěchejte a leťte tak
rychle, jak jen můžete. Nepovalujte se okolo a neplýtvejte časem.
Po chvíli bude tma a nebude vidět na cestu. Nebudete mít dost paliva.
Potom to bude velice nebezpečné. Tehdy bude příliš pozdě na lítost.
Proto říkám, že nemůžeme používat magickou sílu. Neměli bychom
plýtvat naším palivem, abychom se předváděli před ostatními. Po chvíli,
když spadneme někam dolů, nikdo se na nás ani nepodívá. Vezměte si
například případ havarovaného letadla. Kdo by strávil den a stál tam a
díval se na něj? Stejné je to s námi. Když bude naše palivo vyčerpáno a náš čas nadejde, bude
tam ta mrtvola jen ležet, oteklá, s bílými a černými skvrnami. Tehdy se na vás nebude chtít nikdo
dívat. Dokonce ani váš nejmilejší manžel tam nebude, aby vás celý den objímal. Nebo vaše
nejmilejší manželka bude také pospíchat, aby pohřbila vaši mrtvolu. Jinak bude smrdět. Dokonce
i pokud byste v životě předváděli miliony magických skutků, jako přivábit déšť a vítr, létat
na obláčcích a mlze, nikdo nebude mít zájem dívat se na vás po vaší smrti.
Budete rozumět, proč jsem vás nepodporovala v používání magické síly. Je to proto, že si
přejeme být vysvobozeni ze života a smrti, nikdy se nenavrátit znovu do tohoto světa. Takže
bychom si zde neměli hrát s magickou silou. Ať slyšíte o komkoli, kdo používá magickou sílu,
ten člověk je nanejvýš nerozumný! Raději se od něho držte dál, jinak byste mohli být nakaženi.
Potom byste si mohli hrát s „holahop“ a zapomenout na Svatá Jména. Váš čas a vaše energie
by se bezvýznamně vyplýtvaly.
Naši pozornost musíme zaměřit na oko moudrosti,
abychom duši umožnili letět rychle nahoru. Čím rychleji,
tím lépe! Nemůže-li to být vykonáno dnes, snažte se
znovu zítra. Nebude-li to zítra zase možné, potom se
snažte den poté. Snažte se každý den tak jako nově
narozený ptáček, který není schopen létat a spadne
poté, co se trochu pokusí. Ale každý den praktikuje.
Po chvíli bude schopen létat. Je to stejné s velkým
Rocem (legendární pták ve staré Číně, Arábii, atd.).
Poté, co se narodil, nemohl ihned létat, ale byl toho
schopen poté, co každý den trénoval. Je-li ptáče umístěno
do klece, nebude schopné v budoucnu létat, protože nerozumí
tomu, co „létání“ znamená. Podobně má naše duše moc létat, ale nikdo nám neřekl, jak to máme
udělat. Nyní jsem vám to řekla, tak se musíte každý den snažit. Musíte každý den praktikovat
létání. Budete-li praktikovat, dokud nebudete schopni létat, potom bude vaše duše volná.
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Aforismy
Jen duchovní praxe může smazat
všechny nemoci a utrpení.
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 145
23. března 1992
Pusan, Korea
originál v čínštině, videokazeta 234

Když dobře duchovně praktikujeme,
naše karma bude smazána a přirozeně se
zotavíme z našich nemocí. To je dlouho
trvající magická síla. Také jsem vám
povídala o ctnostech, Pravidlech a
vegetariánské stravě, a to je dokonce více
trvající magická síla, která bude lépe a
napořád ochraňovat tělo a duši a nebudeme
trpět mnoha nemocemi. Takže doufám,
že vymažete svoji vlastní karmu vaším
duchovním úsilím, a potom se mnoho
vašich překážek a nemocí přirozeně ztratí!
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News 145

Skutečně šťastný člověk
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 145
12. července 1992
Hsihu, Formosa, originál v čínštině, videokazeta 268

