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Máte tady co dělat? 

Meditujeme   

a díváme se na Mistryni. 

Viděli jste mne. 

Co dál? 

Budeme meditovat 

a zase se dívat na Mistryni. 

Zase se na mne dívat? 

Co dál? 

Až mne uvidíte, 

zase mne budete chtít vidět. 

Co potom?  

Pak Vás zase uvidíme. 

Zase mne uvidíte? 

V tom případě potřebujete  

jen moji fotografii. 

Máte raději vládce nebo 

demokratický systém? 

Mít vládce není špatné. 

Také si to myslím. 

Protože žádného nemáme. 

Máme tendenci si cenit 

věcí, které nemáme. 

Když nějakého máme,  

nevíme, je-li to  

skutečně dobré nebo není. 

Mít vládce není špatné. 

Proč? 

Je větší stabilita. 

To je pravda. 

Ale záleží na vládci. 

Někdy není ten vládce dobrý. 

Ale alespoň nemusíme 

utrácet tolik peněz za volby. 

Někdy  

si ze sebe dělám legraci. 

Říkám si: 

„Nejvyšší Mistryně Ching  

Hai, měla bys v tichosti  

meditovat v horách. 

Proč navštěvuješ lidi?“ 

Někdy si jen tak povídám. 

Pak „jí“ řeknu: 

„Velmi málo lidí 

chce v tomto světě 

duchovně praktikovat. 

Proč tak tvrdě pracuješ, 

jezdíš po světě  

a přednášíš?“ 

Není divu,  

že Šákjamuni Buddha 

řekl, že neřekl celý 

svůj život ani slovo. 

Proč to řekl? 

Protože ho nikdo  

neposlouchal. 

Nikdo neposlouchal. 

Možná ho lidé poslouchali, 

ale jeho slova  

šly jedním uchem tam 

a druhým uchem ven, 

proto mu nerozuměli, 

proto si Buddha nemyslel,  

že něco řekl.  

Nikdo by to nevěděl, 

pokud by vaše slova 

nebyly nahrány. 

Když ale nikdo nedbal   

jeho slov 

a nikdo jim nerozuměl, 

bylo to, jako by   

nic neřekl. 

Jiný Zenový Mistr  

také říkal, 

že když mluvil, 

i kámen by přikývnul. 

Někteří lidé se mě ptají:  

„Jak se může stát  

tak divná věc?“ 

Řekla jsem: „Není to divné.“ 

Říkali, že to,  

co říkal Zenový Mistr 

v minulosti 

jsou jako pohádky, 

nikdo jim nevěřil. 

Řekla jsem: „Ale já věřím.“  

Jen se zasmát  

a vše bude v pořádku. 

Tak jsem se smála,  

že jsem si zničila make-up. 
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Bez make-upu budeme 

vypadat jinak. 

Viděli jste ty  

filmové hvězdy  

nebo herce a herečky? 

Viděli jste je někdy? 

Na jevišti  

vypadají nějak, 

ale když je vidíte doma… 

vypadají jinak, že? 

Viděli jste  

jednu nebo dvě? Ano. 

Říká se, že my lidé 

by jsme měli být živeni 

vesmírnou energií, že? 

Proto, čím méně toho máme 

na sobě, tím lépe. 

Není divu, že někteří lidé 

v Himalájích 

nenosí vůbec nic. 

Žijí skutečně „ekologicky“ 

a skromně. 

Nezpůsobují vůbec  

žádné znečištění. 

Neznečišťují  

atmosféru. 

Někdy lidé dokonce říkají, 

že oblečení vyrobené 

z bavlny není ekologické. 

Někdy nosíme  

oblečení z bavlny, 

ale lidé říkají: „Och! 

Bavlna není organická!“ 

Někdy říkají,  

že bavlněné oblečení,  

které nosíme je neorganické, 

není ekologické. 

Takže jogíni 

v Himalájích, kteří 

nenosí nic, jsou skutečně  

„organičtí“, 

velmi přírodní. 

Tam, kde bydlíte, 

ať nosíte cokoli, je to fajn. 

Nosili byste raději 

takové roucho  

z jednoho kusu, nebo ne? 

Jakkoli je to v pořádku. 

Jakkoli je to fajn? Skutečně?  

Je lepší žít jednoduše. 

Ano, ano. 

Kdyby svět nespěl  

ke konci, nemuseli bychom  

tak usilovně pracovat, 

abychom ho zachránili. 

Bylo by to skvělé. 

Kdyby svět neskončil, 

mohli bychom žít  

v klidu a štěstí. 

Lidé budou vlídnější 

a svět bude lepší  

a krásnější. Ano. 

To by bylo taky dobré. 

Proč mě máte rádi? 

Řekněte mi to? 

Protože jste naše Mistryně. 

Tam venku je mnoho  

různých Mistrů. 

Mistryně je  

velmi soucitná a miluje 

všechny cítící bytosti. 

Miluje všechny cítící bytosti. 

Protože z Vás cítíme  

vznešeného ducha. 

Ano? 

Životní energii. 

Cítíte vznešeného ducha, 

životní energii. 

Zdá se, že jste nás udělala 

velké. 

Z vás jsem udělala velké. 

Když následujeme Mistryni 

stáváme se také velice  

silnými a velkými. 

Ano, samozřejmě. 

Tak by to mělo být. 

Měli bychom expandovat.  

