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s učením Mistryně,
Životodarné
se stanou Buddhou
jarné slnko a dážď
(osvícenou bytostí).
Děkuji Vám Mistryně,
Rád bych se podělil
že jste nám dala tuto Metodu.
o dvě mé zkušenosti.
Ach, on meditoval
Jednoho dne jsem meditoval
a viděl mne v meditaci.
a uviděl jsem Buddhu.
A následující den
Měl kolem hlavy
dostal plakát,
kruh zářivého zlatého světla
podoba byla naprosto
i její tělo bylo zlaté.
stejná, přestože
Druhý den mi volal
nikdy dříve plakát neviděl.
můj kamarád a říkal, že má
Som nasledovníkom Cao Đài
mnoho plakátů Mistryně,
ale nevidel som Majsterku
a jestli nějaký chci.
ako Budhu, Ježiša
Přijel jsem a nemohl
ani iného Majstra.
jsem věřit svým očím.
Videl som Majsterku
Uviděl jsem,
ako moslimského Majstra
plakát Mistryně
vedúceho skupinu Moslimov.
v thajském zlatém rouchu.
Kráčali púšťou.
Kolem hlavy Mistryně
V tom čase som vstal
byla šňůra lesklých perel.
a povedal o tom Majsterke.
Bylo to přesně to,
Majsterka povedala,
co jsem viděl v meditaci.
že to vôbec nie je neobvyklé.
Podruhé jsem,
To preto, že Majsterka
taky v meditaci,
reprezentuje žijúcich
viděl Mistryni stát
osvietených Majstrov.
jako Quan Yin Bódhisattvu
Možno už Majsterka
na lotosovém stupínku.
týchto Moslimov zasvätila.
Ten lotos
Preto, keď teraz vidím
byl velice krásný
Majsterku nosiť
a měl 5 zářivých barev.
tieto moslimské šaty,
Okolo v oblacích poletovalo
moslimské alebo arabské,
mnoho malých lotosů.
neprekvapuje ma to,
Celé tělo Mistryně
keď nosí
bylo z lapisu lazuli
tradičné rúcho Buddhu,
s oranžově žlutou svatozáří.
Quan Yin Bódhisattvy
Později jsem dostal dva
alebo nejaké iné.
obrázky, oba ve stejném
Je to preto, že ich Majsterka
čase, jeden od Aulačana
reprezentuje.
(Vietnamce) a jeden z
Majsterka reprezentuje
Los Angeles, na obou bylo
minulých osvietených
to samé, jako jsem viděl
Majstrov a prišla sem
ve své meditaci.
na Zem, aby nás priviedla
Je velice jasné,
od rôznych ciest
že Metoda Quan Yin
k jedinému zdroju
je přesně tím, co nám
duchovnosti,
Mistryně říkala.
aby sme sa vrátili k Bohu.
Všichni ti, kteří jsou skutečně
odhodláni praktikovat
Takže dnes by som rád
duchovně a v souladu
povedal o tejto vízii

Majsterke a tiež
si vyjasnil so spolu
praktikujúcimi, že Majsterka
nenosí rôzne šaty
kvôli jej osobným
preferenciám,
ale je to Božia vôľa.
Ďakujem vám, bratia
a sestry.
Řekl tedy, že jednoho dne
měl vnitřní zážitek,
že Mistryně
Ching Hai měla na sobě
muslimský oděv,
něco podobného jako toto
a že pak vedla
velkou skupinu muslimů,
věřících, že někam dojdou.
A byl velice překvapen,
protože si myslel, že
Mistryně reprezentuje
jen buddhismus,
katolicismus a křesťanství,
a nikdy moc neslyšel
o muslimech.
Proč se zjevila jako
muslimská Mistryně
a vede muslimy?
Povstal tedy a zeptal se
Mistra, Mistryně uvnitř
mu odpověděla:
„Je to velice jednoduché.
Protože já zastupuji
všechny Mistry
různé víry, abych dovedla
věřící různých
tak zvaných cest
zpět domů,
do Království Boha.“
Také to mohlo být tak,
že se Mistr,
vždy inkarnoval
na Zem znovu a znovu
do různých
náboženských poměrů,
aby vedl různé lidi,
a oni možná byli také žáky,
nebo za té víry, dříve,
získali spříznění,
takže se Mistr
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Děkuji vám.
musel zjevit takto.
Spěte dobře. Děkuji vám.
A tak on si tedy myslí,
Rozumím vám všem.
že mám na sobě někdy
I když nemluvíte
něco takového,
anglicky moc dobře,
abych prostě reprezentovala
i když dokonce nevyjádříte
jednu z těch skupin,
co si myslíte uvnitř,
jen aby
i když vyjádříte opak
lidé na světě věděli,
toho, co si myslíte,
poznali mě
stejně vám rozumím
a následovali mě zpět
a odpovím na otázku nitra.
do Království Boha.
