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Malý vzkaz  
Pokud mluvíme o Bohu nebo o Nejvyšším Duchu, Mistryně nám říká, abychom používali 

originální termíny, které nerozeznávají pohlaví, abychom se vyhnuli dohadům o tom, jestli je 
Bůh on nebo ona. 

 V anglickém textu to je řešeno tímto způsobem:  
She + He = Hes (as in Bless) 
Her + Him = Hirm (as in Firm) 
Hers + His = Hiers (as in Dear) 
Příklad: 
 When God wants, Hes makes things happen according to Hiers will to suit Hirmself. 

Pozn. překladatelů: 
Toto ovšem v češtině bohužel nejde. Jelikož v českém jazyce s touto změnou souvisí i 

skloňování sloves, používáme pro jednoduchost v překladech mužského rodu. 
 

Jako tvůrce uměleckých děl, stejně tak jako duchovní učitelka, miluje Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai všechna vyjádření vnitřní krásy. Z toho důvodu také nazývá Vietnam jako „Au Lac“ a 
Taiwan jako „Formosa“. 

Au Lac je staré jméno Vietnamu a znamená „štěstí“. Název Formosa odráží mnohem lépe 
krásu ostrova a jeho lidí. Mistryně cítí, že používání těchto názvů přinese duchovní povznesení a 
štěstí ostrovu a jeho obyvatelům. 



 

Nejvyšší Mistryně 
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Poselství pro nové milénium 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 109 
28.listopad 1999 

Kapské Město, Afrika 
mezinárodní třídenní seminář 

originál v angličtině 

Když slyšíme o Africe, slyšíme o horkém, pálícím slunci, které zbarví kůži načerno během 
hodiny, o běhajících lvech okolo, atd., je to skutečně krásné. Vaše země se vyvinula tak rychle a 
dělá velký dojem. Když jsme projížděli městem, myslela jsem si, že jsme v New Yorku nebo 
v Los Angeles. Teď víte, proč jsem vás vzala sem – abyste se už více nebáli afrických legend. 
Dělají velice legrační reklamy o vaší zemi. Ve všech filmech, které byly natočeny v Africe, 
vidíme vždy džungle, lvy, Tarzana. To je skutečně pěkné. Byla jsem v Africe už předtím a byla 
jsem také překvapena, ale toto mne překvapilo ještě více. Jižní Afrika je skutečně 
modernizovaná, ve skutečnosti se příliš modernizovala. Dobrá, alespoň je tady minidžungle, 
takže ti, kteří očekávali v Africe džungli, se nebudou cítit zklamaní. 

Tajemství věčného života 
To je hezké a nádherné. Kyslík ze stromů vám způsobí, že se budete cítit dobře a vaše kůže 

vypadá dobře. Vypadám dnes mladší. (Potlesk) Mohli bychom žít napořád v tomto fyzickém 
těle. Ano, prakticky řečeno my bychom mohli, protože Bůh vytvořil toto fyzické tělo velice 
trvanlivé pro věčnost. Je to jenom tak, že my ho ničíme naším prostředím. Ničíme naše tělo tím, 
že ho přepracováváme, tím, že ho otravujeme různými druhy intoxikantů a unavujeme 
nenutnými aktivitami a vyčerpáváme mysl všemi druhy nesmyslných schémat a plánů a 

negativního myšlení. Když jsme v tak dobrém vzduchu a v dobrém 
prostředí s mnoha stromy a ty stromy vydávají kyslík jako 
obvykle, potom cítíte, že vaše kůže vypadá lépe. Podívejte se na 
sebe. Kůže vypadá mladší, hladší a póry jsou čistší. Kůže je 
zlepšená a naše vrásky mizí. Cítíte se zde lépe, čerstvější, máte 
více energie, jste posilněni a vaše kůže vypadá mladší, hladší a 
jenom se cítíte dobře. Cítíte se, jako byste zrovna měli koupel 
nebo si vzali povzbuzující látku, elixír nebo něco. To samo 
o sobě už způsobuje, že se cítíte dobře, a když meditujete, 
samozřejmě se cítíte mnohem lépe. 

My bychom skutečně mohli žít stále, dokonce v tomto 
fyzickém těle a tomto fyzickém světě. To je důvod, proč když 
čteme staré příběhy, jsme slyšeli, že někteří lidé žijí do osmi set 
let stáří a takové věci. V Číně žil Peng Tzuu do čtyř nebo pěti set 

let stáří. Někteří lidé to dělají stále v odlehlých oblastech světa, 
kde nemají příliš moc kontaminace a znečištění v ovzduší a jejich 
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10 News 109 
životy jsou jednoduché a jejich způsob života také. Žádný den není rušný a stresující, mají málo 
požadavků a jejich spokojenost je velká, takže více či méně žijí v nebeském světě ve fyzickém 
těle, a tak žijí déle. Někteří lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech Himálají, stále žijí do čtyř nebo 
pěti set let – není jich mnoho, ale jsou někteří… A dokonce i někteří v našich zemích v nížinách 
a běžných místech, čtete někdy v novinách, že někteří lidé žijí do dvou set let. Ano, jsou některé 
výjimečné bytosti, které žijí tak dlouho. 

Moje babička, matka mého otce, žila přes sto let. Měla sto pět, když zemřela, a byla ještě 
zdravá. Byla ještě silná, když odešla. Když jí bylo sto let, fotili ji a dali mi ten obrázek. Měla na 
sobě krásné šaty, oblečení lámů. Vypadala tak dobře a smála se tak zářivě. Pamatuji se, že její 
život byl velice jednoduchý a měla třináct dětí, můžete tomu věřit? Moje babička byla dobrá, ale 
můj děda, říkali mi, že to byl velký, velký přelétavý motýl. Měl rád květinky. Byl mobilní, létal 
okolo po květinkách. Takže pravděpodobně mám víc bratranců, než vůbec vím. Byl vysoký 
úředník, okresní šéf nebo venkovský guvernér (já jsem to zapomněla zkontrolovat), takže mnoho 
lidí ho mělo rádo, zvláště ženy. V dávných dobách, když jste byla žena nebo milenka nějakého 
vysokého úředníka ve vládě, potom jste byla „někdo“ velice prestižní, takže samozřejmě ho 
nemůžete obviňovat. Není to tak, že by on chtěl. Oni to dělali dobrovolně. A ve starých dobách, 
když jste měli mnoho žen, bylo to v pořádku. Byla jenom jiná tradice než nyní. Také v dávných 
dobách jsme měli systém matriarchální, jako mají dnes lidé Zulu. Máte tady stále tento systém? 
(Obecenstvo: Domorodci.) Domorodci mají. Je většina lidí stále domorodých? (Obecenstvo: Ne.) 
Ne, nyní se modernizovali. Stali se patriarchálními. To je špatné. To je největší chyba, kterou 
mohli udělat, skutečně. A já jsem doufala, že ještě v nějakém koutě světa stále zůstali u systému 
matriarchátu, protože to je nejlepší systém, který můžeme mít na naší planetě. 

Starodávná objednávka společnosti 
 V dávných dobách jsme měli tento systém všude. Ženy byly v čele. Staraly se o státní 

záležitosti. Rozhodovaly o velkých věcech pro zemi. Dělaly rozhodnutí v domě ohledně všech 
velkých záležitostí pro rodinu a děti. A manžel byl okolo a pomáhal – pomáhal dělat děti. 
V dávných dobách to byla vaše práce (Mistryně se otáčí na muže) nedělat nic, jenom opylovat, 
pohnojit, znásobit rasu lidských bytostí. 

Někdy později, mnoho, mnoho tisíc let později, jste se stali moudřejší – ne skutečně 
moudřejší, ale naučili jste se od vaší manželky, chytré ženy, jak řídit, jak se koncentrovat na 
věci, které máte v rukou, a jak řídit státní záležitosti. Nechci vás napadat, chlapci. Nenaštvěte se 
na mne. Jenom říkám historická fakta. Jsem si vědoma vašeho křehkého mužského ega. Jenom 
se pokouším dát vám kousek čisté objektivní informace, kterou vím. Pokud čtete historii, budete 
vědět, že říkám pravdu. 

Nevím o vaší kultuře nebo evropské kultuře, ale v mojí kultuře – kultuře Au Lac, v dávných 
dobách ženy byly v čele. Já si myslím, že některé země se tady rozcházejí a stále u toho 
zůstávají – jako v Tibetu, stále zůstávají při tomto matriarchálním systému. A ve vaší zemi zde 
některé tradiční kmeny Zulů stále takto zůstávají, a to je také dobré. Pokud byste studovali 
genetický systém žen a mužů, způsob, jak se ženy a muži chovají, způsob, jak se muži a ženy 
starají o věci, budete rozumět proč. Ženy jsou více citlivé, více dávají pozor na detaily, a cokoliv 
dělají, dělají to lépe, více ušlechtile a do většího detailu. To je důvod, proč Bůh svěřil ten 
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největší, nejvznešenější úkol – být matkou , ženě. To je velice těžká práce. Pokud by muži měli 
nosit dítě po devět měsíců, nevím, jestli by to unesli. Je to velice těžká práce vychovávat děti. 

Takže v dávných dobách jsme měli tento rozdílný systém, že ženy se staraly o všecko, co bylo 
důležité pro fyzické pohodlí celé rodiny a státu, a muži dělali fyzické práce, pomáhali ženě 
s těžkými věcmi – dělali všecko, co vyžadovalo svaly, a to, v čem byli lepší. Muži jsou toho 
schopni. Proto můžete vidět, že muž je více vyvinut. Geneticky řečeno, jsou vždy silnější než 
ženy, větší a mají větší svaly a ženy jsou křehčí, ušlechtilejší, více pozorné a koncentrované, 
když pracují. My dokonce máme rčení, které to doznává: „Za každým velkým mužem je vždy 
velká žena“. Dokonce i dnes. (Potlesk) 

Přirozené zvláštnosti mužů a žen 
Dávno tomu byli muži a ženy velice spokojeni, že žili společně vedle sebe, dělali, cokoliv 

k nim přirozeně přišlo. Například ženy jsou více křehké a inteligentní, takže se staraly 
o intelektuální záležitosti, a muži jsou více svalnatí, silnější a ochraňující, takže to dělali, a také 
muži mají schopnost oplodnit ženské nitro, vajíčka, a tak pracují společně dobře, a nebyly tam 
vůbec žádné problémy. Svět byl v mnohem lepším stavu. Nemluvím pouze o fyzickém pohodlí, 

duchovně a emocionálně byl svět lepším místem k životu, 
protože ženy řídily s více přirozeným smyslem a láskou. Ženy 
byly symbolem lásky, a to stále jsou. To je důvod, proč jsou 
tisíce písní napsány o matkách a těžko nějaká o otci. Všechny 
písně o válkách, povzbuzující vojáky, aby šli vpřed k smrti, jsou 
napsány pro muže. Většina válek byla začatá muži. My jsme 
měli války od té doby, co muži začali řídit svět. Jděte zpět do 
historie a budete vidět, že mám pravdu. Stejně, není to tak, jako 
dívat se na muže svrchu nebo něco takového. Muži jsou dnes 
rozdílní. Jenom říkám, jak se věci změnily během toho období 
historie a změnily také náš svět. 

Na začátku myslel každý na Boha jako na Matku, protože je 
to velice jednoduché, žena rodí děti, a tak je pro nás všechny 
přirozené myslet si, že náš Bůh byla Matka. Je to také 
v pořádku, pokud On je muž, kdo se stará? Ale co tím myslím, 
je, že v dávných dobách jsme automaticky oslavovali Boha jako 
Matku – Bohyni. A muži to také přijímali. Každý říkal: „Matka 
Bůh“, ale jako obvykle muži jsou někdy tvrdohlaví a někdy jsou 
žárliví a egoističtí, takže začali přemýšlet, proč by ženy měly 
řídit všechno, proč by ženy měly být vyvýšenou rasou – tak jako 
nyní ženy přemýšlejí, proč muži by měli být vyvýšenými a proč 
by se k nim mělo přistupovat jako k druhým ve společnosti 
v dnešních dnech, získat nižší (horší) práci nebo i nižší plat 
dokonce za stejnou práci. To se stalo dříve, ale opačně. 
V dávných dobách muži nebyli placeni a ženy se staraly 
o všechno. Muži jenom pomáhali s čímkoliv, co bylo na nich 
požadováno, většinou těžká práce. Někteří z mužů s tím nebyli 
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spokojeni, zvláště muži, kteří dobře nevypadali a neměli ženu, která by je milovala a běhala 
za nimi. Předtím žena běhala za mužem. Ona byla tím, kdo se ucházel, kdo si vybíral, kdo bude 
ten, kdo například oplodní její vajíčka. Ona by si ho vybrala a potom by si ho vzala a dala mu 
všechno, co by potřeboval – věno, šperky, nářadí a lopaty, takže on byl šťastný a stavěl pro ni 
domy – tak jako to dnes muži pro ženy dělají. 

Nespokojenost v Ráji 
Někteří muži se ale začali cítit frustrovaní a chtěli řídit, takže začali kousek po kousku jejich 

cestu k moci různými prostředky a nakonec uspěli. A od té doby vedli válku proti ženám, 
pokoušeli se tak důrazně říci ženám, že jsou špatné, že jsou podřadné a nemohou udělat mnoho, 
například, že se nemohou stát Buddhou. Dokonce v Buddhovství se stali nadřazenými. Nevím, 

proč je tomu tak, že mnoho z nás tomu stále věří, včetně žen. Je to velice 
nesmyslná teorie, ale nicméně se naše společnost a náš svět zhoršily 
duchovně, emocionálně a morálně díky této víře, díky diskriminaci, protože 
říkají, že muži jsou lepší než ženy, nebo dokonce, že ženy jsou lepší než 
muži. 

V dávných dobách, protože muži byli fyzicky fit, byli určeni pro těžkou 
práci, a to je v pořádku. Ženy byly více křehké, byly více přemýšlivé a dělaly 
intelektuální práci. To je také v pořádku. Ale potom říkat, že muži jsou lepší 
než ženy, není pravda, protože řečeno biologicky – obojí mají stejný mozek a 
všechno stejné. Ale většinou jsou ženy citlivější, myslí více do hloubky, 
do větších detailů a mají více zdravého rozumu. To je normální, protože muži 
se vyvinuli jinak než ženy. Bůh to tak udělal. Bůh dal mužům výhody svalů a 
ženám intelekt. Protože už jsou slabé, kdyby neměly inteligenci a více 
intelektuální síly, byly by velice, velice znevýhodněny. Pokud by muži a ženy 
zkombinovali své výhody, byl by to perfektní tým. Není to tak, že je někdo 
lepší než druhý. Je to jenom jiná práce, jako když někdo je určen pracovat 
v kanceláři a jiný, který je silnější a má více talentu k budování, je určen 
k práci venku, ke stavění domů. Někdo musí něco dělat. 

Není to tím, že muži řídili, že udělali svět horší. Je to proto, že se snažili 
velice důrazně snížit ženy a nevyužívají inteligence ženského aspektu, a to je 
důvod, proč se svět připravil o hodně věcí. Místo toho, aby se naše společnost 

dívala na ženy svrchu nebo je ponižovala, měla by je povzbuzovat a využít jejich talentu, jejich 
inteligentních sil a jejich lásky – neomezené síly lásky ženy, aby se starala o tuto planetu. Potom 
by náš svět byl mnohem, mnohem lepším místem k životu. 

Ženy jsou schopnější v překonávání než muži – v překonávání potíží a obtížných situací a 
mohou vymyslet mnohá řešení lépe než mnoho mužů. Jenom se tak narodily a muži se narodili 
mnohem silnější, více ochraňující a dávající. Každý je jiný, to je vše, a my se pro změnu 
můžeme stát mužem či ženou znovu a znovu. Neznamená to, že tato zvláštní rasa byla stále 
ženami a tato zvláštní rasa bude napořád muži. Zde není potřeba říkat, že ženy jsou lepší než 
muži nebo muži lepší než ženy. Kdykoliv se narodíte v těle muže, jste takto, a když se narodíte 
v těle ženy, potom se stanete tamtím. Vy si pro změnu vyzkoušíte sílu intelektu nebo sílu svalů. 
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Ve skutečnosti my jsme všichni my, muži nebo ženy. Je to jenom ego, které přichází mezi to. 
Mužské ego přichází mezi to nyní, stejně tak jako v dávných časech. Muž je silný, ochraňující, 
má svaly, cítí se špatně, když mu malá žena říká, co má dělat, cítí, že by jí měl říci co dělat, ale 
on nemůže, protože nemůže dělat příliš mnoho věcí najednou. Někdo musí organizovat a někdo 
musí vyplňovat ty příkazy. Bylo by to takhle lepší. Takže žena, které chybí fyzická síla, by byla 
více koncentrována na proces myšlení, proto by ona přišla s více dobrými nápady. Muži, kteří 
jsou zaneprázdněni tím, že přemisťují věci, staví domy, ochraňují děti, bojují s medvědy a tygry, 
samozřejmě nemají čas myslet, takže nevyvíjejí příliš tuto oblast. 

Bůh dal mužům sílu těchto druhů věcí – ochraňování a práci s budováním, a ženy, které jsou 
slabé, zůstávají doma a myslí – vymýšlejí plán co dělat a potom využívají mužskou sílu, aby to 
naplnila, a oba pracují perfektně. Nyní muži chtějí dělat opak, chtějí přemýšlet, takže kdo je ten, 
kdo bude vykonávat ty věci, kdo bude stavět domy nebo bojovat s tygrem? Vidíte, jak je to 
směšné? Užíváme našich slabých stránek místo toho, abychom využívali svých silných stránek, 
a nyní musí ženy bojovat s tygrem, ochraňovat děti a hlídat jeskyni, zatímco muži sedí a 
přemýšlejí a nevyužívají své svaly. Takže svět se stává převráceným na ruby. Věci nebyly 
udělány tak, jak měly být udělány. 

Ztráta Ráje 
Takže si dovedete představit, pomalu, pomalu se náš svět stává zaostalým. Slyšeli jste 

o „Zlatém Věku“. Zlatý Věk je, když věci byly udělány, bylo vykonáno a zařízeno tak, jak 
zamýšlel Bůh. Ale nevadí, je to v pořádku. Muži také mohou mít moc, ale neměli by podceňovat 
přínos ženské jemnosti a inteligence. Ženy jsou největšími pomocníky můžu a muži jsou 
největšími pomocníky žen. Bez jednoho nebo druhého nemůžeme žít. Ale teď už je příliš pozdě 
a jenom doufám, že svět se změní k lepšímu a půjdeme znova do Zlatého Věku. Možná budeme 
mít více královen, více žen prezidentek, více žen ministerských předsedkyň. Když se podíváme 
na některé země třetího světa, nevyvinuté země, jako například Pákistán a Nikaragua, ony měly 
první ministryni a prezidenta ženu. Pákistán je muslimskou zemí. Nemůžu tomu uvěřit! 
Muslimská země zvolila ženu první ministryní! To je zázrak všech zázraků ve světě. Měli 
bychom následovat tento příklad. V muslimských zemích se chovají k ženám obyčejně velice 
striktně – musíte se zahalit, nemůžete jít někam bez muže a nemůžete dělat to a nemůžete dělat 
tamto, ale oni si zvolili ženu první ministryní! Ona je skvělá. Musíme mít více takových. Stejně, 
není to o soutěžení mezi muži a ženami. Říkám vám to kvůli vám, abyste viděli, že bychom 
neměli měnit Božský záměr, a potom náš život bude nebem. 

Jak to, že od té doby, co muži řídí, se věci změnily? Není to pouze fyzická změna našeho 
světa a planety, je to záměr, je to proces myšlení, který se také změnil. Z Matky Bohyně se stal 
Otec Bůh. A otec je krutý otec, který trestá, který dělá pravidla, který dává přikázání a 
požadavky a který vytváří peklo – tak jako otcové, tak jak to dělají muži. Muži jsou striktnější a 
krutější. Oni více řídí než učí a povzbuzují, a ženy jsou více tolerantní, více učí a povzbuzují. 
Pokud děti dělají něco špatně, ženy mají větší trpělivost a věnují tomu více času, znovu a znovu 
a znovu říkají dětem, co je špatné, a nikdy se nevzdají, muži většinou nejsou vybaveni touto 
trpělivostí. To je způsob, jak nás Bůh stvořil. Není to vaše chyba, není to ničí chyba. Bůh stvořil 
muže a ženy jinak pro jiné práce. Je to jenom tak, že my to děláme opačně. My využíváme naše 
slabé stránky místo toho, abychom využívali stránky silné. Ženskou slabou stránkou jsou svaly. 
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Mužskou slabou stránkou je intelekt a trpělivost. Ale nyní muži využívají jejich intelekt 
a trpělivost, aby řídili svět, a ženy se snaží užít své síly, aby šly ven a pracovaly a soutěžily 
s muži. Takže samozřejmě náš svět nemůže být takový, jaký by měl být. 

Stejně to není jenom to. Je to myšlení, které všechno změnilo. Jak už víme, jak myslíme, 
to získáme, dříve nebo podějí. Všechno je vytvořeno pouze myšlením, protože my jsme Bůh. 
Pokud to Bůh chce, tak to bude. Bůh myslí, proto se to zhmotní. Stojí to tak v každé bibli. Proces 

myšlení byl změněn dramaticky, protože muži chtěli řídit svět tak, jak 
oni chtěli. Snažili se to změnit postupně po stovky tisíc let, aby vytvořili 
mužskou společnost. Snažili se mnoha způsoby tlačit ženy dolů, aby se 
cítily podřadně do takové míry, že dnes ženy věří, že to tak je. Mnoho 
žen stále věří, že jsou podřízeny mužům. Dokonce to mají zahrnuto 
ve všech náboženstvích. Aby to utvrdili a zesílili tento druh komplexu 
podřazenosti žen, užili náboženství, aby je potlačili dolů. A díky tomuto 
škodlivému myšlení náš svět degradoval ze Zlatého Věku do stádia, 
které zažíváme nyní. 

Myšlení je velice důležité. Myšlenka je velice důležitá. Když 
myslíme, například, že Bůh je matka, automaticky nám vystane dojem, 
že Bůh je tolerantní, Bůh je stále milující, tak jak matka bývá. Otcové 
byli vždy velmi, velmi přísní k dětem a stále jsou. Je to tak, jak jsme. 
To je důvod, proč většina dětí je blíže k matce než k otci. Je to tak, jak to 
je. Když se vrátíme a reinkarnujeme se jako žena, potom jsme rozdílní. 
Nikdo není vždy perfektní nebo vždy ženou. Není potřeba žárlit, ale 
lidské bytosti to nevěděli a stále to nevědí. Každý se snaží uzmout moc, 
a muži tím, že jsou silnější a mají větší svaly, vzali tuto přednost a 
zotročili si ženy pod svoji kontrolu. Od té doby jsme nezměnili tento 
systém. Možná, že ho nemusíme měnit, ale měli bychom přijmout ženy 
vedle sebe a mít respekt pro jejich moudrost a využít jejich výhody 
inteligence. Bylo by to pro nás lepší. Není to tak, že by měly být ženy 
lepší než muži nebo vládnout mužům. Není to tak, ale ženy mají 
neomezenou sílu moci a neomezenou vytrvalost a odolnost. To je důvod, 

proč mohou rodit a vychovávat děti a mohou podstoupit hodně věcí pro rodinu. To je důvod, 
proč matky byly milovány, respektovány a oceňovány od dávných časů. Tyto věci nemůžeme 
nutit děti dělat. Dělají to jenom proto, že vědí, že matka je dobrá. Takže dokonce když otec 
přinese domů peníze, děti stále milují a respektují více matku. Není to fér, co? Moc špatné! Kdo 
vám říkal, abyste chodili ven a přinášeli domů peníze? Měli byste zůstat doma. Měli byste dělat 
to, co chce žena. (Smích) Místo toho, abyste trvali na tom jít ven, řídit, jenom buďte partnerem. 
To bude lepší. 

Čemu věříme, to dostaneme 
Od té doby, co se změnil politický systém, jsme vždy více věřili v Boha muže, a od té doby 

jsme degradovali, protože jsme ztratili víru ve věčnou Boží lásku. V co věříme, to dostaneme. 
Věříme v trestajícího Boha. Věříme v peklo po životě. Věříme v hřích. A věříme 
v netolerantního Boha. Dříve to tak nebylo. Bůh stvořil nás lidi. Bůh nás nechal sestoupit 
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do tohoto světa a dělat cokoliv, co děláme, abychom se naučili stát se znovu Bohem, naučit se 
znovu oceňovat Boha. V tomto fyzickém světě a v tomto fyzickém těle se stáváme bezmocní. 
Jsme už velmi bezmocní. Už dost trpíme, takže už by tam nemělo být více potrestání, ne více 
zabíjení jeden druhého, ne více zneužívání jeden druhého, mentálně a emocionálně. Nic by 
nemělo být horšího, než už být ve fyzickém těle a bojovat o přežití. Ale když jsme změnili 
systém, změnili jsme stejně tak víru. 

Užíváme strach, abychom kontrolovali jeden druhého. Myslím ty, kdo jsou u moci, ti, kdo 
jsou negativní, špatní a frustrovaní, užívají strach. Tvoří Boha, z kterého jde strach, aby řídili 
jiné lidi, včetně mužů. Nemohou říci, že Bůh trestá pouze ženy, takže musejí říci, že Bůh trestá, 
pokud jste špatní, takže muži v to věří také. Ztratili jsme sílu pozitivního myšlení. Ztratili jsme 
sílu víry ve věčnou lásku, bezpodmínečného Boha, kterým On nebo Ona je. Protože si myslíme, 
že Bůh je někdo, z koho máme mít strach, Bůh má pro nás peklo, Bůh nás trestá,, a to všechno se 
stává pravdou v našem životě. Díky našemu strachu ze všeho, co děláme a považuje se za špatné, 
nebo o čem nám někdo řekl, že je špatné, cítíme strach, vinu, a potom si děláme starosti. 
Myslíme si: „Dobrá, budu potrestán. Jdu do pekla. Budu mít to a to.“ A tak to dostaneme a tak 
jsme to dostávali po celou dobu. 

Zneužití svobodné vůle 
Čím více lidí má strach, tím více negativního myšlení se shromažďuje a tím větší se ďábel 

stává. Má větší sílu, i když předtím na začátku vůbec neexistoval. Každý má dnes ďábla vedle 
sebe společně s Bohem. Byla to nutná postava, aby řídila a měla fyzickou sílu na této planetě. 
Takže vidíte, jak jsme ztratili nebe. To je důvod, proč bylo tak těžké vrátit se zpět znovu do Ráje. 
Svobodná vůle byla zneužita hrstkou frustrovaných, na ego orientovaných mužů, a potom 
změnili svět. Takže pokud si ztěžujeme na strašné podmínky na naší planetě dnes, měli bychom 
vědět proč. Bůh to nestvořil. Dal nám svobodnou vůli, a potom někteří z nás ji zneužili, obrátili ji 
a způsobili, že celá planeta myslí negativně a naprosto zapomíná na Boha. 

Vždy, když věříme, že je ďábel, to je čas, kdy jsme opustili Boha. Vždy, když věříme, že jsme 
vinni a budeme potrestáni, to je čas, kdy jsme opustili Boha. Vždy, když myslíme, že cokoliv, 
co Bůh stvořil, je špinavé nebo špatné, včetně sexu, v té době jsme opustili Boha. Nemyslím sex 
ve smyslu zneužívání, ale způsobem, že dva lidé milují jeden druhého. Ale bylo vám řečeno, 
že dokonce i to je špatné. Je to pro kontrolu. Je to nejmocnější zážitek lidstva, takže z toho 
udělali špatnost, aby mohli řídit lidi. 

Jak znovu získat Ráj 
Udělat ze světa znovu Ráj není jednoduchá otázka, alespoň nyní víme, co je špatně. Mezi 

námi to můžeme změnit. Žena by se měla na sebe dívat jako na Bohyni, jako na vůdce rodiny. 
Muž by se na sebe měl dívat jako na ochránce slabých, milovaných a necítit se podřadně ohledně 
své neschopnosti myslet v drobných detailech, tak jak to dělají ženy. Žena by neměla mít strach 
z muže díky jeho svalům, ale milovat ho, také ho ochraňovat svou láskou, ochraňovat jeho 
emoce a pocity a umožnit mu, aby se cítil mužem, tak jak je. My jsme obojí lidské bytosti. Jsme 
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obojí inteligentní. Jsme moudří a silní různými způsoby a měli bychom pracovat vedle sebe, 
místo abychom soutěžili jeden s druhým o autoritu, tak jak to některé rodiny dělají. 

Jakmile se muž ožení se ženou, je to tak! On si myslí, že je jí nadřazen, a já nevím proč. 
Předpokládejme, že my nevěříme, že žena je obdařena větší intelektuelní silou a inteligencí, aby 
řídila věci. Předpokládejme že tomu nevěříme, měli bychom alespoň věřit, že alespoň muž a 
žena jsou stvořeni stejně. Pokud si muž myslí, že je nadřazený ženě, nevím, jaký je mezi nimi 
rozdíl. Je tady pouze malý rozdíl. Není velký a dnes to můžeme také změnit. (Smích) Můžeme jít 
na operaci a udělat muže z ženy a udělat ženu z muže, takže já nevím, proč je všechna tato 
diskriminace ohledně práce a takových věcí. V mnoha zemích jsou dnes ženy stále méně placeny 
než muži. Nemělo by to tak být. Všude je na ženy pohlíženo shora. To je důvod, proč náš svět 
není dobrý, jak by měl být, díky myšlení. Takže alespoň mezi námi, doufám, že si pamatujeme 
z dneška, že Bůh je vždy milosrdný – ať je to muž, nebo žena – já se nestarám. Není taková věc 
jako pomstychtivý nebo žárlivý Bůh. Pokud je takový Bůh, nepotřebujeme ho uznávat. Nejsme 
takoví už my sami? Potřebujete oslavovat jinou žárlivou lidskou bytost? Ne! 

Protože myšlení bude ovlivňovat celou planetu, i když naše skupina je možná malá 
v porovnání s populací tohoto světa, naše myšlenky nejsou malé. Společně můžeme udělat 
rozdíl, pokud naše myšlení je koncentrováno stejným směrem. Pokud tato takzvaná koncentrace 
myšlenkové síly může pomoct přemoci jiné koncentrované skupiny negativní síly, potom 
můžeme zlepšit svět. To je také náš záměr být zde na tomto semináři, protože můžeme změnit 
budoucnost. Nezáleží na tom, jak špatná je současnost, mohli bychom ji změnit, protože máme 
svobodnou volbu změnit budoucnost. 

Osud je pouze pro současnost a stejně ho také můžeme změnit a udělat ho jiný, zobrazit ho 
pouze ve snech, aby se zjevil pouze v iluzích. To je kouzlo Boha, ne černá magie nebo bílá 
magie. Je to magie změny iluze, ne vytvořit iluzorní věc ze vzduchu nebo něco takového, ale 
změnit existující iluzi a udělat ji jinou. Máme tuto sílu dělat to jenom tím, že budeme myslet, 
jenom tím, že víme, že to tak bude. Vezme to čas. Takže pro některé z nás je to jednoduché. 
Pro některé z nás je to stále velice těžké, ale můžeme to udělat. 

 

Už jste viděli Boha? 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 109 
20.května 1993 

Brisbane, Austrálie 
originál v angličtině 

Otázka: Mistryně Ching Hai, viděla jste Boha? 

Mistryně: Ano, vidím Boha kdykoliv, stejně jako vidím vás. Všichni mí žáci vidí Boha 
na nějaké úrovni nebo vidí Ježíše, Buddhu nebo indické Svaté, nebo jiné Svaté, a mluví k nim, 
učí se od nich. Oni jsou zástupci Boha a my také můžeme poznat Boha přímo. 
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Panna Marie 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 109 
30.prosince 1999 
Bangkok, Thajsko 

Otázka: Existuje požehnaná Panna Marie? Já pocházím z Irska, což se předpokládá, že je zcela 
náboženská země. Předpokládá se, že se zjevila v Irsku a Lurdech. Hodně lidí věří, že ona existuje, 
a věří v její sílu. Jenom jsem přemýšlela, jaký je váš názor. 
Mistryně: Když lidé vidí nějaké zjevení, protože jsou v katolické zemi nebo křesťanské zemi, 
domnívají se, že to je Panna Marie. Nicméně Ona může také existovat, a proč ne? Panna Marie 
ve skutečnosti nemusí být osoba. Je to síla Vesmíru nebo možná anděl, který může také 
předstírat zjevení Panny Marie, aby požehnal lidem. Možná děti nebo lidé, kteří viděli tu vizi, 
byli čistí v srdci a upřímně se modlili, takže anděl, duchovní vnitřní Mistr, nebo kdokoliv, se nad 
nimi slitovali a zjevili se, aby jim prospěli, aby jim přinesli štěstí nebo je požehnali. Je to jenom, 
jako když vy meditujete, někdy vidíte Ježíše, Buddhu a ty všechny. 

To se stává, ale je to tak, že to je zřídka. Můžete vidět, jak zřídka to je v náboženském světě, 
když jenom jeden nebo dva vidí Svatou Marii tady a tam. My to tady vidíme často, v naší 

skupině, ale protože děti nebo kdokoliv, kdo viděl vizi, byl tam, 
mysleli si, že Svatá Marie se zjevila tam, ale to není pravda. 

My můžeme vidět Svatou Marii kdekoliv – dokonce 
i u nás doma. Někteří z našich praktikujících při meditaci 
vidí Ji nebo Ježíše, nebo Buddhu, ale to neznamená, že se 
tam Oni zjevili. Je to proto, že vy jste se dostali do jiné 
dimenze a viděli jste je v tom okamžiku. Ale 
samozřejmě děti to nemohly vysvětlit, protože ony 
nevěděly, jak to vysvětlit, nebo kdokoliv to viděl, 
neměl moc duchovních zkušeností. Byli jenom 
požehnaní vizí jednou nebo dvakrát. 

Protože přicházíte do mé školy a já vám to 
vysvětluji, když to vidíte, víte, co to je. Můžete 
dokonce získat tu vizi znovu, protože víte jak. Vidíte, 
jak zřídkavé to je? Osoba křesťanské víry viděla Marii 
v Lurdách a každý z celého světa tam proudí, protože 
je to tak zřídkavé pro křesťany vidět Ji, nebo pro Ni 

zjevit se v Irsku, nebo kdekoliv. Takže já jsem 
slyšela, že ona se zjevila pouze na třech nebo 
čtyřech místech na celém světě. Víte, kolik 
milionů věřících křesťanů je na této planetě? 
A pouze několik, tři nebo čtyři, Ji viděli. Tak 
zřídkavé to je. A my to považujeme 

za samozřejmost, že vidíme Ježíše, a často! Ne, není 
to složité. Je to také důkaz, protože je to tak zřídkavé. 
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Trvá mnoho životů získat ženské 
tělo 

 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 109 

5.říjen 1998 
Florida, USA 

originál v angličtině 

Trvá to dlouhou dobu praktikování, abyste získali ženské 
tělo. To je důvod, proč muži nerozumějí, proč ženy jsou 
někdy tak citlivé a starají se o tolik věcí. Oni se nestarají 
a nerozumějí. Někdy jindy budou rozumět. 

Ve skutečnosti duch není mužský nebo ženský. Abyste 
byly ženou, trvá to dlouho praktikování. Lidé říkali, že ženy 
se nemohou stát Buddhou, ale je to naprosto naopak. Ženy 
jsou blíže k buddhovství. Pokud znáte sami sebe a pokud 
užíváte vaše ženské kvality pro nějaký vyšší záměr, dostanete 
se tam rychleji. Vy máte přesnost, máte pozornost, citlivé 
vnímání a běžný zdravý rozum, takže cokoliv chcete, 
to dostanete. To je důvod, proč se muži žen obávají. 

Byly jsme trénovány mnoho životů, abychom získaly ženská 
těla, abychom byly ženami a měly všechny tyto milující, citlivé 
kvality lidské bytosti. Muži nejsou ještě tak zušlechtěni. Mají skvělé 
kvality. Mají jiné věci, ale nejsou tak zušlechtěni. Nedosáhli toho konečného bodu, a to je důvod, 
proč je mnoho věcí, kterým nerozumějí ohledně žen a života. Oni jsou více pro obecný, větší 
obraz a ženy jsou více pro detaily a vidí všechno. Muži mohou být velice slepí. Celá „lednice“ je 
plná, ale oni nemohou najít nic k jídlu. (Smích) Muži nejsou tak citliví ve svých pocitech a svém 
pozorování věcí kolem sebe. Proto opomíjejí mnoho věcí. To je to, co způsobuje bolest ženám a 
jejich vztahu – díky jejich bezohlednosti. Oni jenom nevědí. Oni nechtějí být hrubí, být špatní, 
být krutí nebo být přehlíživí. Oni jenom nerozumějí. Potřebují mnohem více tréninku v mnoha 
dalších životech. 

