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Můžeme odkrýt celý vesmír 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
7. července 1988 

 Formosa, originál v čínštině 

Mnoho lidí v našem světě vynalezlo mnoho skvělých nástrojů, jako počítače, letadla 
a kosmické lodě, které nás mohou vzít na Měsíc a Mars. I když za to vše vděčí své vnitřní síle, 
použili její velice malou část. Přesto předtím, než vytvořili tyto věci, museli velice zodpovědně 
přemýšlet a spojit se s nitrem kvůli této všemocné síle. Pokud bychom skutečně dobře znali tuto 
sílu, odkryli bychom mnoho věcí, nejen několik strojů, kosmickou loď nebo počítače. Byli 
bychom schopni probádat a odkrýt celý vesmír. Poznali bychom každou planetu, Měsíc 
a hvězdy. Rozuměli bychom jazykům mravenců a ptáků. Byli bychom schopni číst úroveň mysli 
jakékoli cítící bytosti. Mohli bychom je zachránit, jenom kdybychom znali jejich úroveň mysli. 
Jinak nebudeme schopni říct, co mravenci nebo ptáci potřebují, natož číst mysl lidskou. Nicméně 
se tato moudrost nedá popsat. Mohu jenom říct: vědění bez vědění je ryzí vědění. 

Dovolte mi, abych to rychle vysvětlila. Za většiny okolností většina z nás ví „něco“, co dělá 
naše mysl. Předpokládejme, že ke dvěma květinám přidám další dvě květiny. To dá dohromady 
čtyři květiny. Já to vím velice jasně, protože moje mysl sčítá na základě mé znalosti. Nicméně 
existují věci, které jsou nad královstvím vědění a představivosti mysli. Ale my stejně víme 
všechno. Můžeme dělat a vyvinout cokoli. Můžeme jít kamkoli, aniž bychom museli cestovat 
letadlem nebo kosmickou lodí. 

Ta nejlepší kosmická loď, která byla dodnes našimi vědci vynalezena, je schopna letět pouze 
na Měsíc nebo Mars. A když tam přistane, je toho málo, co mohou dělat. Vědci se nemohou 
seznámit nebo komunikovat s bytostmi, které tam žijí, protože tyto bytosti jsou neviditelné. 
Zjistili, že je na Marsu velice vysoká teplota. Na Měsíci toho nemohou moc dělat, jenom sbírat 
kameny pro výzkum nebo jako suvenýry. Obětují tolik peněz a úsilí, jenom aby zpět přinesli 
nějaké kameny pro výzkum! Kromě toho mohou tyto kameny velice málo nabídnout, protože 
kameny na Měsíci jsou téměř stejné, jako máme zde. Prach na Měsíci a na Zemi se také moc 
neliší. 
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Tím, že praktikujeme Metodu Quan Yin, můžeme cestovat na Mars bez kosmické lodi, pokud 
skutečně chceme. Můžeme tam dělat mnoho věcí, a nepobíháme jenom po rozpáleném povrchu 
Marsu a potom neběžíme zpět na Zemi, protože tam nemáme co dělat. Když jednou otevřeme 
naše oko moudrosti, bránu moudrosti, víme všechno a můžeme dělat cokoli. Ale naše mysl 
si těchto věcí nemusí být vědoma. Nemusí o nich vědět. Někdy si jich může být vědoma, ale 
nemá ponětí, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Může si jenom užívat zkušeností, aniž by věděla 
proč. Není to stejné jako spočítat dvě a dvě jsou čtyři. Nedovede si je vysvětlit. Ani já, ale já 
vím, že tyto věci existují. Naši spolupraktikující to vědí také. Není to tak, že pouze jeden 
nebo dva z nich, ale stovky, tisíce, desetitisíce a miliony to vědí. 

Atmosféra Země se zlepší, pokud bude více 
lidí praktikovat Metodu Quan Yin 

Dnes je mnoho lidí, kteří praktikují Metodu 
Quan Yin. Je to nejlepší zpráva, která existuje. 
Proč je to tak? Protože čím více lidí praktikuje 
Metodu Quan Yin, tím lepší atmosféra bude 
na Zemi. Jinak bychom nemohli přežít. 
Atmosféra je teď velmi špatná. Mnoho silných 
národů se účastní závodů v nukleární síle. 
Stisknutí knoflíku jednou osobou by mohlo 
znamenat absolutní rozpad Země. Nemuseli 
bychom čekat na válku. Řekněme, že někdo 