Nemyslete si tedy,
To je to, co si tedy myslí,
že nerozumím.
a myslí si, že to co nosím,
Ano. Děkuji vám.
nenosím proto,
Tlumočení někdy není
že se mi to líbí,
moc dobré.
ani to není můj nápad,
Musíte se tedy naučit
Bůh to tak chce.
anglicky,
To je to, co říkal.
a naučit se to perfektně.
A je to pravda, je to pravda.
Je to těžké, je to těžké.
Mohu vám potvrdit,
Dobrá.
že je to pravda.
Děkuji vám za vaši lásku
Chtěla bych vám říci,
a vaši důvěru.
že si opravdu vážím toho,
Tedy moje láskyplná rada
že jste tady,
vám všem,
protože vím,
zvláště novým zasvěceným,
že to pro vás obnáší
ať si myslíte,
hodně práce a organizování,
že máte zkušenosti,
abyste sem mohli přijet.
nebo si myslíte, že je nemáte,
Museli jste zvládnout
jen si nedělejte starosti. Ano?
mnoho těžkostí a vazeb
Už jste je měli během
a postarat se
zasvěcení.
o některé záležitosti
Jen jste si jich nevšimli,
a podobně.
nebo jste si to neuvědomili,
A obzvlášť víza pro cizince,
nebo jste příliš panikařili,
abyste sem mohli přijet
byli nervózní nebo unaveni
museli jste čekat
po dlouhé cestě
ve frontách mnoho dní
nebo až příliš vzrušeni
a modlit se mnoho hodin.
po dlouhém čekání
Skutečně tedy oceňuji
a tak podobně.
vaši upřímnost,
Toto vše nás může odstavit
ne že ne.
na vedlejší kolej tak,
Stoprocentně si vážím
že se zapomeneme
vaší upřímnosti a úsilí.
podívat na ten cíl, ano?
Miluji vás, vás všechny,
Ne jen dnes,
osvícené i neosvícené,
ale každý den.
trochu osvícené
Protože já vás znám,
i velmi osvícené
přesto, že vy neznáte mne.
a i ty osvícené,
Jak bych vás mohla minout?
kteří ale nevědí,
že jsou osvíceni.
Jak bych mohla nevědět?

Kdybych vás neznala,
jak bych mohla být Mistr?
Vidíte,
musíte si tedy
více uvědomovat i v nitru
a zachytit každý záblesk
zkušenosti,
který vámi probleskne.
Někdy je to jen záblesk
a konec, víte?
Je to proto,
že naše pozornost je váhající
díky únavě
nebo těžké práci,
někdy fyzické,
nebo vnitřnímu neklidu
v té době, ano?
Ale každý,
kdo přijde pro zasvěcení
má na 100% zkušenost.
Nepřehlédnu nikoho,
i kdybyste odjeli
na měsíc. Dobře.
Mnozí z vás to zažili, ne?
Po zasvěcení, (Ano.)
jsem nemeditoval
celé dvě a půl hodiny denně.
Dělil jsem si to,
ale meditoval jsem nejdříve
jen asi hodinu,
hodinu a půl
prvních pár týdnů, (Ano.)
a pociťoval jsem mnoho
radosti, (Ano, to je dobře.)
hodně uvolnění
a velké zklidnění.
Ano, dělejte to!
Jen to pomalu prodlužujte,
podle svého tempa.
Protože mysl
není zvyklá na disciplínu,
sedět dvě a půl hodiny.
Proto když to děláte,
jak vám to vyhovuje,
je to uvolněnější,
kdybyste mu nutil disciplínu,
nelíbilo by se mu to.
Pak to dělejte postupně.
Například dnes přidáte
jen 5 minut nebo 10 minut.
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dvě hodiny odpoledne.
Další den
Musel jste meditovat
dalších 5 nebo 10 minut.
čtyři hodiny?
Tak nebude protestovat, ano?
Ano, posledních 7 let.
Ano.
A žádná záruka spokojenosti?
A děkuji Vám také za to,
Vlastně ne,
že jste včera večer
opravdu nejsem spokojen.
četla můj dopis.
Páni, to je velice upřímné.
Já jsem tou osobou, která
Kdo říká, že upřímnost platí?
říkala, že má bolesti
Neplatí vždy.
a neměla během meditace
Takže teď jste tedy šťastný,
žádnou zkušenost.
v tom je ta pointa? Spokojen?
A cítíte se teď lépe?
Ano.
Bolest v krku?
Během zasvěcení jsem
Cítím se mnohem lépe
viděl Světlo.
a včera večer jsem
Ach ano? Po celou dobu
měla nějaké zkušenosti.
praktikování za 20 let
Ano? (Ano.)
jste ho neviděl?