Takže pokud vám někdo řekne, že ženy jsou podřadné nebo se nemohou stát Buddhou, je to 
známka největší neznalosti. Oni nerozumějí, jak pracují zákony vesmíru. Nerozumějí, přes kolik 
životů lidská bytost musí projít, jak mnohým tréninkem musí duše projít, aby se stala ženou. 
To je důvod, proč takhle mluví. 
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Perly moudrosti 

Vnější využití vnitřních světových zkušeností 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 109 
9.května 1998 

Korea 

Veškeré znalosti medicínských vlastností bylinek a dovednost meditativních zážitků, včetně 
Tai Chi Chuan nebo Hatha Yoga, pocházejí z vyšší úrovně vědomí. Když jogín medituje, on to 
někdy dělá přirozeně sám o sobě. V některé úrovni, ne v nejvyšší úrovni, se tělo najednou pohne, 
nebo něco takového. To je důvod, proč vidíš chrám tancovat a všechno to. To všechno pochází 
z meditativních zkušeností. Později to lidé zapsali a potom se to stalo populární ve fyzickém 
světě. Podobně je to také s hudbou, flétna, harfa, atd., všechno to pochází z nitra. Potom později 
v dávných dobách lidé přišli zpět a snažili se to napodobit, komunikovat jeden s druhým, aby 
poznali úroveň jeden druhého, a také jako suvenýr. Proto vnější hudba obveseluje lidi a také lidi 
léčí. Někdy, když jste unaveni a nemůžete sami meditovat, když posloucháte nějakou hudbu a 
meditujete současně, nebo to necháte hrát na pozadí, nebo se sluchátky, potom se budete cítit 
klidní po několika hodinách. Ale Quan Yin vás uklidní po deseti nebo dvaceti minutách. 
 
 

Kvalifikace pro pohodlnou metodu 
 

 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

1.ledna 2000 
Bangkok, Thajsko 

 
1. jen lidé starší 16-ti let se mohou učit 
pohodlnou metodu 
2. musí zůstat čistými vegetariány aspoň 
deset dnů v měsíci nebo více, jak je to jen 
možné 
3. mohou meditovat jen půl hodiny 
denně – ne více 
4. měli by rozumět učení Mistryně 
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Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 109 
20.května 1993 

Brisbane, Austrálie 
originál v angličtině 

 
 
 
Pokora nepřichází z názvu „velice pokorný“; přichází z nitra. Když všichni zjistíme, že jsme děti 
Boha a my a Otec jsme jedno, tam skutečná pokora začíná. 

 
 
 

Zasvěcení slouží k tomu, že vám připomene vaše vlastní největší dědictví, a potom můžete 
užívat vašeho vlastního pokladu každý den místo toho, abyste spoléhali na jakéhokoliv Mistra 
vůbec, ať mrtvého, nebo živého. To je hlavní záměr naší meditační praxe a není žádný jiný 
záměr kromě toho. 

 
 
 

11.dubna 1993 
Colorado, USA 

Není konec všemu tomu „dělat a nedělat“. Užijte vaši moudrost a čistotu, abyste dělali vaši práci 
a jednali podle toho, viděli sami sebe, že vy jste čistí stále. To je důležité. 

 
 

 
Vždy recitujte Svatá Jména a žádejte o vnitřní vedení, jestli to, co děláte, je správné, a meditujte 
nad tím, jestli jste na pochybách. 

 
 
Musíte být flexibilní. To je důvod, proč potřebujeme moudrost a lásku, ne pouze pravidla a 
zákony. Zákon lásky přesahuje vše. Dělejte věci s láskou, s čistotou a moudrostí. To je vše, 
co od vás žádám. 

 
 
 

19.listopadu 1989 
Brazílie 

originál v čínštině 
Děláme věci proto, že potřebují být udělány. Děláme věci, abychom sloužili jiným, ne abychom 
uspokojovali své vlastní pocity. Tímto způsobem neztratíme naši moudrost. 
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http://www.chinghai.cz © SUMA Ching Hai               chinghai@chinghai.cz 
 +420 / 608 265 305 čeština, angličtina       +420 / 2 61 26 30 31 čeština, vietnamština 

 

http://www.chinghai.cz/
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/
ftp://ftp.godsdirectcontact.org/pub/


Nejvyšší Mistryně Ching Hai       23 

Speciální interview – Metoda 
Quan Yin 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
 News 110  

Rozhlasové interview „SAFM“ „Žena dnes“ 
2.prosince 1999 

Kapské Město, Jižní Afrika, 
originál v angličtině 

Navrátit se ke „Slovu“ Boha, abychom se vrátili k našemu původu 

Reportérka: Náš další host byl popsán jako „žijící osvícený svatý“. Říká se, že ona překročila hranice 
a představy o duchovnosti. Jako mladá osoba strávila svůj život hledáním způsobu, jak pomoci světu 
od bolesti a nemoci a utrpení v Červeném kříži a těm, kteří to potřebují. Vlastní cestou v Himálaji nakonec 
dosáhla toho, co je známo na Východě jako „úplné osvícení“. Od té doby učila ostatní síle Metody Quan 
Yin a přes Meditační asociaci organizovala podporu pro trpící lidi a společenství po světě. Co ona 
popisuje jako její skromné úsilí, bylo mezinárodní komunitou oceněno cenami, mezi nimi „ocenění 
světový duchovní vůdce“ a ocenění „za propagaci lidských práv“. 

Ona je právě nyní v Kapském Městě jako součást parlamentu světových náboženství. Jsme velice 
potěšeni, že máme Mistryni Ching Hai na telefonu. Řekněte mi, jaké je poselství, které jste s sebou 
přinesla do tohoto parlamentu světových náboženství v Kapském Městě? 
Mistryně: Je to odnepaměti stejné – že máme Boha uvnitř nás, a když je Bůh uvnitř nás, 
je snadné Ho najít. A pokud bychom zapomněli jak, mohu jim to ukázat. 

Reportérka: Já si myslím, že jedna z věcí, které máte v plánu lidem ukázat, zatímco jste zde, 
je meditace Quan Yin. Můžete vysvětlit, co to je a jak se to liší od jakéhokoli jiného druhu meditace? 
Mistryně: Je to starodávná metoda, která byla zapomenuta mnohými z nás, ale byla vždy 
obnovena v různých zemích. Někteří šťastní lidé jsou schopni se s ní znovu spojit. „Quan Yin“ 
je ve skutečnosti jenom čínské jméno pro „Slovo“ v Bibli. „Slovo“ je mluvené slovo Boha a také 
znamená energii, vibraci nebo melodii Nebe, která tvoří všechny věci a ke které se všechny věci 
navrátí. Takže abychom se navrátili, odkud jsme přišli, musíme spoléhat na toto „Slovo“ nebo 
vibraci Nebe, která tvoří všechny věci. Odtud jsme přišli, a „Quan Yin“ znamená rozjímání nad 
tímto „Slovem“. 

Reportérka: Zmínila jste, že toto „Slovo“ je v Bibli, a já věřím, že když jste byla dítě, byla jste 
vychovávána podle obou principů – buddhistického a křesťanského. 
Mistryně: Ano. 

Reportérka: A jak zvládáte se vyrovnat s oběma? 
Mistryně: Je to tak, že jsem to hledala celý svůj život. Studovala jsem různé náboženské Bible 
a zjistila jsem, že ukazují na jednu stejnou Pravdu: že Bůh je uvnitř nás. My Ho nazýváme tisíci 
jmény, ale stále Ho můžeme najít v jedné jednotě, pokud víme jak. Existuje způsob. Jenom jsme 
ho zapomněli. 
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Osvícení trvá vteřiny 

Reportérka: Já vím, že Vy osobně jste nalezla osvícení v Himálajích. Řekněte mi, byl to velice dlouhý 
proces? 
Mistryně: Bylo to velmi dlouhé do toho bodu, ale osvícení trvá vteřiny. 

Reportérka: Skutečně? 
Mistryně: Ano. 

Reportérka: Takže ten skutečný moment, kdy se to stalo, byl jenom několik vteřin? 
Mistryně: Ano. A můžeme pokračovat být osvícenými každý den – více a více, pokud tomu 
dáme více úsilí. Budeme vědět více o Bohu, pokud jdeme hlouběji do nitra každý den. 

Reportérka: Kromě toho být Osvícenou Bytostí, další věc, kterou jste, kromě dalších jiných věcí, je, 
že jste umělkyně. Já věřím, že jste vytvořila velice krásné šperky. Jak to přijde, že práce zlepšuje Vašeho 
ducha? 
Mistryně: Ta nezlepšuje mého ducha. Je to tak, že můj duch byl zlepšen a potom přišla umělecká 
tvořivost. Jednou, když jsme dokonce jenom částečně osvícení, všechen nevyužitý talent a 
schopnost uvnitř nás bude probuzena. To je normální, protože máme Boha uvnitř nás. Bůh 
je probuzen, a potom můžeme dělat mnoho věcí. 

Bůh může být nalezen kdekoliv 

Reportérka: Je jedna věc, na kterou bych se Vás ráda zeptala velice stručně. Dosáhla jste osvícení 
v Himálajích. Je nutné jít někam do vysokých hor ve světě, nebo můžete najít osvícení v chatrči? 
Mistryně: Okamžitě, ano, a zde. Jsem zde, abych to nabídla lidem na jejich prahu. Oni nemusejí 
jít do Himálají, jak jsem to udělala já. 

Reportérka: Děkuji Vám velmi mnoho. Doufám, že si užijete Vašeho pobytu zde v parlamentu 
světových náboženství. 
Mistryně: Buďte požehnána, madam, a požehnána ať je vaše země. 

 
 

Rozhlasové interview 720 
„Věřte tomu, nebo ne“ 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
28.listopadu 1999 

Johannesburg, Jižní Afrika 
originál v angličtině 

Reportérka: Právě jdeme k dámě, o které jsem předtím mluvila, Nejvyšší Mistryni Ching Hai. V očích 
světa je viděna mnoha způsoby. Je viděna jako umělkyně, jako duchovní učitel, jako humanitární 
pracovnice a poeta. Určití lidé, kteří ji znají osobně, ji popisují ne jenom jako žijícího osvíceného svatého, 
plného moudrosti a soucitu, ale také jako někoho s ohromným smyslem pro humor. Jsme velice poctěni a 
velice potěšeni, že máme Nejvyšší Mistryni Ching Hai dnes večer tady. 

Jsem potěšena, že jste se k nám připojila v našem programu. Teď nejdříve ze všeho, protože jste sem 
do Jižní Afriky přijela nově, takže lidé o Vás ještě mnoho nevědí a možná nevědí o Vaší práci. Ráda 
bych, abyste popsala, co znamená být „Nejvyšším Mistrem“, a „Nejvyšší Mistr“ čeho? 
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Mistryně: Takto mě lidé v mojí skupině nazývají. Máme mnoho mistrů také v naší skupině, 
takže aby si nás lidé nepletli, oni mne nazývají „šéfem“ stejně tak jako „vrchní dozorce“. 
(Mistryně se směje.) 

Jediná cesta k Bohu je vnitř 

Reportérka: Řekněte nám o Vašem životě, protože Vy jste nenásledovala jedno určité náboženství, 
že ano? 
Mistryně: Máme jenom jedno náboženství. Takže rozdílná jména pro nás nedělají ve skutečnosti 
žádný rozdíl. 

Reportérka: Co tím myslíte? Co je tím jedním náboženstvím? 
Mistryně: Oslavujeme jednoho Boha. V různých náboženstvích Ho popisujeme různými jmény. 
To je podle toho, co vím. Takže není potřeba dělat žádné další náboženství nebo říkat, že já 
následuji jedno a zříkám se jiného.  

Reportérka: Takže co děláte? Co je Vaše poselství? Co je Vaše práce? 
Mistryně: Poselství je od Nejvyššího, ne ode mne jako osoby, ale od nejvyšší, nejmilovanější 
síly vesmíru. Protože my musíme poznat Boha. Posláním našeho příchodu sem je Ho poznat. 
Proto čím dříve to víme, tím lépe, takže můžeme najít mír uvnitř nás samých a můžeme vytvořit 
mír venku ve světě. 

Reportérka: Proč potřebujeme, aby nám to řekl někdo jiný? Je tolik náboženství. Je tolik kněží, 
imámů, rabínů, je hodně druhů lidí – proč Vy? 
Mistryně: Každý dělá nějakou skvělou práci rozdílným způsobem. I kdyby bylo více lidí jako já, 
pravděpodobně to stále není dost pro připomenutí našim bratrům a sestrám, že my bychom 
neměli zapomenout na Boha, protože to někteří z nás dělají. A nejenom připomenout slovy nebo 
pusou, ale měli bychom jim také ukázat Boha tváří v tvář, aby mohli věřit a upamatovat si Ho a 
znova být šťastní. Metoda Quan Yin je nejsnazší cesta k Bohu. 

Reportérka: Jak ukážete někomu Boha tváří v tvář? 
Mistryně: „Bůh“ je abstraktní pojem, jak se nazývá náš Stvořitel, Nejvyšší. Mohli bychom Ho 
vidět způsobem, jak Ho viděl Mojžíš, jak Ho viděl Ježíš, Svatý Jan a jak Ho viděli další dávní 
svatí Mistři. Když se nám uvnitř Bůh zjeví v naší nebeské vizi, můžeme Ho vidět jako světlo, 
zářící světlo, jako tisíce sluncí. Nebo Ho můžeme slyšet mluvit Hlasem silným jako hrom, jako 
velké vlny oceánu, atd. Je tam toho mnohem více, když ztišíme naši mysl a jdeme do Království 
Boha uvnitř nás samých. Můžeme zažít mnohem víc ohledně Boha. On se zjevuje mnoha 
rozdílnými způsoby. 

Reportérka: Jak přivádíte lidi k tomuto odhalení – k tomuto porozumění? 
Mistryně: Já nemusím brát lidi do této úrovně, protože my všichni máme Království Boha uvnitř 
nás samých, jak je to řečeno v Bibli. V momentě, kdy zklidníme naši mysl speciálním 
způsobem – existuje metoda, jak ztišit mysl rychleji než jiné způsoby – a naše metoda je 
nejrychlejší způsob, jak si můžete ztišit mysl a připomenout si Království Boha. Přihodí se to 
většinou okamžitě. 

Reportérka: Jak to děláte, Mistryně Ching Hai? 
Mistryně: Nejsem to já, kdo to dělá. Je to Otec, který užívá tento fyzický nástroj. Pokud je někdo 
připraven a chce jít znovu k Němu, potom On to jenom udělá. Znovu spojí Sebe s Ním uvnitř 
nás. 

Reportérka: Vypadá to jednoduše. 
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Mistryně: Ano, je to absolutně jednoduché, madam. 

Reportérka: Proč je tolik lidí, kteří bojují s vírou? 
Mistryně: Já to vím. Je to proto, že neznají nejjednodušší způsob. Můžeme bojovat tisíce let, 
a nevidět Boha, ale pokud Ho známe, potom je to vteřina, zlomek vteřiny. 

Reportérka: Řekla jste, že znáte způsob. Jak ho může člověk znát? 
Mistryně: Některý člověk, který zná ten způsob, nám ho ukáže. 

Reportérka: Například? 
Mistryně: Například já znám ten způsob. Já mohu ukázat lidem způsob, jak se koncentrovat, 
způsob, jak se znovu napojit s Námi samými, s největším Bohem. 

Odkud jinud bychom měli přijít než z Nebe? 

Reportérka: Mluvila jste o Bibli, ale pozadí, co jsem o Vás četla, říká, že ve skutečnosti Vy nejste 
křesťanka, Vy nejste buddhistka, nebo cokoliv, ale citujete Bibli. 
Mistryně: Já jsem věřící ve všechna náboženství, protože jsem zjistila, že podstata všech 
náboženských svatých písem ukazuje na jednu věc – a to je, že my máme jednoho Boha. 
My dokonce nepotřebujeme Bibli, abychom toto věděli. Musí existovat Stvořitel pro všechny 
krásné věci, které vidíme našima očima. Ale je více krásných věcí, které můžeme vidět našima 
duchovníma očima. 

Reportérka: Například? 
Mistryně: Například můžeme vystoupit do nebe a vidět, že scenérie, život a bytosti tam jsou 
tisíckrát krásnější. 

Reportérka: Jak to poznáme? Kdo tam byl a přišel zpět a mluvil o tom? 
Mistryně: My tam můžeme jít kdykoliv. Já myslím ti, kdo praktikují tento způsob nebe. 
Je způsob, jak tam jít zpět. To je cesta, odkud jsme přišli. Pokud jsme přišli z nebe, musíme být 
schopni jít tam zpět. 

Reportérka: Ale jak víme, že jsme přišli z nebe? 
Mistryně: Můžeme si to dokázat tím, že se tam půjdeme zpátky podívat. Odkud jinud bychom 
přišli? (Mistryně se směje.) Kdybychom nepřišli z nebe, odkud bychom přišli? Měli bychom 
přijít z pekla? Jsme děti Boha. Ježíš nám to říkal. Buddha nám to říkal. Mohamed nám to říkal. 
My si to dokonce můžeme dokázat. Pokud nás Bůh stvořil, jsme děti Boha. Musíme přijít z nebe. 

Reportérka: Je mnoho lidí, kteří nevěří v Boha a kteří nevěří, že nás Bůh stvořil. 
Mistryně: Správně. Dobrá, já se nehádám s těmito lidmi. Dříve nebo později budou muset věřit. 
Možná věří v jejich srdcích, ale nechtějí to připustit. Někdy je to móda být odlišný. To je 
v pořádku. 

Reportérka: Dobrá, já chci jít zpět k linii. Mluvím s Nejvyšší Mistryní Ching Hai, která navštívila 
parlament náboženství. Je velmi dobře známou mluvčí. Cestuje po světě a mluví o osvícení, mluví 
o Bohu a snaží se přesvědčit lidi a ukázat jim způsob, že oni také mohou zažít Boha. 

Reportérka: Sestro, já nevím, jestli jste slyšela myšlenky volajícího? 
Mistryně: Moc ne. 

Reportérka: Co v zásadě říká, je, že nezáleží na tom, jaký mýtus stvoření si vyberete pro víru nebo 
pro to v něj věřit, staré příběhy, nebo cokoliv, Stvořitel existuje v každém z nás a my Ho nebo Ji 
nalezneme naším vlastním způsobem. 
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Mistryně: Ano, to je správně. 

Poznat Boha je jednodušší než dýchání 

Reportérka: Takže budete mluvit a pořádat semináře – jaký druh věcí budete dělat na seminářích? 
Mistryně: Pravděpodobně představím lidem jistou cestu do nebe. Pokud lidé mají zájem a jsou 
připraveni poznat jejich Původ, poznat svého Otce nebo Matku, potom jim to ukážu prakticky. 
Sedneme si společně a necháme Boha uvnitř nás zkontaktovat se znovu jeden s druhým. 

Reportérka: Zní to, že je to velice snadné! 
Mistryně: Madam, věřte mi, je to snazší než dýchat. 

Reportérka: Já tady hraji „ďáblova advokáta“, rozumíte. 
Mistryně: Ne, ne. Je to v pořádku. Prosím, ptejte se na cokoliv. 

Reportérka: Je tady mnoho tisíc lidí, kteří poslouchají a kteří možná říkají, že věci, které říkáte, 
by mohly být interpretovány jako arogantní. Vy znáte ten způsob. Proto můžete ten způsob ukázat lidem 
nebo říkáte „dělejte, jak to dělám já, a my všichni můžeme být zachráněni a jít do nebe“. Je hodně 
rozumových otázek. 
Mistryně: Bůh se s vámi nebude hádat nebo dokonce diskutovat. Jenom si sedneme a já vám 
řeknu: „Teď uvidíte Boha,“ a tak to budete dělat. Je to tak jednoduché. Bible říká, že Království 
Boha je uvnitř vás, ano? 

Reportérka: Ano. 
Mistryně: Bible říká, že my jsme chrám a Duch Svatý žije uvnitř nás, takže kdo jiný tam je 
kromě Boha? Když Bůh žije uvnitř vás, není jednoduché Ho najít? On už tam je. 

Reportérka: Ano, pokud věříte v Bibli. Co lidé, kteří preferují věřit v Korán nebo v „bhavagad ghita“, 
atd.? 
Mistryně: Je to stejné, madam. Ukazuje to na stejné osvícení, poznání Zdroje nás samých. 
Můžete to nazývat Buddhou, Božstvím, Alláhem – na tom nezáleží. Je to stejně tak, jako 
nazýváme naše milé různými jmény – drahoušku, miláčku. A v různých jazycích dokonce užívají 
rozdílná jména. Nepřekládáme všechna tato jména, a potom se hádáme jeden s druhým, jestli 
Buddha je vyšší, nebo Kristus je vyšší. Ve skutečnosti oba tyto výrazy jsou hebrejské a 
sanskrtské termíny pro stejnou věc – „Osvícený Svatý“. 

Všechno je vyrobeno ze Slova 

Reportérka: Jedna z věcí, které děláte (čtu z Vašeho letáčku), Vy zasvěcujete upřímné duchovní 
žáky do meditace Metody Quan Yin. Toto bylo dokonce popsáno jako otevření oka moudrosti a náhlé 
nebo okamžité osvícení velkým Mistrem. Řeknete nám něco o meditaci Metodou Quan Yin? 
Mistryně: Quan Yin je jenom čínský výraz pro „Slovo“, vibrace, nebeský zvuk nebo melodii. 
V našem světském jazyce je to velice těžké sjednotit význam těchto věcí, takže bych se obrátila 
na Bibli, v které stojí: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo s Bohem, a to Slovo bylo Bůh.“ 
Všechno, co bylo vytvořeno, bylo vytvořeno tímto „Slovem“, a nebylo stvořeno nic, co by 
nebylo stvořeno tímto. Takže abychom našli náš Původ, musíme se vrátit tam, odkud jsme přišli. 
Musíme vysledovat „Slovo“, které bylo s Bohem a které bylo dokonce Bůh. Z toho jsme byli 
stvořeni. Všechno ostatní v tomto vesmíru je stvořeno z této Esence, z ohromné energie vesmíru, 
kterou můžeme nazývat Bohem Všemohoucím. Když se zjeví v tomto světě, On dlí uvnitř nás –
lidských bytostí a projevuje se materiálně jako lidská bytost, abychom mohli vidět jeden 
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druhého. Nebo se projevuje v květinách, jídle, které jíme, v ovoci, které máme rádi, atd. To jsou 
materiální aspekty Boha. 

Reportérka: A co meditace na Metodu Quan Yin? 
Mistryně: „Quan Yin“ znamená „Slovo“ Boha. Sledujeme „Slovo“ Boha, abychom šli zpět, 
abychom se znovu spojili s Ním. Quan Yin je jenom čínské jméno. Vidíte, takto se znovu 
hádáme, protože „Slovo“ je „Quan Yin“. Quan Yin znamená rozjímání nad tímto „Slovem“ 
Boha, nad touto vibrací Vesmírné Síly, která vytváří všechno bytí. Ale já jsem začínala 
na Formose, a to je čínské slovo, oni ho užívají jenom ze zvyku. 

Zjevení Nejvyššího 

Reportérka: Pojďme k telefonu. Sharon? 

Sharon: Slyšela jsem, že když lidé, kteří byli klinicky mrtví, viděli světlo a zažili velkou Bytost, uviděli 
osobu podle jejich víry nebo náboženství – jako můžete potkat Ježíše nebo Mojžíše, nebo Buddhu. 
Jenom jsem mluvila s přítelem, který Vás viděl v Kapském Městě, a Vy jste mluvila o smrti a postoji 
ke smrti, a já potřebuji toto s Vámi prodiskutovat. 

Reportérka: Jinými slovy, kam jdou lidé, když zemřou, a setkají se s lidmi, které znají? 
Sharon: Ne, co jsem slyšela, je, že pokud jste křesťan, potkáte Krista, pokud jste buddhista, setkáte 

se s Buddhou. 
Reportérka: Děkuji, Sharon. V zásadě chce Sharon vědět o „smrti“ a „po smrti“. Bylo jí řečeno, 

že pokud jste hinduista, jdete do nebe hinduistů a potkáte hinduistické svaté a bohy a bohyně. Pokud jste 
křesťan, potkáte Krista. Takže je to velice kulturně orientováno. Ona chce znát Váš pohled na „po smrti“. 
Mistryně: V krátkosti je to částečně správně, co slyšela. Nejvyšší se zjevuje různými způsoby. 
Může se také zjevit jako Kristus nebo Buddha v případě, že osoba, která umírá, nezná jiné 
náboženství kromě svého vlastního. To je také fajn, protože je to stejně všechno zjevení Boha. 
Ale například v naší skupině někdy meditujeme způsobem, že denně umíráme. Opustíme fyzické 
tělo na chvíli a přijdeme zpátky. A osoba, která medituje, i když je křesťan, někdy vidí ve svých 
vizích Buddhu a učí se s Ním, nebo někdy buddhista má tu poctu potkat Krista, takže může 
poznat, že Bůh je Jeden. Ale v případě, že osoba, která umírá, protože je zvyklá na Krista nebo 
Buddhu, Bůh ji nechce zmást. Pokud ji chce přivítat do nebe, potom pošle toho zástupce, 
nebo Mistra, v kterého ta osoba věří. Pro začátek a později on bude vědět, že všichni Mistři jsou 
synové Boha a říkají stejnou věc. Učí lidské bytosti si vzpomenout na Největšího. 

Reportérka: Uděláme si krátkou přestávku. 
A vítám vás zpět do pořadu „Věřte tomu, nebo ne“. 
Jsem Kate Turkington. Zabývám se smyslem života a setkáním s Bohem. Náš host dnes večer, 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, má nejvyšší víru ve své poslání a fakta. Řekla, že je fakt, že ona může 
představit lidem Boha a ukázat jim nebe. Zabývám se nějakými těmito koncepty, Ching Hai, musím Vám 
říct. Jdu přímo k telefonu a mluvím s Johan. Johan, vaše otázka? 

Johan: (Není zřetelné.) 
Reportérka: Johan chce vědět, jak k Vám přišlo Vaše nitro? Bylo to odhalení? Přišlo během doby? 

Byl to proces? 
Mistryně: Je to druh odhalení, ale je to postupné odhalení na denním základě, pokaždé, nejenom 
jednou. A přichází to díky zasvěcení do tohoto způsobu Nebe. Je způsob pro všechno v tomto 
světě. Je způsob, jak řídit auto, je způsob, jak hrát fotbal, je způsob, jak vstoupit na Internet. 
Podobně je cesta do Nebe a někteří lidé ji znají. Je to jenom vědecké, velmi přesné. A každý, 
já opakuji, každý může mít tuto zkušenost Nebe a vyvinout se a mít spojení s Bohem každý den 
poté, co ví jak. Trvá to jenom půl hodiny vysvětlit mu, co si má pamatovat, čemu má dát 
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pozornost a kde najít Boha. Protože se díváme různými směry, nevidíme Boha. Je to jenom, 
jako když ke mně mluvíte, a já mluvím k někomu jinému, potom vás nemohu slyšet. Ale pokud 
já mluvím do sluchátka a poslouchám váš hlas, potom vím, že jste tam, a vy víte, že tam jsem já. 
Je to jenom tak, že je způsob, a mnoho z nás ho zapomnělo. Bůh nás sem neseslal bez mapy, 
jak se dostat zpět Domů. 

Asketismus neznamená Mistra 

Reportérka: Pojďme mluvit s Ivanem. 
Ivan: Četl jsem knížku „Klíč k okamžitému osvícení“. Je to skvělá knížka. Není tam nic, s čím by 

člověk mohl nesouhlasit. Je to všechno stejné, duchovní učení, stejný druh morálního kodexu, který 
většina náboženství učí. Takže je to velice v souladu s mým vlastním přesvědčením. Mé předešlé 
pozorování – ona všechna mají hodně společného, a co Mistryně Ching Hai hledá, je společná nit, která 
se táhne všemi náboženstvími. Je jenom jedna věc, která mne znepokojuje ohledně Vás, Mistryně Ching 
Hai. Kromě toho, že jste neuvěřitelně krásná, myslím, že tomu nemůžete pomoci… 
Mistryně: Vy jste mne viděl osobně? 

Ivan: Vy jste fyzicky neuvěřitelně krásná osoba na Vašich obrázcích, atd. 
Mistryně: Děkuji vám. 

Ivan: Většina duchovních Mistrů, které znám, jako Mojžíš, Ježíš, Buddha a všichni jiní buddhističtí 
mistři a hinduističtí guruové, atd., zdá se, že všichni přijali asketický způsob života. 
Mistryně: Správně. Já jsem to dělala předtím. 

Ivan: Vy jste se rozhodla jít proti srsti tím, že nosíte neuvěřitelně krásné ornamentální šaty. Nemyslíte 
si, že to může nějakým způsobem nějaké lidi vyvést z míry? Mne to nevyvádí. Já mohu být nad tímto 
materiálním obalem, ale nemyslíte si, že to může vyvést z míry hodně lidí tak, že nejste duchovní? 
Mistryně: Možná ano, pane, ale já jsem jenom služebník Boha. Musím dělat absolutně, co On 
říká, i když se mi to nelíbí. A také tyto věci sama navrhuji, musím je předvést. 

Ivan: Ano, navrhujete většinu z těchto věcí. Jediná kritika, kterou bych mohl mít, je, že většina z nich 
nosí jednoduché šaty, a Vy nosíte všechny ty krásné šaty s ornamenty. A další věc je, že Vy se obracíte 
na Boha jako na Něho. Můžete to, prosím Vás, trochu více vysvětlit, a já budu poslouchat rádio. 
Mistryně: Může být také nazýván jako „Ona“. Je to jenom tak, že většina lidí nazývá Boha 
„On“, takže já jenom jdu s trendem, abych nemátla lidi. Jinak Bůh není ani on, ani ona. 

A také rozšířenější odpověď na vaši otázku je, že ne všichni guruové nosí asketické šaty. 
Například Guru Gobind Singh od sikhů nosil různé druhy perel a nádherných šatů. 
A buddhistický Quan Yin Bodhisattva také nosil šaty jako například princezna, abych jich pár 
uvedla. Záleží to na osudu Mistra nebo učitele v té době, nebo na podmínkách světa v té době, 
že Bůh někomu stanovil, aby dělal toto nebo tamto. Ale máte pravdu. Já bych také dávala 
přednost jednoduchému životu. Je to snazší. 

Osvícení uvolňuje spící talenty 

Reportérka: Také píšete poezii, v knížce máme nějaký příklad Vaší poezie, a já vidím, že děláte 
nebeskou uměleckou práci. Není to dost neskromné nazývat Vaši uměleckou práci nebeskou? Mohla 
bych nazývat Michelangelovu nebeskou, mohla bych nazývat Leonardovu nebeskou, ale zdá se mi to 
velice opovážlivé slovo popisovat něčí uměleckou práci jako nebeskou. 
Mistryně: Je to proto, že mám inspiraci z nebe, takže jsem to připsala ve prospěch Nebe, a ne mé 
vlastní lidské schopnosti. Nebyla jsem schopna to dělat předtím, a když mi Bůh dal osvícení, 
byla jsem schopna dělat mnoho věcí, a proto to připisuji ve prospěch slávy Nebes. 

Reportérka: A poezii jste snížila z nebeské slávy? 
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Mistryně: Ne, všechna poezie není nebeská. Verše jsou mé vlastní pocity dokonce předtím, 
než jsem byla osvícená, a tak jsem je podle toho nazvala. Když je to vyrobeno pro Boha, potom 
to samozřejmě můžete nazývat nebeským, ale pokud to bylo předtím, byly pojmenovány jinak – 
„Známky předešlého života“ nebo „Poezie lásky“, „Poezie války“, jsou pojmenovány podle 
toho, jaké jsou. 

Také jsem složila básně, které jsou jménem Boha. Například „Budu Tě napořád milovat“ 
a „Oceán Lásky“. Obracejí se k Bohu, ale nejsou nazývány nebeskou poezií. 

Bůh mne obdařil titulem Nejvyšší Mistr 

Reportérka: Dobrá, mluvte, Edgare. Co chce Edgar vědět, je: Jsou jiní mistři, kteří káží stejné 
poselství nebo možná jiné poselství, na jiných místech světa? 
Mistryně: Jsou, ano. Je jich několik a je jich mnohem více na různých úrovních vědomí a mnoha 
rozdílných úrovních porozuměních o Bohu. Ale všichni se snaží, jak nejlépe mohou, přivést 
vědomí lidstva na vyšší úroveň, aby udělali naši planetu krásnějším místem a bezpečnějším 
místem. 

Reportérka: Já stále nemám jasno ve své mysli o konceptu Mistra a Nejvyššího Mistra. Odkud 
přichází tento titul? 
Mistryně: Bůh ho poskytl. 

Reportérka: Takže Vy jste se rozhodla, že Bůh Vám poskytl titul Nejvyššího Mistra? 
Mistryně: Já jsem to nerozhodla. On mi to řekl. 

Reportérka: Takže On Vám řekl, že Vy jste Nejvyšší Mistr? 
Mistryně: Ne. Je to tak, že lidé budou vědět, že to je On, kdo mluví. Není to lidská bytost, 
která mluví. Nejsem to já. Ne „já“, fyzická bytost, která mluví. Je to Mistr, který mluví. 

Reportérka: Takže Vy říkáte Vašim následovníkům: „To nejsem já, Ching Hai, kdo mluví. To je hlas 
Boha?“ 
Mistryně: Ne, učení, Ten, který je spojí znovu s nebem, je Boží síla. Je to od Něho. Žádná lidská 
bytost to nemůže udělat. 

Reportérka: Dobrá, budeme mít krátkou přestávku. 
Vítám vás zpět, mluvím s Nejvyšší Mistryní Ching Hai. „Nejvyšší Mistr“ – titul daný Bohem nebo 

Bohem propůjčený titul, to není něco, co můžete získat na univerzitě, při studiích nebo cokoliv. Patrně 
je to něco, co je vám dáno. 

Ráda bych také, abyste, Mistryně Ching Hai, vysvětlila některé věci, které mám ve své mysli. 
Navrhujete a prodáváte šperky. Zdá se mi, že je to v rozporu s tím být tak duchovní osvícenou osobou. 
Mistryně: Ve skutečnosti ne. Já užívám peníze k cestování, k tomu, abych si koupila letenky a 
pracovala pro Boha, a zbytek dávám na charitu pro chudé lidi. Na tom není nic neduchovního. 
Potřebuji mít peníze, abych jezdila a mluvila k lidem a letěla letadlem a jela taxíkem. A nemohu 
brát milodary, protože Bůh mi řekl, že mohu jenom dávat, nemohu brát. 

Reportérka: Můžete prodat, ale nemůžete brát.  
Mistryně: Mohu jenom dávat. Já prodám, samozřejmě. Je to moje práce. Neberu to od lidí. 

Reportérka: Ne. 
Mistryně: Já prodám a potom si vezmu peníze a dám je lidem. To mohu dělat. Ale nemohu brát 
milodary. 

Vegetariánská strava méně zatěžuje ducha 

Reportérka: Vašich pět přikázání, o kterých mluvíte ve Vaší knížce „Klíč k okamžitému osvícení“ – 
„zdržet se toho brát život cítícím bytostem“ – zahrnuje to také mouchy, šváby a komáry? 
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Mistryně: Pokud můžeme, pomozme jim. Jinak samozřejmě jsou lidské bytosti vzácnější než 
život hmyzu. My nejsme fanatici. Já jenom radím lidem, aby udržovali své domovy čisté, aby 
nemuseli dělat dokonce ani toto. 

Reportérka: „Zdržet se od mluvení nepravdy“. Myslím, že je to pravda pro většinu vyznání. 
Mistryně: Ano. 

Reportérka: „Nebrat si to, co vám není nabídnuto“. 
Mistryně: Správně. Nekrást. To je to, co to znamená. 

Reportérka: „Zdržet se sexuálních prohřešků“. 
Mistryně: Ne cizoložství, stejně tak jako přikázání Bible. 

Reportérka: Dobrá a „zdržet se užívání omamných látek“. 
Mistryně: Ne drogy. Zdržet se dokonce od cigaret, pokud je to možné, ale drogy jsou 
nejdůležitější – drogy a alkohol, který vás opíjí, a s cigaretami přestat pomalu. 