se jednoho dne rozhodne, že nechce už víc žít a chce nás všechny vzít do svého ráje. Pokud 
by měl kontrolu nad tím knoflíkem, potom bychom byli ve vážných problémech. Lidé, kteří řídí 
tyto knoflíky, jsou obyčejné lidské bytosti. Nejsou to Svatí nebo Bůh. Někdy se cítí psychicky 
dobře a jindy ne tak dobře. Mohou pít alkohol nebo brát drogy, nebo se pohádali se svým 
partnerem. Taková nešťastná situace by mohla ovlivnit jejich rozhodnutí, která vznikají v mysli. 
Pro nás je to nesmírně nebezpečné a nemáme jiné prostředky, abychom ochránili naše životy, 
kromě této všemocné síly v nitru. 

Pokud budeme vědět, kde je tato všemocná síla, samozřejmě ji budeme schopni získat. Stejně 
tak, jako když víme, kde je zlatý důl, můžeme vykopat zlato a použít ho. Pokud víme, kde je 
naše banka, jak moc peněz máme na našem bankovním účtu a jak peníze vyzvednout, potom 
můžeme z banky dostat každý den peníze. Je to velice jednoduché. Metoda Quan Yin není 
přesně metoda. Ukazuje nám, jak odkrýt naši všemocnou sílu. Vždy jsme ji měli, ale nemohli 
jsme ji užít, protože jsme ji nepoznali. V době zasvěcení vám řeknu, jak použít svoji všemocnou 
sílu. Je to velice jednoduché. Teď jsem držela tento papírový kapesníček, ale protože jsem byla 
zaneprázdněná tím, že jsem se dívala na lidi, nebyla jsem si toho vědoma. Nicméně, když mi 
někdo řekne: „Hej! Tady je!“ jenom se na něj podívám a zjistím to. Je to velice jednoduché. 

Tato všemocná síla s námi byla vždy. Nemusíme ji kupovat nebo získat od někoho. Nikdo 
neřídí naši všemocnou sílu a nikdo ji nemůže ukrýt. Byla stále otevřená, připravená nám sloužit 
a mohli jsme ji kdykoli použít. Byla by velká škoda, pokud bychom ji neužili. Je to jenom tak, 
že naše pozornost je stále vyrušována zvenčí. Díváme se ven, uctíváme vnější svaté a hledáme 
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vnější síly. Uctíváme bůžky, duchy, hory, řeky, pozůstatky svatých, což jsou kosti v jiné formě. 
Chceme se stát kostnatými svatými? To byl důvod, proč Šákjamuni Buddha řekl: Nikdy 
nemůžete dosáhnout úrovně uskutečnění Boha (nepřicházejícího ani neodcházejícího; 
všudypřítomného) tím, že Ho budete hledat prostřednictvím světského jazyka nebo fyzického 
zjevení, což jsou pouze pojmy vnějšího zvuku a vize, na rozdíl od vnitřního Zvuku, který je 
nehmatatelný, bez formy a všudypřítomný. Jenom takové je skutečné Uskutečnění Boha, 
což znamená, že nemusíme pohnout ani prstem, a už je to tam! Nemusíme to hledat, a přesto je 
to tam. Taková je úroveň realizace Boha. 

Pro nás je velice snadné najít tuto úroveň, ale musíme vědět, kde je. Jenom se podívat, 
a budeme vědět. Stejně tak, jako když mi někdo připomene, že mám ten papírový kapesníček 
ve své ruce, jenom se na něj musím podívat, a potom vím, protože tam stále byl! Proto Ježíš 
Kristus řekl: „Království Boha je uvnitř vás. Jste velkým chrámem, ohromným chrámem Boha, 
a Bůh dlí uvnitř vás.“ To je ten smysl Jeho slov. Proto tak snadno našel Boha a byl Jeho synem. 
Jeho žáci také neměli problém najít sílu Ducha Svatého. Šákjamuni řekl: „Bůh je ve vašem 
srdci.“ Právě proto, že byl v Jeho srdci, mohl Ho tak snadno najít. Jinak kdyby tam nebyl, 
nemohl by Ho najít ani za 6 let, 60 let, 600 let, 60 000 let, 6 milionů let nebo 6 miliard let. 

