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Děti je milují více než  rádi by sem jezdili každý  Sledujete pořad 
příliš přísné rodiče. víkend, každý den, Mezi Mistryní a žáky 
Příliš přísní a příliš nedbalí kdybych je nechala. „Mimozemšťané 
nejsou dobří. Řekla jsem jim ale: „Ne,  jsou naši sousedé“ 
Musíme být někde mezi tím. nemusíte jezdit každý den. Přednáška  
Někdy tedy Přijeďte, když budete mít čas, Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
o Bohu mluvíme vážně, o víkendu nebo  Hsihu, Formosa (Taiwan) 
například když meditujeme, když budete mít čas, 10. června 1995 
vždy přeříkáváme to bude lepší. Během malých setkání 
Jeho jméno např., Kdo by se jinak  mluví Nejvyšší Mistryně  
„Ať se jmenuješ jakkoli, staral o rodinu Ching Hai příležitostně 
prosím, dej mi osvícení, a zemi a to všechno?“ se členy naší asociace 
vysvobození a moudrost“ Oni by řekli:  různých národů 
a všechny tyto důležité věci. “Dobrá! Bůh se postará.” v jejich mateřském jazyce.  
Když ale odpočíváme, Bůh stvořil celý vesmír. Na tomto mezinárodním 
můžeme tomu Starému  v Bibli stojí, setkání v r. 1995 
pánovi říkat „kamaráde“ že Bůh myslí, ano? mluvila Nejvyšší Mistryně  
nebo „starý příteli“ A vše se děje  Ching Hai s lidmi z naší  
nebo „starouši“ podle Božího myšlení? asociace ze západu 
nebo „Velkolepý“, Takže ve skutečnosti, On v Hsihu na Formóze 
„Velký šéfe“, jakkoli. pracuje více duševně a my (Taiwanu) 
Proto máme  musíme tady, v tomto světě Jak to jde? 
mnoho náboženství,  pracovat. Dobře? (Ano.) 
protože Ho všichni  Zřejmě  Všichni se cítíte dobře? 
nazývají jinak. jsme jeho zaměstnanci, (Ano.) Opravdu? (Ano.) 
Je dobré někdy sem přijet pracovní síly. Jíte dobře? (Ano.) 
a meditovat tady, On je velký šéf. Vaří vám dobře? 
ne? To je pravda. (Ano.) On něco vymyslí, (Ano.) Dobře připraveno? 
Máte lepší věci  my to pak musíme udělat. Cítíte se tady tedy lépe? 
na práci v Thajsku Takže, když nás platí, (Ano.) Skutečně? (Ano.) 
nebo na Costa Brava možná pak později v Nebi, Meditujete lépe? (Ano.) 
nebo někde jinde. musíme pracovat,  Když prší, fouká vítr  
Máte tedy lepší věci jinak nás nezaplatí. a kolem vás se pracuje? 
na práci. Myslíte si, že toho nechá? Nevadí vám to? (Ne.) 
Máte ve světě volbu. Že nechá své práce  Opravdu se cítíte lépe?  
Když máte peníze, a nezaplatí nás (Ano.) Jste si jisti? (Jisti.) 
můžete jet kamkoli, nebo zbankrotuje Vy víte,  
letadlo vás s radostí  nebo něco? že co je dobré pro vás, 
dopraví kamkoli, že? Ne? Nikdy, nepochybujete? je dobré i pro mne. 
Já tedy vím,  (Nepochybujeme.) Pokud se vám to tady líbí,  
že byste rádi získali Nemyslím si to. je to fajn. Líbí? (Ano.) 
něco významného, Také si to nemyslím. V čem je rozdíl,  
proto jste přijeli sem. Nicméně, proto tady a doma? 
To je jisté. na Něho myslíme.  Že vidíme Mistryni. 
Doufám tedy, že jste něco  Kdybychom byli vždy příliš Vidíte Mistryni? (Ano.) 
získali. Ano? (Ano.) vážní, zapomněli bychom  Skutečně, 
Aspoň část toho. na Něho, unaveni. cítíte se tady lépe? (Ano.) 
Nemusíme  Tak jako rodiče, Meditujete lépe? (Ano.) 
sníst celý koláč, kteří milují legraci I Formosané (Taiwanci) 
když ochutnáme kousek, jsou dětem sympatičtější.  se tady cítí lépe, 
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ale neznamená to,  a pak se nějakým způsobem je to v pořádku. 