Toto je lidový příběh, který má původ u židovských lidí. Byl velice bohatý muž, který měl
velký majetek. Jednoho dne najednou velice vážně onemocněl a nemohl se uzdravit. Jelikož byl
velmi bohatý, jeho rodina pozvala mnoho známých lékařů z různých koutů země, aby ho
vyléčili, ale nikdo neuspěl.
Zdraví toho muže se zhoršovalo a zdálo se, že nemá žádnou naději na vyléčení. Když byla
jeho rodina naprosto zoufalá, šel kolem duchovní praktikující z daleka a řekl jim: „Pokud byste
našli velice šťastného člověka, vezměte jeho šaty a oblečte do nich svého otce, potom bude
vyléčen.“
Když to slyšeli, rodina bohatého muže se rozprchla na všechny strany a hledala šťastnou
osobu. Nicméně poté, co hledali ve výšinách i v nížinách, nemohli opravdu šťastného člověka
najít. Zjistili, že tzv. šťastný člověk není úplně šťastný ve všech směrech, takže ho nemohli
považovat za skutečně šťastného člověka. Rodina pokračovala v hledání, až se nakonec vzdala.
Nicméně jeden ze synů bohatého muže mu byl velice nakloněn. Nebyl schopen unést odloučení
od svého otce, velice si přál, aby byl jeho otec vyléčen. Opustil tedy své rodné město a odjel
do vzdálených míst. Jeho mysl byla nasměrována na nalezení skutečně šťastného člověka.
Jednoho dne byl syn bohatého muže velmi vyčerpán ze své únavné cesty. Padal soumrak,
snažil se tedy najít místo k odpočinku a přišel k jeskyni, kde se rozhodl přenocovat. Když přišel
ke vstupu do jeskyně, slyšel uvnitř hlas, který říkal: „Och! Jsem tak šťastný muž! Dnes mám tak
skvělý den. Jsem šťastný každý den! Všechno je fajn. Jsem spokojený a ohledně všeho šťastný.
Jsem nejšťastnější člověk na světě! Jsem skutečně šťastný muž!“ Tato slova opakoval stále
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dokola. A radostně se smál. Nakonec hlas řekl: „Och! Jsem teď ospalý. Jdu spát s pocitem štěstí.
Kdybych měl teď zemřít, byl bych velice šťastný!“ (Mistryně a všichni se smějí.)
Syna bohatého muže potěšilo, že toto slyší, a pomyslel si: „Našel jsem léčbu na nemoc mého
otce!“ Rychle se vkradl do jeskyně v naději, že najde toho člověka a vezme si jeho šaty. Ale
když vešel dovnitř, zjistil, že ten člověk je úplně nahý. (Mistryně a všichni se smějí.) Neměl
na sobě nic! Syn tam stál jako zkamenělý a nevěděl, co má dělat.
Když ten šťastný muž viděl to zklamání a frustraci, zeptal se: „Co je špatně?“ A syn bohatého
muže odpověděl: „Nenašel jsem, co jsem hledal.“ Šťastný muž se zeptal: „Co hledáš?“ Syn
bohatého muže odpověděl: „Můj otec je kriticky nemocný. A duchovní praktikující nám řekl, že
najdeme-li skutečně šťastného člověka, měli bychom svléci jeho šaty a dát je mému otci, aby je
nosil, potom bude vyléčen. To je důvod, proč jsem zde, abych si vzal tvé šaty. Nikdy by mne
nenapadlo, že na sobě nebudeš mít nic!“ Šťastný muž řekl: „Hrome! Kdybych na sobě něco měl,
nebyl bych teď tak šťastný!“ (Mistryně a všichni se smějí, všichni tleskají.)
Myslel tím, že kdyby vlastnil nějaký majetek, byl by obtížen a nebyl by tak šťastný. Právě
proto, že neměl nic, byl osvobozen od jakéhokoliv tlaku, nemusel si dělat starosti, že něco ztratí,
že budou jeho věci ukradeny nebo zničeny. Také se nemusel starat o to, co dělat, kdyby neměl
určitou věc příští den. Když neměl nic ve srovnání s ostatními, nemusel si dělat starosti o to, že
ostatní lidé mají něco lepšího. Proto byl bez starostí. Nemusel si dělat starosti s ničím, že mu lidé
něco ukradnou nebo že ho budou nahánět. To je důvod, proč byl tak šťastný.
Tento příběh je srovnatelný s duchovní praxí. Neznamená to, že budeme šťastní, když
nebudeme mít žádný majetek. Také to neznamená, že budeme mít starosti nebo že budeme
šťastní, když budeme mít velké bohatství. Jestli jsme šťastní nebo nešťastní, to nemůžeme měřit
naším bohatstvím. Hlavně to závisí na našem srdci. Máme-li nějaké bohatství, ale nelpíme
na něm a používáme ho na správném místě, potom můžeme říci, že nevlastníme žádný majetek a
nejsme na něm závislí. Kdybychom neměli žádné bohatství a nemohli si vydělat žádné peníze,
a říkali bychom, že grepy jsou trpké, protože k jídlu žádné nemáme (Mistryně a všichni se
smějí), potom bychom nebyli skutečně šťastnými lidmi.
Muž v tomto příběhu byl s největší pravděpodobností skutečně šťastným člověkem. Můžeme
to říci podle toho, jak mluvil. Ve skutečnosti skutečné štěstí v srdci nepochází z bohatství nebo
majetku. Nicméně pro většinu lidí přílišné bohatství může snadno vést k otroctví. I kdyby
nenáviděli spoutanost, někdy by stejně nevědomě spoutaní byli. Musejí se starat i o své
bohatství, rozvíjet ho a nakládat s ním.
Kromě toho si dělají starosti, že ostatní
mohou být jejich bohatstvím posedlí, že
mohou vzbudit závist nebo že jejich
bohatství může být promrháno jejich dětmi.
Dělá jim starosti mnoho věcí. Není to tak,
že jsme lakomí. Nicméně máme-li nějaký
majetek, musíme se o něj starat. Nemáme-li
nic, potom si nemusíme dělat starosti.
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News 145