Svět je čistý, 
když jsou naše mysli čisté 

Když řekneme, že Bůh je v našem srdci, nemyslíme 
fyzické srdce. Myslíme, že je uvnitř nás. I když tento koncept nemůže být vyjádřen slovy, říkám, 
že je uvnitř nás. Používám ten termín „uvnitř“, abych ho rozlišila od „mimo“ nebo vně. Vně 
ukazuje na takové situace, jako uctívání dřevěných soch Buddhy. Je mi líto, ale toto jsou 
skutečně pouze dřevěné sochy! Čím jiným by měly být? Kamenné sochy Buddhy jsou víceméně 
to samé. Můžeme putovat do hor nebo k řekám. Pokud by byl Bůh v horách, potom 
diskriminoval, pokud by žil jenom v chrámech, potom by diskriminoval. Nebo pokud by žil 
pouze v kostelech, potom by také diskriminoval. Ve skutečnosti je všudypřítomný. Místo toho, 
aby byl jen v našem srdci, je v srdci každého, každé květiny, stromu, kamene, zrnku písku 
a v každém našem vlasu. Uvnitř všeho je Bůh, Boží Přirozenost a Pravda. Neměli bychom hledat 
Pravdu nikde jinde. Měli bychom ji hledat zde. My měníme tento svět na Nebe. To je důvod, 
proč nám Šákjamuni Buddha jasně slíbil: „Svět je čistý, když jsou naše mysli čisté.“ (Potlesk) 

Jenom před okamžikem jsme slyšeli, že naši spolupraktikující mají skvělé zážitky a nezáleží 
na tom, kde jsou. I když někteří z nich mají více zážitků a někteří méně. Je to proto, že někteří 
jsou pilnější, a někteří ne. Někteří mají větší sílu koncentrace, a někteří ne, ale stejně toho trochu 
mají. Je to proto, že tato Boží Přirozenost zde na nás vždy čekala. My ji vždycky máme uvnitř 
nás. Je to jako s tím papírovým kapesníčkem, který tady byl stále a čekal na mne, až se na něj 
podívám, a potom jsem si toho vědoma. Je to velice jednoduché. Osvícení je takto jednoduché. 

Co je osvícení? Okamžik, kdy realizujeme naši všemocnou sílu, kdy získáme záblesk 
vznešené úrovně této síly, ale to je pouze její část. Nikdy nemůžeme přestat s odkrýváním 
vesmíru a budeme pokračovat v učení dokonce i potom, co se staneme osvícenými Mistry. Bylo 
by příliš nudné, kdybychom se přestali učit poté, co se staneme osvícenými Mistry! V našem 
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světě, například poté, co dosáhneme úrovně PhDr. nebo se staneme učitelem, stále se musíme 
učit. Dokonce se nemůžeme naučit ani všechny věci v tomto světě, natož všechno, co je 
ve vesmíru! Nemohu vám říct, že existuje nejvyšší úroveň, která na vás čeká. Není. 

Tím, že budete praktikovat Metodu Quan Yin, můžeme jít nad tři království, a když to jednou 
uděláme, potom začíná ten výukový proces. Nepraktikujeme 

Metodu Quan Yin, abychom překročili tři království, 
a potom bychom tam okamžitě zůstali. Tak to není. 

Za třemi královstvími se začínáme učit Pravdu. Jinak 
proč by Šákjamuni Buddha každý den meditoval? 
Šel během meditace do samádhi, a když vyšel 
ze samádhi, řekl několik slov. 

V některých královstvích nejsou ptáci, smrt, 
destrukce, ale na naší Zemi máme všechny tyto 
věci. Existuje mnoho království, kde není 
zrození, není destrukce, není znečištění a není 
čistota. Jsou stále. Jedině poté, co dosáhneme 
těchto dimenzí, můžeme dosáhnout 

nesmrtelnosti, což je nemožné v tomto světě. 
Mnoho lidí se ptá, proč nepraktikujeme 

pro fyzické zlepšení. Myslí si, že místo tohoto 
praktikování pro pozvednutí srdce by měl člověk 

nejprve praktikovat pro fyzické tělo, aby dosáhl 
dlouhověkosti. Špatně rozumí metodě Lao-c‘ z taoismu. 

Slyšeli, že taoističtí praktikující mohou dosáhnout 
nesmrtelnosti. Ačkoli víme, že všichni dávní taoističtí praktikující nás opustili. Nikdo z nich 
nikdy nezůstal. Kdyby se stali nesmrtelnými, kde potom jsou? Už přestaňte snít. (Potlesk) 

Cesta k nesmrtelnosti 
Existuje cesta k nesmrtelnosti. Mohu vám říct, ve kterém světě můžete zůstat nesmrtelní. 