že se to nutně  dostane ven. Víte proč je to 
vždy musí stát. Ale tento virus tady pro vás dobré? 
Nebo má asi ta osoba drží tuk na jednom místě, Zřejmě se vzduchem  
vysokou odolnost shromažďuje ho něco přenáší. 
a ani nakažlivé nemoci a pak ho tam drží, Ano, vše se přenáší, 
se jí nedotknou. zamkne ho tam. dokonce i obezita, 
Například, Proto lidé drží diety, věděli jste o tom? 
někteří lidé dostanou  dělají různé věci, Přenáší se dokonce  
infekční nachlazení, a stejně jsou tlustí. vzduchem. 
ale jiní ho nedostanou.  Možná už na to našli To jsem se dozvěděla  
Možná bychom tedy nějaké řešení. od vědců. 
měli více meditovat. Doufají, že budou veřejně Když čtete noviny 
Myslím si, ve velkém množství tyto věci a vědecké časopisy, 
že nejlepší výzbrojí je pro vyrábět, pak budou mluví o tom. 
nás Metoda Quan Yin. mít lidé dobré zprávy, Jeden doktor se jednoho dne 
A když více meditujeme, svoji budoucnost zpět. snažil izolovat 
pak se naimpregnujeme, Přiblížíte-li se k nim, a nalézt virus  
jsme odolní tloušťce,  ztloustnete. nemoci AIDS 
hubenosti, vodě, ohni, To jsem četla v té zprávě. a náhodou 
jinak je tento svět hrozný. Když jsem dnes narazil na virus, který 
Vše vás zamořuje, i tloušťka.  tu zprávu četla, způsobuje u lidí tloušťku. 
Nemohu tomu uvěřit. řekla jsem si: „Můj Bože!“ Proto někteří lidé  
Teď tedy, to jsem nevěděla!“ jedí velmi málo, 
když na to přijde, A nikdo to dříve nevěděl. a stále tloustnou. 
vědci prostě  Jen náhodou přišli na to, A někteří lidé 
ještě jednou v jednom  že i virus tloušťky  jedí hodně a jsou  
aspektu dokázali, je přenosný. jako párátko, 
že tzv. karma A přenáší se vzduchem, například. 
(odplata) existuje. Ano! dýcháním Ten vědec ze Švýcarska  
Kontaminace duševní stejného vzduchu… tedy náhodně odhalil, 
i fyzická. Och, můj Bože! že lidé bývají tímto  
Pokud by, například, Tento svět je legrační, tak virem infikováni, 
vědci nedokázali, legrační a tak nebezpečný. není to z jejich jídla. 
že je obezita způsobená Končí to vždy smrtí. Proto 
tímto virem, pak bychom Vždy nakonec zemřeme. mnoho lidí drží diety, 
zřejmě věřili, Je jedno, jestli jsme  cvičí a dělají různé věci 
že je to špatná karma nakaženi nebo nejsme. a jsou stále tlustí. 
(odplata) nebo něco, čím Já jen přemýšlím,  Lidé si tedy myslí, že šidí 
jeden druhého ovlivňujeme. jak to, že tlustý manžel a nejedí správně, 
Ale ve skutečnosti  nenakazí hubenou manželku  nebo že jedí potají 
je to nákaza. a naopak? nebo něco, to není pravda. 
Přemýšlím, jestli se to stává Viděli jste někdy  On zjistil, 
majitelům psů tlustého manžela že ten virus shromažďuje  
a majitelům koček a hubenou manželku tuk nebo dokonce tvoří více 
a podobně, nebo tlustou manželku  tuku a stále ho uchovává.  