Reportérka: Vrátíme se zpět k Vašemu prvnímu „zdržet se toho brát život cítícím bytostem“. Je tam 
malý dodatek k tomuto, který říká: „Dodržování tohoto přikázání požaduje vegetariánskou nebo 
laktovegetariánskou stravu.“ Nemůžeme vidět Boha, pokud nejsme vegetarián? 
Mistryně: Ne, můžete vidět Boha stejně. Je to jenom tak, že čím výše jdeme, tím méně zavazadel 
bychom měli nést. Energie zvířat nás trochu svazuje do nižšího druhu energie, takže bychom se 
toho raději měli zdržet, pokud chceme, aby naše duše byla méně zatěžována. To je vše. 
Ale i dokonce bez vegetariánské stravy můžeme vidět Boha okamžitě. Lidé, kteří ke mně přijdou 
poprvé, nejsou vegetariáni, ale také mohou okamžitě vidět Boha. Já je nechám vidět tak, aby 
mohli věřit, a potom samozřejmě, když věří v Boha a když Bůh znovu vstoupí do jejich duše, 
budou pročištěni. Rádi a ochotně budou od té doby také vegetariány. 

Pamatujte si, že Bůh je stále milující 

Reportérka: Nejvyšší Mistryně Ching Hai, jaké poselství máte pro ty, kdo poslouchají? 
Mistryně: Jenom si upamatujte Boha. I když Ho nevidíte, On je vždy milosrdný. On není 
pomstychtivý Bůh. On není žárlivý Bůh. On je stále milující, Ona je stále milující, odpouštějící. 
Takže v době, kdy zemřete, si musíte vzpomenout, že Bůh je jediný a Bůh vás navždy miluje. 
Jenom si toto pamatujte, abyste mohli jít přímo do nebe. Nevěřte v peklo. Nevěřte v potrestání 
od Boha. Bůh vás vždy miluje, nezáleží na tom, co a kdo jste, protože vy jste On. 

Reportérka: Jenom jedna poslední otázka. Co člověk vidí, když vidí Boha? 
Mistryně: Dobrá, může vidět mnoho aspektů Boha, protože Bůh je nekonečný. Například jedním 
aspektem je Světlo, a jiným aspektem je způsob, jak k vám mluví. Předává vám moudrost 
hlasem, který zní jako hrom, hlasem, který zní jako oceán, hlasem jako melodie, hlasem, který 
konejší vaši duši a zklidňuje vaše nervy, který otvírá vaši moudrost a získává znovu vaši přízeň 
k Němu, způsobí, že se stanete svatým, stanete se znovu nebeskou bytostí, jakou jste byli 
předtím. Ale také můžete vidět Ježíše nebo Buddhu, Jeho zástupce, Mistry minulosti, a učit se 
s Nimi nebo od Nich. 
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Perly moudrosti 

 

Znalost a moudrost 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 110 
22.září 1989 
Hongkong 

originál v čínštině 

My lidé máme dva druhy znalostí – jednu, kterou získáme učením, a tu druhou, kterou 
vlastníme přirozeně. Ta, kterou získáme učením, se nazývá inteligence, znalost nebo paměť. To 
znamená, že my sbíráme a učíme se o věcech, které už byly zjištěny jinými. Druhý druh znalosti 
je takový, kterým jsme vybaveni od narození, a nazýváme to „vrozenou moudrostí“. Většina lidí 
pracuje velice těžce, aby získala první druh znalosti tím, že shromažďuje materiál a vyvíjí svoji 
paměť. To je velice dobré a může to být podporováno. Pokud nesbíráme informace o světě, 
nezjistíme, jak vyvinutý je, a budeme opožděni za civilizovaným světem, zůstaneme nerozvinuti 
a budeme mít potíže komunikovat s jinými lidmi. Ačkoliv bychom také neměli opomíjet naši 
vrozenou moudrost. Většina lidí ji opomíjí, což je někdy také stojí jejich světovou znalost. 

Někdy, když čteme noviny nebo sledujeme televizi, učíme se o určitých výzkumných 
studiích, jako nedávný experiment s meditací univerzitních studentů v Evropě a Americe. Oni se 
naučili velice běžné meditační metody, které nebyly moc vyvinuté. Nemuseli být moc pilní, aby 
dosáhli nějakých výsledků. Meditovali asi 20 minut denně a přesto dosáhli významných 
výsledků. Výzkum těchto studentů ukazoval velký rozdíl v jejich inteligenci, reakcích a síle 
paměti předtím a poté, co začali meditovat. Předtím, než se naučili meditovat, jejich reakce byly 
pomalejší, jejich paměť nebyla tak dobrá a nebyli tak inteligentní. Změny byly velmi znatelné. 
Nyní reagují mnohem rychleji, mají lepší paměť a jsou vysoce inteligentní. Mohou se učit 
mnohem rychleji než předtím. 

Proč je to tak? Je to proto, že když my meditujeme, přijdeme do kontaktu s vnitřní moudrostí, 
která vždy existovala uvnitř nás. Když je jednou to spojení navázáno, tato vnitřní moudrost nám 
poskytuje mnoho podpůrné síly, probouzí dlouho zapomenutou znalost uvnitř nás a nechává nás 
vyvinout sílu nebo instinkty, které jsme vždy měli. Slyšeli jsme, že vědci dnes odhalili, 
že většina lidských bytostí užívá pouze velice malou část svého mozku. I přesto jsme schopni 
stavět letadla, cestovat prostorem, abychom navštívili Měsíc, abychom cestovali na Mars, atd. 
Už jsme prozkoumali mnoho záhadných koutů vesmíru. Dovedete si představit, co bychom 
mohli dělat, pokud bychom užívali celou kapacitu našeho mozku! 

Proč byli studenti schopni vyvinout si svoji inteligenci poté, co se naučili meditovat? Je to 
proto, že pronikli do funkcí mozku. Možná, že meditace nás nechávají plně využít vědomostí, 
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inteligence a skrytých funkcí našeho mozku. Já sama jsem si všimla, že někdy, když řeším 
mnoho problémů, jediné, co musím udělat, je v tichosti si na chvilku sednout, a odpověď přijde. 
To se také nazývá meditací. Není ohledně toho nic esoterického. Meditace nebo rozjímání 
znamená, že bychom se měli ztišit, koncentrovat naši mysl, zdržet se přemýšlení o jiných věcech 
a zaměřit se jenom na jednu věc. To se nazývá meditací nebo rozjímáním. Běžný druh meditace 
nebo koncentrace mysli je trochu rozdílný od meditace se záměrem. Někdy, když máme problém 
a ztišíme naši mysl a zaměříme naše myšlenky na problém, velice brzy se objeví odpověď. 
Někdy, když jsme v noci v posteli a odložíme naši denní práci, zableskne nám v naší mysli 
řešení pro náš problém. To je výsledek koncentrace mysli. 

Pokud můžeme dosáhnout takových dobrých výsledků jenom tím, že si sedneme nebo 
na chvíli zklidníme naši mysl, dovedete si představit, čeho bychom mohli dosáhnout, pokud 
bychom to dělali se záměrným úsilím. Mohli bychom vyřešit větší záležitosti tím, že dáme 
stranou určitý čas pro sebe každý den! To není nemožné nebo nelogické. Není ohledně toho nic 
podvodného nebo zavádějícího. Nedělá to ani reklamu mystice. Místo toho je to velice logické a 
vědecké. Jsme ve vědecké době, kde lidské bytosti jsou vysoce pokročilé. 

Před tisíci nebo deseti tisíci lety byla lidská rasa velice nevyvinutá a její inteligence byla 
velice nízká. Přesto tam byli lidé, kteří se stali plně osvícenými bytostmi nebo velkými mudrci. 
Ježíš Kristus například šokoval svět ve své době. Takže si představte, co by se mohlo stát dnes. 
Mělo by tady být více těchto lidí, a oni jsou. V této době je hodně osvícených bytostí, mnohem 
více než dříve! Za prvé, my lidské bytosti jsme prošly mnoha zkouškami a soužením, a přes 
tento proces přirozené evoluce jsme se staly více inteligentní a můžeme reagovat rychleji. 
Za druhé, my jako vědecky pokročilí dnes máme přístup k rychlé síti přepravy a komunikace. 
Našli jsme velkou naději v této době, která je velmi vhodná pro duchovní praxi. Materiálně jsme 
osvobozeni od chtění. A duchovně jsme velice uvolnění. 

 

Vesmírná síť 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

13.listopadu 1993, Houston, Texas, USA, originál v angličtině 

Všechny odpovědi přicházej od nás samých. My jsme nejmoudřejší, a také 
nejvíce nevědomí, záleží to na naší vlastní volbě. Pokud jsme celí, spojení, potom 
jsme silní. Je to stejné s fyzickou dimenzí: spojeni zůstáváme, rozděleni 
spadneme. Je to velice snadné, ale velice moudré. Podobně v duchovní dimenzi, 
pokud jsme sami, jsme velice slabí, osamělí a máme strach. Pokud jsme spojeni 
s celým vesmírem, kterého jsme částí, jsme silní. Když jsme jeho částí, musíme 
být nějakým způsobem spojeni s celkem. Přemýšlejte o tom, není to tak? Potom 
proč nezkusíme najít způsob, jak užít tohoto spojení k práci? Je to síť. Když to 
jednou zjistíte, že jsme v síti, všechno, co děláte, má podporu celé kosmické síly, 
a ta síla je velká. Je silná. Takovým způsobem můžeme dosáhnout mnoha věcí. 
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Opatrujte moudrost starších 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 110 

28.listopadu 1999 
Kapské Město, Jižní Afrika 

originál v angličtině 

Teenageři, když vyrůstají, začínají pochybovat o autoritě a moudrosti 
svých rodičů. A já vám říkám, že se někdy nemýlí. Většina rodičů má děti, 
když jsou sami příliš mladí. Nejsou sami dostatečně moudří, aby vedli jiné 
nemoudré lidské bytosti. Ale systém našeho světa je takový Takže my 
vyrůstáme, mnoho z nás je frustrovaných ze svých rodičů, protože oni chtějí 
mít pravdu a autoritu, aby nám říkali, co máme dělat. A potom o tom někdy 
pochybujeme, protože nemají vždycky pravdu. To je pravda. Ale jsou 
autoritami. Nemůžeme se s nimi hádat. Přesto se uvnitř cítíme frustrovaní. 
Někdy mají mladší lidé více moudrosti než starší lidé, protože všichni z nás 
máme moudrost, se kterou začínáme. Neznamená to, že pokud se narodíme 
později, máme méně moudrosti. Není to vždy pravda. Je to proto, že my se 
s moudrostí rodíme, víte! 

Ale potom podle zkušeností na světě by měli být rodiče trochu starší, aby 
rozuměli, jak vychovávat své děti. Ale v naší společnosti, pokud máte děti, 
musíte je vychovávat, nezáleží na tom, jak staří jste, a většina lidí v této 
společnosti povzbuzuje lidi, aby se vdávali nebo ženili mladí, aby mohli 
vychovávat děti brzy, zatímco jsou silní. Oni jsou silní, ale nemusí být 
moudří. Prarodiče by měli vychovávat děti. Moudrost starších je vždy více 
jistější, ale v této společnosti, když jste staří, vyhodí vás do domovů 
důchodců. Bye-bye! A potom se snaží mladé děti vychovávat jiné mladé děti, 
takže obojí jsou mladí a nezkušení. A mladí rodiče často ztratí svoji trpělivost 
stejně tak, protože jsou frustrovaní sami sebou. Nenašli všechny odpovědi, 
které potřebují. Jsou zaneprázdněni vyděláváním na své živobytí, aby 
podpořili začátek svého života, a současně musejí vychovávat děti, takže 
to nejsou moc vhodné podmínky pro jejich děti nebo rodiče. Rodiče nemají 
čas se dále učit, protože jsou příliš zaneprázdněni vychováváním dětí a 
vyděláváním peněz. A starší, kteří mají všechnu moudrost, sílu, toleranci a 
klid, jsou ve svém zralém věku vyhozeni ze společnosti, jejich moudrostí 
je plýtváno. Dobrá, lidé našeho světa se mají hodně co učit, hodně, hodně 
co učit. 
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Starší člověk v domácnosti 
je darem pro rodinu 

 
 
 
 
 
 

   
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
28.prosince 1999 
Bangkok, Thajsko 
originál v čínštině 

Dnes dávají lidé své starší příbuzné do domovů důchodců. Jaká je to škoda 
degradovat tento zdroj velké moudrosti pro takové domovy, aniž bychom ho 
využili! Neměli byste se zříkat našich vzácných starších občanů a dávat je 
do domovů pro staré. Měli byste je ochraňovat proto, že oni jsou 
nejschopnějšími lidmi ve společnosti a my se toho máme hodně co učit 
z jejich moudrosti a zkušeností. Pokud necháte starší lidi, aby vám pomohli 
vychovávat děti, mladší generace se stane chytřejší mnohem rychleji. 

Vaše děti a vnoučata milují své babičky a dědečky velice vřele, protože 
staří a mladí jdou k sobě dobře dohromady. Děti jsou jednodušší a přirozené a 
starší lidé vědí mnoho věcí, ale nemluví pořád dokola a dokola, nepeskují je a 
nesnaží se je příliš řídit. Udělí svým vnoučatům omezení, když to vyžaduje 
situace, potom je nechají se vyvíjet podle sebe. Nejsou jako mladí rodiče, kteří 
často příliš moc mluví a nesmyslně se hádají. Myslím si, že je nejlepší nechat 
vaše děti na starost jejich prarodičům, jakmile se narodí, a potom pracovat, 
abyste uživili rodinu. Každý má vykonávat rozdílnou práci. Mladší rodiče se 
stále potřebují hodně učit, a není toho moc, co mohou své děti naučit. Lidé 
v dávných dobách měli velký respekt ke svým rodičům a starším, kteří žili 
déle. Dnes je ale situace jiná, to je v pořádku. Časem se o tomto naučíte víc. 

 



36 News 110 

http://www.chinghai.cz © SUMA Ching Hai               chinghai@chinghai.cz 
0 / 608 265 305 čeština, angličtina       +420 / 2 61 26 30 31 čeština, vietnamština 

Aforismy 
 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai 

 
News 111 

14.dubna 1993 
Washington D.C., USA 

originál v angličtině 

Štěstí mají ti lidé, kteří se setkají s žijícím Mistrem, a který je současně 
vnitřním Mistrem. 

 
 
 

15.května 1993 
Pusan, Korea 

Je jedno místo, jedno centrum v naší bytosti, což je centrum veškeré 
komunikace. Pokud by se každý obrátil do tohoto bodu, byli bychom 
v kontaktu jeden s druhým z nitra. 

 
17.března 1993 

Sydney, Austrálie 

Určité druhy věcí v materiálním království nás budou ovlivňovat více nebo 
méně. Proto jídlo, které si bereme, nás také ovlivňuje mentálně, tělesně a také 
duchovně. To bylo dokázáno odnepaměti. 

 
 

28.května 1993 
Hongkong 

My nejsme tělo, my nejsme lidskými bytostmi, kterými si myslíme, 
že jsme. My jsme Moudrost, my jsme láska, my jsme extrémní svatost. 

 
 

 +42
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3.dubna 1993 
Los Angeles, USA 

Skutečné štěstí nenabízejí vysoké pozice ve světě, znalosti, které získáme 
z knih nebo ze společnosti, nebo z majetků, které máme. Skutečné štěstí může 
přijít pouze se seberealizací, s osvícením.  
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1.května 1993 
Mnichov, Německo 
originál v němčině 

Od dávných dob jsme nazývali tyto bytosti „Mistry“, kteří jsou schopni 
plně užít svůj vlastní potenciál. To je důvod, proč svět Mistrů je světem 
perfektní moudrosti, ctnosti, a věčná krása je porovnávána s naším světem. 
Abychom se stali Mistrem v tomto smyslu, toho můžeme dosáhnout všichni. 
Lidé v tzv. „ráji“ užívají velkou část této síly. Touto silou jsou dokonce 
schopni změnit jejich prostředí na ráj. Čím více užívají této síly, tím vyšší 
úroveň ráje. 

 

Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai 
6.června 1995 

 Hsihu, Formosa 
originál v angličtině 

Pokud jsme skutečně upřímní sami 
k sobě a chceme zlepšit nebo trénovat 
naši citlivost k utrpení a štěstí ostatních 
stejně tak jako naši vlastní čistotu a 
dobré bytí, musíme být vždy bdělí. 

Vždy, vždy být pozorní; jinak je 
snadné, že uplyne den, uplynou dva dny, 
uplynou tři dny, uplyne váš celý život 
ve vašich iluzích, ve špatných zvycích, 
a nedostanete se do vyšší úrovně 
vědomí, nebudete schopni rozumět 
hlubšímu smyslu duchovního života. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Klíč k dlouhověkosti 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 110 
25.února 1989 

Formosa 
originál v čínštině 

Tým lékařů pracoval na výzkumu, co je klíčem k dlouhověkosti, v naději sdílet to, na co 
přišli, s veřejností. Navštívili mnoho primitivních kmenů v odlehlých oblastech, kde žili 
obyvatelé delší dobu, než trvá normální život, a vypadali mladší a více přirození než většina lidí. 

V první části cesty navštívil tým kmen dobře vypadajících lidí. I když někteří muži byli 
ve velmi pokročilém věku, stále vypadali šťastní a zdraví a měli nádhernou pleť. „Jaké je vaše 
tajemství?“ zeptal se doktor. „Jak to, že jste schopni žít tak dlouho a ještě vypadáte mladě 
a šťastně?“ Řekli, že toho mají málo na starost. Mají dost co jíst a nemají žádnou konkurenci, 
komplikovaná obchodní jednání nebo žárlivost mezi sebou. Žijí společně přirozeně a 
mírumilovně. Jedí jednoduché jídlo, které není ani příliš kořeněné, ani příliš sladké. Nemají 
například žádnou čokoládu. Dokonce ani neznají, co je bonbon, takže jsou jejich zuby ve velice 
dobrém stavu. (To je to, co jsem slyšela. Nemyslím, že byste nemohli jíst bonbony.) Takže se 
lékaři dozvěděli a zaznamenali na co přišli, a o klíči k dlouhověkosti, což zahrnuje nejíst příliš 
mnoho bonbonů, sladké cukroví nebo kořeněné jídlo a nezažívat žádné soutěžení, žárlivost, 
obchodní problémy nebo hádky. 

Potom se tým přemístil do jiného speciálního místa, kde obyvatelé odhalili nové tajemství, 
které potom ten tým zapsal: mít méně fyzického vztahu s partnerem. Oni přestali mít takový 
vztah poté, co měli dvě nebo tři děti. Tímto způsobem ušetřili více energie a žili déle. Dobrá, 
takže doktoři toto také zaznamenali. 

Potom přišli na třetí místo. Bylo to více prosperující, bylo tam více nadšení, více barevné, 
více zaneprázdněné a hlučné a byl tam obchodní rozkvět. První místní člověk, kterého potkali, 
byl starý muž. I když vypadal starší, měl bílé vlasy a vrásčitý obličej, vypadal dobře. S velkým 
respektem se ho doktor zeptal, jaké je jeho tajemství. On jedl, pil a oddával se denním radostem, 
také kouřil a konzumoval maso a měl každý den nové přítelkyně. Doktoři pokývali hlavami a 
řekli: „Och! To je pro nás nové.“ Jeho poznámky jsou vlastně v rozporu se všemi dřívějšími 
koncepty, které zjistili o dlouhověkosti, což bylo jíst jednoduše, vést čistý život a mít méně 
sexuálních vztahů. Jak to přijde, že tady je všechno naruby? Ve velkém překvapení a obdivu 
doktor zvolal: „Jenom Bůh ví, proč je to tak!“ Bylo to mimo jejich porozumění. Takže dali tomu 
muži cigarety, aby se s ním spřátelili. Potom ho vzali k baru, kde pil alkohol, jako by to byla 
voda. Doktoři ho potom obdivovali dokonce ještě více. Jeden z nich si nemohl pomoci a zeptal 
se: „Mohu se vás zeptat, strejdo, kolik je vám let?“ A jaká byla jeho odpověď? „Třicet,“ řekl.
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Vystoupejme do království 
osvícení společně 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 111 

8.července 1989 
Hongkong 

originál v čínštině 

Otázka: Ve světě je dnes mnoho náboženských sekt. Jak můžeme poznat, která nás povede 
k Pravdě? 
Mistryně: Pravdu najdete, jedině pokud jste našli osvíceného Mistra. Problém není 
v náboženských sektách. Všechny jsou dobré, ale nejlepší je najít osvíceného Mistra. (Potlesk) 
V dávné Indii bylo mnoho náboženských cest, ale proč lidé následovali Šákjamuni Buddhu? 
Bylo to proto, že on byl osvíceným Mistrem. Následováním mého učení v duchovní praxi 
nemusíte změnit vaši náboženskou víru. Katolíci mohou pokračovat ve víře v Ježíše Krista a 
Boha. Buddhisté mohou pokračovat ve víře v nejvyššího Buddhu, což je také Bůh. Nejvyšší Bůh 
je nejvyšší Buddha. Jediný rozdíl je jméno, podle kterého jsou známi. Všechno, co musíme dělat, 
je věřit v Nejvyšší Sílu uvnitř. Není potřeba cokoli měnit. 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
16.prosince 1990 

Kostarika 
originál v angličtině 

Pokud by skutečně všichni praktikovali, co učí Bible nebo buddhistická Sútra, nikdy by se 
navzájem nehádali, a všechna náboženství by byla šťastná jedno s druhým a oslavovala by 
ve stejném chrámu. Papež půjde do chrámu, mniši půjdou do kostela, a nebudou žádné 
problémy. 

Je jenom jedno náboženství – to je náboženství Boha lásky, porozumění. Je jenom jeden 
kostel, jeden chrám – to je chrám osvícení. Přijďte do tohoto chrámu, a potom budeme znát 
všechna náboženství světa. 

Ezoterická a exoterická cesta 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 111 
8.července 1989 

originál v čínštině 

Otázka: Jaký je rozdíl v duchovní praxi mezi ezoterickou a exoterickou cestou? 
Mistryně: Za prvé, duchovní kultivace bude perfektní, pouze pokud se spojí oba – „ezoterické“ 
a exoterické“ – aspekty. I když většina lidí nepraktikuje ezoterickou cestu, protože nenašli 
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spojení nebo nepotkali osvíceného Mistra, který může tu metodu přenést. Takže si zvolí 
exoterickou cestu, která je vyučována veřejně a může být následována bez změny způsobu 
chování nebo morálních standardů. Lidé, kteří oslavují sochu Buddhy a nabízejí červené obálky 
(které obsahují dary) v chrámech, jsou považováni za exoterické praktikující, i když někdy 
zabíjejí prasata. Lidé oddaní ezoterické praxi musí mít vysoké morální standardy, striktně 
dodržovat přikázání a znát mnoho tajných metod, které byly po věky opomíjeny. Ačkoliv 
nejdůležitější věc je najít osvíceného Mistra, který získal ezoterickou metodu, která přesahuje 
světský jazyk. On může přenést tu metodu k nám pouze poté, co on ukončil tuto školu 
nedotknutelného učení a získal pravdivou metodu, která „nemůže být ani popsána, 
ani vyslovena“. 

Na exoterické cestě musejí praktikující studovat mnoho skript a učit se mnoho písem a naučit 
se hodně buddhistické terminologie předtím, než mohou dostudovat. Musejí vědět, co znamená 
Buddha, Mahájána nebo Maháprajnaparamita. Musejí se naučit a vědět všechny tyto věci, 
aby byli schopni odpovědět na otázky lidí. Pouze potom mohou kázat exoterickou cestu. Je to 
mnohem těžší praktikovat ezoterickou cestu, protože tam nejsou žádná písma, z kterých se lze 
učit. Spoléháme na naši duchovní praxi život za životem, na naši touhu po Pravdě stejně tak jako 
na naši upřímnost, přikázání a oddanou praxi. Spoléháme se na sebe, dokud nenalezneme našeho 
vlastního osvíceného Mistra. Proto je to velice těžké dostudovat ezoterickou cestu. Šákjamuni 
Buddha ukončil obě – exoterickou i ezoterickou cestu. Mohl by učit cokoliv a rozebírat jakákoliv 
svatá písma, včetně čtyř véd. Neměl žádné potíže na toto téma debatovat s věřícími bráhmany 
nebo kýmkoli. Také absolvoval ezoterické učení, které nemůže být přeneseno slovy nebo 
vyjádřeno písemně. Když vyšel tuto školu nehmatatelného učení, mohl ho přenášet na Své věřící. 

Rozdíl mezi dvěma cestami je ten, že velice málo lidí ukončilo ezoterickou cestu, zatímco 
mnoho dokončilo a dostudovalo cestu exoterickou. Obyčejní lidé, kteří studovali v buddhistické 
instituci několik let, jsou také považováni za aspiranty z exoterické školy. Takže dokonce světští 
praktikující mohou kázat a vysvětlovat masám definici Maháprajnaparamita – Velká Milosrdná 
Mantra. Nebo původ Amitábha Buddhy, smysl Jeho jména, a proč bychom měli opakovat Jeho 
jméno. 

V porovnání ezoterická škola je velice obtížná. Nejsou tam žádná písma, na která spoléhat. 
Můžeme spoléhat jenom na naši Božskou Přirozenost a moudrost, abychom odhalili tu cestu. 
Toužíme a praktikujeme poctivě každý den, dokud toho úplně nedosáhneme. Až potom můžeme 
přenést tu cestu na jiné lidi. Je to skutečně obtížné, protože je to Pravda a nehmatatelná svatá 
písma, Muni Perla, naše nehmatatelné vlastnictví, které si můžeme získat jenom neviditelně a 
v tichosti. Dokonce ani Mistr nám nemůže pomoci. On nebo ona nás jenom může vést 
na té cestě. Musíme věnovat naše vlastní úsilí a vědomost, abychom užili naši Moudrost. 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
Taibei, Formosa 
6.března 1988 

originál v čínštině 

Otázka: V buddhismu je 84 tisíc metod. Diamantová Sútra říká, že všechny metody praktikují toleranci 
a jsou všechny stejné. Přesto v Surangama Sútra Buddha řekl, že cítící bytosti „v období končící dharmy“ 
by měly praktikovat Metodu Quan Yin. Je to proto, že Metoda Quan Yin je vhodnější pro cítící bytosti? 
Mistryně: Nejenom vhodnější, ale cítící bytosti by měly praktikovat Metodu Quan Yin 
na prvním místě. Pojďme vyjasnit tento bod. Narodíme se jako lidé, abychom praktikovali 
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Metodu Quan Yin, a pokud ji nepraktikujeme, potom nezjistíme, co bychom měli dělat v našem 
lidském životě. Promarníme tuto vzácnou příležitost, protože propásneme tento důležitý bod, 
a potom jdeme někam praktikovat 84 tisíc metod stále dokola. Ale když nakonec dosáhneme vrat 
té vrcholné metody a znovu se narodíme jako lidské bytosti, váháme a jsme neochotni být 
odděleni. Odmítáme praktikovat, dokonce když jsme potkali osvíceného Mistra, a musíme se 
převtělovat znovu a znovu. 

Lidské bytosti se narodí, aby praktikovaly Metodu Quan Yin. Je to náš závazek toto dělat. 
Narodíme se jako lidé s tím záměrem, abychom dosáhli svatosti a velké Moudrosti. Naše finální, 
nejvzácnější, jedna a jediná šance je narodit se jako člověk s cílem dosáhnout této velké 
Moudrosti a být osvobozen od ostatních 84 tisíc metod, které svazují lidské bytosti. Jelikož 
nerozumíme této pravdě, nevíme, co bychom měli jako lidé dělat. Po praktikování Metody Quan 
Yin pomalu začínáme rozumět, proč jsme se narodili jako lidé a jaký je náš cíl. Mohli byste být 
nyní skeptičtí, ale nedali jste mi žádnou volbu. Když už jste se zeptali, musím vám o tom říct. 
Všech ostatních 84 tisíc metod je k ničemu. Ony nás jenom svazují v těch třech královstvích. 
I ony nám přinášejí požehnané odměny, sílu a nadpřirozené síly, ale stále nás přivazují uvnitř 
třech království. Metoda Quan Yin je ta jedna a jediná metoda, která nás vezme nad tři 
království. Je to neuvěřitelné, což je důvod, proč o tom zřídka kdy slyšíme. 

 

Praktikování dýchání není nejvyšší metoda 
 Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 111 
24.února 1991 

Harvardská univerzita, USA 
originál v angličtině 

Někteří lidé se mne ptali, jestli bych je mohla učit meditační metodu, která zastaví dýchání 
a tlukot srdce. Já jsem řekla: „Není potřeba tak spěchat. Počkejte chvilku. Když zemřete, toto 
všechno se stane.“ Toto není potřeba dělat. Nepotřebujeme dělat nic s přirozenými funkcemi. 
Není to cesta k osvícení. Potom se mne zeptali, jestli bych je mohla učit meditační metodu, 
kterou by zvýšili teplotu svého těla, tak aby bylo jako plamen samádhi – síla samádhi přes teplo. 
Řekla jsem: „Není potřeba, jenom skočte do trouby!“ 

To je nesmysl! Nemá to nic společného s osvícením. Možná Mistři nebo praktikující 
v Himálajích nemají dost tepla a musejí praktikovat to, co nazýváme „tummo“ – teplo ze solar 
plexu vyvíjí teplo, aby zahřálo tělo během chladného počasí v Himálajích. Ale zde máme 
ústřední topení a topná tělesa. Máme všechno a toto není potřeba. Citovala jsem příklad Buddhy. 
Jedna osoba přišla k Buddhovi a vychloubala se, že může přejít přes vodu na druhý břeh. Buddha 
se zeptal: „Jak dlouho jste praktikoval předtím, než jste toho dosáhl?“ On řekl: „25 let.“ Buddha 
řekl: „Proč plýtváte časem a penězi? Já zaplatím jenom 5 centů a mohu přejet řeku na lodi.“ 

Toto jsou špatné koncepty. My praktikujeme, abychom osvítili sami sebe: abychom poznali, 
co dalšího můžeme dělat pro lidstvo, jak jsme spojeni s vesmírem a jak můžeme nabídnout 
cokoliv vesmíru, který nám nabízí tak moc. Nebo osvobodit sami sebe od utrpení, osvobodit 
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sami sebe od otroctví zrození, smrti a reinkarnace. Ale nepraktikujeme, abychom se předváděli. 
Není potřeba zvyšovat teplotu nebo chlad, není potřeba zastavovat tlukot srdce a dýchání. Toto 
jsou jenom přechodné jevy, práce a fungování přírody. My se o to nestaráme. 

Boží Přirozenost není v dechu. Není v tlukotu srdce nebo v teple z břicha. Přirozenost Boha 
je v nich také, ale jsou jenom malým aspektem Boží Přirozenosti. Měli bychom najít celou, 
a potom budeme rozumět každému detailu. Neměli bychom si jenom dělat starosti s detaily a 
zapomínat na celek. Takže ten špatný koncept musí být změněn, aby vzrostla naše úroveň, 
alespoň naše intelektuální úroveň, abychom rozuměli více. Pokud budeme zůstávat připoutáni 
k tomuto druhu konceptu nebo obnošeným předsudkům, nemáme žádnou naději být více 
civilizovaní, více inteligentní. 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
28.ledna 1991 

Panama 
originál v angličtině 

Není pochyb, že když praktikujete pránájáma, získáte mnoho výhod. Můžete mít zdraví, 
možná trochu delší život, můžete mít nějaké magické síly nebo se možná budete cítit klidněji. 
Není nic bez prospěchu. Ale pránájáma samotná vás nepřivádí nikam, protože žijeme věčně i bez 
dýchání. Co nazýváme život, nemusí znamenat tělo. Pokud myslíte, že život je tělo, potom 
praktikujete, a dech je důležitý pro tělo jenom pro obyčejné lidi. Mnoho lidí to nepotřebuje. Četli 
jste „Životopis jogína“ od Jógánandy? Když byl jeho Mistr v samádhi, dokonce nedýchal. 
Myslíte si, že neměl žádnou moudrost v době, kdy nedýchal? Kam odešla jeho moudrost? 
Jak potom získal moudrost, když neměl žádný dech, aby praktikoval s pránájámou? 

Já znám mnoho lidí, kteří praktikují metodu dýchání, ne pránájáma, ale počítají dech. 
Je mnoho praktikujících ohledně dechu a užívají dechu jako metodu koncentrace. A co se týče 
koncentrace, to pomáhá. Pomáhá to nějakým lidem, ale já bych neradila ji více užívat. Je mnoho 
lepších způsobu, než se spoléhat na přechodný dech. Musíte cvičit vaši mysl, aby se 
koncentrovala sama, silou ducha, ne se spoléhat na vnější pomoc. Jinak když máte havárii, 
potom omdlíte a potom zemřete, nebo když jste nemocní nebo usnete a nejste si vědomi dýchání, 
jak byste praktikovali? Nemůžeme praktikovat, jenom když jsme vzhůru nebo když jsme si 
vědomi dýchání. Musíme trénovat praktikování stále, 24 hodin denně, a to může být uděláno 
jenom duchem. 

Já znám mnoho lidí, kteří praktikují dech do úrovně, že mohou chodit bez dýchání, a to je to 
nejvyšší u těchto metod. Pokud někdo může přestat dýchat, oni by mu gratulovali, protože to je 
nejvýše, kam se mohou dostat. Ale když přestanou dýchat, znamená to, že dýchání není nakonec 
tak důležité. Můžete žít bez toho. 

Ve skutečnosti dech, pokud vám mohu říct pravdu, na ten by se nemělo sahat. V těle jsou dva 
proudy: jeden je, co my nazýváme životní síla nebo „shabd“ proud, a ten druhý se nazývá 
„hnací“ proud nebo proud života. Shabd proud je jeden od Boha, vibruje ve všech druzích života, 
s dechem nebo bez dechu, živé přírodě nebo neživé přírodě. Shabd je ten, který slyšíme. A druhý 
proud je proud hnací, který se stará o teplo, zimu, zažívání a dýchací systém, a všechny ty druhy 
věcí, včetně dýchání. To je už řízeno a neměli bychom si s tím dělat starosti. Neměli bychom ho 
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zkracovat nebo prodlužovat, nebo ho zastavovat, nebo ho řídit v jakémkoli smyslu, protože 
je řízen tím Nejinteligentnějším. Pokud uděláme nepořádek s tímto přístrojem, mohl by jít 
špatně. Když má potíže, potom bychom to měli zabezpečit nebo se o to postarat. Jinak bychom 
se o něj neměli moc starat, jinak bychom mohli stlačit špatný knoflík a všechno by šlo špatně. 

 

Mesiáš přišel! 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 111 
19.května 1991 
Kalifornie, USA 

originál v angličtině 

Otázka: Co si myslíte o Starém Zákoně 
a židovském náboženství? 
Mistryně: Je dobré, ale nečekejte, prosím, 
na Mesiáše, protože On přichází stále. 
Modlete se, abyste rozpoznali přítomného 
Mesiáše. Nemodlete se a nečekejte 
na Mesiáše, na kterého čekáte. On nikdy 
nepřijde, pokud Ho čekáte takovým 
způsobem, jak to děláte. Stejně tak, jako 
když přišel Ježíš, oni také očekávali 
Mesiáše a zabili toho, kterého měli 
po ruce. Děláme stále stejné hloupé věci. 

Není to tak, že židovské náboženství 
je špatné. To jsme my, kdo jsme 
nevědomí. A dokonce Ježíš přislíbil, 
že pošle toho, kdo nás spasí. To znamená, 
že poté, co On odešel, někdo jiný by měl 
přijít. Někdo, kdo nás může utěšit, 
znamená někdo, kdo je stejně velký jako 
On, ale my stále čekáme už 2000 let. 

Mnoho Mesiášů přišlo a odešlo, a my zde stále čekáme na toho z nebe. On nikdy nepřijde, pokud 
budeme čekat takovýmto způsobem. 