Takové světy nikdy nebudou zničeny, a tak tam můžeme žít napořád. I kdybych vám říkala 
všechny detaily a mohli bychom najít způsob, jak se stát nesmrtelnými zde, tento svět není 
nesmrtelný. Takže, prosím, nedávejte mi takové otázky! (Smích) Měli byste se vzbudit a použít 
vaši moudrost, abyste rozhodli, co je nejvyšší způsob a kde je věčný příbytek. Nestavějte domy 
na vodě nebo písku. 

Když jsem jednou jela přednášet do Taitungu, postavili jsme si stany u řeky. Jednoho dne tam 
byl silný liják, takže jsme se museli rychle odstěhovat. O hodinu a půl později se ta řeka vylila. 
Pokud by tam stále byly naše stany, jakož i naši lidé a nářadí, vše by bylo smeteno. Neměli 
bychom stavět domy na takových místech! Protože nezáleží na tom, jak je náš dům stabilní, 
jednoho dne by byl smeten vodou. 

Proto zde nehledejte nesmrtelnost. Místo toho bychom měli najít způsob, jak se z tohoto světa 
odstěhovat do jiného světa, kde podmínky a prostředí přispívají k nesmrtelnému životu. Můžeme 
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žít stále pouze na takových místech. Tento svět, natož 
náš křehký život, může skončit během několika vteřin. 
Proto jsem skutečně znepokojená, že lidé věří v to, 
že praktikováním dosáhnou nesmrtelnosti. Měli 
byste znát jasnou pravdu a praktikovat logickou 
metodu k dosažení logických výsledků. Stále existují lidé, kteří běhají 
okolo a každému říkají, že praktikují, aby dosáhli nesmrtelnosti, a snaží 
se přesvědčit ostatní, aby si mysleli, že jsou skvělí. Já je neznám a také je 
nechci znát. Když jsem o nich slyšela, smála jsem se. To je skutečně budování 
hradů v písku! 

Mnoho lidí se ptá, proč praktikujeme Metodu Quan Yin raději než jiné metody. Je to 
jednoduše proto, že to je metoda, kterou bychom měli praktikovat na prvním místě. Praktikujeme 
jiné metody jenom proto, že neznáme tuto pravou metodu. Slepě hádáme a snažíme se dělat, 
co můžeme, dokud nenajdeme tuto pravou metodu a nezjistíme: „Och! Ztratili jsme tolik času 
v marnosti!“ Předpokládejme, že sem na náš seminář vede jenom několik vchodů. Kdybyste 
nevešli těmito vchody, místo toho byste řekli: „Všechny vchody jsou stejné. Takže pojďme 
jakýmkoli vchodem!“ Všechno by to mohly být vchody, ale mohly by vést na jiná místa! 
Chceme opustit tento přechodný svět, opustit tři království a dosáhnout nesmrtelného života. 
Takže bychom měli praktikovat metodu nesmrtelnosti. Naše sny se mohou stát skutečností, 
jenom když najdeme a dosáhneme nesmrtelného světa. 

Víme, že takové světy existují, protože mnoho lidí tam dříve bylo a říkalo nám o nich. Ježíš 
Kristus, Šákjamuni Buddha, Mohamed a ostatní nám říkali o existenci světů, které jsou věčné, 
šťastnější a vznešenější než tyto. Nemusíte věřit slovům dávných lidí, protože si nejste jistí, jestli 
nejsou jenom mýty. Nemáme žádný způsob, jak si prověřit s Ježíšem Kristem, zda slova v Bibli 
jsou skutečně jeho vlastní nebo jestli tam byla později přidána jinými lidmi. Nemůžeme se zeptat 
Šákjamuni Buddhy, jestli byl skutečně v Západním Ráji a jestli skutečně existuje. Proto můžeme 

být skeptičtí. Ačkoli bychom neměli mít pochyb, že jsou dnes lidé, 
kteří tam mohou jít. (Potlesk) My můžeme jít dnes. To vám mohu 

zaručit. Naši spolupraktikující mohou jít. Každý může jít. Stejně 
tak může jít učitel, který zde byl včera. Jeden z našich 
spolupraktikujících, který je řidič taxíku, tam může jít, takže vy 
můžete také. Právě teď ten člověk s titulem PhDr. měl velice 
dobré zkušenosti a vy také můžete mít velice dobré zkušenosti. 
Titul PhDr. není důležitý. Měli bychom odkrýt naši největší 
vnitřní moudrost, která je nad vší světskou inteligencí a mimo 
jakoukoli představivost. A čím více mluvím, tím línější se 
stávám a tím obtížnější je pro mne mluvit. Každý den se cítím 
velice frustrovaná, protože nevím, jak přeložit tyto 
nejdůležitější a nejkrásnější věci do přechodného jazyka tohoto 
světa, abych to představila lidem, kteří to nikdy nezažili. 