Perly moudrosti
Použít sílu mozku pro analýzu a čin
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
25. dubna 1992
Hsihu, Formosa, originál v čínštině, videokazeta 243

Chceme-li v naší duchovní kultivaci růst, ten nejlepší způsob, jak to
udělat, je podívat se více sami sobě do nitra. Mohli bychom odhalit naše
zkratky a vše, co je v našich činech nelogické. Musíme denně analyzovat a
prověřit sami sebe. Existuje-li něco, o co jsme se nesprávně starali, mohli
bychom zjistit ten důvod. Bylo to proto, že jsme správně nepoužili našeho
mozku nebo jsme nesprávně analyzovali situaci, když jsme jednali? Nebo to
bylo proto, že jsme dostatečně nezvážili naše možnosti? Musíme dávat
pozor a připomínat si. Jinak jsme všichni „uprchlíci“. Cokoli lidé řeknou,
s tím souhlasíme. Cokoli nás lidé učí, to přijmeme. Tehdy se stáváme
odpadkovým košem.
Máme velice dobrý mozek. Mozek každého člověka je víceméně stejný.
Ale proč Šákjamuni Buddha mohl použít svoji inteligenci ku prospěchu,
zatímco my ji nedovedeme správně použít a místo toho jí plýtváme? Takže
musíme zůstat bdělí. Ať je situace jakákoli, vždy bychom ji měli analyzovat
a zkontrolovat, abychom viděli, zda je to správné nebo ne. Šákjamuni
Buddha řekl, že dokonce i to, co řekl on, by měli jeho žáci analyzovat
předtím, než tomu uvěří. Neměli bychom slepě věřit ničemu, co lidé říkají,
ale věřit jen tehdy, je-li to logické. Rozebíral to velice jasně a dokonce
citoval svá vlastní slova jako příklad vzdělání svých žáků. Takže bychom
měli být opatrní. Jakákoli myšlenka, ať nová nebo stará, není-li to logické,
je-li to nevhodné, příliš problematické, příliš komplikované a neprospívá-li
to nám nebo ostatním, potom bychom podle toho neměli jednat.
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Skupina duše
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
27. dubna 2000
Auckland, Nový Zéland, originál v angličtině, videokazeta 686