My slyšíme, že se Ježíš objeví znovu. Jak si myslíte, že přijde? S křídly, plnovousem nebo 
s křížem, abychom ho poznali? Jak bychom ho poznali, kdyby vůbec přišel? My vůbec nevíme, 
jak Ježíš vypadal. Nebyli jsme tam. Nebo jsme tam možná byli, ale bylo to před 2000 lety, a kdo 
má ještě tak dobrou paměť? (Smích) 

Ježíš přichází ne ve zjevení, ale v duchu. Ježíš může přijít ke komukoliv, kdo je dostatečně 
vnímavý a kdo otevře správné dveře, aby Ho nechal vejít. A potom se staneme jako Ježíš nebo 
jako Otec. Potom, v okamžiku se Ježíš znovu vrátil. On přichází zpět stále. Kdykoliv jsme 
připraveni, On přijde. On přichází přes jakéhokoliv Mistra, který je schopný Ho ubytovat, 
ubytovat Jeho mocnou sílu. Tato osoba je také Ježíš – má jiný účes, nejspíše, nebo možná vysoké 
podpatky, ale je stále Ježíš. (Smích a potlesk) 
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Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
17.března 1993 

Sydney, Austrálie 
originál v angličtině 

Otázka: Věříte, že nejvyšší Mesiáš vesmíru – Ježíš, jediný zplozený syn Boha, řekl: „Jsem cesta, 
Pravda a život. Nikdo nepřijde k Otci, jenom skrze mne.“ Že nikdo nemůže vstoupit do nebe – domova 
Boha, jenom přes Ježíše? 
Mistryně: Ano, to je pravda. Každý Mistr to řekl. „Ježíš“ je jméno Jeho těla. „Kristus“ je Jeho 
titul. Každý Mistr by měl mít tuto Kristovu sílu. Proto v určitém smyslu Ježíš nikdy nezemřel. 
Ježíš pracuje přes všechny Mistry, po všechna století, po všechny věky, aby vysvobodil a osvítil 
nás, neznalé, kteří jsou stále pozadu. Ježíš sám nás nemůže osvítit, pokud je pryč. Samozřejmě, 
On může, do nějaké úrovně, ale my jsme lidé. Nemůžeme se s Ním zkontaktovat, když je 
ve vyšší sféře. Proto je potřebný fyzický Mistr. Ale Kristova síla pracuje přes jakéhokoliv 
fyzického Mistra, který je určen nebo poslán v té době. Proto když Ježíš říkal, že On byl jediná 
cesta a jediný, On říkal absolutní pravdu. Ale to samé dělá jakýkoliv Mistr, když je živý. 

Já vím, že je to potíž se držet Bible. Stejná je pravda s mnoha buddhisty. Bible a svatá písma 
jsou výborným svědectvím Mistrů minulosti, ale také výbornými kameny úrazu pro intelektuální 
vazbu. Já vím, že je to velice těžké. Já vám jenom mohu přát to nejlepší a mohu být jenom 
trpělivá a čekat, dokud nepřijde čas, že vy porozumíte. Bible je jenom záznam Nejvyššího 
Mistra, který poctil naši Zem, ale co o těch před Ježíšem a po Ježíši? Ti po Ježíši 
by pravděpodobně řekli: „Dobrá, mi jsme slyšeli Jeho jméno a budeme vykoupeni:“ Ale biliony, 
triliony let před Kristem nebyl nikdo, kdo by je vysvobodil, nebo co? Takže by byl Otec tak 
nemilosrdný, že by poslal jenom jednoho Syna a jenom v jednu dobu? Mohl by být tak lakomý? 

Pokud Ježíš skutečně vykoupil nás všechny, můžete mi skutečně odpovědět, proč jsme stále 
neznalí? Je mnoho věcí, které neznáme. Nedovedeme kontaktovat Nebe. Někteří lidé dovedou. 
Když se velice hluboce a upřímně modlí k Ježíši, pravděpodobně On se jim zjeví a učí některé 
z nich, ale velice málo. On se nezjeví nám všem. Ale našim žákům se zjeví, protože my víme, 
jak Ho kontaktovat. Můžeme vystoupit na Jeho úroveň a dostat přímo Jeho učení. Já neučím nic 
jiného. Pokud byste rádi viděli Ježíše a Boha, já vám jenom pomohu. Pokud byste rádi viděli 
Buddhu, pomohu vám, to je vše – pokud v to věříte, místo toho, abyste se drželi starých záznamů 
velkého Mistra, většině z toho nerozumíme. 

 

Pravda v islámských doktrínách 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 111 
6.března 1989 

Taibei, Formosa 
originál v čínštině 

Přečetla jsem velice smysluplnou větu v Koránu. Ta říká: „Buďte dobrým hostem na Zemi. 
A žijte velice bohatý život.“ Tato věta v islámském Koránu mne skutečně zaujala. My jsme si 
myslívali, že jenom buddhismus zdůrazňuje přechodnost tohoto světa, v kterém žijeme chvilku a 
brzy odejdeme. My nevíme, že Korán zmiňuje naprosto stejnou myšlenku. Takže proč stále 
zaníceně debatujeme o tom, které náboženství je lepší? Když si přečteme tuto jednu větu, 
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zjistíme, že je velice smysluplná. Je krátká, ale perfektní! Když jsme zde, měli bychom žít velice 
smysluplný život, který je svobodný a obohacující. 

Korán také zmiňuje Zvuk. Jejich mistr Mohamed ho zmínil a stejně tak ho zmínili jeho žáci. 
Když slyšeli zvuk flétny, jejich moudrost se otevřela a oni věděli všechno. Stali se velice 
uvolněnými, šťastnými, svobodnými a vysvobozenými! Nepoukazovali na zvuk flétny 
ve vnějším světě. My praktikující Quan Yin víme, že je to odkaz na vyšší úroveň. Přesto 
předpokládejme, že jsme muslimové, ale neslyšeli jsme zvuk flétny uvnitř, potom nemůžeme 
rozumět, na co Korán poukazuje. 

V Bibli Ježíš Kristus řekl: „Posloucháte vítr. Nevíte, odkud vítr přichází a kam odchází!“ 
Tento zvuk reprezentuje kvalitu všudypřítomnosti. Když slyšíme tento všudypřítomný zvuk 
Nebe, jsme částí té Všudypřítomnosti (Tathagata). Další částí je Jeho světlo. My také nevíme, 
odkud to přichází a kam to odchází. Toto světlo má také všudypřítomnou kvalitu. 
Všudypřítomnost znamená, že nevíme odkud to přichází a kam to odchází. 

Patřit Všudypřítomnosti (Tathagata) neznamená, že musíme vidět někoho – Amitábha 
Buddhu nebo Šákjamuni Buddhu. Je pravda, že Šákjamuni Buddha sám sebe nazýval 
„tathagata“, ale také vysvětlil, že jenom poukazoval na Pravdu. Tathagata je vnitřní zkušenost, 
vlastnost toho být všudypřítomný. Když zříme Všudypřítomnou Kvalitu, naše moudrost je 
otevřená, naše karma je pryč, jsme absolutně volní a můžeme rozumět Vesmírnému Systému a 
tajemství celého stvoření. Nakonec zjistíme, že je to skutečně jako být jedno se Stvořením. 
Budeme znát úroveň Lao-c´ a můžeme Ho skutečně ocenit. Je to proto, že potom máme stejnou 
zkušenost a můžeme potvrdit pravdu, která je za Jeho větou: „Všechno stvoření je jedno!“ 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
1.března 1993 

Surabaya, Indonésie 
originál v angličtině 

Otázka: Pokud se stane muslim vegetariánem, ale v jejich náboženství je dohoda, že by měli dávat 
každý rok oběti… 
Mistryně: Nabídnutí. Nabídnutí neznamená oběti. Ve skutečnosti je někdy překlad špatný. 
Například někteří z nich špatně rozumějí učení Mistra. Žádný Mistr nechce vůbec žádnou krev! 
Pro co? Jaký je to Mistr, kterému se hodí krev cítících bytostí? Můžete tomu věřit? Udělali byste 
to, i když nejste mistr? 

Možná jíte to, co už někdo jiný zabil. Ale kdyby vás požádali, abyste zabili kuře nebo kozu 
sami, to byste nemohli udělat. Jak by vůbec mohl Mistr očekávat, aby žák dělal takovou krvavou 
věc? Je to jenom nedorozumění. Řeknu vám proč. Například každý Mistr říká, že musíte 
nabídnout všechno, co vlastníte, jemu. V Bhagavad Gítě se říká: „Dejte mi všechny věci. 
A pamatujte si jenom mne. Milujte jenom mne, oddejte se jenom mně, a nikomu jinému kromě 
mně. A dejte všechno, co máte, mně: váš život, vaši rodinu, váš majetek, dejte všechno mně.“ 
Ale vzal si někdy Krišna jedno penny od Arjuny, ať už to potřeboval, nebo ne? Ne, nikdy si to 
nezval! Takže je to jenom rčení od Mistra: „Dej mi svého vola, auto, kozy, zlato, ženu, děti. 
Dej všechno mně. Já se o ně postarám.“ Ale nikdy se jich nedotkl. 
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Je to jenom v duchu, že vy nabídnete všechno k nohám Mistra jako symbol oddanosti a 
odevzdání, jako symbol důvěry a víry v Mistra, jako symbol nepřítomnosti ega: „Nemám nic, 
včetně mne samého. Všechno je Mistra.“ Takže nyní o staletí, o tisíce let později to lidé přeložili 
jinak: „Musíte nejdříve obětovat první jehně, první cokoliv.“ Kdo chce tento druh krvavé oběti? 
Mohli byste věřit obyčejné lidské bytosti, natož Mistru, obyčejné mírumilovné duši, že by vůbec 
někdy sama zabila kozu a vypila krev nebo snědla cokoliv z ní, a cítila se šťastná? – Velice 
zřídka! Dnes za to lidé jenom zaplatí v obchodě, a nevidí zabíjení a nevidí utrpení. Kupují si ho 
jenom jako kousek čokolády a jedí bez nějakých pocitů o utrpení zvířat. Ale pokud Mistr, 
tzv. Mistr, který má lásku ke všem druhům bytostí, požaduje krvavé oběti, věřili byste tomu? 
Nikdo by tomu nevěřil! 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
25.dubna 1993 
Paříž, Francie 

originál ve francouzštině a angličtině 

Otázka: Tato otázka je ohledně svatých písem: Velice často mám pochybnosti o Bibli nebo Koránu. 
Říká se v Bibli: „Jsem žárlivý Bůh.“ A Kristus řekl: „Nepřišel jsem sem pro mír, ale pro válku.“ V Koránu 
je řečeno, že se můžeme účastnit války a mít mnoho žen. Jsou to chyby? 
Mistryně: Já vám říkám, abyste následovali pět Přikázání: neměli byste zabíjet, žádné sexuální 
prohřešky, vegetariánská strava, nekrást, žádné hazardní hry. A to je pro váš život velice snadné. 
Jenom toto následovat a meditovat dvě a půl hodiny. Jakékoliv další knížky čtete, za to nejsem 
zodpovědná. 

Ale pokud už jsou muslimy, například, samozřejmě jim neřeknu, aby změnili svůj život. 
Například pokud už mají 10 žen podle jejich předešlé tradice, před tím, než mne poznali, měla 
bych jim říct, aby se oddělili od svých manželek? Jsou v harmonii jeden s druhým. Deset žen žije 
pohromadě a neubližuje nikomu. 

My tady nejsme, abychom změnili svět, ale abychom změnili sami sebe. Pokud žijí 
muslimové takto, nechme je být. A nyní oni nemusejí být už více „faire la guerre“, nemusejí více 
vyvolávat války, takže mohou následovat mne. Pokud si chtějí udržet válečný postoj, potom 
mohou zůstat mimo náš kruh. 

Války nevyvolávají jenom muslimové, ale také křesťané a buddhisté nebo také každý jiný, 
protože špatně rozumí doktríně jejich původu. Buddha nikdy nevyvolal válku, ale někteří 
buddhisté válku vyvolávají. Kristus neříkal, že přišel válčit. Co myslel, je to, že nepřišel s mírem, 
ale s mečem. Řekl, že postaví syna proti otci, atd. Co tím myslel, je, že karmické svazky budou 
zpřetrhány. Že přišel s mečem moudrosti. A že dokonce všechna spřízněnost s rodinnými svazky 
bude, jako by neexistovala. Proto i když otec věří v jezení masa, syn se stane vegetariánem. 
A předtím například, pokud rodina měla svazek jeden s druhým a svazovala jeden druhého 
ve velice omezené lásce, po zasvěcení budou milovat jeden druhého stejně tak, jako milují 
jakéhokoliv jiného zasvěceného – všechny bratry a sestry. To je to, co On myslel. 

A jak víte, stejná věc se stává také v naší skupině. Dokonce pokud rodiče užijí své rodičovské 
síly, aby donutili své děti jíst maso, ony ho jíst nebudou. Takže to je ten druh „být proti 
rodičům“. V tomto případě je to takto. Ale Kristus nikdy neobhajoval válku. To je důvod, proč 
řekl: „Dejte Césarovi, co Césarovi patří.“ A když Ho lidé ukřižovali, nebránil se, i když to mohl 
udělat. Měl podporu mnoha žáků a oni Ho chtěli udělat králem Židů, ale On to nechtěl. Řekl: 
„Moje království není na této Zemi.“ Takže vidíte, Kristus byl mužem míru. Válka, o které 
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mluvil, byla válkou v duchu, že my žáci bojujeme proti iluzi Mája, trikům a pastem Mája, síle 
Mája, iluzi, králi temnoty, která nás drží v zajetí – a my bojujeme s tímto. 

Normálně nemám ráda intelektuálské debaty, ale rozumím, že jste noví, takže se snažím, 
jak nejlépe mohu, přijít dolů a přidat se k vám. Jinak nenávidím debaty a intelektuální zápasení. 
Teď podle Koránu lidé mohou bojovat, ne válčit, ale mohou chránit sami sebe. Musíte vzít 
v úvahu dobu a okolnosti, v kterých se nacházel Prorok Mohamed se svými žáky. Oni byli 
pronásledováni, protože v té době nerozumělo mnoho lidí, co je žijící Mistr. Je to stejný důvod, 
proč zabili Ježíše a pomlouvali a snažili se úkladně zavraždit Buddhu. 

Stejně se to děje také dnes. Někteří lidé mě také pomlouvají a dělají hodně potíží, protože 
špatně rozumějí. Nedají si čas na to, aby pochopili, co se je snažím naučit. Jenom si pro sebe 
vezmou jednu nebo dvě věty, možná s chybou tisku nebo špatně vyloženou, nebo jenom slyšeli, 
co říkají jiní lidé, a potom se snaží dělat problémy. Ale toho je velice málo v porovnání s dobrou 
většinou, jako jste vy, takže to není problém. 

Ale když žil Prorok Mohamed, bylo to hrozné. Byli pronásledováni a perzekvováni všude, 
takže museli chránit sami sebe. A následky, které následovaly po válce, byly to, že si vzali 
za manželky mnoho žen. Protože zemřelo ve válce mnoho mužů a zanechali mnoho vdov a 
opuštěných dětí, prorok nebo vůdce řekl: „Vezměte je a postarejte se o slabé a sirotky. Milujte je 
stejně tak, jako milujete vlastní ženu nebo vaše vlastní děti.“ Samozřejmě! Ale to nemusí být 
vždy fyzicky. 

Například když někdy manžel našich zasvěcených zemře nebo žena zemře a zůstanou děti, 
my je vezmeme a dáme do domova jiných zasvěcených a také se o ně postaráme. Ale nemusí 
to být fyzický kontakt. Postarat se o ně jako o bratry a sestry, jako o své vlastní děti, svého 
vlastního manžela nebo manželku. Proto Prorok řekl: „Pokud si vezmeš do svého domu mnoho 
manželek, musíš se o ně starat stejně.“ Podle této podmínky si jich můžete vzít mnoho do svého 
domu. Například pokud dáte své manželce jednu sadu šperků, musíte být schopen dát jiné 
to samé. Potom je můžete vzít do své péče a postarat se o ně. 

To je jako bezpečnostní systém těchto dnů – velice civilizovaný. Pokud chcete adoptovat dítě, 
potom musíte doložit státu, jestli máte dostatek peněz v bance, jak moc máte majetku, aby viděli, 
jestli se můžete o dítě starat. Vidíte, to bylo velice civilizované, i když v té době nebylo žádné 
bezpečnostní právo. Muslimové jsou takoví. Takže ve skutečnosti, pokud chceme studovat 
náboženské písmo, měli bychom ho studovat do konce, dokud tam nebude absolutně žádná 
pochybnost. Ale pokud vezmeme jenom jednu nebo dvě věty a řekneme: „To není dobré. 
Muslimové nejsou dobří.“ Potom budeme mít předsudky. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
24.dubna 1993 
Paříž, Francie 

originál ve francouzštině 

Otázka: Je Vaše učení slučitelné s islámem? 
Mistryně: Ano, proč ne? Islám učí lidi, aby byli dobrými hosty na Zemi, a že je nutné, najít nebe, 
zatímco žijeme. Já nabízím tu samou věc. Já vám říkám, abyste respektovali pět Přikázání, 
což nám dá ušlechtilost, moudrost a mír na Zemi. Také vám nabízím Cestu, kterou najdete Boha 
okamžitě. Proto je naše Cesta slučitelná se všemi dobrými náboženstvími. 
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Neocenitelná víra 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 111 
1.ledna 1995 

Hsihu, Formosa 
originál v čínštině 

Název tohoto příběhu je „Guru Bhakti“. V sanskrtu znamená 
Guru Mistr, Osvícený Mistr. Bhakti znamená oddanost, absolutní 
odevzdání se Mistru, myšlení jenom o Něm (Ní) a nabízení všech 
činů, mluvy a myšlenek Jemu/Jí. Cokoliv mistr nebo osvícený 
Mistr říká, přijímáme absolutně bez jakékoliv výhrady. To se 
nazývá Guru Bhakti v sanskrtu. 

Před dávnou a dávnou dobou byl muž, který upřímně hledal. 
Vždy, když slyšel, že nějaký velký Mistr přednášel nebo 
ctnostná osoba někde rozmlouvala, neplýtval časem a šel tam 
se svou ženou. Naučil se z těch lekcí, že člověk musí mít 
požehnání osvíceného Mistra, aby obdržel Pravdu nebo svatost, 
a stal se jedním s Bohem, takže začal hledat perfektního Mistra. 
Cestoval na mnohá místa a setkával se s jedním mistrem 
za druhým, ale vždy našel chyby, které ho v jeho očích udělaly 
neperfektním. Proto nemohl najít skutečného Mistra. 

Tito Mistři pro něj nebyli dostatečně dobří, protože měl 
špatnou představu ve své mysli. Četl příliš mnoho knih, včetně 

všech svatých písem, což způsobilo, že byl velice arogantní a stále 
vyhledával chyby na jiných lidech. Například byl velice nespokojen 

s vysoce osvíceným, ale negramotným Mistrem, který nedovedl číst a 
věděl málo o svatých písmech. Odvrátil by se od Mistra, který ho nemohl 

předčít v debatách nebo nevěděl, z kterého písma ten určitý verš pochází. 
Takže nemohl najít Osvíceného Mistra. Pokud stále máme tento kritický postoj a arogantní 
myšlení, určitě nebudeme schopni najít naši vlastní Přirozenost. I kdyby byl Osvícený Mistr 
přímo před našima očima, neviděli bychom Ho/Ji. 

Jednoho dne se ten muž cítil doma velice frustrovaně a sklíčeně, přemýšlel o tom, že nemá 
žádnou naději někdy najít Mistra dostatečně dobrého, aby byl hoden jeho oddanosti. Když 
ho přišla jeho žena utěšit, vychrlil všechnu svoji zlobu. Řekl, protože ještě nenašel schopného 
Mistra, který by mu dal vysvobození, má velice velké starosti, že zemře neosvícený. Jeho žena 
byla čistší v mysli a nebyla tak učená, proto ho utěšila a řekla: „Proč jednoduše nejdeme do lesa 
a nemeditujeme tam? Budeme se modlit, říkat jména svatých a Boha a prosit Boha, aby nám 
poslal Mistra. Budeme ctít první osobu, která nám bude Bohem poslána, jako našeho Mistra.“ 
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Manžel souhlasil, neschopen přemýšlet o lepším nápadu. Dalšího dne šli do lesa a sedli si 
na cestu a modlili se. 

Právě v té době kolen nich utíkal lupič s hodnotnou kořistí. Ten pár se na něj okamžitě vrhnul 
a vrhnul se před ním na zem. Prosili ho, aby je přijal za žáky. (Smích) Úpěnlivě ho prosili, aby je 
učil, jak meditovat, a požehnal jejich mantry. V Indii mají mistři nebo pokročilejší duchovní 
praktikující někdy velice dlouhé vousy, jsou oděni do šafránového roucha a sedí tam pro lidi, 
aby se jim mohli poklonit jako jejich žáci. Indičtí lidé také velice rádi používají mantry jako: 
„Óm mani päme, húm!“ (Ó, klenote na lotosu, húm! – pozn. přek.) nebo „Nam… nam… nam,“ 
mistr požehná tyto mantry v době zasvěcení, aby byly jejich mantry, které přeříkávají, od toho 
dne efektivní. To se nazývá požehnání manter. I když stále říkají stejné mantry, zdají se být 
efektivnější poté, co se stali žáky mistra. Proto mnoho mistrů v Indii dělá tento druh obřadu. 

Pár donutil banditu, aby se stal jejich mistrem, a požádali ho jako každého jiného, aby 
požehnal jejich mantry. Nevěděli tehdy, že je to bandita. Neschopný zbavit se jich, byl bandita 
překvapen a zastrašen. Dvojice mu potom řekla o svém neúspěšném hledání osvíceného Mistra a 
jejich přísaze sedět v lese toho dne a stát se žáky prvního člověka, který projde kolem. Naléhali 
na něj, aby neutíkal pryč a byl jejich mistr. Jejich slova se dotkla hluboko uvnitř Boží 
Přirozenosti toho bandity. Cítil, že je nemůže klamat, a když se snažil odhalit svoji vlastní 
totožnost, dvojice jednoduše neposlouchala. Když je odmítl přijmout jako své žáky a učit je 
svaté mantry, dozajista by ho nenechali odejít. Nestarali se, kdo byl. Byli si absolutně jisti, že byl 
jejich mistr. 

Zpočátku byl bandita hluboce pohnut, ale brzy začal mít strach a být nervózní. Pokud by ho 
i nadále zdržovali, byl by ve velkých problémech, když by ho chytila policie. Ve svém zoufalství 
se uvolil a přislíbil jim, že je bude učit, a přikázal jim si kleknout na zem. Dvojice si klekla a 
vrhla se na zem ve vážném obřadu oddanosti. On jim potom dal instrukce: „Teď tady budete 
sedět, dáte si ruce na uši, zavřete oči a zůstanete v klidu. Jestli se pohnete, Bůh odejde. Zůstaňte 
v této poloze a nevstávejte, dokud vám neřeknu. Potom budete jistě vidět Boha.“ Řekl jim, aby 
to udělali takto, aby se mohl ztratit pryč, když ho uchopili oběma rukama za nohy a odmítali ho 
nechat odejít. 

Vděčný pár seděl klidně, poslušně drželi své ruce na uších. Celý den a celou noc seděli 
na stejném místě, aniž by si vzali jakékoliv jídlo nebo vodu. Neodvážili se pohnout nebo otevřít 
své oči, aby viděli, že je jejich mistr stále s nimi. Po dlouhé době byly jejich nohy ztuhlé, jejich 
tělo a ruce bolely. Nicméně neměli žádné jiné myšlenky, jenom upřímnou touhu vidět Boha. 
Dále tam seděli v absolutní víře. 

Višnu a Lakšmí byli jimi extrémně pohnuti. Pro lidi z Indie je Višnu jedním z nebeských 
Pánů. V termínech energií jin a jang je Višnu jang a Lakšmí je jin, reprezentuje ženské srdce. 
Hluboce pohnuta Lakšmí (bohyně krásy) požádala Višnua, aby se tomuto páru zjevil. Dotčen 
jejich upřímností a faktem, že zůstali sedět tak dlouho, i když byli oklamáni, Pán Višnu se jim 
zjevil. Pár byl potěšen, ale neodvážil se otevřít své oči nebo vstát, aby ho oslovili. Neodvážili se 
dělat nic, protože jim dal jejich mistr instrukce, aby nevstávali nebo neotvírali oči bez jeho 
dovolení. 
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Pán Višnu jim řekl: „Teď víte, že jsem přišel, a můžete vstát a 
zastavit to přílišné utrpení.“ Ale oni se neodvážili vstát. Byli Mu 
velice vděční za to, že je přišel navštívit, ale nemohli 
neuposlechnout svého mistra pro to, aby poslechli Jeho. 
Jak pokořující! Bandita byl větší než Bůh. (Smích) Pán Višnu 
nemohl vydržet ten pohled na jejich utrpení, tak šel do paláce, 
aby se zjevil králi ve snu. V té době byl bandita zatčen policií 
a uvržen do královského vězení. Spáchal do té doby dost 
vážných přestupků na to, aby byl uvězněn pouze v obyčejném 
vězení. Když se Pán Višnu zjevil ve snu králi, dal králi 

instrukce, aby rychle propustil banditu. Ale král zatížen těžkou 
karmou a často honěn svými nočními můrami si myslel, že to 

byl další z těch špatných snů, a ignoroval Ho. Višnu znova 
navštívil jeho sen, ale král mu stále nerozuměl. Až poté, co měl 

stejný sen potřetí, král zjistil, že něco musí být špatně. 

Mezitím Pán Višnu se také zjevil ve snu banditovi a požádal ho, 
aby osvobodil pár v lese, jakmile bude propuštěn. Řekl banditovi, že tam stále sedí a drží si uši a 
nepozřeli ani sousto a po celé dny neměli ani doušek vody. Skoro umírali, a Bůh to nemůže 
vydržet. Když král osvobodil banditu poté, co měl třetí sen, nově propuštěný muž spěchal 
do lesa, jak říkaly instrukce v jeho snu. Přikázal páru, aby vstal, otevřel své oči a sundal ruce 
z uší. Jakmile to udělal, pár vyjádřil svoji hlubokou vděčnost svému „mistru“, protože díky jeho 
požehnání se jim zjevil Bůh. Bandita jim vylíčil své vlastní setkání s Bohem ve svém snu. 

Najednou slyšeli hlas v nebi, který jim říká: „Jsem skutečně pohnut a potěšen vaší absolutní 
odevzdaností vašemu mistru, bez nejmenších pochybností. Já vám slibuji, že vás přijdu navštívit 
znovu. Od teďka můžete pokračovat v opakování Svatých jmen, oslavování Boha a meditovat 
dvě a půl hodiny každý den. Nezapomeňte dodržovat vegetariánskou stravu a přísně dodržovat 
pět Přikázání. Určitě vás vysvobodím, když zemřete.“ Od toho dne si je bandita vzal za vzor a 
přidal se k páru v duchovní praxi. To je příliš nádherné! (Potlesk) 

V té knížce je poznámka, která říká: „Když máme skutečnou víru v mistra, dokonce to nemusí 
být skutečný Osvícený Mistr, je to přesto efektivní. Pokud můžeme mít takovou víru v banditu, 
bezpochyby to znamená, že náš vlastní Mistr přišel, naše moudrost se otevřela a už více nemáme 
nic proti ostatním. Potom jistě dosáhneme ovoce, ale ne díky Mistrovi nebo metodě.“ To je to, 
co si myslí Indové, ale nezapomeňte, že tento Višnu je jenom z druhého království. Není snadné 
vidět nejvyššího Boha. I když je to neobvykle skvělé pro takovou obyčejnou osobu vidět Pána 
druhého nebe okamžitě poté, co přijme banditu za svého mistra! 

Vaše víra ve mne se mě velice hluboce dotkla a já se také budu modlit k Bohu, aby vám 
pomohl. Jistě budete vysvobozeni, když zemřete. (Potlesk) Hlavním bodem je, že byste měli 
dobře meditovat a mít velkou víru, zapomenout na mne jako na osobu. Potom jistě dosáhnete 
duchovních výsledků. Když máte skutečnou víru a oddanost v Mistra, přijde dokonce Bůh. Když 
meditujete, uzříte zářivé Světlo a uslyšíte Nebeskou hudbu. Budete mít hodně zážitků. Toto 
ukazuje, že je dost dobré mít víru. Nikdy nevadí, jestli je Mistr dobrý, nebo ne. Jestli já jsem 
dobrá, nebo ne, vy to zjistíte, když zemřete. 

http://www.chinghai.cz © SUMA Ching Hai               chinghai@chinghai.cz 
 +420 / 608 265 305 čeština, angličtina       +420 / 2 61 26 30 31 čeština, vietnamština 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       53 

Perly moudrosti 

Skupinová meditace je pro celou planetu 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

6.listopadu 1993, Laguna Beach, Kalifornie, USA, originál v angličtině 

Každý praktikující Quan Yin má zodpovědnost za vyčištění planety do určité úrovně. Proto 
když sedíme a meditujeme společně ve skupině, neděláme to jenom pro sebe nebo 
pro vysvobození pěti generací našich rodin, nebo pro Ameriku, nebo pro naše rodiny samotné. 
Je to pro celou planetu. A čím více lidí to dělá, tím lépe. 

Skutečné dávání 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

23.května 1994, Taibei, Formosa, originál v angličtině 

Pokud dáváte někomu něco, dejte to a zapomeňte na to. Nikdy toho nelitujte, protože pokud 
to dáte a litujete toho, ztratíte ten byznys. Také ztratíte peníze a zásluhu a váš čas. Takže je lepší 
to jenom dát a zapomenout na to. To je důvod, proč Ježíš říká: „Pokud někomu něco dáte z levé 
ruky, nenechte, aby o tom pravá ruka věděla.“ Také Buddha říká, že když dáváte a je to, jako 
kdybyste nedávali, to je pravé dávání. On míní, že když dáváte, nebuďte spojeni s tím dáváním. 
Dejte stejně tak, jako byste nikdy nic nedali, jako by se to nikdy nestalo.To je skutečné dávání, 
dejte bez lpění. Jinak si stále myslíme, že jsme skvělí, když něco dáme. Myslíme si, že jsme lepší 
než jiné osoby, protože jsme v pozici síly, pokud mu to dáme. To je důvod, proč vám vždycky 
říkám, že cokoliv děláte, musíte rozumět, že to je pro vás, skutečně, ne pro toho, kdo to dostává. 
To je lepší, protože to znamená, že dáváte pro váš vlastní růst v soucitu a v milující vřelosti. 

Cokoliv máme, je pro rozdělení ostatním 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

23.května 1994, Taibei, Formosa, originál v angličtině 

Nenarodila jsem se s žádným zlatem, takže neodejdu ze světa s žádným zlatem. Cokoliv 
mám, je vaše a patří světu stejně tak, jako vzít to tady a dát to tam. Je to stejné pro každého 
z nás. Vezmeme si vodu z řeky, dáme ji do nádrže na vodu a ta nádrž na vodu to rozdělí celé 
vesnici nebo městu. Měli bychom žít naše životy stejně tak jako ta nádrž na vodu. Cokoliv 
máme, je pro rozdělení ostatním. My jsme jenom příjemci. Proto já mohu mít hodně peněz, ale 
nikdy se necítím, že nějaké mám. Je to takto velice relaxující. Neděláte si starosti, protože už to 
nepovažujete za své, takže jestli to tam je, nebo není, na tom nezáleží. 
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Skutečný význam kostela, mešity, 
chrámu a pyramidy 

 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně 
 Ching Hai  

9.března 1993 
Singapur 

originál v angličtině 

Kostel, vnější kostel, mešita a chrám jsou symboly Království Boha uvnitř nás, které jsou 
postaveny, aby nám připomínaly náš vlastní chrám, o kterém Ježíš říkal nevíte, že jste chrámem 
Boha a Duch Svatý žije uvnitř vás. 

Já si myslím, že kostel a chrám jsou velice svaté, posvátné symboly naší oddanosti Bohu. 
Vždy, když projdeme kostelem, mešitou nebo chrámem jakéhokoliv náboženství, měli bychom 
skutečně připomenout sami sobě, jakou úctu máme k těmto symbolům uctívání. Pravděpodobně 
by bylo lepší, pokud by lidé, kteří přijdou do těchto chrámů, kostelů nebo mešit, skutečně mohli 
najít svého Boha uvnitř, také uvnitř jejich chrámu, nejen v chrámu z cihel, ale také ve skutečném 
chrámu Boha. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
7.prosince 1994 

Thajsko 
originál v angličtině 

Jenom si sedněte kdekoliv – v autobuse, v parku, ve vašem obývacím pokoji, zavřete oči 
a meditujte. A mnohem důležitěji choďte na skupinové meditace každý týden. Možná můžeme 
zorganizovat jiné dny, jak to různým lidem vyhovuje, například jeden ve středu, jeden v pátek 
a nebo jeden v sobotu a jeden v neděli. Kdykoliv je velká příležitost, potom můžeme oslavovat a 
sejít se společně na jednom místě. Pokud to není dostatečně velké, možná se můžeme pokusit 
hledat větší místo. Nedělejte si starosti s budováním mešity pro mne, jenom nějaký sklad nebo 
něco udělejte. Takže teď víte, odkud pocházejí chrámy, mešity a kostely – od skupinových 
meditací! 
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Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
4.června 1993 

Malajsie 
originál v čínštině 

Buddhistický ášram byl původně místem pro skupinové meditace pro zasvěcené praktikující. 
To je to, pro co to bylo původně zamýšleno stejně tak jako naše meditační centrum. Potom, 
co byli zasvěceni, se sešli společně k meditaci jednou týdně nebo jednou za dva týdny. 
Poslouchali učení Mistra a ptali se na otázky. Mistr potom poslal nějaké žáky, kteří odpověděli 
na jejich otázky. Takže povzbuzovali jeden druhého k upřímnější praxi. Během skupinové 
meditace je velmi velká síla požehnání a oni mohli růst rychleji. To je původní záměr 
buddhistických ášramů. 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
4.června 1995 

Hsihu, Formosa 
originál v čínštině 

Pyramidy nebyly vybudovány, aby sloužily jako hrobky. Oni později zjistili, že to nebyl 
záměr. Já si myslím, že vybudovali pyramidy pro duchovní praxi. Právě teď jsem vám říkala, 
že bylo velice složité získat „instruktážní návod na moudrost“ v dávných dobách. To je jeden 
z důvodů, proč postavili pyramidy. Bylo to proto, že duchovní praxe byla velice složitá 
v dávných dobách z důvodu strachu, že budou odhaleni ostatními. A kde byste chtěli sedět, když 
máte mít skupinovou meditaci v poušti? (Smích) Dokonce i se strážemi okolo vás každý stejně 
můžeme vidět. 

…v prázdné poušti se rožníte k smrti tím, že tam sedíte během dne, a umrzli byste k smrti 
v noci. Teplota je na poušti extrémně vysoká během dne a extrémně nízká během noci. Dva 
extrémy – to je důvod, proč vybudovali pyramidy. 
Ony jsou uvnitř velice, velice klidné. Bylo pro lidi velice 
těžké najít později vchod. 

…vchod znali pouze jejich vlastní lidé. Byly uvnitř 
velice prostorné a naprosto prázdné. Samozřejmě tam nic 
nebylo. Byly postaveny proto, aby uvnitř lidé meditovali, 
pro zasvěcení, atd. Aby nebyli zvenku vidět. 

…skutečné místo duchovní praxe je jenom pro to, aby 
tam lidé meditovali. Nemělo by tam být uvnitř nic nebo 
nanejvýš socha Buddhy nebo fotografie Buddhy. 
Oni užívali předtím sochu Buddhy, ale nejspíš je nyní 
rychlejší vzít fotografie nebo použít portrét. Bylo to 
prázdné, protože tam lidé potřebovali sedět, stejně tak 
jako naše místo zde. 
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Aforismy 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 111 

14.dubna 1993 
Washington D.C., USA 

originál v angličtině 

Štěstí mají ti lidé, kteří se setkají s žijícím Mistrem, a který je současně vnitřním Mistrem. 

 
 

15.května 1993 
Pusan, Korea 

Je jedno místo, jedno centrum v naší bytosti, což je centrum veškeré komunikace. Pokud by se 
každý obrátil do tohoto bodu, byli bychom v kontaktu jeden s druhým z nitra. 

 
17.března 1993 

Sydney, Austrálie 

Určité druhy věcí v materiálním království nás budou ovlivňovat více nebo méně. Proto jídlo, 
které si bereme, nás také ovlivňuje mentálně, tělesně a také duchovně. To bylo dokázáno 
odnepaměti. 

 
28.května 1993 

Hongkong 

My nejsme tělo, my nejsme lidskými bytostmi, které si myslíme, že jsme. My jsme Moudrost, 
my jsme láska, my jsme extrémní svatost. 