Představme si, že jsme ochutnali nějaké sušenky a víme, jak jsou 
sladké a výborné. A někteří z nás ty sušenky nikdy nejedli. 

Jak jim můžeme sdělit naši zkušenost, abychom je přesvědčili, 
aby si ty sušenky koupili? 
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Metoda Quan Yin 
přesně měří naši duchovní úroveň 

Naše duchovní praxe nezačíná pouze okamžikem zasvěcení. Včera jsem vám vyprávěla 
příběh o Mistru Kong Hai. On se naučil tajné způsoby za tři měsíce, místo dvaceti let které 
normálně lidé potřebovali. Jeho mistr mu řekl: „Dokončil jsi své učení. Nepotřebuješ se už více 
učit.“ Já jsem vám také včera řekla o příběhu jiného mnicha ze sekty Tendai (z buddhismu). 
Žadonil na Mistrovi Kong Hai, aby ho přijal za žáka a učil ho všem tajným způsobům. Ale chtěl 
toho dosáhnout během tří měsíců, protože si myslel, že to také může udělat. Mistr Kong Hai mu 
řekl: „Ne, nemůžeš dokončit své učení během tří měsíců.“ Protože Mistr Kong Hai začal svoji 
kultivaci, když byl malé dítě. Předtím, než přijel do Číny, už chtěl poznat Pravdu. Už znal tajné 
způsoby. Poznat je neznamená, že se je naučil. Bylo to jeho vnitřní poznání. Kvůli svému 
záměru a pevné touze po Pravdě už dosáhl nějakých tajných způsobů. Proto když byl v Číně, 
naučil se jenom poslednímu kroku během tří měsíců. 

To je důvod, proč mnoho lidí má zážitky vyšších dimenzí, když poprvé získají zasvěcení. 
Je to proto, že praktikovali duchovně v minulosti. Někteří lidé mají méně zkušeností, protože 
jsou méně zaměřeni a jsou slabší ve víře. Nemyslím, že to dělají záměrně. Má to často vztah 
k jejich duchovní minulosti v minulém životě. Přesto bychom se měli pokusit vidět a poznat naši 
duchovní úroveň. Metoda Quan Yin může přesně měřit naši duchovní úroveň. Nemůžeme 
nikoho oklamat. Předpokládejme, že někteří lidé přijdou a řeknou mi, že praktikovali několik 
desetiletí, ale v době zasvěcení můžeme poznat, jaká je jejich skutečná úroveň. Přesto jsou lidé, 
kteří dříve nikdy nepraktikovali a nemusejí mít žádnou náboženskou víru, ale poté, co si 
poslechnou moji přednášku, věří. Jejich touha po Pravdě se zjeví a rozhodnou se duchovně 
praktikovat. Když přijdou, aby získali zasvěcení, mají skvělé zážitky, protože v minulosti 
praktikovali, nebo díky své vnitřní touze. 

Předtím, než jsem našla Metodu Quan Yin, cestovala jsem po mnoha místech, navštěvovala 
jsem ášramy, chrámy a kostely, přeříkávala jsem sútry a svatá písma a uctívala jsem. Velice jsem 
toužila realizovat Pravdu. Často jsem chodila do chrámů a přidávala jsem se k jejich chórům, 
ale byly časy, kdy jsem necítila, že zpívám. Ráda jsem se v kostele modlila sama k Bohu. 
Modlila jsem se jenom za jednu věc: „Bože, jestli skutečně existuješ, umožni mi, abych Tě 
poznala.“ To byla moje modlitba, pokaždé stejná. Myslím si, že to je ta nejvyšší modlitba, 
protože všechno ostatní je přechodné. Triviální věci, jako být mocný, léčit nemoci, získat dobré 
zdraví a vyhrát ve sportce, si nezaslouží naši pozornost. 