Víte, proč jste tak dobří? Protože jste já. (Potlesk) Vycházíme
spolu tak skvěle, protože jsme jedno.
Přirozenost duše není, že já jsem zde a mám tady jednu duši.
Tak to není. Moje duše je větší než jen ta zde. Měla by být všude
tady. (Mistryně ukazuje na celý prostor místnosti.) To mohu být
všechno já, ale vypadá to jinak. Není to tak, že Bůh je jeden a všichni
jsou jedno s Bohem. Není to v tom smyslu. Je to v tom smyslu, že
jedna individualita může mít velkou duši, která zahrnuje mnoho
tzv. těl. Takže se nám může stát, že se identifikujeme, jako bychom
byli jeden druhým.
Tak jako někde jsou dvě osoby, ale myslí v jednom okamžiku
na stejnou věc. Je to proto, že to je jedna duše, ne proto, že jsou jedno
s Bohem nebo že jsou jedno jeden s druhým. Ale jsou jedna duše, tak
jako dvojčata nebo duchovní druzi. Duchovní druh neznamená jen
jeden. Může to znamenat mnoho. Protože některé velké duše zahrnují
mnoho jiných bytostí pro jejich vlastní záměr. Proto se cítíme jako
bratři a sestry. Cítíme se jako jeden. Někdy se cítíte velice dobře
se svojí setrou nebo se svým bratrem, matkou nebo otcem, protože to
jste vy! Vy jste z toho udělali rodinu, ale je to jen jeden: jedna duše a
mnoho individuí. (Potlesk)
To je důvod, proč někdy říkáme: „Mám spříznění s touto osobou.“
Nebo: „Ona je mým duchovním druhem. On je mým duchovním
druhem.“ Protože to jste vy. To jste skutečně vy. To znamená, že to je
vaše individuální skupinová duše v jedné duši. Kromě toho být jedno
s Bohem a jedno se všemi ostatními – také máme individuální duši,
která může bydlet v mnoha velkých skupinách lidí jako jedna duše.
Ale vypadá rozdílně.
Takže proto se někdy cítíme se skupinou lidí tak dobře. A čím více
jsme s nimi, tím více se cítíme posíleni, protože jsme doma sami
se sebou. Jsme společně a jsme spolu v míru. Není divu. Není divu,
že pracujeme tak dobře. Dovedete si představit, že vy jste já? (Smích)
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News 145

Znovuspojení s Bohem
přináší Zemi požehnání Nebe
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 145
11. května 1999
Varšava, Polsko, originál v angličtině, videokazeta 657