Díky Bohu.
Dvacet let nic?
A díky Vám,
(Ne.)
děkuji Vám.
Ano, děkuji vám,
Přijel jsem z Čile.
děkuji vám.
Teď bych vám rád
Často jsem říkala mým
řekl o své minulosti.
praktikujícím, že lidé
Dlouhou, dlouhou dobu
mnoho desítek let
jsem hledal techniku
meditují v jeskyních
k evoluci,
a jedí jednou za den,
k duchovnímu růstu.
nespí a to všechno,
Dobře.
ale nemají ty zkušenosti,
A meditoval jsem
které máme my,
celých posledních 20 let.
ani vteřinu
Ale před třemi týdny,
během zasvěcení.
když jsem se dozvěděl
Někteří lidé 40 let,
o vaší Metodě,
30 let spí v jeskyních,
obdržel jsem malou knihu,
odolávají chladu,
během dvou dnů jsem ji
hladu, odříkání.
přečetl a hned jsem měl
A nic se nestalo!
zájem získat
Ani dokonce trocha
od Vás tuto Metodu.
blaženého pocitu.
Dozvěděl jsem se o ní
Proto tedy říkám,
od mého kamaráda z Čile.
že toto je okamžité osvícení
Okamžitě jsem se rozhodl
a věčné vysvobození.
přijet sem, abych získal
Dávám vám to nejlepší,
zasvěcení. (Velká dálka.)
z bezpodmínečné lásky.
Rozhodl jsem se
Od roku 1980 jsem měla
studovat tuto Metodu,
stejné pocity jako on,
protože jsem opravdu
byla jsem z mých technik
nebyl spokojen s těmi
20 lety meditování.
velice frustrovaná
Dvakrát denně,
a neměla jsem pocit, že bych
dvě hodiny ráno,
měla jakýkoli výsledek.

Velice pomalu, žádný růst.
A ztěžovala jsem si
mému manželovi:
„Už víc nechci meditovat.
Necítim z mých cvičení nic.“
A jistým způsobem
jsem to vzdala a chtěla
jsem najít něco nového,
něco rychlejšího,
chtěla jsem se pohnout.
A když jste byla v listopadu
v San Francisku,
přijel kamarád z Boulderu,
bydlel u mě doma,
viděl vás,
on je zasvěcený.
Polovinu noci jsem ho
držela vzhůru,
mluvila jsem s ním,
kladla mu otázky a začala
jsem být skutečně nadšená.
Uvnitř jsem měla prostě
pocit:
„Toto je to, co hledám.“
Ani jsem Vás neznala.
Nikdy jsem Vás neviděla.
A prostě jsem uchopila
ten nával víry
a získala zasvěcení dříve, než
jsem se setkala s Mistryní.
Protože jsem uvnitř věděla,
že je to to, co hledám,
něco rychlejšího
a okamžitě jsem…
cítila blaženost…
A můj manžel, který medituje
více než 20 let také.
Jsem ráda, že jste všichni
nalezli, co jste potřebovali.
A o tom to je.
A snad budu
moci více pomáhat
lidem, jako jste vy.
Proto ti, tak zvaní
dobří žáci jsou ti,
kteří rostou,
ti, kteří jsou vděční,
ti, kteří šíří radost, víte,
mezi ostatními lidmi,
uvnitř sebe.
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nebyli příliš nadšení,
To jsou tak zvaní
a pak to nepřehlédli.
dobří žáci.
Ale oni si nemohou pomoci.
Byl jsem s Rajneeshem
Je to v pořádku, není to jejich
a s mnohými lámy,
chyba, zapomeňte na to.
už od mládí.
Oni to jednoho dne získají,
Je velice hezké, co řekli
nedělejte si starosti.
naši bratři a sestry o rozdílech
Oni si na to zvyknou
v jejich zkušenostech.
a budou to vědět,
Moje otázka je,
zklidní se,
že jsem viděl hodně
uvědomí si, co mají.
hledajících hlavně ze západu,
Jediné co musím dělat,
když jezdíme za indickými
je čekat, a jediné co oni musí
guruy, máme sklon z toho
dělat, je čekat.
udělat určitý duchovní výlet
Je to v pořádku.
a míváme velká očekávání.
Mnoho lidí vede tento
Takže se někdy dostaneme
souboj se svým nadšením.
do situace, kdy od Mistra,
To je v pořádku.
gurua nebo učitele
Nevadí, nevadí.
hodně očekáváme.
Jen, že nedokážou být trpěliví
Takže i to nejjednodušší
a čekat až se zklidní,
otevření srdce
aby poznali
je velmi obtížné
ten vzácný diamant
zaznamenat
v jejich ruce. To je vše.
nebo rozpoznat.