 
3.dubna 1993 

Los Angeles, USA 

Skutečné štěstí nenabízejí vysoké pozice ve světě, znalosti, které získáme z knih nebo 
ze společnosti, nebo z majetků, které máme. Skutečné štěstí může přijít pouze se seberealizací, 
s osvícením.  
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1.května 1993 
Mnichov, Německo 
originál v němčině 

Od dávných dob jsme nazývali tyto bytosti „Mistry“, kteří jsou schopni plně užít svůj vlastní 
potenciál. To je důvod, proč svět Mistrů je světem perfektní moudrosti, ctnosti, a věčná krása 
je porovnávána s naším světem. Abychom se stali Mistrem v tomto smyslu, toho můžeme 
dosáhnout všichni. Lidé v tzv. „ráji“ užívají velkou část této síly. Touto silou jsou dokonce 
schopni změnit jejich prostředí na ráj. Čím více užívají této síly, tím vyšší úroveň ráje. 

 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
6.června 1995 

 Hsihu, Formosa 
originál v angličtině 

Pokud jsme skutečně upřímní sami k sobě a chceme zlepšit nebo trénovat naši citlivost 
k utrpení a štěstí ostatních stejně tak jako naši vlastní čistotu a dobré bytí, musíme být vždy 
bdělí. 

Vždy, vždy být pozorní; jinak je snadné, že uplyne den, uplynou dva dny, uplynou tři dny, 
uplyne váš celý život ve vašich iluzích, ve špatných zvycích, a nedostanete se do vyšší úrovně 
vědomí, nebudete schopni rozumět hlubšímu smyslu duchovního života. 

 

 

 
 

Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai 

přijímá ocenění 
„Světový duchovní lídr“ 

od vlád šesti států USA 
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Mistryně a žáci vyprávějí vtipy 
 
 

Vyprávějí žáci a jsou překládáni Nejvyšší Mistryní Ching Hai 
News 111 

9.října 1999 
Florida, USA 

originál v čínštině a angličtině 

Vždy se dělí! 
Starý pár šel do restaurace a objednal si něco k jídlu: jednu coca colu a jednu porci hranolků. 

Starý muž si sedl a jeho žena si sedla naproti němu, a on začal dělit coca colu do dvou sklenic, 
polovinu pro něj a pro svou ženu. Rozdělil také hranolky na polovinu. Dal polovinu své ženě a 
polovinu si nechal pro sebe. Potom začal jíst a pít a žena jenom pila a nejedla. Byl tam jeden 
mladý muž, který stál vedle stolu a divil se, že starý pán rozdělil všechno na půl, a myslel si, 
že možná nemají peníze. Řekl starému páru: „Dobrá, mohu vám koupit navíc jednu porci. 
Nemusíte si všechno takto dělit.“ Takže starý muž mu odpověděl: „Ne, ne, ne, my jsme spolu 
40 let a vždy se o všechno dělíme. Cokoliv máme, rozdělíme se půl na půl. Nedělejte si starosti, 
a stejně vám děkujeme.“ A potom po chvíli viděl, že ta žena nejí, že jedl jenom ten muž. 
A zeptal se: „Proč nejíte?“ A žena odpověděla: „Dneska je řada na něm, aby používal zuby.“ 
 

Oheň v mé kuchyni 
Byl člověk a v jeho domě hořelo. Velice zpanikařil a urgentně volal hasiče. „Pomoc, pomoc, 

prosím, rychle, je tady oheň! Přijeďte rychle a zlikvidujte oheň¨!“ Potom se ho ten šéf hasičů 
zeptal: „A kde je ten oheň? Kde máme uhasit ten oheň?“ „Je v mém domě,“ řekl „velice 
urgentně, je to můj dům! Přijeďte rychle!“ „Ano, já vím, je to váš dům, ale kde?“ On řekl: „Je to 
v mé kuchyni!“ Ten šéf hasičů ztratil trpělivost a zeptal se ho: „Poslouchejte, já to vím! Ale jak 
se dostanu do vašeho domu, rozumíte mi? Jak se dostanu do vašeho domu?“ A ten muž mu 
odpověděl: „Vy nemáte auta?“ 
 

Jedna chybí 
Titanic číslo 2 se potápí rychle, rychle a kapitán se ptá: „Kdo z vás se umí modlit?“ A jedna 

osoba řekla: „Já.“ Takže kapitán řekl: „Dobrá, vy si kleknete tam a budete se za nás všechny 
modlit, a všichni ostatní si nasadí vesty!“ Jedna chybí. 
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Byl Ježíš vegetarián? 
 
 
 

Zprávy z médií 
News 106 

Výňatek z časopisu Des Moines Register, USA, tištěno 6.ledna, strana 1 T 
vytištěno s povolením Demokratů a kroniky, Rochester, N.Y., USA 

Byl Ježíš Kristus vegetarián? Ano, podle nové knihy esejů, 
rozhovorů a návodů klasického učence Rina Berryho „Potrava 
pro Bohy“ (vydavatelství Pythagoras, 1998). 

On poskytuje učené průzkumy velkých světových 
náboženských tradic, všech tradic, které podporují nenásilí, 
toleranci, reinkarnaci a pohrdají jedením masa. Včetně: 
džinismu, buddhismu, hinduismu a taoismu. 

Další eseje prozkoumaly ozvěny vegetariánství, které jsou 
stále zřejmé v judaismu, římském katolicismu, islámu a 
protestantském křesťanství. 

„Všichni zakladatelé světových náboženství byli vegetariány,“ 
říká Berry, autor a vegetarián, který žije v Brooklynu, N.Y. a učí na Nové škole pro sociální 
výzkum. „Částí svatého života je žít jednoduše.“ 

Ježíš byl pravděpodobně členem Nazarejců, vegetariánské sekty judaismu, která byla proti 
obětování zvířat, sdílela majetek a praktikovala obřadnou koupel. 

A pravděpodobně to bylo tak, že jeho protest proti obřadu obětování zvířat – součást 
tradičního judaismu – vedl k jeho smrti na kříži. 

„Byl by to jiný svět,“ říká Berry „pokud by lidé věřili, že jejich 
Zachránce byl také Zachráncem zvířat.“ 

Po dvou stoletích uvnitř křesťanství vegetariánská přikázání Ježíše 
spolu s vírou v reinkarnaci – pocházející od dávných Řeků – upadla 
v nemilost. 

Ale dnes vegetariánské tradice Východu v čele s vynikajícími 
kuchyněmi na Západě pomalu vítězí, pokud ještě ne v západních 
náboženstvích, říká Berry, který procestoval svět, aby provedl studium 
pro svoji knihu a cestou posbíral recepty.  
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Aktivujte vaše vrozené 
právo na lásku 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 126 

22.května 1999 
Řím, Itálie, originál v angličtině 

Originální záznam video sekvence s českými titulky můžete shlédnout na: 
http://godsdirectcontact.org/eng/news/126/mt.htm  (USA) 

Válka, problémy, nedorozumění, zloba a 
nenávist – všechno pochází z naší frustrace, 
že neznáme Boha. Všechno ďáblovství, které 
je schopné lidstvo udělat, pochází z této žízně 
po poznání Boha. Je to ironické a paradoxní, 
ale je to pravda. Takové akce jsou zoufalým 
volám o pomoc, protože lidé, kteří je páchají, 
jenom nevědí, co jiného dělat. Takže se musí 
uchýlit k násilí, přesně jako vy hlasitě voláte. 

Proč je to tak? Protože i když vypadáme 
jako lidé a nosíme toto lidské tělo, jsme 
všichni děti Boha; jsme všichni Duch Svatý. 
Byli jsme zvyklí bydlet v Nebi, kde jsme měli 
absolutně všechno, kdykoliv jsme to chtěli. 
„Vězte, že jste chrám Boha a Duch Svatý dlí 
uvnitř vás.“ To znamená, že uvnitř nejsme 
nic, jenom Bůh. Protože jsme Bůh, nebyli 
jsme zvyklí muset pracovat kvůli všemu, 
co potřebujeme. Nebyli jsme zvyklí muset 
žádat o všechny věci, které chceme, a možná 
dokonce je ani potom nedostat. Takže se 
někdy cítíme frustrovaní, cítíme se rozzlobení 
a cítíme se beznadějně, a že nám není 
pomoci. A někdy rodí tato frustrace násilí, 
rodí nenávist a následně válku. 

Takže lidé, kteří vyvolávají válku, jsou 
lidé, kteří jsou skutečně nejvíce zoufalí 
po lásce a po pomoci. Ale protože jsou tak 
zafixovaní ve svém zoufalství, není také moc 
snadné přinést lásku, moudrost a porozumění 
do jejich úrovně bytí – přesně jako když je 
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někdo tak nemocný, že dokonce nerozezná doktory, mnohem 
méně k nim cítí vděčnost. 
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m 
li, 

, jak 
 být 
ním 

m, 

vělé 
e 

elost 

ai.cz 
 +420 / 608 265 305 čeština, angličtina       +420 / 2 61 26 30 31 čeština, vietnamština 

Takže předtím, než upadneme do tohoto stadia zoufalství, 
je lepší, abychom se o sebe postarali a postarali se o to, abychom 
našli lásku Boha blíže a prakticky, tak abychom nepotřebovali 
nikdy zažít tento druh bezmoci nebo hlubokého zoufalství. Není 
pochyb, že nás Bůh miluje všechny, nezáleží na tom, co děláme. 
Ježíš odpouští nám všem, nezáleží na tom, co děláme – dokonce 
ani Jemu osobně. Odpustil Svým nepřátelům a modlil se za ně: 
„Otče, odpusť jim, protože oni nevědí, co dělají.“ Pokaždé, když 
znovu čtu něco o Ježíši, vždy se mi chce plakat. Taková velká 
láska může přijít pouze od Boha. 

My sami jsme všichni děti Boha. Takže proč nemáme tuto 
lásku? My ji máme. Je to jenom tak, že jsme ji neaktivovali; 
zapomněli jsme jak. Máme lásku, ale ne v té míře jako Pan Ježíš. 
Přesto se můžeme znovu pokusit mít tuto lásku. Bůh nám 

odpouští všechny naše hříchy. Ježíš nám odpouští – On pro nás zemřel. A budeme vždy stejní 
v očích Pána. Proč potom musíme poznat Boha? 

Proč musíme aktivovat tuto lásku? Proč bychom měli 
vůbec vynakládat nějaké úsilí? Protože 

pokud neaktivujeme tuto lásku, my 
sami budeme trpět. A samozřejmě 
někdy přineseme utrpení našim 
milovaným, komukoliv, kdo je 
s námi v kontaktu, našemu okolí, 
a někdy dokonce našemu národu, 
pokud děláme špatná rozhodnutí 

nebo rozhodnutí bez lásky, jako 
vyvolat válku. 

Musíme aktivovat 
tuto lásku nejenom, abycho

poznali Boha, ale abychom pozna
že jsme částí Boha, že jsme jedno s Bohem přesně tak
říkal Pán Ježíš: „Já a můj Otec jedno jsme.“ Nemůžeme
jedno s Bohem pouhým mluvením, pouhým přemýšle
nebo pouhým přáním. Musíme skutečně být jedno s Bohe
být Bůh na Zemi. Musíme se připojit znovu k tomu oceánu, 
stát se jedním s oceánem lásky. Potom můžeme 
reprezentovat Boha na této planetě. Všechny Jeho sk
vlastnosti, všechnu Jeho milující vřelost můžem
reprezentovat. A můžeme přinést lásku, radost, vř
a štěstí všem lidem kolem nás. 

http://www.chinghai.cz © SUMA Ching Hai 



64 News 112 

Perly moudrosti 

Zázračné síly se projevují bez ega 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

ews 112 
31.srpna 1989 

Formosa 
originál v čínštině 

Náš vlastní Vnitřní Mistr má velkou 
moudrost. Ví všechno, co bychom měli použít 
a co bychom měli dělat, abychom se vyhnuli 
tomu, abychom si ubližovali, abychom 
zasahovali do věcí jiných lidí a abychom se 
nezapletli se zákonem tohoto světa. To je jiné 
než velice omezená zázračná síla, která je 
zaznamenána v naší paměti. Pokud známe 
určitou zázračnou sílu, potom je to vše, 
co máme. Pokud získáváme zázračnou sílu tím, 
že praktikujeme Metodu Quan Yin, potom je 
nezměrná, a můžeme použít různou moc 
za různých okolností. 

Bez této velké moudrosti se můžeme stát 
snadno zmatenými v duchovní praxi. Bez 
dobrého učitele jsme snadno uvedeni v omyl. 
Výsledkem toho je, že bychom se naučili 
jenom určitou část a následovali jenom 
tu jedinou část místo celku a toho perfektního. 
Mnoho věřících zdůrazňuje učení toho a 
tamtoho a hodně techniky a magie. 
Nezdůrazňují odkrytí naší Původní Podstaty. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
3.září 1989 
Formosa 

originál v čínštině 

Proč praktikujeme Metodu Quan Yin? Je to proto, že chceme v tomto vesmíru všemu 
rozumět. Za fyzickým světlem tohoto slunce existuje větší, zářivější a mnohem krásnější Světlo. 
Za naším světským jazykem je mnohem větší a krásnější Jazyk. Když se naučíme tento Jazyk, 
tento Zvuk, budeme rozumět všem jazykům, včetně lidských jazyků, stejně tak jako tomu, 
kterým mluví všechny cítící bytosti. 
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Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai 
11.října 1989 

Hsihu, Formosa  
originál v čínštině 

Naše síla je nejsilnější během 
skupinové meditace. Když medituje 
dohromady několik lidí, mohou 
také vytvořit hodně síly, ale 
samozřejmě je ta síla silnější, když 
medituje více lidí. Díky těmto 
vážným duchovním praktikujícím 
začíná být ve světě mír. Někdy 
najednou pohromy odejdou, když 
se očekává, že se v zemi objeví. 
A někdy je ta země najednou 
zachráněna, i když má být potopena 
nebo zničena. Pokud máme 
nebeské oko, můžeme to vidět. 
Ale pokud nemáme, nemůžeme. 

Měli bychom duchovně praktikovat 
sami pro sebe, pro naše krajany a 
také pro svět a mír ve vesmíru. 
Když duchovně praktikuje více lidí, ve světě bude míru více. Nebude potřeba o míru mluvit a 
svět bude mít mír. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
 11.listopadu 1989 

Brazílie 
originál v čínštině 

Není pro nás dobré nabízet příliš mnoho 
pomoci lidem, když meditujeme málo, 
protože nejsme vyvážení. Ztratili bychom 
naši trpělivost a lásku. Pokud nemáme 
lásku, všechno, co děláme, je k ničemu. 
Nezáleží na tom, co děláme, musí to být 

děláno s láskou. Jenom láska se může 
dotknout Boha, Buddhy a srdcí lidí. Jedině 

tehdy můžeme vzdělávat lidi prostřednictvím 
naší práce a přinést jim lásku Boha. Tehdy 

přes naše milující přispění porostou lidé světa 
ve své úrovni krok za krokem. 
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Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 112 
7.března 1989 

Taibei, Formosa 
originál v čínštině 

 
Čím více snášíme, tím méně cítíme, že snášíme, a tím více jsme si vědomi, že naše úroveň roste. 

 
 

11.dubna 1989 
Formosa, Hualien 
originál v čínštině 

 
Pokud se staneme spokojenými a arogantními, když nás lidé oceňují a nabízejí nám lákadla, 
potom je to velice nebezpečné. V každé takové situaci musíme rychle prozkoumat své nitro 
a zeptat se: „Užil jsem ego právě teď v tomto jednání? Byl jsem uchvácen, nebo arogantní?“ 
Musíme rozjímat se svým nitrem každý den. 

 
 

21.května 1989 
Formosa 

originál v čínštině 
 
Pokud dodržujeme přikázání, že neříkáme nic, co by nebyla pravda, potom cokoliv řekneme, 
prospěje ostatním, a cokoliv řekneme, stane se pravdou. 
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Mistryně vypráví vtipy 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
23.května 2000 

Korea, originál v angličtině 

Nespavost 
Muž jde navštívit doktora a říká mu: „Každou noc nemohu spát kvůli mému sousedovi 

nahoře, který dělá tak velký hluk. Nenechá mě vůbec spát.“ Doktor říká: „Och, to není problém! 
To je snadné! Dám vám něco a budete dobře spát.“ Dalšího dne ten muž jde znovu navštívit 
doktora a stěžuje si: „Vzal jsem si ty pilulky, ale nemohu spát.“ Doktor řekl: „Och, můj Bože, 
to byly ucpávky do uší.“ 

Jak výborný doktor! 
Pacient šel navštívit doktora se svým problémem a doktor mu dal medicínu na 7 dní. Pacient 

bral tu medicínu a zemřel. Jeho rodiče se velice rozhněvali a šli si stěžovat k doktorovi, a ten 
se jich zeptal: „Kolik dní bral váš syn ty léky?“ Oni řekli: „Tři dny.“ Doktor potom řekl: „Vidíte, 
vidíte, dal jsem mu léky na 7 dní, ale on je bral jenom tři. Proto zemřel.“ 
 

Zůstaňte ještě několik dní (italský vtip) 
Zajatec ukončil svoji vazbu a vycházel z vězení. Strážce ve vězení ho viděl, jak vychází, 

a zeptal se ho: „Proč nezůstanete ještě několik dní?“ 
 

Po vás! (francouzský vtip) 
Francouzi jsou velice známí pro své džentlmenské chování. Jednou začal ve Francii hořet 

dům a dva lidé uvnitř domu už měli popálenou celou svoji tvář. Potom spěchali k lékaři a 
ten první řekl tomu druhému: „Po vás!“ 
 

Klidný! (anglický vtip) 
Angličané jsou velice známí tím, že „jsou klidní“. Angličan se procházel a viděl, jak dáma 

skočila do řeky. Takže si sundal klobouk a řekl: „Good bye!“ Potom kolem proběhl muž 
a plakal. „To je moje žena!“ A Angličan řekl: „Už ne!“ 
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Odkazy na internetové stránky 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

 
Oficiální stránky The Supreme Master Ching Hai International Association 

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm 
(Formosa; angličtina) 

 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/ (Formosa; tradiční a zjednodušená čínština, angličtina) 
http://www.smchbooks.com/ (Formosa; v čínštině a angličtině, SMCH knihkupectví) 
http://www.godsimmediatecontact.com/ (Singapur, angličtina) 
http://www.godsimmediatecontact.or.kr/ (Korea; korejština) 
http://www.godsdirectcontact.or.kr/ (Korea; korejština) 
http://www.godsimmediatecontact.org/ (Japan; japonština) 
http://www.godsdirectcontact.or.id/ (Indonésie, indonésky) 
http://www.godsdirectcontact-thai.com/ (Thajsko, thajsky) 
http://www.godsdirectcontact.net (USA; tradiční a zjednodušená čínština, angličtina)  
http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/ (USA, vietnamština) 
http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html?who=Suma%20Ching%20Hai (USA; angličtina) 
http://www.Godsimmediatecontact.net/ (USA; angličtina) 
http://www.godsimmediatecontact.net/aulac (USA; vietnamština) 
http://www.Godsimmediatecontact.org/video/ (USA; Real Video; v mnoha jazycích) 
http://www.contactdirectavecdieu.org/ (Francie; francouzština) 
http://godsdirectcontact.rma.cz/ (Česká republika, čeština) 
http://www.godsdirectcontact.org/ (Kanada, Real Audio; angličtina, vietnamština) 
http://www.godsdirectcontact.de/ (Německo, němčina) 
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/ (Rakousko, němčina) 
http://www.Godsdirectcontact.org.uk/ (Spojené Království, perština) 
http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000 (Polsko; polština, angličtina, vietnamština) 
http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome (angličtina) 
http://www.godsdirectcontact.com/ USA; španělština, francouzština, angličtina, tradiční a 
zjednodušená čínština) 

E-mailová verse knihy: Přišla jsem, abych vás vzala domů 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm (čínština) 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm (angličtina) 
http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm (vietnamština) 
http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm (angličtina) 
http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm (španělština) 
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm (čínština, tradiční) 
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm (čínština, zjednodušená) 
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 Internetové adresy překladů News Nejvyšší Mistryně Ching Hai: 
Tradiční čínština: 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/131/index.htm (Formosa) 
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/131 (USA) 
http://www.Godsdirectcontact.net/ch/news/131/index.htm (USA) 
Zjednodušená čínština: 
http://Godsdirectcontact.net/gb/news/131/index.htm (USA) 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/131/index.htm (Formosa) 
Angličtina: 
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/131 (USA) 
http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/131/ (USA) 
http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/131/index.htm (USA) 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/131/index.htm (Formosa) 
Vietnamština: 
http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/ (USA; VNI,VPS,VISCII a VNU písmo) 
http://godsimmediatecontact.net/aulac/n131/ (USA; VNI písmo) 
Španělština: 
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/ (USA) 
Korejština: 
http://www.godsimmediatecontact.or.kr (Korea) 
Japonština: 
http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm (USA) 
Indonésky: 
http://www.godsdirectcontact.or.id/news/ (Indonésie) 
Francouzština: 
http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html (Francie) 
Němčina: 
http://www.godsdirectcontact.de/ (Německo) 
Thajsky: 
http://www.godsdirectcontact-thai.com/ (Thajsko) 

Možnost bezplatného stažení knihy: Klíč k okamžitému osvícení 
(v 50-ti jazycích) 

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm 
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm 
http://www.godsdirectcontact.org/sample/ 

Odkazy na internetové stránky v češtině 
WWW: http://www.chinghai.cz nebo http://godsdirectcontact.rma.cz. 
Možnost stažení knihy: Klíč k okamžitému osvícení a překladů měsíčníků NEWS v češtině 
WWW: http://www.chinghai.cz/download.php 
E-mail: chinghai@chinghai.cz komunikace pouze v češtině 
E-mail: prague-center@chinghai.cz komunikace pouze v angličtině 

Stav ke dni 13.4.2002, aktuální stav najdete na 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm 
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Knihy v českém jazyce 

  Klíč k okamžitému osvícení 
          (výtisk zdarma) 

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

Přišla jsem, abych vás vzala domů 
        Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

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

Několik vybraných témat: 
Naše poslání na Zemi         Jak odpouštět sami sobě a druhým 
Pravý význam meditace        Jak se spojit s Boží silou uvnitř nás samotných 
Okamžité osvícení a Karma       Jak poznáme pravého Mistra? 

K         (Otázky a odpovědi 1) 
líč k okamžitému osvícení  

       Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
Celkem 381 otázek a odpovědí, které Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
zodpověděla při svých některých přednáškách v roce 1989. 

       Několik vybraných otázek: 
        Co je to osvícení? 

Jak mám začít, abych se dostal ke své podstatě? 
Co mám konkrétně udělat, abych začal slyšet Boží zvuk? 

Jak poznáme, že jsme nalezli správného Mistra, který nás poučí o cestě k osvícení? 
Nevyznávám žádné náboženství. Mohu dosáhnout osvícení pomocí Metody Quan Yin? 

Rád bych znal těch pět přikázání, která máme dodržovat, kromě meditace a vegetariánství.
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Tyto texty přeložili a k tisku připravili členové 
Mezinárodního meditačního sdružení Nejvyšší Mistryně Ching Hai v České republice 

a jsou zdarma ke stažení na Internetové adrese: http://www.chinghai.cz  
Tato tiskovina není kompletní překlad cizojazyčného originálu. Originál tiskoviny v anglickém, vietnamském 

a čínském jazyce můžete shlédnout v Pražském meditačním centru, nebo na Internetových adresách oficiálních 
stránek: The Supreme Master Ching Hai International Association (Formosa: čínsky, anglicky) 

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm nebo ftp://ftp.godsdirectcontact.org/pub/. 

Obsah této tiskoviny a její slova jsou protknuty milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai. 
Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část této tiskoviny nesmí být reprodukována v jakékoli formě či jakýmkoli 
prostředkem pro komerční účely. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován 

bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai nebo vydavatele. 
Tím se případný neoprávněný nakladatel uchrání od spáchání zlého karmického skutku. 
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Jak se stát milionářem 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 113 
27.dubna 2000 
Nový Zéland 

originál v angličtině 

Když praktikujete duchovně, máte všechno, například nyní máte více přátel, než jste kdy snili, 
možná máte i více dětí a pracujete tvrději než před tím, a máte více peněz, někteří z vás i lepší 
zaměstnání. Nebo dokonce, pokud máte stejný obnos peněz, víte, jak s nimi lépe nakládat, 
a máte více než předtím. Cestujete více, než jste cestovali před tím se stejnými penězi, protože 
víte, jak dělat věci lépe, a proto jste šťastnější. Máte víc než předtím, i když možná je váš příjem 
stejný. 

Lidé, kteří praktikují Metodu Quan Yin, 
jsou dveřmi do Nebe. 

Četla jsem článek v časopise „Jak se stát milionářem.“ Chtěli byste o tom slyšet? (Ano!) Je to 
velice logické. Dáváme spoustu peněz stranou, ne hodně, ale pro nás je to hodně. Ve skutečnosti 
je to také hodně. Miliony dolarů není málo peněz v tomto světě. I když se nemůžeme porovnávat 
s Billem Gatesem (zakladatel a ředitel společnosti Microsoft, jeden z nejbohatších lidí na světě, 
který dává stranou spoustu peněz). My jsme rozdílní „gates“ (vrata – pozn. přek.), ale my jsme 
také gates. (Smích) „Quan Yin Fa Mun“ znamená „dveře do nebe, dveře do světa Boha“. 
My také přispíváme hodně penězi dle našich možností. Jiní lidé si také myslí, že je to hodně! 
Není to hodně v porovnání k mnoha jiným lidem nebo Světové bance, ale je to hodně na to, 
co my vyděláme, pro obyčejně postupující lidi. Většina lidí tolik nedává. 

Takže já dávám a hodně lidí si myslí, že jsem velice bohatá. Já také jsem, 
ale nejsem tak bohatá, jak si myslí, což je dobré. Pokud by k nám přišli, 

předpokládejme, že by byli mnou a měli tolik peněz, nevypadali by tak 
bohatě. Nebyli by schopni dát tak mnoho, ne proto, že nechtějí. Jenom 
proto, že nevědí, jak s nimi nakládat, takže by to dopadlo takhle. 

Duchovní praxe přináší hojnost 
Takže když jsem četla ten odstavec, myslela jsem si, že to bylo 

chytré. Dělala jsem to už všechno – „Jak se stát milionářem“. Já už 
jsem to všechno věděla. Ale když jsem četla ten odstavec, vypadalo to, 

jako kdybych ho napsala sama. Protože je to jenom přirozené – nějací lidé 
to dělají přirozeně. Ale je to také proto, že jsme osvícení. My praktikujeme 

osvícený způsob a cestu lásky a máme velice málo potřeb v tomto světě. 
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Zrovna tak, jak jste vy nyní – předtím jste toho měli hodně a pořád jste si mysleli, že nemáte 
dost, ale teď jakkoliv moc máte, můžete s tím vyjít. Pořád můžete jet na Nový Zéland, Thailand 
nebo kamkoliv, kde se pořádá seminář, takže máte dovolenou. Vždy si to můžete zařídit, a to je 
skvělé. Vy cítíte, že to už je dost. Vždycky se cítíte milovaní. Já jsem pouze jedna osoba, ale vy 
všichni cítíte, že já vás miluji každého zvlášť, že mám dost lásky pro každého. Je to proto, že my 
praktikujeme cestu lásky. 

My jenom víme, jak mít dost, stejně víme, jak ušetřit peníze, abychom se stali bohatší. 
Není to nutně jenom tím, že byste vydělali více peněz, ale více šetříte a chcete méně 
nepotřebných věcí, a potom ušetříte více peněz! Takže když ušetříte jeden dolar, je to, jako byste 
jeden vydělali, jeden dolar navíc. A je to dokonce lepší, než vydělat jeden dolar navíc, protože 
když ušetříte jeden dolar, nepotřebujete jít a pracovat pro něj. Vy jenom zredukujete nějaké 
nepotřebné věci. Když jste předtím vyšli ven, kupovali jste všechno, ale nyní musíte pozorně 
přemýšlet. Předtím jste vyšli ven a koupili všechno, ale teď jdete přímo a koupíte tofu. Ušetříte 
peníze, čas a přemýšlení. 

Předtím jste vařili celou řadu věcí, ale nyní jenom tofu a sojové maso a zítra máte sojové 
maso a tofu. Je to jednoduchý život. Předtím jste šli všude a možná jste potřebovali zamluvit 

hotel pro vás a vašeho manžela a nyní jenom sbalíte stan a kempujete 
venku na čerstvém vzduchu; je to přirozené. Kyslíku je okolo vás 

hodně, protože kempujete pod stromy a na trávě. Cítíte se dobře, 
lehce, a je to také ekonomické. 

My žijeme dohromady a jsme šťastní. Nemusíme bydlet 
ve velkých hotelích, abychom byli šťastní. Ve skutečnosti jsme 
šťastnější, než kdybychom byli ve velkém hotelu, protože máme 
společné ideje a zájmy, milujeme jeden druhého a jenom se 
cítíme dobře. A vzduch, jídlo a zdravá atmosféra způsobuje, že se 
také cítíme dobře. 

Nemusíte vydělávat více peněz; jenom musíte vědět, jak žít váš 
život, protože máte pouze jeden život, tento život. Ať mluvím 

pravdu, nebo ne, jestli máte nebe, nebo ne, nebo jestli máte 
reinkarnaci, nebo ne, tento život je všechno, co znáte. Pokud ho 

nezvládnete dobře, nemůžete žít volně a nemůžete se v něm cítit šťastně. Musíte dělat, 
co skutečně chcete, co je dobré pro vás. 

Samozřejmě mi řeknete, že když si můžete dělat, co chcete, že to není pravda. Co je dobré 
pro vás, to je to, co byste měli dělat. Vegetariánská strava je zdravá, meditace uklidňuje vaše 
nervy a dělá vás bystřejší, více chytré a více milující. To je dobré pro vás. Ne že děláte jenom, 
cokoliv chcete. Samozřejmě můžeme dělat, co chceme. Ale co je pro nás dobré – to je to, 
co chytří lidé dělají. Ušetření peněz je lepší než vydělávání peněz. Cokoliv ušetříte, je, jako byste 
to vydělali, kromě toho, že nemusíte jít ven a pracovat pro to nebo dokonce z toho platit daně. 
Cokoliv vyděláte, je vaše. A můžete dělat, cokoliv chcete. Můžete si pořídit něco, co se vám líbí, 
nebo dát to lidem, kteří to potřebují. To je to, co my děláme po celou dobu. Já to dělám také. 
Co vám říkám, to dělám. 
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Následujte perfektní příklad Mistryně 
Ne o všem, co já dělám, se píše v magazínu News. O většině věcí, co dělám, se nepíše 

v časopise. Může o tom být napsáno, protože se stane, že někteří lidé tam jsou a vědí o tom a 
napíšou o tom zprávu, nebo je to oficiální, jako koncert, a každý to musí vědět. Tak to bývá. 
Jinak já to dělám každý den, stále, vždycky, když mám příležitost. 

Jednou se jeden žák smál a řekl: „Mistryně, jak je možné, že jídla u McDonalďs jsou tak 
drahá? Je to nejdražší restaurace, kterou jsem viděl!“ Víte proč? Protože když jsme tam šli, viděli 
jsme nějaké lidi bez domova, kteří hledali v odpadcích, a dala jsem jim asi pět set dolarů. Proto 
říkal: „Oh, můj Bože, jenom tím, že jíme nějaké hranolky a dvě coly, to stojí pět set dolarů. 
(Smích) My se vždycky dělíme, kdykoliv můžeme. Většinou, když vidíme lidi bez domova, kteří 
chodí okolo a hledají odpadky a nemůžou to unést, tak já jim něco dám. Dám jim, co mám 
po ruce. Takže si děláme legraci: „Já jsem nevěděl, že McDonalďs je nejdražší restaurace 
ve městě. Řekl: „My jíme pouze dvě porce hranolků a pijeme dvě coly a dokonce se musíme 
obsloužit sami a stát ve frontě, a je to tak drahé.“ Protože v restauraci první třídy, tam si sednete, 
máte ubrusy a všechno a číšník přijde a obsluhuje vás jako krále. Potom platíte možná dvě nebo 
tři, nebo pět set dolarů, jak kde. Ale jenom za dva lidi dvě nebo tři sta dolarů, to je skutečně 
drahé. Ale on řekl, že si nemůže představit, že McDonalďs je dražší. On si dělal legraci. 

Takže tyto věci děláme proto, že milujeme ostatní lidi, protože oni jsou stejně my. Takže tady 
není o čem mluvit, ale někdy o tom samozřejmě píšeme v magazínu News, protože ostatní žáci 
se také potřebují učit z tohoto příkladu. Takže většina věcí, které dělám, jsou veřejné, takže lidé 
o nich mohou vědět. Je to jenom tak, že my víme o věcech, které děláme, stejně tak jako vy 
mi říkáte o tom, co vy děláte, a News informuje vás o tom, co dělám já. Takže jsme v kontaktu a 
víme, kdo má jaký život. Je to jako znát jeden druhého. Ne proto, že bychom se chtěli 
vychloubat, aby to každý věděl. 

Kdybychom se chtěli vychloubat, tak aby to každý věděl, dali bychom to do „Reuters“ anebo 
dalším velkým novinovým společnostem, a ne jenom o tom napsat v našem malém časopise. 
Takto žijeme stále. Měl by to být způsob života. Každý by to měl dělat. Jsem velice pyšná 
na vás, že vy to děláte stále. Já vím, že vy to každý děláte a stejně máte dost peněz, abyste mohli 

přijet sem, přijet na setkání, abyste mě přišli 
navštívit, kdykoliv je to možné. Vidíte, stává 

se váš život bohatší, nebo ne? (Ano! 
Potlesk.)  

Já dávám stále a stále mám 
hodně. Myslím pro mě je to hodně. 
Co já potřebuji? Když jdu, abych 
se s vámi setkala, samozřejmě 

nosím toto; to je můj vlastní návrh, 
takže je to jenom pro zábavu. Když 

nejsem s vámi, rychle to odhodím, 
protože je to těžké a skutečně to nemám 

moc ráda. Já jím možná dvakrát nebo jednou 
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denně, cokoliv zbude nebo cokoliv je nového. Pokud je nové, jím to. 
Pokud to zbude, jím to. Co potřebuji? To je, proč mám stále hodně 
peněz, protože neutrácím, ne proto, že vydělávám víc. Stejně tak jako 
vy, vyděláváte tak jako předtím, možná máte teď více dětí než předtím, 
ale stále máte více peněz. Stále cítíte, že je pro vás život bohatší než 
před tím, a cítíte se více spokojeni, že máte víc než dost, ano? Je to ten 
trik. 

Hospodařte moudře, 
abyste se stali milionářem 

Spousta lidí jsou milionáři a nikdo o tom neví. Každý si myslí, že stát se milionářem je těžké, 
ale to není. Speciálně lidé, kteří už milionáři jsou, oni se stále chovají stejným způsobem, velice 
přirozeně; jsou šetrní. Oni dokonce neřídí drahá nová auta. Koupí si auto z bazaru, takže nemusí 
platit například luxusní daně. Jenom řídí normální auta. Většina milionářů neřídí drahá auta. 
Oni řídí taková ta odůvodněná, bezpečná auta, Ford nebo dokonce Jeep. Řídí cokoliv, co je 
bezpečné. Oni ve skutečnosti nežijí způsobem, který si myslíme, že milionáři mají. Jinak by vaše 
peníze utíkaly rychle, dokonce i kdyby jste byli milionáři. Takže oni hodně šetří! Hledají 
způsoby, jak šetřit, jako když řídí ty typy aut, která potřebují méně benzínu, a bydlí ve čtvrtích a 
domech, které si mohou dovolit, aby nedrancovali jejich úspory. Mnoha způsoby šetří tady a tam 
a potom jsou jejich peníze vždy stabilní. 

A jsou někteří lidé, kteří nevydělávají moc, ale hodně utrácejí a řídí rychlá auta a tohoto všeho 
mají hodně, ale také mají hodně úvěrů, hypoték a dluhů. Lidi milionáři řídí normální auta, 
protože vědí, jak zorganizovat jejich život tak, aby nepadli do dluhů. Hodně milionářů žije vedle 
vás a nevíte o tom, protože neukazují svoje peníze okolo. Vědí, co dělají. Znají hodnotu peněz. 
Neutrácejí příliš. Žijí takto přirozeně. To je důvod, proč se stali bohatými. Jsou přirozeně bohatí; 
oni přirozeně vědí, jak s nimi nakládat. 