Předpokládejme, že král nabízí všechny poklady a klenoty svým lidem, muži a ženy 
přicházejí, aby si vybrali z těch šperků, zlatých mincí, starožitností a dalších vzácných věcí. 
Nicméně je to jenom část králova bohatství. Žena prošla kolem těchto věcí, aniž by si cokoli 
z nich vybrala, a šla na konec místnosti a oslovila krále. Chtěla pouze vidět krále, protože se jí 
líbil, a nikdy předtím ho neviděla. Král byl potěšen a vzal si ji za manželku. Teď je všechno jeho 
bohatství její! (Smích a potlesk) Proto se v Bibli říká: „Nalezněte nejdříve Království Boha 
uvnitř a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Doufám, že všichni budete rychle hledat toto 
Nebeské Království a Nebeské Srdce uvnitř vás, a potom bude všechno vaše! 
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Aforismy 
 
 
 
 
 

 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 115 
13. května 1988 

Formosa, originál v čínštině 

Poté, co pročistíme naše činy, mluvu a myšlenky, všechno, co uděláme, je správné a přispívá 
cestě Pravdy. To je důvod, proč bychom měli duchovně praktikovat. 

Měli bychom praktikovat Metodu Quan Yin, abychom vyčistili naši mysl od neviditelných 
odpadků a předpojatých myšlenek. Potom všechno, co vstoupí do této čisté dimenze, se stane 
nektarem. Jinak, i kdybychom dělali mnoho věcí s velkým úsilím, bylo by to pro naše ego, 
pro slávu a pro zisk. 

 

 
13. května 1988 

Formosa 
originál v čínštině 

Nikdy bychom my duchovní praktikující neměli dělat takový hluk, protože síla velké Pravdy 
se bude přirozeně starat o všechno až do nejmenších detailů. Postará se o věci, kdykoliv je to 
potřeba, a nebude jednat, když to nebude potřeba. 

 

 
19. října 1988 

Formosa 
originál v čínštině 

Když pomáháme dalším lidem, měli bychom říct: „Dělám to ve jménu Boha.“ Potom si 
nepřivodíme žádnou nepožehnanou odměnu nebo karmickou odplatu. 
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Evoluce 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 115 
22. března 1993 

Brisbane, Austrálie 
originál v angličtině 

Otázka: Drahá Mistryně, jedna otázka, která mi dlouhou dobu 
dělá starosti, je ohledně evoluce. S mojí omezenou znalostí o evoluci nevím, jak odpovědět studentům, 
které po mnoho let učím. Moje otázka je, jestli život na Zemi má mnoho forem a zda se vyvinul z našich 
běžných předků, nebo jestli Bůh stvořil všechny najednou? 

Jsem velice zmatená ohledně náboženství a vědecké znalosti. Pokud to stavím na náboženské víře, 
řekla bych, že Bůh stvořil všechno. Potom jdeme domů a spíme. Žádné další otázky. Ale pokud to 
vysvětluji vědecky, říkám, že my všichni sdílíme společné předky, rozvětvování, jak to předložil Charles 
Darwin. Takže s mými omezenými znalostmi nedovedu odpovědět. Říkala jsem mým studentům, 
že musím počkat na svoji skvělou Mistryni, která má znalost o Nebi. Možná potom vám to budu moci 
vysvětlit. 
Mistryně: Víte, náboženství a věda nejsou v rozporu. Jenom používají rozdílné terminologie. 

A někdy věda neukazuje nebo nenašla principy všech věcí, které tvoří základ. Například vědci 
by řekli, že stejné prvky existují ve vás a ve mně a jsou přítomny ve všech věcech – v rostlinách, 
stromech a všem ostatním. Náboženství, například křesťanství, by řeklo, že všechno je stvořeno 
z jedné substance Boha. A buddhisté by řekli, že všechno bytí má Přirozenost Buddhy. 
A taoismus by řekl, že jsme všichni jedno. Ale toto je stejné s tím, co říká věda, že prvky ve mně 
a ve vás jsou přítomné v rostlinách, stromech a všem ostatním. Ale co potom způsobuje, že se 
naše prvky pohybují, mluví a přemýšlejí? Ty prvky nezpůsobují, že by rostliny a stromy mluvily. 
A pokud bychom měli stejné prvky ve všech věcech, potom samozřejmě potřebujeme stejnou 
sílu k tomuto pohybu. Je to tak? Ano! Proto vlastně jsme všichni stvořeni z Boha. Můžete to 
nazývat Bůh nebo kosmickou energií, to je v pořádku. Na začátku byla pouze kosmická energie. 
Nenazývejme to Bohem nebo Přirozeností Buddhy. To mate příliš mnoho lidí. Budeme mluvit 
ve vědecké terminologii. Kosmická energie jenom v klidu odpočívala ve všech semínkách 
moudrosti a ve všech semínkách hmoty schopné k expanzi a růstu. Ale když kosmická energie 
pohnula něčím uvnitř sebe, potom všechna semínka vyrašila ven a stala se tím vším, co dnes 
existuje. Takže to můžeme nazývat Bohem nebo to můžeme nazývat Přirozeností Buddhy. 