A do té doby se jim musíme
A co se týká žáka,
přizpůsobit, hýčkat je
když přijde k Mistrovi,
a utěšovat je, nebo jim
měl by se naprosto oddat
vyhubovat, cokoliv,
a dovolit Mistrovi,
abychom utišili
aby vás vzal kamkoliv.
tento hysterický postoj
Já mám takovou zkušenost,
a pak to budou vědět.
že zaměříte-li se příliš
Nedělejte si starosti. Je to
na techniku, představu
dobré. To je důvod, proč
a víru, vzdalujete se
v dávných dobách nepřijímal
od vztahu Mistra a žáka,
mistr žáky okamžitě.
který je nejdůležitější,
Působí to Mistrovi potíže.
láska a soucit (Ano.)
Nikdo to nemůže unést.
a také meditace.
Ani vy, ani ten koho milujete.
(Ano.)
Setkáte se s někým na ulici
Moje otázka tedy zní,
a velice se vám líbí.
jak se máme zaměřit na to,
Stejně nějakou dobu trvá,
abychom se toho zbavili…
než se navzájem poznáte.
před chvílí jste na to
Nemůžete si ji hned
odpověděli, být dobrým
vzít domů
žákem, zbavit se
a hned se s ní oženit.
projevů ega,
Takové věci.
očekávání osvícení přes noc.
To očekávat mohou.
Co se týče mé meditace,
To je to, co jim dám.
cítím se po ní skvěle,
Ale co mám na mysli je,
takže vím, že z meditace
aby neočekávali příliš,
získávám hodně.

Většina mých zkušeností,
kterých jsem si vědom, jsou,
že nemám moc Světla,
trochu Zvuku,
ale hlavně vibrace.
Ano, ano, to je v pořádku.
Můžete k tomu něco říci,
nebo mám prostě pokračovat
v těchto zkušenostech
a uvidím, co se stane?
Ano, to je v pořádku.
Není to vždy u všech stejné,
víte co myslím?
Někdy cítíte určité Světlo,
určité světlo vibrující
uvnitř celého vašeho těla,
nebo ve vaší hlavě a vy se
prostě cítíte dobře. (Ano.)
To je v pořádku. (Ano.)
To je také zvukový proud,
zvukový proud,
který se mísí
uvnitř vašeho vědomí (Ano.)
a vaší vlastní bytosti.
Je to v pořádku.
Dobrá, dobře. Děkuji Vám.
To je velice dobré.
Mohu jít do nějakého kostela
a pomodlit se,
když chci?
Ano, můžete, můžete.
Děkuji Vám, děkuji Vám
za mé zasvěcení.
Můžete se před meditací
pomodlit nebo číst sútry
nebo Bibli,
nebo můžete číst některou
knihu Mistryně, která
se vám líbí,
než budete meditovat,
je to prima. Cokoliv,
co pomáhá vaší koncentraci,
uklidňuje vás, je dobré.
Ale meditujte
po tom všem.
Mistryně, byl jsem zasvěcený
před dvěma lety.
Tehdy jsem viděl světlo,
spíše zamlžené,
nic nebylo moc jasné.
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že ten je lepší, možná
Nakonec, když jsem
bych to mohl zkusit,
meditoval ráno,
měl bych to zkusit.“
viděl jsem Vás
Někdy něco takového
v místnosti, dlouhé místnosti,
a někdy to naruší
kde na mne čekáte
vaši čistotu uvnitř.
a pak jste mne vzala
Někdy tedy existují
na místa,
takové důvody.
která jsem viděl později
Ale nedělejte si starosti,
na kazetách a já jsem řekl:
jste-li upřímní, zase to přijde.
„Och, tady jsem byl,
To vše zase přijde.
byl jsem tady s Vámi.“
Ale nedávno, když jsem šel
meditovat,
očekával jsem
opět totéž,
ale nestalo se to.
(Samozřejmě.)
A dělal jsem si
starosti a potíže,
a říkal jsem si:
„Ach, co jsem udělal?“
Přemýšlím co se děje,
je to hra mysli,
že chci znovu zažít
to co jsem zažil dříve,
a nejsem otevřen
novým zážitkům?
Je to jen hra mysli,
která hraje nějaké triky,
nebo o co vlastně jde?
To je pravda, to je pravda.
Několik věcí může přispívat
podobné situaci,
jako je ta vaše.
Může být,
že očekáváte příliš mnoho
a pak tam sedíte
a jen očekáváte,
víte co myslím?
A to je bariéra uvnitř vás.
Mohlo se stát také,
že jste v poslední době
nebyl v některých ohledech
moc čistý,
možná jste něco snědl,
aniž byste o tom věděl,
vědomě uděláte něco
nebo myslíte na jiné lidi,
zvažujete mezi
Mistry: „Ach, možná,
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