Měli bychom rozpínat 

naše srdce, místo  

úzkoprsého přemýšlení  
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a starání se o to, co budeme 

každý den pít a jíst 

nebo co se stalo včera 

a co se stane zítra 

nebo jak se daří  

našim dětem a tak. 

Postaráme se o  

ty věci, jak můžeme, 

ale chceme být větší. 

Nepřijeli jsme sem a  

nepraktikujeme pro  

magickou sílu, nebo abych   

vyléčila vaši nemoc. 

Nikdy jsem vám neslibovala, 

že když se mnou budete  

praktikovat, že se vaše nemoc 

vyléčí, nebo že se stanete 

nesmrtelnými, že? 

(Ne.) 

Ne. 

Proto mě zajímá, 

jestli nepřijedete  

s nečistým motivem. 

Myslím tím, že byste měli  

vědět proč sem jezdíte 

a proč praktikujete 

tuto metodu. 

Je to proto, že chcete 

nalézt vaši vlastní velikost, 

abyste zachránili  

sebe a ostatní. 

Neměli byste jezdit, 

abyste mě žádali o vyléčení 

vaší nemoci, nebo abych  

požehnala vašim dětem, 

aby měly dobré manželství 

nebo abyste měli  

prosperující podnikání. 

Všichni jsme volní, ano? 

Pokud chcete jít do Nebe, 

pomůžu vám. 

Chcete-li jít do pekla, 

pak jděte sami. 

Nepotřebujete  

společnost, abyste se tam  

dostali, protože cesta je  

velice hladká a snadná. 

Jet dolů se dá  

velice rychle, ale vystoupat  

nahoru, to je těžší, že? 

Chce to dobré auto. 

Potřebujete perfektní  

brzdy. 

I motor auta musí  

být v pořádku. 

Že? 

Pokud není auto dobré, 

nemůžeme jet nahoru. 

Proto musíme udržovat   

naše tělo, mysl 

a řeč čisté. 

Dodržování vegetariánské  

stravy není jen  

kvůli zvířatům, ale také 

pro náš vlastní prospěch. 

Protože, jen  

když si vyvineme  

svůj soucit, 

jsme hodni být  

Bódhisattvou, Buddhou. 

Jak by mohl Buddha mluvit 

o Diamantové Sútře 

a součastně jíst  

kuřecí stehno? 

Dovedete si představit 

Šákjamuni Buddhu, 

jak okousává kuřecí stehno 

a přednáší na veřejnosti 

o Diamantové Sútře? 

Dovolte mi, abych vám řekla,  

že praktikujete tuto metodu, 

abyste našli svoji vlastní  

přirozenost Buddhy. 

Když jednou naleznete 

svoji přirozenost Buddhy, 

stanete se Buddhou. 

Rozumíte? (Ano.) 

Abyste se stali  

Buddhou, musíte mít 

chování Buddhy. 
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Proto, být vegetariánem 

není nic velkého. 

Musíte se změnit  

v mnoha ohledech. 

Musíte změnit  

své představy. 

Musíte se stát  

vznešenými a velkými. 

Měli byste dávat, ne brát. 

Jste-li nemocní, pak to  

nechte být a dál meditujte 

a praktikujte. 

Měli byste vydržet  

vaši vlastní karmu 

(odplatu). 

Pokud vám mohu pomoci, 

udělám to tiše. 

Někdy, kdybych  

vám nepomohla,  

už byste dávno „skončili“. 

Samozřejmě, že to  

nevidíte a divíte se 

proč jste nemocní. 

Když jste jen trochu  

nemocní, to už je  

moc dobré. 

Bez mé pomoci 

byste na tom  

mohli být hůř. 

Mohli jste už dávno  

být tam dole  

a ne tam nahoře. 

Ale nikdy jsem vám nic 

neslibovala, je to tak? 

Když jste požehnaní  

určitými zázračnými  

zkušenostmi jako, 

že Mistryně zachránila váš  

život nebo uzdravila vaši  

nemoc, to vy jste o tom 

mluvili. Ano? 

Vy jste mi děkovali za to,  

že jsem udělala to a tamto, 

ale já jsem to nikdy  

neprohlašovala, ani jsem se 

nijak neodměňovala. 

Nikdy jsem nic neříkala,  

je to tak? (Ano.) 

Když vy řeknete, že jsem  

dobrá, řeknu „dobře.“ 

Když řeknete, že nejsem  

dobrá, jsem také v pořádku. 

Vše to jde od vás. 

Já jsem jen jako zrcadlo, 

které odráží vaši úroveň 

v duchovní praxi 

a vaší čistotě. 

Když si myslíte, že jsem  

čistá, je to proto, že vy jste  

čistí. Já nejsem ani dobrá ani 

špatná. Jsem, kdo jsem. 

My, duchovní praktikující 

bychom měli mít  

jasný koncept. 

Proč byste se mnou měli 

duchovně praktikovat? 

Vysvětlovala jsem to. 

Praktikujeme, abychom  

odkryli naši velkou 

přirozenost Buddhy, 

naše Království Boha  

uvnitř. Ano? (Ano.) 

To je vše, co jsem řekla, 

možná  

někde jinde  

a jiným jazykem. 

Mám stejné poselství, 

které je: 

okamžité osvícení, 

vysvobození v jediném životě 

a nalezení vlastní  

velké přirozenosti Buddhy 

a Království Boha uvnitř nás. 

To je náš cíl. 

Malé věci, jako  

„podrbání se“ tady a tam 

není nic. Rozumíte? 

(Ano.) 
 