Někdy také samozřejmě vyhrají v loterii. (Smích) 
Ale také investují peníze; například, pokud 
vydělají čtyřicet tisíc dolarů za rok, dají patnáct 
nebo dvacet procent stranou na investování 
do nějaké banky. Takže nejspíš za deset nebo 
dvacet let budou mít stovky nebo tisíce dolarů 
jenom z těch pěti nebo deseti tisíc tolarů, které 

investovali každý měsíc, které dali do banky. Vědí, 
jak nakládat s penězi. Neutrácejí všechno, co vydělají. 

Nechávají něco na investice. 

A potom jsou najednou bohatí. Například pokud dáte stranou dnes deset tisíc dolarů, za deset 
let se z toho stane padesát tisíc dolarů, po investování do nějaké banky, ale to je pomalé. Bohatí 
mohou začít svoje vlastní podnikání. To je, jak se stali bohatými rychleji. Je to více riskantní, 
ale to je život. Buď přijmete risk, nebo žijete normální, pomalý život ze dne na den a vyděláváte 
ne příliš moc peněz. Ale pokud stále chcete nakládat dobře, budete v pořádku, protože život je 
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teď jednoduchý. Tofu je levnější než biftek, jenom trošku jiný, 
kousek tofu místo toho kousku masa. Jsme zdraví; jsme 
v pořádku. Podívejte se na mě! 

Vypadat dobře 
zevnitř i zvenku 

Všichni vypadáte příliš dobře. Jsem na vás pyšná. Jste 
na sebe pyšní a jdete ven a říkáte: „Já jsem vegetarián. 
Podívejte se na mě.“ To je dobré. Jste velice krásní. Jenom 
jste si nyní nedali make-up, takže vypadáte trochu míň 
krásně, ale i tak jste příliš krásní. Pokud si dáte make-up, 
každý zemře. (Smích) Všichni vaši manželé už umírají. Stáváte 
se příliš krásní a oni vás nechtějí opustit. To je, proč někteří mají 
takový strach. Vy jste dostali zasvěcení a oni mají strach, že byste se 
mohli stát jeptiškou, nebo něco takového; mají vás příliš rádi. Vypadáte příliš krásně, více a více 
každým dnem. 

Někteří manželé už opustili svou manželku; poté, co byla zasvěcená, on přichází zpátky a 
říká: „Oh, jak to, že jsi tak krásná?“ A nastěhuje se zase zpět. To je stejné s některými ženami, 
které už opustily své manžely a nechtěly je. Ale po zasvěcení přišly zpátky a řekly: „Oh, můj 
Bože, on se tak změnil! On je nový muž.“ A nastěhují se znovu zpět. Není to problém. 
Ony opustily nové mladé partnery nebo nového přítele, nebo kohokoliv, a šly zpátky k jejich 
manželům, protože jsou nyní duchovně krásnější. 

Když už jste jednou krásní uvnitř, lidé vás vidí, že jste krásní 
i zvenku. To je normální. Takže se snažte zahnat všechny tyto Romey, 

ale pokračujte v praktikování. Váš život se zlepšuje a zlepšuje; 
nemusím vám to říkat. Já vám to říkám jenom pro případ, že to ještě 
někdo neví. Oni si to u vás mohou ověřit. Váš život je příkladem 
lásky a duchovního požehnání. Dokonce není ani žádná potřeba 
někomu kázat. Oni se jenom můžou podívat na váš život, způsob, 
jak jdete vaším životem, způsob, jak prezentujete sebe světu. 
To je lepší než tisíce knih, které mluví o duchovních věcech. 
Vy jste kniha. Vy jste ten nejlepší příklad, nejlepší doktrína, 
nejlepší náboženská teorie, která kdy byla komu prezentována. 

V Mexiku byl příběh o Mistru z dávné doby. On byl velice 
slavný – Quetzalcoatl. On vyprávěl tento příběh jeho žákům: Byli 
dva muži ve stejné skupině a jeden byl velice pečlivý; vypadalo to, 
že byl velice věřící. Chodil do chrámu každou neděli a byl také 
první v první řadě na každé svaté příležitosti a poslední odcházel. 

Nikdy nevynechal žádnou příležitost jít do chrámu, ale také nedělal 
nikdy nic jiného. A jiný muž nikdy nešel do chrámu, ale šel do práce 

každý den. Dělal cokoliv, co bylo jeho povinností. A cokoliv vydělal, 
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použil, aby se staral o svoji rodinu, a také dával chudým lidem. Taky dokonce dával na chrám, 
aby ho mohli opravit. 

Takže Quetzalcoatl řekl, že ten muž, který nikdy nešel do chrámu, byl svatý a byl už 
„chrámem“ sám o sobě. Ale ten muž, který chodil do chrámu každý den, tam jenom šel. Každý 
velice respektoval toho muže, který šel do chrámu každý den. Mysleli si, že byl svatý, a mluvili 
špatně o muži, který nikdy nešel do chrámu. Ale ve skutečnosti on se staral o všechny „chrámy“ 
v jeho okolí. Co mohl udělat, udělal, někdy pracoval navíc, tak aby vydělal více peněz, aby je dal 
komukoliv. To je to, co dělal každý den. Takže Mistr říkal o tom prvním, co chodil do kostela, 
že to bylo v pořádku, ale ten druhý byl chrám sám o sobě. Takže my můžeme být „chrámy“ sami 
o sobě. Je to na nás. Já myslím, že každý z vás je chrámem. Já nepotřebuji kupovat žádné 
chrámy. 

Chrámy Mistryně 
Někteří lidé se mě ptají, proč nemám žádné chrámy nebo kostely, a já říkám: „Já nemám 

žádnou potřebu, mám jich miliony – běhají okolo.“ (Potlesk) Já říkám: „Dnes je moderní doba 
s rychlou technologií. Všechno je mobilní. Mobilní telefony, mobilní domy, mobilní chrámy.“ 
Vy jste mé mobilní chrámy. Můžeme komunikovat kdykoliv, jít kamkoliv; jsme velice flexibilní. 
Kamenná budova je pouze připoutaná k jednomu místu, ale my běháme okolo; my jsme 
„běhající chrámy“. To je velice chytré! 

Mluvit, to může každý, ale žít to, co říkáte, je těžší. Vy to 
můžete dělat všechno; můžete mluvit a můžete to také dělat. 

To je to, co je na vás skvělé. Já jsem vám říkala, že vás 
udělám skvělými. Jestli já jsem skvělá, nebo ne, to není 

důležité. Já jsem pouze jedna. Skvělý Mistr, skvělý 
učitel, není ten, kdo dělá sám sebe velkým, ale ten, 
kdo dělá všechny ostatní velké. Pokud vaši studenti 
jsou dobří, to znamená, že vy jste dobří. Jinak to není 
dobré. Takže jestli já jsem skvělá, nebo ne, na tom 
nezáleží. Ale pokud vy jste skvělí, to je dobré. Díky 
vaší velikosti já jsem také skvělá. Potom: „Děkuji 
vám velmi mnoho.“ Mám to také ráda. A abych vám 
řekla upřímně, pokud by celý svět byl osvícený, nikdo 
by mě nepotřeboval. Já bych byla šťastná jenom tím, 

že bych byla soukromou osobou. 

Pokaždé je to velice těžké vás opouštět. Já chci, 
abyste to věděli. Chci, abyste to věděli, protože vy si 

myslíte, že pouze vy nechcete odjet. Já také nechci odjet, 
ale musím dělat moji práci, takže musím dát stranou svoje 

pocity. To je všechno. Jinak bych s vámi mohla zůstat napořád. 
Věřte mi, jste nejlepší lidé. Kam jinam bych měla jít? Vy rádi 

zůstáváte s dobrými přáteli. Každý to tak dělá – já také. Ale to je dobré. My zůstaneme tady 
(Mistryně ukazuje na její srdce) pospolu. Děkuji vám. Miluji vás. 
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Aforismy  
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 113, 13. srpna 1989 
Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

Praktikováním Metody Quan Yin se naše vibrace stávají velice rychlými a cítíme mnohem 
více energie, jako mladí lidé. Stáváme se čilejšími, schopnými snadno naložit s problémy a jsme 
chytří jako mladí lidé. Proto můžeme říct, že se omlazujeme. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
15. března 1990 

Tainan, Formosa, originál v čínštině 

Člověk, který si užívá velké svobody, je ten, který je nejvíc zodpovědný. Protože je 
zodpovědný, je svobodný. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
25. května 1989 

Kalifornie, USA, originál v angličtině 

Seberealizovaná duše vyzařuje druh Božské vůně a nejvyšší světskou Ctnost, takže každý je 
rád blízko a každý se s ní cítí přirozeně pohodlně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebeský Zlatý Drak 
Navrhla Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
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Andělé 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

Otázky a odpovědi, News 113 
18. června 1989 

Brazílie 
originál v angličtině 

Otázka: Duchové se rodí, nebo je jejich počet už předurčený? 
Mistryně: Existují nějací staří. Jsou nějací noví, ale většinou staří. 

Staří jsou ti, kdo se narodili jako lidé a nikdy toho neudělali moc 
špatného. Přicházejí zpět znovu jako lidé. 

Noví jsou ti z království minerálů, z království flóry, z království 
zvířat. Evolucí se posouvají a stávají se z nich muži. Oni jsou trochu 

tupí na duchu a trochu pomalí v reakcích, nebo možná dokonce 
prudcí. Pokud byl kamenem a teď se stane mužem, potom bude 

vypadat jako kámen – studený, prázdný, hloupý, tvrdohlavý. Pokud byl 
v minulém životě stromem, potom bude klidnější, příjemnější, ale také 
hloupý a bude mít trochu méně inteligence. Tito lidé potřebují mnoho 

reinkarnací, aby se naučili perfektnosti. 
A někteří jsou z království nebe, ne z království Boha, ale z království 

nebe – jako andělé, jako nějací dévové nebo nebeští duchové. Oni sestoupí 
na Zem a stanou se muži, protože chtějí praktikovat perfektnost. Chtějí 
hledat Mistra a vysvobodit se od zrození a smrti. Chtějí se sami stát Mistrem. 
Takže ti mají jiný druh ducha, starého a nového. 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
7. června 1999 
 Dublin, Irsko 

originál v angličtině 

Otázka: Mistryně, existují andělé a duchovní průvodci? Jak jsou důležití v naší 
duchovní evoluci? Je s nimi snazší komunikovat než s Bohem? 
Mistryně: Existují, existují všude. Je to jen tak, že naše duchovní oko není 
otevřené, takže je nevidíme. A když jsme osvícení, můžeme je vidět. Někteří 

lidé, kteří dokonce žádnou meditaci nepraktikují, ale mají nějaké předchozí 
zkušenosti s tím, že byli požehnáni jiným Mistrem, příležitostně také vidí 
anděly a duchovní průvodce. 

Pomohou nám do určité úrovně, ale pouze Bůh nám může pomoci na celé 
cestě. Takže na začátku stojí andělé a duchovní průvodci pravděpodobně 
opodál a pomáhají nám trochu se základními požadavky. Později se staneme 
naším vlastním mistrem, a potom je naším jediným vůdcem Bůh. Ale andělé 
jsou stále okolo. Budou nám sloužit a budou našimi pomocníky. 
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Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
9. května 1999, Amsterodam, Holandsko, originál v angličtině 

Otázka: Co si myslíte o andělích? 
Mistryně: Jsou mými přáteli. (Potlesk) Udělají cokoli, co chci. 

Velmi pomáhají. Otec je poslal, aby mi pomáhali. Poté, co jste zasvěcení, 
Ho také požádám, aby poskytl nějaké anděly vám jako osobní asistenty, 

alespoň pět pro každého z vás. Stačí to? (Potlesk) 
Můžete je vidět v meditaci. Můžete žádat jejich pomoc. 

Někdy je můžete vidět vašima otevřenýma očima. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
7. května 1999, Portugalsko, originál v angličtině 

Otázka: Vy se zaměřujete na přímý kontakt s Bohem. 
Jak vidíte velkou kosmickou hierarchii s potenciálními prostředníky, 

jako jsou andělé, archandělé, cherubíni, serafíni, atd.? 
Mistryně: Jsou to naši přátelé. Žádný problém! 

Všichni stojí okolo, když jdete nahoru. 
Naučím vás, jak je pozdravit a projít rychle kolem nich. Je to pravda, 

že pokud nevíte jak a pokud jim nejste představeni učitelem, 
potom by vám mohli někdy dělat problémy. Ale my vás jim představíme 

a řekneme jim, aby se o vás starali. 
Andělé jsou někdy našimi služebníky. 

Čím výše jdete, tím více vás budou oslavovat. 
Někdy jdete do vyšších dimenzí a všichni andělé, 

                                          všechny bytosti na planetě sestoupí, 
                                                        aby vás oslavovali. 

 Jsou tak šťastní, 
že vám mohou sloužit. 

  Nazývají se vašimi služebníky. 
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Nabídka knih v českém jazyce 
Klíč k okamžitému osvícení 

          (výtisk zdarma) 

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

Přišla jsem, abych vás vzala Domů 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

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

Několik vybraných témat: 
Naše poslání na Zemi         Jak odpouštět sami sobě a druhým 
Pravý význam meditace        Jak se spojit s Boží silou uvnitř nás samotných 
Okamžité osvícení a karma       Jak poznáme pravého Mistra? 
 

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

       Několik vybraných otázek: 
        Co je to osvícení? 

Jak mám začít, abych se dostal ke své podstatě? 
Co mám konkrétně udělat, abych začal slyšet Boží zvuk? 

Jak poznáme, že jsme nalezli správného Mistra, který nás poučí o cestě k osvícení? 
Nevyznávám žádné náboženství. Mohu dosáhnout osvícení pomocí Metody Quan Yin?
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Tyto texty přeložili a k tisku připravili členové 
Mezinárodního meditačního sdružení Nejvyšší Mistryně Ching Hai v České republice 

a jsou zdarma ke stažení na Internetové adrese: http://www.chinghai.cz  
Tato tiskovina není kompletní překlad cizojazyčného originálu. Originál tiskoviny v anglickém, vietnamském 

a čínském jazyce můžete shlédnout v Pražském meditačním centru, nebo na Internetových adresách oficiálních 
stránek: The Supreme Master Ching Hai International Association (Formosa: čínsky, anglicky) 

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm nebo ftp://ftp.godsdirectcontact.org/pub/. 
 

Obsah této tiskoviny a její slova jsou protknuty milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai. 
Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část této tiskoviny nesmí být reprodukována v jakékoli formě či jakýmkoli 
prostředkem pro komerční účely. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován 

bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai nebo vydavatele. 
Tím se případný neoprávněný nakladatel uchrání od spáchání zlého karmického skutku. 
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Tajemství, které bylo 
odhaleno pomocí vlasu 

Mistryně 
 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
20. května 2000, skupinová meditace v Koreji. originál v angličtině 

V Koreji vynalezli někteří lidé velice zajímavý přístroj, který vám může určit 
vaše DNA, vaše nemoci a všechno, a mimo to vám může říct, kolik čaker máte 
otevřených a jak moc. Možná můžete jít a zkontrolovat to. (Smích) Byla jsem 
tenkrát velice únavná a jeden z bratrů, který znal někoho, kdo takový přístroj 
vynalezl, vzal můj vlas a šel to zkontrolovat. Ta osoba nevěděla, kdo jsem, 
a bratr to neřekl. Takže se vrátil s papírem: všechny čakry jsou otevřené 
až do nejvyššího stupně. (Potlesk) 

Perfektní osvícení a tělesný kód 
Je také zajímavé, že ten člověk zjistil tělesný kód. Řekl, že nikdy dříve neviděl takový tělesný 

kód, a každý, kdo má tento tělesný kód, může být kdykoli okamžitě osvícený. Takže možná to je 
důvod, proč jsem byla osvícená tak rychle. Pokud chcete něco obvinit, obviňujte můj tělesný 
kód. Buddha měl jiný tělesný kód, myslím. Jeho tělesnému kódu to trvalo 6 let k osvícení. Mému 
tělesnému kódu to zabralo 6 měsíců. (Smích) 

Je tady náš bratr? On je jedním z vašich bratrů. On vzal můj vlas, aby zkontroloval jen mé 
nemoci. A doktor byl velice překvapen a řekl: „Kdo je to? Je to pocta pracovat pro takového 
pacienta. Kdo je ten pacient?“ Ptal se na to stále. Já také nevím, jak to vysvětlit. Nevím, proč 
jsem byla rychle osvícená. Bratře, vy to vysvětlete. Řekněte jim všechno, co jste říkal včera mně. 

Další přístroj světa 
Žák (Dr. Kim vyprávěl Korejcům): Je to druh přístroje magnetického měření. Normální lidé mají 

čakry úrovně čtyři nebo sedm, nebo něco takového, ale vy máte dvacet jedna. Osoba, která obsluhovala 
ten stroj, byla velice překvapená a velice poctěná mít vlas takové osoby. Tento přístroj by mohl být 
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používán už ve vyšších světech. Takže je to velice dobré 
od osoby, která vynalezla tento přístroj. Obvykle může být 
tělesný kód osob rozdělen do 64 systémů. Ale váš kód je 
velice speciální. On nic takového dříve neviděl. Řekl, 
že byl velice poctěn toto vidět, a ta osoba, která má tento 
vlas, by mohla získat okamžité osvícení. Ta osoba, která 
vynalezla ten přístroj, a ten člověk, který řídí tu společnost, 
jsou také duchovními praktikujícími jako my. Možná dělají 
speciální věci, ne obyčejné. 

Mistryně: On není žákem. On nevěděl, že ten vlas 
patří mně. Ale poté, co měl výsledky, se zeptal: „Kdo 
je ta osoba?“ Ale já jsem mu řekla, aby nic neříkal. 
Dnes jste mne tlačil dvakrát nebo třikrát, proč jsem 
získala plné osvícení tak rychle, a ostatní ne. 
Zapomněla jsem a vybreptla jsem to, ale není to nic 
tajného. 

Žák: Co se týče čaker, neviditelné svatozáře nebo aury 
osvícené Mistryně, může být měřeno přístrojem. 

Mistryně: Ano, může to změřit. Tento přístroj je velice vyvinutý. Ne každý ho dovede používat. 
Zjistil to náhodou. Nemysleli jsme si, že to zjistíme. Přišlo to náhodou. Bylo horko, zima, horko, 
zima, tak rychle jsem měnila oblečení. Tělesná teplota byla velmi rozdílná a cítila jsem se velice 
unavená, takže se bratr strachoval, že bych mohla mít nějakou vážnou nemoc. Řekl, že v Koreji 
vynalezli velice dobrý přístroj, který může určit nemoc podle vlasu, takže mne požádal o nějaký 
vlas. Nějaký jsem si ustřihla a dala mu ho. A pro případ, protože jsem usmrtila můj vlas a možná 
by to nebylo správné, jsem mu dala nějaký starý dlouhý vlas, který měl místní člověk. 
Dal je dohromady a oba vlasy měly stejný výsledek. (Potlesk)  

Jsem velice vzrušená. Když mi představil ten přístroj, věděla jsem, co to je, a jsem velice 
šťastná kvůli Koreji, že mají takový přístroj. Není z tohoto světa. Byl doručen prostřednictvím 
tohoto člověka k používání, aby pomohl lidstvu v tomto světě. Není to ten nejlepší, ten nejvyšší 
v nejvyšších světech, ale je užitečný pro tento svět. On je velice výjimečná osoba. Je to vědec 
z jiného světa. Ale samozřejmě vám to nemohu dokázat, nevadí. 
Jen to říkám bratrovi. Tento přístroj je tak vyvinutý, že ho 
normální lidé nemohou používat. Normální doktoři ho nepoužívají, 
přestože má knoflíky a takové věci jako počítač. Musíte se tady 
koncentrovat (Mistryně ukazuje na Své oko moudrosti), abyste 
mohli tento přístroj obsluhovat. I když není praktikující Quan Yin, 
praktikuje jinou meditační metodu a jeho koncentrace je velice 
hluboká – dostatečně hluboká, aby kontaktoval vnitřní svět, aby 
získal instrukce, pomocí kterých vyrobil tento přístroj. Přinesl si to 
s sebou. 

Myslím si, že v nějaké jiné zemi, jako v Americe nebo 
v Japonsku, mají také podobný přístroj. Brzy v budoucnu budeme 
používat tento nebo podobný druh, abychom zjistili a vyléčili 
nemoci. Můžete vejít do místnosti plné vibrací z tohoto přístroje a 
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budete léčeni. Nebudete potřebovat příliš mnoho operací a příliš mnoho léků, které jsou tak 
bolestivé. V jedné z velice, velice prvních řečí s žáky na Formose jsem zmiňovala, jak lidé léčí 
ve vyšších světech. Užívají pouze světla a vibrací. Toto je jeden zlomek ze způsobů, které 
používají na vyvinutějších planetách. 

Náš bratr také dostal přístroj a snažil se ho použít, ale jen když se dobře koncentroval, přístroj 
mu odpovídal. Pokud myslel na jiné věci, přístroj nereagoval. Je to stejné jako s UFO nebo 
s jinými fenomény. I kdybychom měli UFO na této planetě, stěží by je mohli lidé použít, protože 
musíte použít mysl, musíte být trénovaní v mysli, ne v technice a být zruční, ale trénovaní 
v mysli a programováni v mysli. Používají sílu mysli, aby řídili ten přístroj. Je to velice 
zajímavé, že náš svět dostává něco z vyšších dimenzí, z vyšších planet. 

Vlastně jsem pouze šťastná, že vám mohu říct, že nejsem nijak 
nemocná, jen příliš unavená. (Potlesk) Stejně, abych zjistila, jestli 
jsem nemocná nebo ne, musel zjistit můj tělesný typ, tělesný kód 
z těch šedesáti čtyř. Lidé jsou rozděleni do 64 druhů typů těla a 
8 modelů může mít rakovinu. Pokud se váš tělesný kód shoduje 
s těmi osmi typy, potom jste náchylní k rakovině. A například 
pokud jste ten druh typu těla a kouříte a také pijete, potom 
dostanete mnohem snadněji rakovinu, s větší pravděpodobností než 
ostatní tělesné typy. Abych zjistila, zda mám nějakou nemoc, 
musel zjistit typ mého těla, a proto zjistil, že ten typ těla je tak 
zřídkavý. Nikdy předtím to neviděl a zde je to velice známý 
doktor. Viděl stovky tisíc a možná miliony lidí. Udělal na mne 
velký dojem jeho vynález a jeho hluboká koncentrace. Je to velice 
oddaný vědec. 

Doufám, že v budoucnosti bude moci být více doktorů 
vytrénováno k použití tohoto přístroje. Velmi by to pomohlo pacientům. Nemuseli by projít 
tolika sondami, šťouráním a jehlami pro různé druhy krve a vzorky. Toto jsou velice bolestivé 
procedury, aby zjistili, jaká je naše nemoc. Toto je velice jednoduché. Váš vlas a mohou vám říct 
všechno – pokud doktor dovede použít ten přístroj. Jinak přístroj neodpovídá. 

Stejně, jsem tak šťastná kvůli lidem v Koreji. Protože se velice hluboce koncentrují, mají 
hodně věcí. Jsem velice vděčná za oddanost ostatních doktorů. On odhalil moji neobyčejnost, 
výjimečnost tělesného kódu jen proto, že chtěl odhalit moji nemoc, ne proto, že by věděl, kdo 
jsem, a snažil se něco objevit. Bylo to jen náhodou, že to objevil. A potom také náhodou odhalil 
to ohledně čaker. 

Je legrační, že včera jsem to dostala, a dneska se mne ptáte na všechno ohledně toho, proč 
jsem byla tak rychle osvícená a proč nikdo jiný není stejný. A proč to Buddhovi trvalo 6 let 
a Ježíši dlouhá léta. Já nevím. Možná to byl můj tělesný kód. Doktor říkal, že tento typ tělesného 
kódu je velice vzácný. Nikdy dříve to neviděl. Kdokoli má tento tělesný kód, může kdykoli 
získat osvícení. Myslím, že kdykoli on nebo ona může být osvícený. Takže možná to je ten 
důvod, že když jsem chtěla osvícení, dostala jsem ho hned. Šest měsíců bylo pro úplné, 
ale to okamžité už jsem měla. 
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Síla soustředění  
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(Doktor: Děkuji Vám, Mistryně, za ocenění přístroje.) 
Mistryně: Ne, oceňuji doktora, vynálezce přístroje. Přístroj je k ničemu 
bez jeho mysli, bez jeho koncentrace a oddanosti. Je to on, kdo 
způsobuje, že ten přístroj pracuje. On přinesl svoji sílu, znalost z vyššího 
světa, protože přístroj by nepracoval, kdyby byl dán někomu, kdo nemá 
sílu koncentrace. Bratr řekl, že pokud myslí na různé hlouposti nebo na 
jiné věci místo toho, aby se koncentroval, přístroj mu neodpovídá. Takže 
se musí koncentrovat. Vidíte. Síla koncentrace může dokonce pohnout 
přístrojem. Slyšeli jste, že všechna UFO jsou řízena silou mysli, silou 
koncentrace. 

Existuje někdo další, kdo by chtěl získat v krátké době úplné osvícení? 
Vy už jste všichni osvícení. Je to jen tak, že se musíte koncentrovat 
na osvícení a lépe se poznat. Vy se trochu koncentrujete a myslíte 
na všechny jiné věci, a znovu se koncentrujete a vzpomenete si na další 
jiné věci místo vašeho velkého Já. To je důvod, proč si nejste úplně 

vědomi vaší velikosti. Není to tak, že byste nebyli osvícení. Jste. Ale abyste si byli vědomi 
úplného osvícení, musíte tomu obětovat více času, více koncentrace. To je obtížné. 

Já jsem byla trošku zaslepená. Zaslepená kvůli osvícení. Předpokládejme, že teď už všechno 
vím, vy mi řeknete: „Jděte zpátky do Himálaje. Získáte více osvícení.“ Řekla bych: „Ne, děkuji 
vám!“ V té době jsem byla slepá. Byla jsem slepě zamilovaná do Boha samotného a příliš 
hloupá, abych si byla vědoma nebezpečí, jakýchkoli potíží nebo jakýchkoli nemožností. Teď už 
jsou moje oči otevřené, moje oko moudrosti je také otevřené a bojím se toho, co jsem udělala. 
Nemohla bych to udělat znova. Je to v pořádku, pokud jste skutečně takto slepí. Dostali byste to. 
Bůh se podíval dolů a řekl: „Můj Bože, co to hloupé dítě! Musím ji ochránit. Chce to tak moc, 
že se stala tak hloupou a slepou. Dobrá, dám jí osvícení, aby nezemřela.“ (Smích) Bohu se mě, 
myslím, zželelo. 

Pamatujete si na příběh, který jsem vám vyprávěla, o dvou 
chlapcích, kteří hledali osvícení? Jeden byl mnich a pilně 
praktikoval. Každý den si přivazoval nohu kovovým řetězem 
ke stromu. Visel tam celý den, aby dostal osvícení. A potom 
tam byl druhý chlapec, který chtěl také osvícení, ale nevěděl 
co dělat. Přihodilo se mu, že šel okolo a viděl mnicha, jak visí 
za jednu nohu na kovovém řetězu na stromě, a řekl: „Co 
děláš?“ A mnich řekl: „Slyšel jsem, že když se takto přivážeš 
za nohu na strom, Bůh se nad tebou slituje a dostaneš 
osvícení.“ Takže když ten druhý chlapec toto slyšel, šel a něco 
našel, nějakou suchou slámu, smotal ji a udělal velice rychle a 
jednoduše provaz ze slámy. Potom přivázal svoji nohu 
na strom a mnich mu řekl: „Ach, můj Bože, ty jsi hloupý! Víš, 
že jsem visel na kovovém řetězu už tak dlouho, a přesto jsem 
nedostal osvícení. Pokud budeš viset na takovém slaměném 
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provaze, můžeš spadnout a zemřít ještě dříve, než dostaneš osvícení. Jdi a najdi železný řetěz. 
Ten je bezpečnější.“ A ten druhý chlapec řekl: „Nemám čas čekat, to je v pořádku.“ Tak se 
pověsil a jeho provaz se samozřejmě přetrhl, protože byl ze slámy a byl velice hloupě spletený. 
A Bůh přišel a chytil ho a nenechal ho zemřít, rozplácnout se na skále. Takže ten s tím kovovým 
řetězem si stěžoval: „Můj Pane, co jsi to za Boha! Já jsem tam sám visel už mnoho let, a nikdy 
jsi se mi nezjevil. A tento hloupý kluk přijde se slaměným provazem a Ty se mu zjevíš, pomůžeš 
mu a ochráníš ho! Co jsi to za Boha?“ 

Doufám, že se dnes večer nebudete věšet? To je jen podobenství. 
Nemám žádný příběh sama o sobě, takže jsem si vypůjčila příběh 
jiných lidí. Nemám příběhy jako Ježíš a Buddha, 
takže jsem si je půjčila. Není potřeba mít 
příběhy o sobě. Je jich už mnoho od nich, 
které si mohu půjčit, a nikdy nekončí. 

Za doby Buddhy a Ježíše možná měli 
hodně času, neměli toho moc na práci, 

ale v tomto životě jsme velice zaneprázdnění. 
Okamžité osvícení, nebo nic! Všechno je dnes velice rychlé. Musíme 
jít s módou, s dobou. 

Metoda Quan Yin povyšuje tělesný kód 
Žák: Mistryně, mám otázku ohledně tělesného typu. Rád bych věděl, jestli když praktikujeme Metodu 

Quan Yin, se náš tělesný kód může změnit poté, co praktikujeme Metodu Quan Yin? 
Mistryně: Nemyslím si. Myslím, že musíte jít a zeptat se toho vynálezce. Nemyslím si, že se 
mění, protože tam byly dva druhy vlasů, které jsem dala doktorovi: jeden nynější, nový, právě 
včera ustřižený, a ten, který dal spolubydlící, kterému jsem ho dala před dávnou dobou, když 

jsem ještě měla dlouhé vlasy. A ty dva vlasy daly stejný 
výsledek, což znamená, že i když jsem od té doby 

praktikovala dlouho, stejně jsem se nezměnila. 
To znamená, že se neměníme. Narodíme se s tím. Ale 

můžeme změnit naše vibrace, změnit všechno 
ostatní a přidat k tomu. Tělesný kód je jen něco 
fyzického. Ale potom určité typy mají určité typy 
tělesného kódu, myslím. Ale stejně, bratr může mít 
zkušenost s něčím novým a možná vám o tom 
dá zprávu. (Doktor: Kód se nikdy nemění.) 

Tělesný kód, myslím, je pouze váš vzhled – už je 
daný. Ale můžete mu přidat tím, že budete 

praktikovat Metodu Quan Yin, jenom ho velebit, to je 
vše. Jako když náš obličej je takový. Můžete na něj 

přidat nějaký make-up a změnit váš účes, abyste vypadali 
krásněji. Ale vaše tvář se nezmění. Nemyslím si, že tělesný kód 

se mění, ale pomáhá praktikování Metody Quan Yin. Například máte rakovinu, a ta se zmenší 
nebo se ztratí. Mnoho našich bratrů a sester má tento druh příběhu. Hodně to pomáhá. 
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Perly moudrosti 
News 114 

Staňte se většími a většími 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

25. května 1989 
Kalifornie, USA 

originál v angličtině 

Použijte vašeho úsudku a vaší vlastní moudrosti, abyste se seznámili s vyšším královstvím 
existence a stali se více a více obeznámeni s vyšším druhem žití, vyšším druhem myšlení a 
vyšším druhem síly. Tímto způsobem se můžete stát větší každým dnem. A čehokoliv chcete 
dosáhnout, vaše vnitřní síla toho pro vás dosáhne. 

  

  Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
18. prosince 1998 

Los Angeles, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Nedopusťte, aby vám světské problémy a osobní zvyky bránily 
v rozpomenutí si na vaše pravé Já. Pokaždé, když někoho 
bezpodmínečně milujete, pokaždé, když dosahujete této velikosti, je to 
vaše Pravé Já, kterého dosahujete. A pokaždé, když to děláte, rozšiřujete 
vaše horizonty a rozšiřujete vaše Já a stáváte se větší a větší. 

 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

23. května 1998 
Mexiko City, Mexiko 
originál v angličtině 

Když jsme zaplaveni láskou, 
stáváme se poetou, hudebníkem, 
andělem, velice vznešenou nebeskou 
bytostí. Létáme v oblacích. Nechodíme. 
Dýcháme duší, ne myslí. Myslíme 
srdcem, ne mozkem. Mluvíme jazykem 
lásky dokonce bez mluvení. 

Nejlepší jazyk je jazyk duše, vnitřní 
hlas, vnitřní zvuk nebe. 
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Jako když se lotosový květ 
zrodí z bahna 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
25. května 1989 

San José, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Jak to, že cesta k Bohu je tak úzká? Někteří dokonce 
říkají, že je to jako ostří nože, tak ostré, a je tak 

obtížné po tom jít. Je to proto, že cesta k tomu je 
v protikladu k našemu způsobu myšlení a k našim 
světským touhám a lákadlům. Musíme plavat 
v oceánu, ale také musíme ochraňovat naše 
oblečení, aby se nenamočilo. Takto je to těžké. 

Musíme žít v tomto světě se všemi těmito 
lákadly a trápeními, a přesto musíme dodržovat 

naši čistotu a disciplínu jako lotosový květ, který se 
rodí z bahna, ale je velice čistý, velmi voňavý. Musíme 

se stát svatými v pekle. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
27. května 1989 

San José, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Záměr negativní síly je posílit nás. Je to jako ten fakt, že bez 
vody se nemůžeme naučit plavat a nevíme, jak plavat. Bez 
komplikovaných dálnic, silnic a pravidel řízení nemůžeme dodržet 
řád ve společnosti, nemůžete se naučit, jak dobře řídit. Takže 
všechna tato lákadla negativní síly jsou myšlena proto, abychom je 
překonali, abychom jim odolali a stali se silnějšími a silnějšími – 
silnějšími ve vůli a silnějšími v síle. 
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Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

29. listopadu 1989 
Panama, originál v angličtině 

Pokaždé, když jednáme, zrcadlíme, co si Bůh o našich akcích myslí. Pokud to, co děláme, 
Boha těší, potom je to správné. 