Každý den cítím, že Boží milost vytéká více a více a lidé si uvědomují více a více Jeho
Božskou přízeň. A jsem teď tak nadšená a šťastná, že nevím, jak vám to mám vysvětlit. Někdy
cítím, že jsem netrpělivá, protože pracuji tak pomalu pro Jeho požadavky. Chce, abych se
pohybovala rychleji. Ale tělo má omezení a lidská mysl má někdy omezení porozumět něčemu,
co se nám zdá tak nové, jako Boží milost, i když to vůbec nové není.
Říká-li Bůh, že jsme Jeho děti, říká-li Buddha, že my všichni máme stejnou Přirozenost
Buddhy, proč bychom se nemohli stát tím, čím Oni? Musíme žít život slávy, život moudrosti,
život štěstí, život inteligence, život pozitivní síly. Musíme, protože jsme děti Boha a můžeme to
udělat. (Potlesk) Samozřejmě vám ukáži jak. A nebude vás to stát teď, později a nikdy vůbec nic.
Protože Království Boha je vaše. Není to tak, že vám to dávám, takže nemohu vybírat za věci,
které už máte. Neexistuje nic, co chcete, co by On vám nedal. Postará se o malé detaily vašeho
života, včetně toho, že vás vezme nahoru, když se opozdíte. Skutečně! Ve Svém hektickém
programu se pro mne stará o takové detaily, že někdy pláču. Vždy jedu do cizí země většinou
poprvé a nevím, jak se mám kam dostat. On mě vždy dopraví do dobrého hotelu vedle čínské
restaurace, vietnamské restaurace a obchodu nebo čehokoli, tak abych měla vše, co potřebuji.
Jinak bych pravděpodobně trpěla hlady.
Každý den se v našich životech dějí zázraky, když se jednou znovu spojíme s Bohem. Vše,
co musíme udělat, je jen si tam sednout a snažit se poslouchat, co On říká. To je vše, co musíme
udělat. To je důvod, proč to nazýváme meditací, tichou modlitbou v ústraní nebo rozjímáním
o Bohu – jakkoli to chcete nazývat. Je to prostě tichá komunikace s Bohem, takže víme,
co máme dělat se svým životem. Potom si nikdy neděláme s ničím starosti, protože víme, že se
o nás Bůh stará všemi způsoby. Předtím, i když šly věci hladce, jsme si stejně dělali starosti,
že by mohly jít později špatně.
Ale když teď jde něco špatně, čekáme a vidíme, protože víme, že nás později Bůh vezme
někam jinam, kde bychom měli být, a víme, že to je důvod, proč šly věci nejdříve špatně. Takže
žijeme v míru, v bezpečí a v nesmírné lásce Boha každou vteřinu našeho života, ať jsme vzhůru
nebo spíme. Protože jsme si zvolili opustit tuto obyčejnou, hrubou úroveň energie a zvolili jsme
si vystoupat na vyšší úroveň života, která existuje ve stejném čase, a z této vyšší úrovně si
bereme Božství.
Dříve, dokud jsme nebyli spojeni s Bohem, naše jediná volba byla tato materiální energie
existence. To je důvod, proč i když se snažíme každý den, jak nejlépe můžeme, často
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neuspějeme ve svých snahách a často se cítíme nešťastní. Protože materiální energie na této
planetě je těžká a vždy nás tíží. Ale poté, co se znovu spojíme, můžeme jít výše a výše a pak
můžeme být čistší. Známe moudrost Boha a můžeme se lépe postarat o věci, když se vrátíme
znovu zpět dolů. To je důvod, proč Bible zmiňuje, že Nebe je uvnitř nás. Znamená to, že když se
ztišíme a na chvíli se odpojíme od tohoto materiálního světa, můžeme najít něco jiného,
co existuje uvnitř nás.
To neznamená, že je to uvnitř našeho těla. Je to prostě jiný svět uvnitř tohoto materiálního
světa, který je mnohem lepší a mnohem šťastnější. Vždy můžeme jít nahoru a přijít dolů.
Můžeme žít v tomto světě a současně si užívat Nebe, alespoň někdy během dne, a potom později
nepřetržitě, když si více zvykneme. Tak se stáváme svatými, protože máme všechno, a potom
nechceme nic. Potom budeme vědět, že Pán je můj pastýř. Nikdy bych neměl nic chtít. Protože
existuje velké uspokojení, velký mír a velké požehnání poté, co se znovu spojíme s naším
Otcem.
V té době můžeme mít peníze, ale nejsme na penězích závislí. Máme vše, co nám Bůh dává
pro pohodlí, ale když je to potřeba, můžeme to dokonce odhodit. Ale Bůh nechce, abychom to
dělali. Bůh chce, abychom se radovali současně z tohoto materiálního života, stejně jako
z Nebeského života. Máme oba světy ve svých rukou.
Když jsem já začala hledat Boha a potom jsem Ho začínala poznávat, zřekla jsem se všeho,
protože jsem necítila, že bych potřebovala něco víc kromě našeho Otce. Byla jsem tak šťastná,
že Ho mám, že jsem nechtěla nic jiného! Ale Bůh mi potom chtěl dát tolik věcí – vše, co jsem
kdy chtěla nebo dokonce ani nechtěla. A tak jsem řekla: „Proč? Nepotřebuji to.“
Řekla jsem: „Můj Pane, mohu jít bez jídla, mohu jít bez pití a mohu jít bez jakéhokoli
pohodlí. Kdybych Tě mohla jen každý den vidět, co jiného bych mohla chtít?“ V té době jsem
jedla jen jedno jídlo denně a měla jsem jen troje oblečení a spací pytel, abych si ho vzala,
kamkoliv jsem šla. Ale Bůh mi řekl: „Ne. Musíš to změnit. Musíš světu ukázat, že ti dám
všechno. Musíš ukázat příklad slávy v Nebi stejně jako na Zemi. Takže lidé, kteří tě uvidí, budou
vědět, že jsem štědrý Otec a že jsem Otec, který se stará o všechny své děti, tak aby měly
všechno.“
Trochu jsem váhala, ale samozřejmě jsem řekla: „Dobrá, Otče, dobrá. Cokoli řekneš,
to udělám.“ Takže mi od té doby dával a dával a žehnal mi hojností. Nemohu všechny tyto věci,
které mi dal, dokonce ani využívat. Jsem tak šťastná, že se mohu podělit s ostatními lidmi
s čímkoli, co mám. A myslím, že náš Otec má pravdu: Měla bych mít peníze. Dnes je všechno
velmi pokročilé a vědecké. Vezměte si, když jsem sem chtěla přijet, abych vás navštívila,
potřebovala jsem si koupit lístek, a nemusela jsem ho požadovat od vás. Mohla jsem si ho koupit
sama. To je velice dobré.
Bůh dal nám i naší planetě velice progresivní postupy a načasování. A my musíme zlepšit
sami sebe, s Jeho milostí, tak abychom žili v souladu s dobou na této pokrokové Zemi. Abychom
byli schopni použít všechny tyto nové vynálezy a pohodlí, které nám Bůh poskytl, také
potřebujeme vhodný materiál. Potom můžeme použít všech nových vědeckých objevů, abychom
Boží poselství přenesli k našim bratrům a sestrám.
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Otázky a odpovědi
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Co je duchovní druh?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
27. listopadu 1999
Kapské Město, Jižní Afrika, originál v angličtině, videokazeta 669
Otázka: Prosím, vysvětlete duše dvojčat a mužský a ženský aspekt člověka.