Pokud neznáme zdroj našeho bytí, potom nežijeme podle kosmických zákonů, a to nám 
způsobuje problémy. Proto teď musíme meditovat a rozjímat, snažit se najít zdroj vší té 
inteligence. A když se k ní vrátíme nebo se s ní alespoň dostaneme do shody, náš život bude 
ve větší harmonii s kosmickým celkem, a proto budeme šťastní. Nebudeme mít žádné překážky. 
Nebudeme jezdit po všech místech, ale pojedeme po správné cestě správnou rychlostí. To vůbec 
není v rozporu s vědou. Ale možná věda neurčila sílu, která pohybuje všemi věcmi. 

Věda jenom mluví o hmotě, prvcích obsažených ve vás a ve mně a ve všech věcech. V tomto 
odkryli už velkou věc. Ale jak mohou použít vědeckou metodu na to, aby odhalili věci, které 
jsou bez hmoty? Toto je naše kosmická síla, která pohybuje vším, a my tzv. duše jsme částí toho. 
Částí této kosmické síly. 

Věci, které přijdou do bytosti, se odlišují podle toho, jak daleko byly od centrální síly, 
od tohoto kosmického vodního víru v době velkého pohybu. Proto se lišíme ve tvaru, velikosti, 
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energii, moudrosti a schopnosti se pohybovat a přemýšlet. (Potlesk) Proto se všechny věci vrátí 
k této centrální síle, a potom se budou vyvíjet. Pokud chtějí přijít blíže, musí být moudřejší, 
protože v centru je moudrost. Proto se vyvíjejí. To je důvod evoluce, víte. Musí se vyvíjet, stát se 
moudřejší, skvělejší, moudřejší, skvělejší, a potom se mohou dostat blíže k centru, protože 
centrum má velkou magnetickou sílu vsát všechny věci dovnitř, a potom je později vytlačit 
všechny ven, vyvíjejí se stále. 

Ale někdy bude tato kosmická síla také odpočívat a všechny věci se zastaví. A potom, když se 
znovu probudí, všechny věci začnou pracovat. To trvá po mnoho věků. Je pro mne trošku 
obtížné tyto věci vysvětlit, ale pokuste se jenom porozumět tomu, co říkám. 

Otázka: Pokud Bůh stvořil vesmír a Zemi, byl vesmír stvořen předtím nebo ve stejné době jako 
Země? 
Mistryně: Ve vesmíru je mnoho zemí. My nejsme jedinou. Můžete je navštívit! Proto vidíme 

mnoho UFO a takových věcí. Toto jsou skutečné věci. Existuje mnoho zemí, které vypadají jako 
naše, s lidmi a životem. Některé byly zahlédnuty vědci, ale oni je neodhalili, protože jim chybí 
dostatek důkazů, planety jsou příliš vzdáleny, a oni si nejsou jisti, co je co. Některé z těchto 
planet jsou velice podobné Zemi. Mají lidi jako my, s velkým zemědělstvím a tím vším. Jiné 
planety nejsou takové jako Země. Jsou to planety více duchovní, kde jsou lidé, ale jsou jako 
andělé, jsou neviditelní našim očím, očím vědců a očím všech dalekohledů. Proto je musíme 
navštívit v našem duchovním těle a použít naše duchovní oči, abychom se s nimi zkontaktovali. 
Toto vědci nedovedou udělat. Takže například včera a předevčírem mnoho lidí říkalo, že viděli 
nádherná místa, kostely a lidi, ale ne na Zemi. Můžeme cestovat v okamžiku na jakoukoli 
planetu, pokud dostatečně trénujeme. Ale to stejně není náš skutečný záměr. Ať se stane cokoliv. 
Netoužíme po určitých věcech. 

Otázka: Jak můžeme poznat náš záměr, být si jisti, co je naším smyslem? Když nás ostatní 
požádají, můžeme jim pomoci poznat jejich záměr v životě? Jakou práci tady máme osobně dělat? 
Mistryně: Zmiňovala jsem už někde, že jsme zde, abychom požehnali svět, abychom poznali 

naši velikost. Když známe naši velikost, jsme jedno s celým vesmírem, s celou kosmickou silou. 
A kdokoli s námi přijde také do kontaktu, má také požehnání od této kosmické síly. Země 
se bude více vyvíjet, tak jak bude více lidí jako my praktikovat a v tichosti žehnat světu naším 
duchovním požehnáním a moudrostí. To je náš záměr. Jinak co jiného si myslíte? Jsme tady 
proto, abychom jedli dvě nebo tři jídla denně, měli několik dětí, a potom zemřeli? To stejně není 
skutečný záměr! Nebylo by logické pro Boha, aby měl tolik problémů nás stvořit, potom nás sem 
dát na několik desetiletí a nechat nás zemřít v bídě, někdy s rakovinou, v agónii, s nemocemi, 
infarktem, atd. To není logické. 