Pokud se chováme ke každému jako k bratru a sestře, potom se brzy smažou všechny rozdíly, 
všechno trápení a všechno nedorozumění. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
6. prosince 1988 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

My duchovní praktikující bychom měli mluvit pravdu. Proč? Je to proto, že hledáme Pravdu. 
Říkat slova, která nejsou pravdivá, nám přináší pouze trápení. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
12. ledna 1989 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

Měli bychom myslet pozitivněji, optimističtěji a odvážněji, a potom se to stane zvykem 
pro všechno, co je tvořeno myslí. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
26. listopadu 1989 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

Pokud my, duchovní praktikující stále máme strach, touhy a potřeby, potom stále nemáme 
na 100% pravdu. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
20. prosince 1988 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

V tomto světě nemůžeme být příliš netrpěliví. Když něco chceme, měli bychom se pokusit 
to nechtít, a potom to bude naše. Je to velice zvláštní. Čím více něco chceme, tím dále to bude 
z našeho dosahu. Stejné je to pro osvícení a dosažení Pravdy. V žádném případě bychom neměli 
Boha netrpělivě a nervózně tlačit, aby nás nechal stát se Buddhou. Místo toho bychom měli 
zůstat klidní a v pohodě a pouze plnit naše denní závazky. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Vědět a nevědět 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

12. března 1994 
Los Angeles, USA 

originál v angličtině 

Byl muž, který když viděl, že Mistryně Ching Hai stále jezdí po světě a pořádá přednášky, 
chtěl přednášet také. A tak první den, když přišel do přednáškové haly, kde se sešlo asi 100 lidí, 
řekl: „Dobrá, když už trávíte svůj čas tím, že jste sem přišli, znáte to téma, na které budeme 
mluvit?“ Obecenstvo řeklo: „Ne, neznáme.“ A on řekl: „Když nevíte, zítra sem přijdu zpět a 
řeknu vám.“ 

Dalšího dne všichni přišli a on položil stejnou otázku. A někteří lidé se naštvali a řekli: 
„Víme.“ A tak on řekl: „Dobrá, když už víte, není dobré tady zůstávat, takže se uvidíme zítra.“ 
Potom třetího dne zase přišel a několik se opět sešlo a on položil stejnou otázku. Obecenstvo 
se naštvalo a rozdělilo se do dvou skupin. Jedni řekli: „Víme.“ A ta druhá skupina řekla, že neví, 
o čem se bude mluvit. Takže řekl: „Dobrá, v tom případě ti, kdo vědí, to mohou říci těm, 
co nevědí.“ 

 

Oči pro oči 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

12. března 1994 
Los Angeles, USA 

originál v angličtině 

Blázen číslo tři měl dceru, která se vdala za syna jeho 
nejlepšího přítele, idiota číslo jedna. Ale jednoho dne vzala 
dcera svůj kufr a utekla s pláčem domů. Takže blázen číslo tři 
se zeptal své dcery: „Co se děje? Co se s tebou děje? Proč jsi 
přišla domů?“ Dcera řekla: „On mi stále nadává. Říkala jsem 
mu, aby toho nechal, ale zbil mne!“ Takže blázen číslo tři 
slyšel dceru, jak toto říká, a neřekl nic. Šel přímo k ní a dal jí 
facku. Dcera začala plakat ještě usilovněji. „Och, jak to přijde, 
že mne také biješ?“ A otec řekl: „Teď jdi domů a řekni svému 
všivému manželovi, že za to, že bije moji dceru, biju jeho 
manželku!“ 
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Úroveň Mistra 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

14. května 1996 
Kambodža 

originál v angličtině 

Byl jednou jeden muž, který žil vedle univerzity a viděl 
mnoho vážených studentů, kteří stále vcházejí a vycházejí. 
Většina z nich měla brýle. On si myslel: „Och, brýle 
způsobí, že budu rozumět.“ Tak šel do optiky a zeptal se 
na brýle. Prodavač se ho zeptal: „Jak silné?“ On 

odpověděl: „Chci úroveň mistra.“ Prodavač skutečně nerozuměl, ale myslel, že mu má dát 
pravděpodobně ty nejsilnější. Takže mu dal ta nejsilnější sklíčka. Když si muž ty brýle zkusil, 
téměř zkolaboval, protože mu způsobily závrať. Když nemáte nic špatného s očima a nasadíte si 
brýle, je to hrozné. Muž řekl: „Co to je za brýle?“ A prodavač řekl: „Chtěl jste úroveň mistra, 
ne?“ 

Takže stejně poté, co si je muž vyzkoušel, řekl: „Dobrá, dejte mi knihu.“ Když mu prodavač 
podal knihu, četl to takto vzhůru nohama. Stále tu knihu obracel a říkal: „Nevidím to! Co je to 
za jazyk?“ Prodavač řekl: „Je to angličtina.“ A ten muž odpověděl: „Skutečně? Jak to, že to 
nemohu přečíst?“ A prodavač řekl: „Takto, pane.“ A otočil knihu správně. A on řekl: „Jak to, 
že to stále nemohu přečíst? Co to jsou za brýle?“ A prodavač řekl: „To jsou brýle na čtení knih.“ 
Potom muž řekl: „Museli jste mi prodat špatné, protože s nimi nemohu číst.“ Takže prodavač 
řekl: „Ale… nemohlo by to být tak, že neumíte číst? Je to tak?“ A muž řekl: „Kdybych uměl číst 
knížky, na co bych potřeboval brýle?“ 
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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 naší 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, 

http://www.chinghai.cz © SUMA Ching Hai              chinghai@chinghai.cz 
 +420 / 608 265 305 čeština, angličtina        +420 / 261 263 031 čeština, vietnamština 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       105 

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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Světlo reflektoru 

Genetické inženýrství – 
poslal to Bůh, nebo co? 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 116 

10.června 1995 
Hsihu, Formosa 

originál v angličtině 

Nedávno se objevilo mnoho vědeckých hororů, jako experimenty míchání lidských druhů se 
zvířaty. A výsledek je napůl zvíře, napůl člověk, nebo někdy napůl ryba, napůl člověk. To je 
možné! Dnes jsou lidé tak vepředu ve vědě, že je možné to použít pro perverzní záměry nebo 
perverzní ideje a myslet si, že to je v pořádku. Ve jménu vědy a výzkumu někdy dělají lidé 
mnoho bláznivých věcí. 

Například s DNA a všemi těmito věcmi mohou vytvořit člověka z mrtvého těla nebo 
konzervovat vaši DNA, aby vám vyrobili dvojníka v případě, že vy zemřete a nikdo nezdědí váš 
poklad, nebo udělají váš duplikát bez toho, abyste to věděli. Dobrá, já nechci vědět více, co dnes 
hodlají dělat. Takže si myslím, že nejlepší přístup je, že ochráníme sami sebe vnitřní silou. To je 
nejlepší. Co dalšího vám jinak mohu říct? Tolik věcí v tomto světě je velmi bláznivých, jako 
kontaminace, znečištění a všechny druhy dalších věcí. 

 

Kdo zdědí tělo? 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

26.dubna 1997 
Singapur 

originál v angličtině 

Otázka: Mistryně, nedávno jsme se zmínili o klonování a můj syn se mě ptal, co se stane s duší, 
pokud je klonován člověk? 
Mistryně: To byste se měla zeptat vědců. Já neklonuji lidi, takže nevím. (Smích) Já se nepletu 
do Boží práce. Oni jenom zkoušejí získat DNA, aby ji mohli použít znovu, ale ještě nebyli 
úspěšní. My nevíme, co se děje. Později, potom, co bude klonování úspěšné, můžete se zeptat 
toho naklonovaného. (Mistryně a obecenstvo se směje.) To je tak, jako když máte dvojčata nebo 
speciální dítě z umělého oplodnění. Jakákoliv duše, která chce osídlit tento masitý oděv, 
to udělá. Okolo běhá hodně duší a duchů. To záleží na tom, kdo chce osídlit toto tělo. Udělá to 
malý rozdíl od původní osobnosti. Někdy je jedno tělo osídleno dvěma nebo třemi dušemi 
s rozdílnými charaktery. Oni mohou být duchy nebo jakýmikoliv dušemi bez těla, nebo těmi, 
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kdo přišli společně ve stejný čas. Potom se snaží bojovat jeden s druhým o to tělo, nebo zkoušejí 
žít společně. To je důvod, proč se některý člověk chová legračně. Některý den je dobrý; jiný den 
je mizera, nebo má dva milence najednou. Pokud máte dva milence, buďte na pozoru! (Učitelka 
a obecenstvo se směje.) Možná posloucháte dva duchy, ne sebe. 

 

My nejsme tělo 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

20.srpna 1994 
Austin,Texas, USA 
originál v angličtině 

Teď jste se naučili hodně věcí o vědě; naučili jste se o lidech, kteří mohou sbírat DNA a dělat 
další lidské bytosti. Místo toho, aby byli zastaveni a byli jim dělány překážky od vlády, skoro 
jednoho vytvořili. Předpokládejte, že už máte jedno dítě a chcete mít další, naprosto stejné jako 
ona, pro případ, že zemře nebo něco takového. Můžete ušetřit nějakou DNA od ní a někde to 
uchovat. 

Později oni mohou vytvořit kopii DNA naprosto stejnou. Slyšeli jste o tom? (Obecenstvo: 
Ano!) Dělají stejnou věc, jako je přirozeně dělaná v případě dvojčat nebo vícerčat. Je tady pouze 
jedno vajíčko, jedno embryo a potom se to rozdělí do dvou nebo tří, nebo čtyř, nebo pěti, nebo 
šesti. 

Takže nyní se zeptejte sami sebe: „Kolik duší tam je?“ Očekávalo by se, že tam bude pouze 
jedna duše, jedna osoba; ale potom díky nějaké chybě se to rozdělí do šesti. A teď mi řekněte, 
šest duší přišlo dovnitř, ano? Je to správně? Ve skutečnosti žádná! Všemohoucí síla, duše 
vesmíru, se postará o jakýkoliv nástroj, který je k mání, a potom toho využije. A to je, co my 
nazýváme individuální osobou. 

Stejná věc je pravděpodobná nyní. Předpokládejte, že máte jedno dítě a chcete další 
inteligentní osobu, jako je ona, pro případ, že by vaše jediné dítě zemřelo. Vy dáte někam DNA 
do mašiny, kde proběhne nějaká chemická reakce. Potom máte další dítě naprosto stejné jako to, 
co zemřelo. Takže normálně by měla být jedna osoba; teď je tam další, naprosto stejná jako ta, 
která zemřela. Ale ve skutečnosti je pouze jedna. 

Duše je mimo tělo, mimo mysl a mimo cokoliv, co sbíráme každý den. My jsme pouhými 
svědky toho, co se děje v tom nástroji. Takže nebuďte hloupí, abyste si mysleli, že jste vázáni, 
že jste toto a tamto a další osoba. Vy jste vždycky volní. Vy jste nikdy neexistovali. Tím myslím, 
že jste nikdy nepřišli do existence uvnitř nějakého těla nebo uvnitř nějakého nástroje. My jsme 
jenom svědky. My jenom postáváme okolo a pozorujeme osoby zvané Pamela nebo Ching Hai, 
které dělají věci. A potom ztotožňujeme sebe s tou osobou; myslíme si, že jsme ta osoba. 

Já rozumím jasně tomu, že vy a já jsme jeden. Není žádné „Vy“ a žádné „Já“, jsou jenom 
rozdílné nástroje, na které se díváme. Ale já vám to nemohu vysvětlit, i když jsem se teď o to 
snažila. Rozuměli jste něčemu z toho? (Obecenstvo: Ano!) Dobrá. Podobně v případě dvojčat, 
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tam se předpokládá, že je tam pouze jedna osoba. A potom říkáme, že to je jedna duše. Odkud 
potom přišla ta druhá duše, ta druhá osoba? Jenom proto, že tam je další nástroj, my říkáme, 
že další osoba se narodila; další duše se narodila. Není taková věc! 

My, vy a já, jsme spojeni s celkem. A celek sleduje, jak každý nástroj pracuje. 
Předpokládejme, že celek pracuje trošku přes každý nástroj, možná ne. Pouze mozek funguje. 
Duše nepotřebuje dělat nic. 

Elektřina je jeden proud. Ale má různé tvary a různé úrovně síly. Je to díky nástrojům. Jinak 
proud je pouze jeden. Není důvod závidět jeden druhému a říkat: „Tvoje elektřina a moje 
elektřina je rozdílná.“ Dokonce i když je to mdlé, nebo pokud je to zářivé, je to stejný proud. 
Musí tam být duše, protože je to nutné, aby měla rozdílné funkce, takže tam je více možností. 
Elektřina by si neměla dělat starosti, jestli žárovka odejde, pokut už více není. To neznamená, 
že elektřina je mrtvá. Je to pouze žárovka, která je mrtvá; je zničená, je kaput. Elektřina se o to 
nestará. Ta pravděpodobně najde jinou žárovku a potom znovu svítí. Ale to je náš problém. 
My si pořád děláme starosti, že zemřeme, že budeme neúspěšní, že budeme mít hlad, nebo že 
budeme tohle, že a další. A potom my vtahujeme jeden druhého do hry, do stejné ignorance a 
utrpení společně. 

 

 

Sbírky básní 
 Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

originál v Au Lac

Ztracená paměť 

Sen o motýlovi
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Perly moudrosti 

Nalezení Pravého Mistra a Pravé Cesty 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 116 
25.srpna 1995 

Hamburk, Německo 
originál v angličtině 

Pouze pokud jsme skutečně upřímní, Bůh nás vede tou nejvhodnější cestou. Není otázka, 
jestli učitel je dobrý, nebo ne. Otázka je pouze, jestli student je dobrý, nebo ne. Pokud ještě 
nejsme připraveni, pokud ještě skutečně nejsme upřímně hledající toho Nejvyššího, budeme 
potkávat celou řadu učitelů na různých úrovních, ale ne toho nejvyššího. Takže je to na vás, 
dokud nebudete vědět, že skutečně hledáte toho Nejvyššího, hledáte magickou sílu nebo nějaké 
kuriozity. Utraťte nějaký čas tím, že zkontrolujete vaše vlastní srdce. Jsem si jistá, že jste na 
správné cestě. Ale moje jistota nemůže pomoci, pokud vy si nejste jisti. Pokud mi můžete 
důvěřovat, potom vám mohu říci na sto procent jménem Boha, že jste na té nejlepší cestě. Ale to 
jste vy sami; vy musíte věřit sami sobě. Důvěřujte své intuici, vaší moudrosti, vaší upřímnosti, 
a potom budete vědět, jestli je to správné, nebo ne. 

 

 

Podle jejich plodů by měly být k poznání 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

29.prosince 1992 
Laiyi, Pingtung, Formosa 

originál v angličtině 

Mnoho našich problémů si děláme sami. Pokud nemáme důvěru ve vůdce, potom najděme 
jiného. Ale pokud jsme šťastni, je to v pořádku; jenom najděte vaše štěstí, jděte plavat, 
nakupovat na různá místa, pokud chcete. Já nikdy nikoho nezavazuji. Cokoliv děláte a jste s tím 
šťastní, je to v pořádku. Ale před tím, než jdete, měli byste si být jisti, kam jdete, a pokud jdete 
jinam, rozhodněte se, jestli jsou lepší než to místo, které opouštíte, před tím, než jdete, jinak 
byste plýtvali vaším časem. Jinak byste stejně dobře mohli sedět tady a na tom kole jet rychleji. 
Pokud jenom jezdíte do různých směrů, dokonce i když letíte letadlem, nefunguje to. Proto se 
musíte nejdříve podívat, kam jedete, nebo se rozhodnout, jestli je to pro vás nutné jít a změnit 
směr, nebo ne. Pokud jdeme pěšky nebo jedeme na kole po této cestě, trvá to dlouhou dobu. 
Pravděpodobně nám dojde trpělivost a potom můžeme ztratit víru. Ale musíme se podívat, zeptat 
se lidí, kteří jdou také, jestli je to správný směr. Pokud oni jdou tím správným směrem, potom 
víme, že jsme na správné cestě, ať jedete na kole nebo na motocyklu, nebo v autě, nebo letadlem. 
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Nechoďte jenom dokola nebo neběhejte na jiná místa jenom proto, že se pohybujete příliš 
pomalu, váš prostředek je příliš pomalý. Ta cesta je správná. Takže my to přijímáme. 

Před tím, než jdete nakupovat, měli byste se pořádně podívat, to je vše. Pokud všichni lidé 
mají dobré zkušenosti a dosáhli osvícení, vy víte, že je to v pořádku, víte, že Nejvyšší Mistr je 
v pořádku. (Potlesk) To je jediný způsob, podle čeho posuzovat. Podle jejich ovoce mohou být 
poznáni. Jinak podle čeho byste mohli posuzovat? Pokud nemůžete dosáhnout na ovoce na 
stromě, možná vaše paže je příliš krátká. Neznamená to, že ten strom ovoce nenese. Každý jiný 
to jí a vy to můžete vidět. Vy to nemůžete jíst, protože jste toho nedosáhli. Je to vaše chyba. 
Musíte se snažit usilovněji nebo vylézt nahoru. Nemůžete obviňovat ten strom. 

Pokud každý jiný to jí a vy vidíte, že oni jedí, a můžete tam to ovoce vidět, a nemůžete ho jíst, 
nemůžete obviňovat ten strom. Pouze pokud by nikdo jiný to nikdy nejedl nebo na stromě byste 
nemohli vidět žádné ovoce, nikdo ho nikdy z toho stromu neochutnal, a nevidíte lidi, kteří to jí, 
potom nemůžete říct, že strom ovoce nemá. Ale pokud vidíte všechny ty lidi, kteří to jedí, 
vy víte. Pokud nemůžete, je to možná váš problém. 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
27.února 1992 

Malaysie 
originál v angličtině 

Potřebuje to upřímné srdce, abyste zůstali na té cestě, protože kolem jsou velice velká lákadla. 
Já vím, že někdy selžete, ale potom můžete přijít zpátky a začít znovu. Můžete jít ven nakupovat, 
duchovní nakupování, ale potom se budete muset vrátit zpátky, protože já vím, že není žádná 
lepší cesta pro vás. Já jsem nakupovala po celém světě. Pokud by tam byla nějaká lepší cesta pro 
vás, já už bych ji pro vás koupila dříve, za drahou cenu. Protože já už jsem utratila moje kapesné 
a můj čas běháním okolo a hledáním metody na osvícení a Mistra. Já jsem hledala, já jsem 
zkoušela, dělala jsem zazen, dělala jsem zen zen, dělala jsem jógu a dělala jsem všechny druhy 
věcí. Dokonce jsem také jedla jedno jídlo denně a seděla jsem mnoho hodin s otevřenýma očima, 
i když se mi chtělo spát. Dělala a zkoušela jsem všechny druhy věcí. Volala jsem všechny svaté, 

dokud tam již žádný svatý nezůstal, abych ho přivolala. Opakovala 
jsem všechny mantry, které můžete opakovat, které můžete 

volat, o kterých vůbec můžete slyšet. Skláněla jsem se jim, 
dokud se moje nohy neklepaly jako lístečky na podzim. Byla 

jsem na všech poutních místech, hledala jsem tam požehnání 
a osvícení. Dělala jsem všechno, co jsem mohla, abych se 
naučila nejlepší cestu k vysvobození. A to je ta, kterou 
jsem vybrala, a ta se hodí pro každého, od dětí k dospělým, 

od starých k mladým. Ale ta cesta není pro každého, to je 
jisté. I když my jsme otevřeni každému, ne každý přijde. 

Protože to není vnější představení. To není pouze mé učení, 
které přitahuje lidi, to není pouze můj zevnějšek nebo moje 

osobnost, to jsou jejich toužící duše, které jsou důležité. 
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Chvíle na Cestě 

Zkušenosti s jinými duchovními skupinami 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 116 
15.února 1999 

Vyňato z konverzace mezi Nejvyšší Mistryní Ching Hai a jejími žáky během oslav lunárního Nového roku 
v centrum na Floridě, USA, originál v angličtině. 

Tázající (zasvěcený A): Byl jsem s indickým mistrem po dobu čtrnácti let. 
Mistryně: Čtrnáct let! To je dlouhá doba. 

Tázající: Měli hodně osobního růstu ve skupině v jejich ašrámu. Víte, dělali různé terapie a masáže. 
Mistryně: Různé druhy věcí, ano, já vím. 

Tázající: Bio-energetické diety, atd. 
Mistryně: To je dobré. 

Tázající: Takže poté, co jsou uvolněni, vypadají svěží a šťastní. 
Mistryně: Jak dlouho? 

Tázající: To je problém. Já si myslím, že oni zůstali nalepeni na určité úrovni. 
Mistryně: Učí oni Metodu Quan Yin? 

Tázající: Ne. 
Mistryně: Ne, to je ten rozdíl, vidíte. (Ano) To je ten poslední krok, který musíte udělat. Pokud 
nepraktikujeme Metodu Quan Yin, nemluvme o vnějších aktivitách nebo organizacích, nebo 
jakékoliv terapii, kterou nabízí, to jsou všechno věci na fyzické nebo mentální úrovni. Dokonce 
i psychologická pomoc je také mentální. Takže bez skutečného léčení kořenů vibracemi vesmíru 
je všechno přechodné a není tam žádný posun. Takže my zde neděláme žádné léčení. Lidé jsou 
jenom vyléčeni. My nemáme žádnou terapii. Lidé se jenom dostanou do pořádku. Pokud dělají 
to, co se naučili, rostou. To je ta skutečná věc, protože to je vaše, je to na pořád a necháte si to. 
Ať je Mistr s vámi, nebo ne, vy to máte, necháte si to. 

Metoda Quan Yin je nejlepší metoda, kterou můžete mít. Poskytuje vám vše. Pokud jenom 
děláte, co vám Mistr říká, všechno je perfektní a vy rostete. Není to tak, že byste museli spoléhat 
na mne, abych vám poskytla určitý čas, a potom abyste šli zase zpátky. To je ten rozdíl. Takže je 
tady také spousta svobody. 

Lidé mohou experimentovat s čímkoliv chtějí. Není to, že bych jim cokoliv zakazovala. Já 
jenom položím před ně pro a proti; a potom se oni rozhodnou. Je to jenom tak, že oni si vyberou 
zůstat, nebo pokračovat s instrukcemi, protože většina z nich jsou dostatečně inteligentní, aby 
věděli že to funguje. A když to funguje jednou, oni vědí, že to bude fungovat dále. Funguje to a 
oni se cítí dobře. To je, proč nechtějí nic měnit; není to, že bych jim zakazovala změny nebo 
experimenty. Já je jenom nenabádám, aby cokoliv dělali. Oni to jen prostě nedělají. Ne proto, 
že já to zakazuji, ale protože oni už vědí. Možná jsou už vědomí dostatečně a rozumí, nebo toho 
už vyzkoušeli dost. 

Samozřejmě já také nechci, aby se lidé cítili svázáni nebo něco takového. Například, pokud 
nějaký bratr má problém, říkám: „Dobrá, získej nějakou jinou slečnu.“ Nebo pokud sestra má 
problém, já řeknu: „Můžeš jít a vdát se, je to v pořádku.“ Láska je v pořádku. Manželství je 
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v pořádku, pokud vám neznemožňuje praktikovat. A sex je také v pořádku, také pokud vás to 
neobtěžuje a neznemožňuje váš růst. Ale většinou se to tak děje, protože naše mysl tomu 
nedokáže odolat, překonat to. Sexuální zkušenost je pro lidi velice silná, než aby ji zvládli. To je 
důvod, proč většina mistrů říká svým žákům, aby od toho upustili. 

Je to stejné jako alkohol. Je to skutečně jed, ale pokud toho pijete málo, nezabije vás to a taky 
vás to nevezme do pekla. Je to tak, že pokud pijete málo, zítra budete pít víc a víc, a potom 
zničíte své tělo, vaši mysl a vašeho ducha. Takže mistr říká: „Zdrž se toho.“ Není to tak, že by 
mistr byl diktátorský a kontroloval lidi, on jenom ví, co je dobré a co není. Ale vybíráme si my. 
Takže já nepodporuji lidi v tom, aby experimentovali s nějakými dalšími věcmi moc volně, 
protože oni už toho v životě zažili dost. Potřebují snad dokonce, abych je učila o sexu nebo 
alkoholu, nebo nevěře, nebo divokém životě? Anebo vás mám dokonce ponoukat k tomu, abyste 
to dělali? Pro některé jednotlivce to je v pořádku, pokud to skutečně potřebují, ale někteří, ti už 
vědí. Například naši žáci už znají pět přikázání; oni už znají ten systém, takže vědí, kde by měli 
přestat. Pokud potom chtějí trochu experimentovat, je to v pořádku, ale oni vědí, že to je špatné. 
Protože praktikování Metody Quan Yin vám dává toto ostré upozornění, takže vy automaticky 
víte, co není dobré. I když to zkoušíte, už víte, že to nebude fungovat. 

Dům Mistra 
Šperky navržené 

Nejvyšší Mistryní Ching Hai 

Tázající (zasvěcený B): Roky jsem byl v mnoha a mnoha ašrámech. Z důvodu, že jsem v nich dělal 
průzkum. Takže jsem byl asi v padesáti nebo sedmdesáti ašrámech. 
Mistryně: Oh! To je rekord. 

Tázající: V některých z nich jsem zůstal měsíc nebo pár měsíců, pokud jsem tam praktikoval. A já 
jsem vždycky uvažoval, když jsem se podíval na tyto rozdílné skupiny a tradice, proč jednotlivé skupiny 
vytvářejí vlastní osobnosti. Bylo možné rozeznat lidi z různých skupin. Oni si vyvinuli svojí osobnost a já 
jsem vždycky přemýšlel, z jaké skupiny ten který člověk je. Mnoho lidí bylo velice svázaných díky tomu, 
co praktikovali, nebo se mi zdáli příliš ztraceni. 
Mistryně: Přílišný extrém, že? Obě cesty. 

Tázající: Ale co jsem zažil zde, to se zdá být velice příjemná, rozprostřená energie mezi lidmi. Je to 
velice hezké, otevřené. 
Mistryně: My jsme ustálení. My nejsme extrém nebo něco jiného. Já říkám, snažte se, jak 
nejlépe můžete, dvě a půl hodiny meditace každý den – to je ono. Jsme volní, abychom se 
vyvíjeli individuálně. Děláme svůj domácí úkol jako každý jiný a potom rozvíjíme sami sebe. To 
je důvod, proč já nepobízím lidi, aby šli sem a pracovali pro mě, nebo dokonce aby tady 
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zůstávali s jejich vlastními penězi. Krásně bych si tady seděla, pokud bych dovolila všem lidem, 
aby sem přišli a pracovali pro mne zadarmo tři měsíce, šest měsíců nebo dva týdny, nebo 
jakkoliv dlouho. I když oni by to rádi dělali. Já pochybuji, že by to na ně mělo nějaký dobrý vliv. 
To je důvod, proč jsem vám před tím říkala, že musím přemýšlet o tom, jestli je to pro vás dobré. 
Poté, co jsem měla zkušenost jako vy s rozdílnými styly škol. 

Tázající (zasvěcený C): Já si myslím, že Mistryně je nejlepší, protože naše skupina je nejlepší a 
máme všechno nejlepší. Máme možnost mít skupinové meditace a setkání a můžeme vidět Učitelku 
velice často. Já si toho skutečně vážím. Mám kolegu, který je Američan, a on má učitele, který je v Indii. 
On viděl obrázek Učitelky na mém stole a ptal se: „Kdo je ta dáma?“ A já jsem řekla: „To je moje 
Mistryně.“ On řekl, že šel do vaší vegetariánské restaurace v San Jose, a řekl mi, že také praktikoval 
Metodu Quan Yin. 
 
Mistryně: Ano to je pravda. Několik dalších učitelů učí Metodu Quan Yin, ne pouze já. Já už 
jsem vám to říkala mnohokrát. 

Tázající: Takže já jsem se ho ptala, jestli viděl svého mistra potom, co dostal zasvěcení, a on řekl, 
že ho nikdy neviděl. On ho viděl pouze jednou. 
Mistryně: To stačí. 

Tázající: Já jsem se ho ptala, jestli měl skupinové meditace s dalšími, a on řekl: „Ne.“ On pouze 
meditoval sám. I když vím, že to, co má, už je dost, velice oceňuji, že my můžeme dělat tolik. (Potlesk) 
Mistryně: Může on jít do Indie, aby potkal svého učitele? 

Tázající: Já nevím. Možná nemá zájem. Ale on nejel a já si myslím, 
že on měl několik bratrů a sester z jeho skupiny ve stejném místě a 
oni nemyslí na to, aby dělali skupinové meditace. A já si myslím, 
že organizování skupinových meditací, kde nás Mistryně nechává 
meditovat společně, je skutečně skvělé, vím to z vlastní 
zkušenosti. Pokud bych nepotkala tyto bratry a sestry, kteří mi 
pomohli v úplných začátcích, nebyla bych schopna překonat své 
problémy. Bylo to pro mě v začátcích velice tvrdé. Takže já 
skutečně, skutečně oceňuji Mistryni a všechny bratry a sestry, 
kteří mi pomohli. (Skoro pláče.) Myslím si, že v porovnání 
s ostatními jsem nejšťastnější osoba. Děkuji Ti, Mistryně. Já to 
skutečně oceňuji. (Potlesk) 
Mistryně: Já si myslím, že naše skupina vyvinula ty 
nejlépe praktikující, podle mých zkušeností z jiných skupin, 
které jsou kdekoliv na světě. Já jsem také zkoušela nějaké 
ašrámy před tím, než jsem se s vámi potkala, a já si myslím, 
že jsme skutečně dobří, velice vybalancovaní. 
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Oceňujte nebeské klenoty 
okem moudrosti 

Dům Mistra 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

hing Hai               chinghai@chinghai.cz 
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News 116 
 24.září 1988 

Hsihu, Formosa 
originál v čínštině 

Abychom byli skutečně osvobozeni, musíme jít za třetí svět. My stále nejsme osvobozeni, 
pokud jsme se nedostali za něj. Někteří lidé jsou se mnou po smrti okamžitě, protože se již 
dostali za třetí svět. Někteří lidé musejí počkat déle, než budou s Mistrem, který přijde, aby je 
přivedl, nebo pošle nějaké svaté, aby je přivedli. Ale tito lidé nemohou být s Mistrem. Musejí 
čekat velice dlouhou dobu, než naplní svoji duchovní praxi před tím, než mohou jít nahoru. 
Ne každý může jít nahoru do úrovně, kde pobývá Mistr. Oni musí být velice čistí, velice čistí 
jako novorozené dítě, prázdní od ctností, nebo hříchu, aby mohli přebývat v této úrovni. 

Jinak by to bylo velice komplikované! Podívejte se na náš svět a budete vědět. My očekáváme 
příliš mnoho a chováme v mysli těžkou nenávist; proto se z toho nemůžeme dostat moc snadno! 
Někdy se naštveme, když nám lidi vyhubují. V tom okamžiku víme, že pořád nejsme čistí. To 
jsou testy a zkoušky, podle kterých se měří naše kroky, abychom viděli, jak daleko jsme došli. 

Je velice těžké vyčistit nenávist uvnitř nás, která nás odděluje od ostatního Stvoření. 
Nedostatkem trpělivosti jsme stále odděleni od všeho Stvoření. Bůh je nejvyšší milující síla a 
není na tom nic mystického. Čím více trpělivosti, milující síly a velkodušnosti máme, tím blíže 
jsme k Bohu. Proto nenávist musí být vyčištěna. Okamžitým opakováním Svatých jmen 

pokaždé, když někoho nenávidíte. Opakovat Svatá jména je to 
nejdůležitější, ale většina z vás nemyslí tímto způsobem, 

a dosud je neužívají. 

I když to je v pořádku; nebuďte zklamáni. Každý by 
měl mít touhy. Jsme pouze obyčejní lidé, tak to berte 
pomalu a nespěchejte. Pokud bychom mohli dosáhnout 
věcí rychle, nezůstaly by tady žádné lidské bytosti! Bylo 
by tu prázdno, když Shakyamuni Buddha přišel a když 
přišel Ježíš Kristus; nebyla by ani jedna osoba v dohledu! 
Dokud jsou kolem pořád lidé, to znamená, 
že lidská existence je správná; není to nakonec 

naprosto špatné. Ačkoliv pokud se nám tady již 
nelíbí, nechceme zůstat, měli bychom jít. 
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Mistryně vypráví příběhy 

Nepochopitelná ochranná síla 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 116 
24.září 1988 

Hsihu, Formosa 
originál v čínštině 

Indický farmář koupil krávu a cestoval přes vysoké hory, protože ji 
chtěl prodat. Oni museli jít přes velký les, kde bylo spousta lvů a tygrů, 
kteří byli hladoví a zabíjeli lidi a dobytek. Ostatní farmáři v sousedství 
mu radili, aby tuto cestu nepodnikal. „Už je moc pozdě. Nemáš strach, 
že budeš sežrán lvy?“ Ten muž řekl: „Nemám strach! Mám Mistra, 
který mě ochrání. Musím jít dnes; nemohu počkat do zítřejšího rána. 
Musím podniknou tu cestu nyní, protože jsem to slíbil zákazníkům, 
kteří tu krávu potřebují. Nemohu počkat do zítřka.“ Farmáři ho nemohli 
zastavit a měli o něho velký strach. 

Ten muž sám strach neměl vůbec. Táhl svojí krávu a opakoval si 
Svatá Jména potichu po celou cestu. Po chvilce on skutečně slyšel 
strašidelný řev, který zní podobně, jako když jste naštváni a řvete na 
svého manžela. (Smích) V tom se lev objevil a šel podél nich po boku. 
Lev chtěl velice moc zabít tu krávu, ale něco ho brzdilo, takže mohl 
pouze pokračovat ve řvaní a následovat jeho budoucí oběť. Muž 
pokračoval v chůzi a opakoval Svatá Jména, krávou po jednom boku a 
lvem po druhém boku. Tři dohromady dělali 
dobrou společnost, (smích) ale každý z nich 
měl jiné věci na mysli. Farmář si myslel: 
„Lepší by bylo se tam dostat co nejdříve a 
prodat krávu.“ Kráva si myslela: „Udělal zase 

dobrou věc!“ A lev si myslel: „Oh, jak mě srdce bolí! Jsou tam dva kusy 
masa přesně před mýma očima a ještě jsem se z nich neradoval.“ Ti tři si 
mysleli různé věci, i když šli společně. Zvláštní věc byla, že lev nemohl 
jíst ani muže, ani krávu! 

Když přicházeli k další vesnici, farmář byl potěšen, že vidí její domy. 
Ze srdce se radoval: „Teďka můžu vidět lidi, oni mi určitě pomohou.“ 
Měl pocit, že byl v bezpečí a že se může spolehnout na ty lidi, aby ho 
nechal lev na pokoji. Jeho srdce již dále nebylo s Mistrem. Celou dobu 
on opakoval Svatá Jména a modlil se k Mistru, aby mu pomohl. Ale teď, 
když na Mistra zapomněl, lev na něho okamžitě skočil; to bylo v době, 
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kdy spoléhal na lidi a ne na Mistra. Toto pomyšlení způsobilo, že zapomněl na jeho Mistra a cítil 
radost, že vidí lidi. To se stává většině z nás; když vidíme lidi venku, cítíme se bezpečně a 
myslíme si, že se můžeme na ně spolehnout. Okamžitý výsledek byl, že ho lev napadl a skoro ho 
dostal. On okamžitě začal znovu přeříkávat Svatá Jména, a lev ho nechal; už ho nemohl dále 
napadat. Takže ti tři pokračovali v cestě, jako by se nic nestalo. Nakonec po chvilce oni skutečně 
došli k hranici lesa. Lev věděl, že ta druhá strana náleží lidem. Neměl odvahu riskovat, to ho 
odpoutalo od těch dvou a frustrovaný se otočil zpět do lesa. „Zapomeň na to! Dneska je špatná 
situace, půjdu jenom domů.“ (Smích) 

Svatá Jména jsou skutečně mocná! Pokud máme víru v našeho Mistra, stane se mnoho 
neuvěřitelných věcí. Další příběh má také spojitost s jedním Mistrem, který již nežije. On měl 
žáka; mohl to být také jeho syn, podle toho, co jsem slyšela, který choval dobytek. Jednoho dne, 
byl nemocen a nemohl se starat o dobytek, šli okolo tři zloději a snažili se jeho dobytek ukrást. 
Před tím, než se mohli dostat blízko k dobytku, uviděli pět statných mužů, trošku větších než 
normální muži, a oni je napadli s tyčemi v jejich rukách. Zloději byli příliš pomalí, aby utekli a 
byli skoro umláceni k smrti. Šli domů a začali se léčit. Poté, co jim bylo lépe, si vzájemně řekli: 
„Dneska nemáme štěstí, pojďme to zkusit zítra.“ Při jejich druhém pokusu dalšího dne se setkali 
se stejnými pěti muži a zase byli skoro zabiti. Oni byli skutečně vystrašeni a rychle utekli. Při 
jejich třetím pokusu byli stále napadáni těmi pěti muži, a byli velice šťastní, že se jim vůbec 
podařilo utéct. 