Mistryně: Není nic takového jako duše dvojčat. Jsme všichni odděleni. Ale někdy potkáme
někoho, kdo je s námi velice slučitelný a nazýváme toho člověka duchovním druhem.
Pokud jsme předtím dlouho pracovali, žili a milovali tuto duši, v jiné inkarnaci, když se
potom setkáme znovu s tzv. reinkarnovanou duší v jiném těle, máme pocit důvěrnosti. Protože
jsme předtím stále dělali věci společně, všechno je snadné. Všechno je slučitelné. Všechno je
v harmonii.
Takže to je to, co nazýváme „duchovním druhem“. Stále se s tím setkáváme. A lidé, kteří se
setkali s tzv. duchovním druhem, jsou šťastně vdaní nebo ženatí nebo jsou velmi dobrou sestrou
a bratrem, nebo jsou si dobrými rodiči a dětmi. Vztah je velice dobrý. To je to, co je myšleno
duchovním druhem.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
14. dubna 1993
Georgetownská univerzita, Washington, D.C., USA, originál v angličtině, videokazeta 352
Otázka: Existuje v tomto světě takový fenomén jako duchovní druh? Jestli ano, jaký je duchovní znak
těchto lidí?

Mistryně: Duchovní druh je někdo, koho potkáte, ať je to on nebo ona, cítíte mezi sebou velké
spříznění a budete se schopni v životě navzájem doplňovat, a to je to, co nazýváme duchovním
druhem. Ale ve světě, ve kterém není dualita, neexistuje duše, neexistuje žádný druh. Je to jen
terminologie tohoto světa. Takže ať cítíte spříznění s kýmkoli a je vám velice nápomocný
v každodenních činnostech života, jakož i v duchovním úsilí, potom je to váš duchovní druh,
zatímco jsme zde, pokud vůbec potřebujete druha.

Je nutné kontaktovat svého duchovního
druha?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
29. listopadu 1999
Kapské Město, Jižní Afrika, originál v angličtině, videokazeta 674
Otázka: Chci se Vás zeptat na duchovního druha. Je nutné kontaktovat svého duchovního druha,
a jestli ano, co se děje?
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Mistryně: Je-li to v tomto životě nutné, potom je to nutné. Není-li to nutné, pak to není nutné.
Budete vědět. Máme skutečně mnoho duchovních druhů, nejen jednoho. Je to jen tak, že se naše
cesty vždy nezkříží, protože to není nutné.

Jak se setkat s duchovním druhem?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
28. prosince 1999
mezinárodní 6-denní seminář Bangkok, Thajsko, originál v angličtině, videokazeta 677
Otázka: Jako svobodný člověk, myslím, že mluvím za všechny ostatní, kdo jsou ještě svobodní: Jaký
je nejlepší způsob, jak se setkat se svým duchovním druhem?