Takže záměrem lidského života je poznání Boha. Poznat Boha znamená poznat naši vlastní 
velikost, poznat celou vesmírnou sílu, jejíž jsme my sami částí. Dokonce když říkáme částí, je to 
celek, víte. Například pokud by byl můj prst uříznut, potom by to byl jenom jeden prst. Ale když 
je spojen s mým tělem, stává se částí mého těla, patří mému tělu. I když říkám, že je částí mého 
těla, je to také celek mého těla. Proto jsme my částí kosmické síly, ale jsme také celkem, pokud 
jsme znovu spojeni. Ten malý otvor mezi je znovu propojen v době zasvěcení. Vrátíme se 
do nitra, přizpůsobíme se nitru, včleníme se dovnitř, a potom tvoříme celek s vesmírem. Proto 
žehnáme každému, kdo k nám přijde, aniž bychom na něho museli přikládat ruku nebo 
mu cokoli dělat. S kýmkoli sympatizujeme nebo jsme s ním pokrevně spřízněni, jsou zachráněni 
nebo jsou požehnáni určitým způsobem nebo jiným. Záleží to na jejich karmě a záleží to na naší 
lásce k nim. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Co smrad? 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 115 
19. února 1996 

Formosa 
originál v angličtině 

Manželé spolu žili dlouho a neměli děti, a nejspíše byli trošku 
osamělí. Takže manželka řekla, že chce psa, aby jí dělal 
společnost, a manžel řekl: „Psa? Já ti nejsem dost?“ Srovnával se 
se psem! Takže manželka řekla: „Och, ano. Ale to je jiné. 
Přemýšlím o něčem živém, víš? Může se mnou jít do obchodu 
a takové věci, když tady nejsi. Já tě miluji. Je to jenom tak, že pes je něco jiného. Nemůžeš se 
srovnávat se psem, ne?“ Takže manžel řekl: „Dobrá. Ale co bude jíst?“ „Och,“ řekla manželka 
„může jíst cokoliv. Psi jedí cokoliv.“ Proto jsou psy. Přesto se manžel zeptal: „A kde tedy bude 
bydlet?“ Manželka odpověděla: „Může zůstat s námi v domě, náš dům je dost velký.“ A manžel 
byl stále velice skeptický a váhavý a zeptal se: „Ale kde bude spát?“ Manželka odpověděla: 
„Může spát s námi v posteli, ne?“ Manžel se zeptal: „Dobrá, ale co smrad?“ Manželka řekla: 
„Dobrá, když jsem si na něj mohla zvyknout já, on si také zvykne.“ 

Test IQ 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

14. března 1996 
 Los Angeles, USA 
originál v angličtině 

Existuje přístroj, který byl někým vynalezen speciálně pro měření 
IQ. Takže když chcete vědět, jak inteligentní jste, jak vysoké IQ 
máte, musíte jenom dát vaši hlavu do otvoru stroje, zmáčknout 
knoflík a počkat na odpověď. Takže například, pokud Steve dá svoji 
hlavu do stroje, stoj může říct: „Steve, medituj víc! Tvoje IQ 
potřebuje více vitamínů.“ Potom přijde další osoba a vloží do stroje 
svoji hlavu, jeho prázdnou kancelář, a zmáčkne knoflík, a potom dá 

stroj pravděpodobně jinou odpověď. Je to velice přesné. Může vám říct, jak vysoké IQ máte, 
možná 1,9 nebo 140. Může vám říct, že máte IQ génia, a potom budete šťastní. Jednou se jeden 
člověk díval na lidi, kteří používali tento stroj, a řekl: „Vau! To je fantastické!“ Poslední věc, 
kterou z něj slyšel, bylo: „Och, vaše IQ je IQ génia.“ Byl tedy velice nadšen, dal svoji hlavu 
dovnitř a zmáčkl knoflík. Potom stroj dlouho mlčel, nakonec z něj vyšel zvuk: „Ooooch…“ 
A potom vyšel hlas, který říkal: „Nevtipkujte prosím. Nevkládejte do stroje kámen.“ 
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