Naprosto zděšeni se vkrádali do domu pasáka krav a 
nakoukli dovnitř. Jediné co viděli, byl obyčejný nemocný 
muž, a pět mužů tam nebylo. Plížili se uvnitř domu a vedle 
postele toho muže viděli fotografii jeho Mistra, který byl 
také jeho otcem. Oni byli skutečně šokováni, když viděli tu 
fotografii. „Bůh! On je těch pět mužů, kteří nás bili každý 
den! (Smích) Těch pět mužů vypadalo naprosto stejně jako 
on!“ Místo toho, aby to bylo pět rozdílných osob, bylo to pět 
mužů, kteří vypadali stejně. Velice vyděšeni šli dovnitř a 
zeptali se toho nemocného muže: „Jak dlouho jste už 
nemocný.“ On odpověděl: „Je to tři nebo čtyři dny. Musím 
odpočívat v posteli a nemohu jít ani k dobytku.“ 

Tři zloději se ho zeptali: „A potom, kdo je ta osoba?“ On 
odpověděl: „On je můj Mistr.“ A muž se ho znovu zeptal: 
„Co je on za osobu?“ „On je všudypřítomný, nad životem a 
smrtí, všudypřítomný, on má miliardy těl, která se mohou zjevit.“ (Smích) Potom byli skutečně 
zmateni a rozuměli, proč tam bylo pět mužů se stejným zevnějškem. Oni klesli dolů na svá 
kolena, aby se vyzpovídali ze svých hříchů. „My jsme skutečně ignoranti! V několika minulých 
dnech jsme se snažili ukrást váš dobytek, ale byli jsme ubiti skoro k smrti vašimi pěti muži, kteří 
byli zhmotněni vaším Mistrem. Nevíme, co teď máme dělat. Zdá se, že je něco špatně s našimi 
těly; cítíme se, jako bychom měli nějakou nevyléčitelnou nemoc.“ Ten pasák krav jim řekl: „To 
je v pořádku! Nikdy mi nic nemůžete ukrást! Jenom se upřímně kajte k mému Mistrovi a jděte 
domů.“ Tři muži se zotavili a později získali zasvěcení! To je skutečný příběh, který se stal před 
více než desetiletím! 
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Mistryně vypráví vtipy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 116 

Hledáme pokladníka 
Na večerní party byl jeden bankéř a kamarád mu říkal: „Oh! Slyšel jsem, že vaše banka hledá 
pokladníka.“ 
A bankéř řekl: „Ano, ano, hledáme, hledáme.“ 
A potom ten přítel řekl: „Já jsem si myslel, že už jste před několika týdny jednoho najali.“ 
Bankéř odpověděl: „Ano, ano, skutečně najali. To je ten, kterého teď hledáme.“  
Kamarád řekl: „Můžete ho popsat? Jak on vypadá?“ 
A bankéř odpověděl: „Je asi pět stop vysoký a my jsme o sto tisíc dolarů kratší.“ 
 
 

Nejlepší povzbuzující 
prostředek 

Pacient říká svému doktorovi: „Doktore, prosím, dejte mi něco, 
co mě povzbudí, nadchne a vyzvedne mě do vysoce 
bojovného, nadšeného ducha.“ 
Takže doktor řekl: „To není problém, vezměte si tohle a 
potom, co uvidíte účet, budete mít všechny tyto pocity.“ 
 

Proč doktoři nosí roušky 
Jednou se malé dítě ptalo svého otce: „Otče, proč musí vždy 
doktoři nosit roušky v operační místnosti?“ 
Otec odpověděl: „To je pro případ, když se něco nepovede, aby 
nikdo nevěděl, kdo jsou.“ 
 
 

O čí budoucnost se starat? 
Pacient řekl svému doktorovi: „Doktore, mám starost o moji budoucnost.“ 
Doktor řekl: „Budu se o vás roky starat, bude to stát okolo 500 dolarů měsíčně. Je to v pořádku?“ 
Pacient řekl: „Ale to se postará jenom o vaší budoucnost, ne o mojí.“
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Osvícený svědek 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 117 
22.října 1993 
Havaj, USA 

originál v angličtině 

My se nereinkarnujeme, ale část našich zvyků, naše kolektivní informace se reinkarnují. 
Takže tato část nás, která se nazývá intelekt nebo možná šestý smysl, sbírá všechny druhy 
karmických informací. A potom se znova recyklují, jako lahve coca coly nebo jako teď nějaké 
věci ve Spojených státech, které nabádají lidi k recyklaci. Je to stejné. Naše „láhve“ jsou 
recyklovány. Pokaždé, když mohou být použity a jsou stále spojeny s dalšími věcmi v tomto 
světě, potom to nazýváme reinkarnací. Je to jenom určitý druh recyklace. Ten obsah coca coly 
uvnitř se nereinkarnuje, jenom láhev. Ale lidé toto mohou poznat, nebo ne. Ale obsah je tam 
stále, takže to poznají jako recyklované. My to vidíme jako recyklované. 

Prvky, z kterých je ta láhev vyrobena, se nereinkarnují. To je naše skutečné Já, naše duše. 
Pokaždé, když chceme experimentovat s novými věcmi, uzavřeme se do nové recyklované 
hmoty nebo věci. To je vše. Ale potom znovu a znovu jsme si zvykli identifikovat se se všemi 
těmi hmotami a informacemi, takže říkáme, že se reinkarnujeme. Ale to není pravda. My nikdy 
neumíráme a nikdy se nerodíme. Vždy jsme existovali. Jsme svědky všech věcí, které byly 
stvořeny a zničeny v tomto vesmíru. My jsme vždy svědky. 
Ale potom se někdy identifikujeme s hmotou, které jsme 
svědky, a s okolnostmi, v kterých svědčíme, takže 
trpíme, nebo máme radost. 

Stejně tak, jako když se díváme na televizi a 
zapomeneme, že je to jenom film, pláčeme, 
nebo se smějeme. Podporujeme toho člověka a 
chceme zabít druhého. Oba s námi nemají nic 
společného, nikdo z nich není naším 
přítelem nebo nepřítelem a nikdo z nich není 
skutečný. Ale my toho jednoho nenávidíme: 
„Och! To je padouch, to je špatný člověk, 
zabijte ho, zabijte ho!“ Sedíte před 
obrazovkou a říkáte: „Zabijte ho! Zabijte 
rychle toho chlapa!“ Nebo: „Jdi pryč, jdi 
pryč! Zabije tě! Jdi rychle pryč! Tím směrem, 
tamtudy!“ Jako by nás ta postava na obrazovce 
skutečně slyšela, ale ona nás neslyší. Dělají to, 
co musejí dělat podle režiséra, ne podle nás. 
Proto mnoho filmů, které se promítají, nejsou podle 
našeho gusta. Chceme je změnit. Ale k čemu to? 
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Pokud bychom je změnili, nebyl by to už ten film. Takže ten film musí být tak, jak je. Vlastně 
my se sami mnohokrát klameme a můžeme si to dokázat každý den. Nepotřebujeme mluvit 
o reinkarnaci, iluzi nebo čemkoli v tomto světě, můžeme to dokázat. 

Řeknu vám žertovný příběh o sobě. Včera nebo předevčírem, když jsem poprvé přijela 
na Havaj, pronajali apartmá pro mne a mnoho členů týmu, pro ty, kteří musí pracovat blízko 
mne. A také máme hosty. Je to místo pronajaté na 10 dní, není drahé, je levné, ale velice velké a 
blízko pláže. Přemýšlela jsem o tom, že vás sem pozvu, ale nevěděla jsem, jak vás přijmout. 
Je to velké, ale ne tak velké. Je to dost velké pro 10 osob, ale ne pro 1000. Takže teď relativita 
našeho světa. Někdy říkáme: „Och, to je skvělé!“ Ale není to tak skvělé v porovnání s jinými 
věcmi. Jsme vždy v iluzi do té doby, než to porovnáme s něčím jiným. Potom víme, že se 
mýlíme. 

Je to podobné s mnoha praktikami. Oni praktikují, jedí vegetariánsky, meditují a jsou velmi 
dobří, ale dobří do jaké míry? Proti našim praktikujícím Quan Yin jsou jako napůl uvařené nebo 
napůl upečené cukroví, například! Takže my víme, že dobré věci a velké věci v tomto světě mají 
svůj limit v porovnání s Pravdou nebo neomezenou všemohoucí silou Boha. 

Magické zrcadlo 
Teď pojďte zpět k mému hloupému příběhu. Šla jsem do místnosti, fantastické, všude byla 

velká zrcadla, takže jsem mohla vidět, jak jsem krásná. (Obecenstvo se směje gestům Mistryně.) 
A v ložnici bylo velké zrcadlo. Věděla jsem, že je to zrcadlo. Každý okamžitě věděl, že to je 
zrcadlo. Nemohlo to klamat. V koupelně byla také dvě okna a z těch dvou oken jste mohli vidět 
na moře. 

Poté, když jsem se podívala do zrcadla, viděla jsem čtyři okna. A přemýšlela jsem: „Jak to, 
že moře je tam?“ Myslela jsem si, že to místo je u vody a obklopeno mořem. Takže jsem mohla 
vidět moře v okně a mohla jsem vidět moře oknem. A klamala jsem se po dva dny. Věřili byste 
tomu? Až jednoho dne jsem se podívala ven skutečným oknem a viděla jsem, že tam nebylo 
žádné moře. A řekla jsem: „Jak to?“ Podívala jsem se zpátky na zeď, kde bylo to zrcadlo, a řekla 
jsem: „Och, tam je to moře!“ A dokonce tehdy jsem tomu nerozuměla. 

Takže mudrc je jako hlupák. Skutečně, potom jsem si vzpomněla: „Och, ano, to je zrcadlo!“ 
Ale bylo obtížné to zjistit. Nevěřili byste tomu. Protože jsem nebyla zvyklá na tento druh 
scenérie, aby se ze dvou oken stala čtyři okna, to jsem předtím neviděla. A to moře bylo na zdi. 
Ale vypadalo tak skutečně, že jsem byla zmatená krásou moře přes okna, a zapomněla jsem 
na zrcadlo. Skutečně jsem zapomněla! Ale bouchlo mě to: „Můj Bože! Ty jsi Nejvyšší Mistr, 
dobrá, ale nerozeznáš rozdíl mezi okny a odrazem oken.“ Takže jsem se smála sama sobě a měla 
jsem velmi dobrou zábavu, když jsem to zjistila. 

Ale překvapilo mě, že jsem nezjistila, že to byl odraz okna. Skutečně mě to překvapovalo 
mnoho dní. Jak mohu být tak snadno oklamána? Jenom proto, že miluji moře, zaměřila jsem se 
na moře. A myslela jsem si: „Och! Můžeš vidět moře oknem. To je fantastické. Máme čtyři okna 
a na všechny strany je moře. Byla jsem šťastná kvůli moři a zapomněla jsem, že to byla iluze. 
Není to tak, že bych to nemohla zjistit. Bylo to jenom tak, že jsem byla příliš zaměřená na moře. 
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Takže podobně mnoho lidí v našem životě je zaměřeno na předmět jejich milované tužby. 
Potom zapomenou na iluzi, zapomenou na magické zrcadlo. Není to tak, že by to nemohli zjistit. 
Když jsou připraveni, zjistí to. Přijde Mistr, nebo se probudí sami. Vlastně když přijde Mistr, 
to znamená, že se sami probudili. Jinak kdo jim může říct, že to mají uvnitř? Stejně tak jako já: 
já mám své oči, je tam zrcadlo, já to vždy mohu odhalit, ale potom jsem příliš zaměřená na vizi 
moře a užívám si ho. A vypadalo to tak skutečně. Myslela jsem si, že to byla čtyři okna. Říkám 
vám pravdu. Nedělám si z vás legraci. Neříkám ten příběh proto, abych jemně rozdělila naše 
lekce. Je to skutečný příběh. Nedělám si legaci. Věříte tomu? A teď mě následujte! (Obecenstvo 
se směje.) Takže si dávejte pozor, kam jdete se zrcadlem. 

Odraz reality 
Dosud jsme byli spoutáni v našich iluzích nebo někdy stále jsme. Proto nemůžeme mezi iluzí 

najít pravdu – odraz nebo stín – a to skutečné. Takže si hrajeme nahoru a dolů. Užíváme si to. 
A někdy se uhodíme a řekneme: „Jak to?“ Není to tam, protože to tam není. Nikdy to tam 
nebylo. 

Podobně náš život je pro nás tak skutečný, že nemůžeme rozumět nebo uvěřit, že je to iluze, 
že existuje jiný skutečný život, skutečná podoba tohoto stínu života. Ale když zavřeme naše oči, 
zavřeme všechny naše smysly a skutečně hledáme skutečnou věc, potom zjistíme: „Och, existuje 
fantastický svět, a ten je skutečný.“ Cítím se tam dobře, cítím se tam skutečně a cítím se tam lépe 
než tady. Takže to je tehdy, když se podívám přes skutečné okno. Skutečný vítr mi fouká 
do tváře a všechny stromy venku se pohupují ve větru. Zatímco v zrcadle je to trochu jinak. 
Zjistila jsem, že čtyři okna jsou rozdílná. Protože tam nejsou žádné stromy, a tam venku stromy 
jsou. A potom jsem zjistila: „Och! Je to jenom jiný odraz, takže úhel je jiný.“ Takže tomu odrazu 
chybí nějaká část. 

Proto je to stejné v našem skutečném životě. Odraz není nikdy perfektní díky jinému úhlu 
pohledu. A my teď nejsme spokojeni. To je to. Cítíte, že je v tom něco falešného. Potom dříve 
nebo později budeme toužit po skutečném, a realita se nás dotkne. A potom budeme vědět: jsme 
tam. To je důvod, proč děláme chyby. To je důvod, proč doposud narážíme. 
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Skutečné „já“ je vždy svobodné 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 117 

21.prosince 1992 
Pingtung, Formosa 
originál v angličtině 

Otázka: Mám jednu otázku, která je čistě teoretická, ale mám ji už asi více než 10 let. Rozumím myslí 
tomu, že nemáme Já. Naše pocity nejsme my a naše myšlení nejsme my, atd. Takže jaká věc cestuje 
z jedné reinkarnace do druhé a co způsobuje karmu a sbírá ji, a co způsobuje zásluhy a sbírá je? Je to 
naše mysl? 
Mistryně: Naše mysl a naše duše, která tíhne k této mysli. Například pokud auto funguje špatně 
a řidič nevyskočí z auta ven, potom skončí společně s tím autem. Pokud včas vyskočí, pokud se 
necítí svázán s tím autem tak, aby se snažil auto zachránit, potom si může zachránit život. 
Někteří lidé milují auto více než svůj život. To je stejný problém s většinou z nás. Milujeme náš 
odpadkový koš více než naši duši, více než naše skutečné Já. Jsme vždy v kontaktu s vnějším 
světem, se sbíráním myšlenek, se všemi druhy předpojatých myšlenek, s různými druhy 
nesmyslů, ale nejsme v kontaktu s naším skutečným Pánem, naším skutečným Já. Takže máme 
problémy. 

Budu se snažit to více vysvětlit. Ve vašem životě rozumíte, kdo teď žije? Je to uvědomění, 
skutečné „já“, které žije skrze zástupce vnímání rukou, nohou, očí, uší, pusy, pocitů a mozku. 
To je vše. A kdybych měla „já“, toto uvědomění, vždy viset na těchto pocitech, na tomto 
myšlení, na těchto informacích, potom bych „já“ nemohla být osvobozena od pocitů, myšlení, 
od předpojatých kolektivních myšlenek společnosti, od prostředí, od zvyků. A samozřejmě 
by toto skutečné uvědomění, toto skutečné „já“ muselo znovu přijít zpět. Ale mělo by toto 
skutečné „já“ vždy rozumět tomu, že on, skutečné „já“, skutečné uvědomění, je jenom svědkem 
všech těchto pocitů, všeho toho myšlení, všech těchto kolektivních myšlenek, potom by toto „já“ 
nikdy neviselo na těchto pocitech nebo myšlenkách a bylo by vždy volné. Takže když on zemře, 
ví jasně, že on není tyto pocity, není toto omezení, není toto prostředí, není tyto myšlenky. 
Potom je volný. Vrátí se zpět k celku, k celé řece života, a není přilepený v tomto koutě 
tzv. myšlení, pocitů, nenávisti a lásky. Takže musíme znovu probudit naše uvědomění, vrátit ho 
zpět a stále si to připomínat: „Ty nejsi ty pocity, ty nejsi tato myšlenka, ty nejsi toto, ty nejsi 
tamto.“ Rozumíte? Nic nejste vy! 

Otázka: Je to stejné s bolestí? 
Mistryně: Ano, protože tělo cítí bolest. Nervy cítí bolest, protože nervy jsou vytvořeny, aby věci 
cítily. Uvědomění si užívá těchto pocitů a raduje se z poznávání vnějších věcí. Jak jinak bychom 
mohli být vědomí? Toto je uvědomění, které zažívá bolest přes tělo, ale uvědomění samo nikdy 
nemá bolest! Pokud jíte jablko, je to to jablko, které je sladké. Není to váš jazyk, který je sladký. 
Nejste to vy, kdo jste sladcí! Ta sladkost nejste vy, přichází z jablka. Vy jste ten, kdo si užíváte 
sladkosti. Podobně my sami, uvědomění, si užíváme příjemností, poznáváme bolest a odmítáme 
nepříjemné věci. Všechny tyto věci nevadí. Vy si jich buď užíváte, nebo je odmítnete. Zažíváte 
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nepříjemnosti nebo příjemnosti, ale to je vše. Vy nejste ta příjemnost nebo nepříjemnost. To jsou 
jenom okolnosti. 

Takže proč byste tam měli být přilepeni a být přivázáni život za životem? Protože vy nejste 
spokojeni. Musíte poznat, že tyto věci jsou proměnlivé. Dnes to přijde, zítra to odejde. To je vše. 
Pokud jsem si to užívala, užívala jsem si to. Pokud zažívám nepříjemné věci, potom je vydržím, 
a to je vše. Když skončím, skončím. Když je nemám, nemám je. Jinak pokud bychom my, 
uvědomění, se stále honili za příjemnostmi, potom bychom se reinkarnovali. Uvědomění se snaží 
chytit ty nejposlednější zbytky pocitů, takže se snaží dát samo sebe znovu do tvaru a užívat si ho, 
nebo trpět, vždy tíhnout k tomuto sladkému nebo hořkému pocitu a honit se za ním. 

Když vám někdo dá jablko a jíte ho: och, tak vám chutná! Ale teď nemáte další a běháte 
všude, abyste ho získali. Každý den říká vaše mysl jenom: „Jablko, jablko, jablko!“ Nemůžete 
dělat nic jiného a ztratíte sami sebe. Ztratíte sami sebe ve sladkosti toho jablka. Stejné je to 
s naším životem: uvědomění se honí za příjemnostmi a nenávidí nepříjemnosti, a my se tam 
přilepíme. Uvědomění se nemůže samo osvobodit z těchto pocitů. Proto jsme svázáni, nejsme 
vysvobozeni. Pokud bychom to věděli v každém okamžiku, a zvláště v době smrti, že nejsme 
tento pocit, že se nestaráme o tento pocit a že jsme skončili s těmito pocity, potom bychom byli 
volní. Jsme vždy svobodní! Nikdy jsme nebyli nesvobodní. (Obecenstvo tleská.) 

Takže plačte, když chcete plakat, a smějte se, když se chcete smát, ale rozumějte tomu, 
že pláč a smích nejste vy. Jenom je zažíváte proto, abyste věci poznali kvůli zkušenosti. Jinak 
neexistujete. Jinak svět neexistuje. Říkáme, že svět je plný utrpení a že by nemělo existovat, 
ale proč by nemělo existovat? Pokud by neexistovalo, bylo by to také nudné. Nebylo by co dělat 
a stále byste se radovali: „Och, já jsem to, já jsem tamto. (Obecenstvo se směje.) Já jsem Bůh, 
to je vše. Já jsem Všemohoucí, a já to vím! Nemám žádné utrpení, nic. Vždy jsem blažený.“ 
Takže co? Nedělejte si starosti s nirvánou, tak co? Když jste šťastní každý den, tak co? 

Ale protože stále chcete nirvánu, pracujte 
pro ni. Pracujte, dokud ji už více 

nebudete chtít, dokud jí nebudete mít 
dost, a potom budete volní. 

(Mistryně a obecenstvo se smějí.) 
Já chci jenom, abyste pracovali 
pro nirvánu, protože chci, 
abyste věděli, že nirvánu 
nepotřebujete. Ale pokud 
nirvánu potřebujete, potom 
pro ni pracujte. Pokud stále 
chcete atrapu z umělé hmoty, 
potom ji mějte. Ale mějte ji, 
dokud nebude vaše pusa 
vyschlá, nebudete mít žádné 

mléko, nic, a potom ji jednoho 
dne odhodíte pryč. A zjistíte, 

že jste ji dokonce nepotřebovali 
ani na začátku. Protože jste byli 

vždycky na tom nezávislí, 
nepotřebujete to. 
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Provaz k Bohu 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 117 
27.září 1985 

Taibei, Formosa 
originál v angličtině 

Před dávnou dobou žil manžel, který velice miloval svoji ženu. Nikdy 
nebyli od sebe, ale jednou musela jeho manželka odejít domů navštívit své 
rodiče. A uprostřed noci mu tak chyběla, že za ní běžel, a šel do domu jejích 
rodičů. Byla tam tma a bylo pozdě, takže celý dům byl zavřený. Vchod byl 
zavřený a zeď byla velice vysoká. Nemohl se dostat do domu, tak obešel 
dům. Nakonec našel dlouhý provaz. 

Provaz visel dolů podél zdi na zem. Chytil se tedy provazu a šplhal 
do druhého patra. Potom uviděl svoji ženu. Jeho žena byla velice překvapená 
a řekla: „Jak jsi se sem dostal?“ Její manžel jí řekl: „Vyšplhal jsem se 
po provazu, který jsi pro mne hodila dolů. Tak jsem mohl přijít a navštívit tě. 
Ty nevíš? Já jsem si myslel, že jsi věděla, že přijdu a hodila jsi mi provaz!“ 

Ona řekla: „Och, to je nesmysl! Nevěděla jsem, že v tuto dobu přijdeš!“ 
Takže manžel řekl: „Jestli mi nevěříš, můžeš jít dolů a podívat se!“ Oba 
potom sešli dolů a podívali se na provaz. A viděli, že to nebyl provaz, ale 
že to visel na zdi veliký had. Ale když byla tma, nevšiml si toho. A v jeho 
slepé zamilovanosti si myslel, že byl od jeho manželky, ale málem se zabil! 

Takže mu jeho manželka řekla: „Och, můj Bože! Jak moc mě miluješ! 
Ale co já ti mohu dát? Pokud bys jenom miloval Boha tak, jak miluješ mě, 
stejnou láskou, našel bys Ho. Pokud bys miloval osvícení tak moc, pokud 
bys tak moc miloval Boha, našel bys Boha a už teď bys byl velkým svatým! 
Ale co můžeš získat z lásky, kterou dáváš mně? Nic!“ Potom se stal manžel 
náhle „osvíceným“ – jeho oči byly otevřeny. Po stejném hadu sešplhal dolů 
zpět na zem a utíkal pryč. Nikdy svoji ženu znovu neviděl. Potom, 
samozřejmě, se stal velkým svatým a dosáhl osvícení. 

Takže vidíte, všechno ostatní na světě je také takové: staráte se o ženu, 
děti, manžela, ale nestaráte se sami o sebe. Ačkoliv „vy sami“ jste 
to nejdůležitější! K čemu je dobré starat se o celou rodinu a ztratit vaše 
vlastní Já? 

Nemáme opustit naši rodinu. Máme se také starat o naši rodinu. 
Ale musíme se postarat o nás samotné, najít naše já, kdo jsme a co máme 
v tomto světě dělat. Pokud toto nezjistíte, poté, co zemřete, nebudete mít nic. 
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Milénium lotosu 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 117 
25.prosince 1991 
Hsihu, Formosa 

originál v čínštině 

Podle nějakých mýtů nebyly původně na Zemi 
lotosové květy. Byly ukradeny z vyšších 
království. Takové příběhy nemusely být 

vymyšlené, protože lotos je velice zvláštní. 
Obrazy vždy ukazují, jak svatí sestupují 
na Zem na lotosových květech. 

Lotos představuje velice čisté království. 
Duchovní praktikující by měli být jako 

lotos. My jsme dobří, pokud nejsme 
znečištěni nebo zlákáni lákadly! 

Pokud řekneme, že chybovat 
je lidské, a potom podlehneme 

lákadlům, jak můžeme říct, že máme uklidněnou mysl a srdce? Můžeme pro sebe najít hodně 
výmluv! Existuje mnoho, mnoho výmluv a existují také výmluvy pro peklo. Můžeme si vybrat, 
jakoukoli výmluvu chceme! Ale budeme se cítit mnohem pohodlněji, pokud můžeme být jako 
lotosový květ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebeský šperk – čistý lotos navrhla Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
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Buďte přirozeným člověkem 
 
 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 117 

23.prosince 1992 
7-denní mezinárodní seminář, Pingtung, Formosa 

originál v čínštině 

Musíte být obezřetní a sebevědomí. Poslouchejte vaši vnitřní intuici. Dnes jeden účastník 
říkal, že byl překvapen vnitřním pocitem, který mu říkal, že by si měl pospíšit a posvítit mi 
na cestu. A já jsem potom šla ve tmě po kamenité cestě. To byl jeho okamžitý pocit a reakce, 
přesto on a ten druhý tam stáli jako dva kameny. Takto často děláme chyby. Neposloucháme naši 
vnitřní intuici. Už jsem vám říkala: jezte, když máte hlad, a spěte, když jste unavení. Tím, 
že budete reagovat přirozeně, nemůžete udělat chybu. Nebuďte zahaleni předpojatými 
myšlenkami nebo klamáni myšlením, „protože lidé říkají toto nebo toto“. 

Někdy poté, co slyšíte, co říkám, začnete jednat bezohledně s výmluvou, že já jsem vám 
říkala, abyste byli přirození. To není být přirozený. Je to intrikářství. Proto toho nechávám. Jsem 
v koncích s rozumem. Nevím co říct. Neodvažuji se už více mluvit. Vy jste tak dobří 
v „interpretaci“ mých slov, tak aby se vám to hodilo. Například jsem řekla, že není potřeba se 
oddělit od vašich dvou manželek, pokud už je máte. Potom pravděpodobně někdo počká, až bude 
mít dvě ženy, a potom přijde pro zasvěcení.(Smích) Řekl by, že to nevadí, protože je měl 
předtím, než byl zasvěcen. (Mistryně se směje.) Někdy lidé záměrně vytvářejí problémy. Proč 
klamete sami sebe? Měli byste poslouchat vaše skutečné Já! Přirozená reakce nemůže být špatná. 

A já tak moc toužím potkat skutečně přirozenou osobu. Toužím po tom víc, než vy toužíte 
po Osvíceném Mistru, ale nemohu najít „člověka“. Je to neuvěřitelné! Proč se lidé takto chovají? 
Čeho se bojíme, když děláme dobré věci? Co může být špatné na tom někomu ve tmě posvítit 
na cestu, kde není světlo, na kamenité cestě? Kdybych vám za to, že to děláte, vyhubovala, bylo 
by v pořádku, že byste mi vyhubovali. Kdybych byla tak špatná, měli byste mi vyhubovat a 
trochu mě osvítit. 

To byla velice jednoduchá věc. Víte to uvnitř, ale nereagujete navenek. V tom okamžiku jste 
neuposlechli vnitřní Já. Takovéto situace se objevují denně. Každý den se vnitřní Síla Mistra 
snaží fungovat a pomáhat nám, ale my Ji zastavujeme. To je důvod, proč se trápíme. Musíme to 
udělat dříve nebo později, ale jsme trošičku pomalí a trochu trpíme, protože osud nemůže být 
změněn. Někdy je nám velice zřejmé, že bychom měli udělat určité věci. Pokud jsme zdržováni 
předpojatými myšlenkami, strachem nebo nějakými jinými důvody, potom se cítíme velice 
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rozmrzele a sklíčeně. To je proto, že neposloucháme vůli 
Boha a naše vlastní Já. Většina lidí ve světě díky tomu 

velice trpí. Nakazí jeden druhého tím, že si navzájem 
říkají, co je špatné na tomto a co je špatné na tamtom. 
Ale potom to stále dělají s pocity viny. Nemohou si to 

plně užít, navíc nejsou schopni říci ne. Nakonec jsou lapeni 
v mizérii, žijí velice bolestivým životem bez jakékoli 
svobody. 

My žijeme na velké zemi pod širým nebem, bez 
jakýchkoli bariér nebo překážek. Ačkoliv každý z nás si 

stále nosí přenosné vězení našeho těla, vždy připravené 
nás v něm uvěznit, zamknout nás uvnitř a být mučeni. 

Potom jediné, co dostaneme, je bolest, potlačení, nudu, 
stres a napětí. Proto nesmíme čekat, až umřeme, 
abychom dostali vysvobození. Měli bychom ho získat 
teď v tomto životě. Jenom zničte vaše vlastní vězení, 
a potom se stanete absolutně volnými, přirozenými 
a mírumilovnými osobami. Čím více napětí a stresu 

máme a čím víc se vězníme, tím horšími se stáváme. 
Normálně vás velice ráda vidím. Jenom proto, že ze mě 
máte strach, že si představujete hodně věcí – to nás 

odděluje. Důsledkem toho se cítím nepohodlně, když 
vás vidím. Čím více jste nervózní, tím nepohodlněji 

se cítím. 

Čím jste nervóznější a je vám nevolno, tím pravděpodobněji 
děláte chyby. A čím více chyb děláte, tím více vám hubuji. Čím 

více to dělám, tím více nervóznější se stáváte. A čím 
nervóznější jste, tím více vám hubuji. Jde to v kruhu a 

žene nás to dál a dál stranou. Není to dost špatné? 

Proto si trápení vytváříme jenom my sami, nic jiného! 
Neexistují žádné překážky, nic. Skutečně se nic ve světě neděje. 

Takto si většina z vás sama vytváří problémy tím, že se schovává 
před vývojem a připravuje se o odpočinek. Když nejste 
odpočinutí, vaše mysl je zablokovaná a samozřejmě nemůžete 

správně jednat. Je to náš osud, že bychom měli dělat 
takové a takové věci, ale štěstí a bolest při tom, když je 

děláme, je vytvářena námi samými. Když jsme příliš 
napjatí, naše mysl je blokována a reagujeme nešťastným 

způsobem. Nejspíše by tam mělo být jenom trochu bolesti, 
ale my ji několiksetkrát násobíme jenom proto, že jsme 

příliš upjatí. (Povzdech!) Někdy cítím, že jste tak 
politováníhodní, že nevím co říct! Skutečně nemusíte 

žít v takové mizérii! 
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Kdo jsem „já“? 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 117 
26.prosince 1992 

Formosa 
originál v angličtině 

Říkali jste, že Mistr ví všechno a je všudypřítomný. Ale já nevím nic! Mistr ví. „Já“ nemusím 
vědět. My děláme, aniž bychom dělali. Pokud bych musela vědět všechno, byla bych příliš 
zaneprázdněná, protože musím dělat tisíc a jednu práci ve stejném okamžiku. A vy si myslíte, 
že bych byla schopna zvládnout tu tisíc a jednu práci ve stejnou dobu, abych dala zprávu 
tzv. „já“? Já už nemám „já“. My nemáme žádné „já“. Už jsem vám říkala, že jsme jenom 
myšlenky. Tzv. „já“ je jedna myšlenka za druhou, všechno odpadky, všechno zvyky a všechno 
nahrané informace. Ve skutečnosti neexistuje žádné „já“. 

„Já“ je probuzený člověk, svědek, ten, kdo vidí všechno, co jsme nasbírali nebo na co jsme 
reagovali. Existuje řetěz akcí a reakcí, a ten, kdo to ví, je svědek. Není akcí nebo reakcí. 
Je svědkem. To jsme „my“. To jsem „já“. Ale potom stále špatně zaměňujeme svědka za událost. 
Jsme tak spřízněni s událostí nebo příchutí všech těchto věcí, které známe, a potom si myslíme, 
že to jsme „my“. Teď jsem „já“ naštvaná. Teď „já“ jsem šťastná. Teď „já“ nejsem. To není 
pravda. To je jenom reakce. To nejsem „já“, kdo je naštvaný. „Já“, kdo je svědkem zloby. „Já“ 
vidím drama, které probíhá. Teď je to zábava a teď je to hrozné, ale to je vše. Jenom akce nebo 
reakce na pódiu. 

Proto když pro sebe děláme nějakou práci, nikdy si nemyslíme, že je to velká věc. Když si 
do vašich úst dáváte nějaké jídlo, očekáváte nějakou odměnu? Nebo když si myjete tělo, myslíte 
si, že jste fantastičtí? (Obecenstvo se směje.) Pokud byste se neumyli, nemohli byste to vydržet. 
Pokud byste nejedli, cítili byste se velice slabí a nemohli byste se hýbat. Takže jedení samo 
o sobě je druh sebeodměňování. Koupání sama sebe je druh sebeodměnění. Podobně dělání 
jakékoliv práce pro Mistra, pro lidské bytosti, pro spolupraktikující nebo nezasvěcené, to vše je 
sebeodměňování. 

Samozřejmě když děláme práci pro Mistra, znamená to, že je to pro lidské bytosti. Protože 
Mistr je lidská bytost. Není to soukromá osoba. Je veřejným nástrojem. Každý ho může použít – 
to už víte, k dělání jakéhokoliv druh práce, nezáleží na tom, jak skromná nebo jak velká je. 
Vždycky nechte Mistra nebo řekněte Mistrovi, aby ji udělal, a Mistr ji udělá, ať to vidíte, 
nebo ne. Mistr vám nemusí vždy dávat zprávu o tom, co dělá. Proto to někdy vidíte vaším okem 
moudrosti, a někdy ne. Možná vaše oko moudrosti spí. (Obecenstvo se směje.) Ano, takto se to 
stává! A potom řeknete: „Mistr pro mne nedělá nic. Nikdy nic nevidím.“ Když vaše maminka 
uklízí, myje a vaří, když vy spíte, víte něco? (Ne!) Neznamená to, že vaše maminka nedělá 
domácí práce. Když vidíte, že je váš dům v pořádku, uklizený a čistý, když se vzbudíte, víte, 
že někdo musel něco udělat. A když v domě není nikdo jiný, musela to být matka! 
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Nejvyšší Síla dělá všechno 
Takže jenom Mistr dělá všechno. Kdo jiný tam je, kdo jiný je s vámi kromě Nejvyšší Síly, 

která pro vás dělá všechno? A potom si myslíte, že meditujete, že sedíte, že jíte vegetariánsky, 
že dodržujete přikázání, atd. Vlastně to vše dělá Mistr. Je to Mistr, kdo hledá Mistra. To nejste 
vy. Kdo to hledá? Jsou to všechny ty myšlenky, které běhají jedna za druhou, je to ten, kdo hledá 
moudrost Mistra? Ne! Je to moudrost, která ví, že je čas poznat sama sebe, ocenit svoji vlastní 
sílu. (Obecenstvo tleská.) Přerušujete moji inspiraci! (Obecenstvo se směje.) Nevadí! Mám další. 
Takže pokud si stále myslíme, že něco děláme nebo hledáme, nemáme pravdu. To je důvod, 
proč se „my“ nemůžeme setkat s Mistrem. To je důvod, proč nemůžeme rozpoznat, kdo jsme a 
kdo je Mistr. Mistr jsme my. 

 

 
 
 

Spálit dlužní úpisy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 117 
12.března 1994 

Los Angeles, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Byla jedna osoba, velice hrozná osoba, ona půjčovala každému 
peníze. Počítala každý penny. A potom jednoho dne byla nemocná a 

všichni doktoři už lomili rukama a říkali: „Už není nic, co bychom 
mohli dělat.“ Takže ona věděla, že nastal její čas. Zavolala 

okolo padesáti jejích dlužníků, aby přišli k její smrtelné 
posteli, a potom řekla, aby sluha přinesl všechny 

ty papíry, všechny ty dlužní úpisy, a aby je 
všechny před nimi spálil. A potom jeden z těch 
dlužníků se cítil velice emocionálně rozpoložený 
a řekl: „Oh, madam, my jsme vám ještě 
nezaplatili, jak to, že pálíte všechny tyto papíry, 
ty dlužní úpisy?“ 
A ta madam, skoro umírající, najednou vstala a 

podívala se jim do očí a řekla: „Pokud bych toto 
všechno nespálila, když potom půjdu tam dolů 

(pod svět), jak mohu mít jakýkoliv důkaz, že jsem 
dostala zpět peníze od vás všech?“ 
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Mistryně vypráví vtipy 
 

Pomoc s matematikou 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

24.prosince 1995 
Hsihu, Formosa 

originál v angličtině 
 

Chlapec základní školy přišel domů a zeptal se svého otce: „Otče, tento matematický úkol 
je velice těžký. Můžeš mi, prosím tě, pomoct?“ 

Otec přišel a syn řekl: „V této domácí úloze učitelka řekla: „Předpokládejte, že váš otec 
vydělává pouze jeden tisíc dolarů měsíčně a vaše matka utrácí asi tisíc sedm set dolarů měsíčně. 
Jaká je tedy odpověď?“ 

Otec řekl: „Oh, s tím musíš jít a zeptat se tvé matky, ona je na to odborník!“ 

 

Něco je v saku 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

22.říjen 1993 
Honolulu, Hawaii, USA 

originál v angličtině 
 
 
Jeden přítel řekl druhému: 
„Žaluji mou ženu.“ 
A jeho přítel se ptá: 
„Proč? Vždyť jste se nedávno brali, co 
se děje?“ 
Ten první přítel řekl: 
„Dobrá, ona vyhodila moje nejnovější 
sako ven z okna.“ 
A ten druhý přítel říká: 
„Taková maličkost jako tohle a ty ji 
budeš žalovat před soudem? Můj Bože!“ 
Ten první přítel odpověděl: 
„Ano, ale já jsem byl uvnitř toho saka.“ 
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