časem  a hubeného manžela? Ano? Normálně tuk, 
oba vypadají stejně. Oni se vzájemně  je-li ho příliš, 
Neznáte to? nenakazí. To je legrační. bývá vyplavován  
Neviděli jste to? (Ano.) Může se to stát, krevním oběhem 
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spálí požáry  nebo někdy To je  
takové množství,  na podporu zvrhlých nápadů, velice známý fakt, ne? 
mnoho tisíc akrů o kterých si myslí, že jsou   Viděla jsem,  
půdy a lesů. správné, ve jménu vědy že majitel želvy vypadal 
Takže lidstvo ničí a výzkumu. jako jeho želva. 
půdu, lesy  Někdy lidé dělají  Jen tomu nemohu uvěřit, 
a životní prostředí. hodně bláznivých věcí jak to, že člověk vypadá 
Kam můžeme utéct? s DNA přesně jako želva, 
Mnozí neznalí lidé a všemi těmi věcmi výraz, nos, 
se stále schovávají za zákon a také tvoří lidi brada, obličej, 
a pak ničí lesy, půdu, řeky z mrtvých těl vypadají naprosto stejně. 
a znečišťují moře nebo z čeho.  To je pravdivý příběh, 
a vodu všude. Nebo uchovají vaše DNA, sama jsem to viděla. 
Je dobře,  aby vytvořili  Kromě majitelů psů a koček 
že máme nějakou vašeho dvojníka jsem viděla želvu. 
ochranu životního prostředí pro případ, že byste zemřeli Jak to? 
od různých organizací, a nikdo by nezdědil  A ptáky, dokonce jako ptáky, 
které se snaží vaše poklady lidé vypadají jako ptáci, 
chránit tuto Zemi. nebo něco takového, jak je to možné?  
To je fajn, to je dobře. z různých důvodů. Možná každý den  
I kdybychom uspěli Nebo z vás udělají dvojníka, mluví s ptákem 
a zastavili toto ničení, aniž byste o tom věděli a často se  
nemůžeme dělat nic, a takové věci. na toho ptáka dívají 
když se Bůh rozhodne, Já už ani nevím a ten výraz a touha  
že náš čas nadešel co teď hodlají dělat? milovat toho ptáka 
a tak podobně. Takže nejlepší výzbrojí a vyjadřovat lásku 
Je to velmi obtížné. je, že se ochráníte sami   a pusou mluví jako ten pták 
Nejlepší tedy je, vnitřní silou. a stále pusu natahují, 
když se vyzbrojíme To je nejlepší. až jednoho dne  
vlastní ochrannou  Co vám mohu jinak říci? vypadají jako ten pták. 
vnitřní silou. V tomto světě je tolik věcí, Nejspíš toto  
Ať pak půjdeme kamkoli, kontaminace, znečištění znamená evoluce, 
do Nebe, pekla nebo a různé věci, že se zvířata  
na Zem, budeme v bezpečí. nikdy je nezastavíme. smíchají spolu navzájem 
Ve svém nitru jsme v míru. I kdybychom uspěli nebo jsou si vzájemně  
Jinak, pohromy nezpůsobují a zastavili lidstvo  oddaná 
jen lidé. v ničení světa, a pak se smíchá krev 
Většinou jsou způsobovány pán karmy a pak se filtruje 
špatnou karmou, (odplaty) stejně  a čistí a filtruje, 
špatnou karmou (odplatou). svět zničí, až se jednoho dne 
Pohroma „způsobená  někdy povodněmi, zrodí další druh. 
špatnou karmou (odplatou)“. zemětřesením, Nejspíš je to tak. 
Je-li vytvořena  různými katastrofami. Takže z těchto velkých stop 
na Formose (Taiwanu), Pokaždé čteme se staly lidské bytosti… 
můžeme ji zastavit. v novinách nebo  tak nějak. 
Je-li vytvořena v USA, slyšíme ochránce životního Je to možné. 
můžeme s ní něco dělat.  prostředí mluvit o tom, V dnešní době jsou 
Vznikne-li však „ze špatné že lidé znečišťují,  lidé ve vědě tak pokročilí, 
karmy (odplaty)“, odlesňují atd., atd.  že někdy vědu využívají 
pak na to zapomeňte. Každý rok  k zvrhlým záměrům, 
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Jediná věc, kterou můžeme 
dělat, je mít respekt, 
zlepšit náš způsob života. 
Meditovat a získávat více   
vnitřní ochranné síly 
a moudrosti. 
To je jediný způsob, 
jak budeme v bezpečí. 
A budeme-li muset  
opustit tento svět, 
budeme šťastni. 
Dobrá, fajn, 
půjdeme tam, kde je to lepší. 
Jistě, 
to vám slibuji. 