Mistryně: Také nevím, zda existuje taková věc jako duchovní druh, protože někdy máte toto, ale
ne tamto. Chcete-li to skutečně vědět, musíte se modlit. Představte si sebe, jak máte duchovního
druha a že ten duchovní druh, kterého chcete, bude takové a takové krásy nebo ctnosti a že bude
mít tu a tu vlastnost. Napište si seznam vlastností. Vypište jasně všechny vlastnosti jednu
po druhé, které chcete, aby měl váš duchovní druh. A jednoho dne, když ji potkáte, budete vědět.
Musíte si ji představit: napište to. Nebo jestli vidíte ženu a myslíte si, že by mohla vypadat
jako váš duchovní druh, alespoň podle fyzického vzezření, nebo jestli se vám líbí, jak vypadá,
mohli byste si ji namalovat. Nebo si vezměte něčí obrázek, který vypadá jako ona, a potom to je!
Musíte si ji vizualizovat a jednoho dne se to stane skutečností.

Stát se všudypřítomným znamená
nepotřebovat najít duchovního druha
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
30. června 1994
San Jose, Kalifornie, USA, originál v angličtině, videokazeta 437
Otázka: Mají všichni duchovního druha? Jestli ano, musíme najít svého duchovního druha předtím,
než můžeme být vysvobozeni?

Mistryně: Tzv. duchovní druh: ten může být. Potom znovu – někteří duchovní druzi jsou už
vysvobozeni, takže zde nemáte koho najít. Ale někteří duchovní druzi jsou stále okolo, takže
potom musíte počkat.
Vlastně toto je nějaká z teorií: Nemáte-li už více tužeb a žádná další přání ve svém srdci,
potom dokonce i pokud je váš duchovní druh v Nebi nebo pekle, je vám to jedno. Musíte
vystoupat a dostat se na úroveň bez tužeb. Potom je duchovní druh všude a nikde, protože vy jste
všudypřítomní. Není potřeba duchovního druha, když jste všudypřítomní.
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Dobré zprávy, nebo špatné?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
9. května 2000
mezinárodní 6-denní seminář, Korea, Youngdong, originál v angličtině, videokazeta 696

Milionáře, který měl infarkt, převezli do nemocnice na pokoj
první pomoci. Poté, co byl do nemocnice přijat, jeho tři synové a
čtyři dcery chodili po chodbě tam a zpátky a čekali.
Když vyšel lékař z pokoje jejich otce, všichni
k němu přiskočili a ptali se: „Dobré zprávy?
Nějaké dobré zprávy?“ Lékař pokýval hlavou a
řekl: „Je mi líto, špatné zprávy!“ A všichni řekli:
„Špatné zprávy?“ Lékař opakoval: „Ano, bude žít
velice dlouho.“

Kdo přijal zprávu?
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
13. května 2002
Florida, USA, originál v angličtině, videokazeta 747

Manželský pár pozval k sobě na večeři přítele. Ale jeho oblíbeného jídla neměli dostatek.
Takže žena řekla manželovi: „Až tvůj přítel sní dva kousky, nenabízej mu další, ano?“ A manžel
řekl: „Dobrá.“ Ale když přítel snědl dva kousky
svého oblíbeného jídla, manžel zapomněl a jako
obvykle řekl: „Och, prosím, vezmi si další. Půjdu a
přinesu nějaké z kuchyně.“
Žena vypadala velice stresovaně. A přítel řekl: „Ne,
ne, ne.“ Ale manžel trval na svém a žena vypadala
ještě vystresovaněji. Poté host odmítl ještě zřetelněji a
ve spěchu řekl: „Ne, ne, ne.“ Později, když host odešel
domů, byla manželka na manžela velice rozzlobená a vyhubovala mu a
řekla: „Jak jsi to mohl udělat? Jak jsi to mohl udělat? Řekla jsem ti,
že po dvou kouscích nemáš nabízet další, ale ty ses ho pořád ptal. Měl jsi
mu říci, že už žádné nezbyly.“ Manžel odpověděl: „Je mi líto, skutečně
jsem na to zapomněl.“ A manželka opakovala: „Zapomněl jsi na to!
Ale já jsem tě kopala pod stolem. Měl jsi to vědět!“ Manžel řekl: „Ne,
nekopala jsi mě, ale chudáka našeho přítele!“
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