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"Не припаѓам ни на будизмот, ни на католицизмот. Јас
припаѓам на вистината и jа проповедам вистината.
Можете тоа да го наречете будизам, католицизам или
таоизам, како сакате. Сите сте добрeдојдени!"
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

"Со постигнувањето на внатрешниот мир, ќе
постигнеме и се друго. Сите задоволства, сите
исполнувања на овоземните и небесните желби, доаѓаат
од Кралството Небесно - внатрешното исполнување на
нашата бескрајна хармонија, нашата бескрајна итрина и
нашата свемоќ. Ако не го исполнеме, задоволството не ќе
го пронајдеме никогаш, без оглед на тоа колку пари
имаме, колку сме моќни или важен положај имаме."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

"Нашето учење: што да правете на овој свет правете го
со сето срце. Бидете одговорни и медитирајте секој ден.
Со желбата да си помагате себе си и на светот ќе
стекнете повеќе знаење, поголема итрост и поголем мир.
Не заборавете дека во себе носете лично божанство. Не
заборавете дека во вас е присутен Господ. Не заборавете
дека го носите Буда во вашето срце."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
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Вовед

С

о векови човештвото било сведок на ретки личности,
чија единствена цел бо нивниот живот, било духовното
обогатување на човештвото. Исус Христос бил еден од
пратениците, како што биле Shakayamuni Buddha или Мухамед.
Овие тројца ни се многу познати, но има и многу други чии
имиња не ги знаеме; некои од нив делувале јавно, ги познавале
само неколку луѓе, додека некои други останале потполно
анонимни. Тие личности се викале различно, во различни
времиња и разни земји. Ги нарекувале како: Учител, Аватар,
Просветлен, Спасител, Месија, Божествена Мајка, Пратеник,
Гуру, Жив Светец и слично. Тие ни го нудат она што го
нарекуваме
просветлување,
спасување,
самосоздавање,
ослободување и разбудување. Зборовите се различни, но имаат
исто значење.
Пратениците од исто божје потекло, еднакви во духовната
возвишеност, моралната чистина и сила со цел да го подигнат
човештвото, како светците во минатото, кои се со нас цело
време, а денеска дури некои се свесни на нивната присутност.
Една од таквите личности е Совршената Учителка Чинг Хаи.
Учителката Чинг Хаи веројатно нее личност за која на прв
поглед би рекле дека е жив светец. Таа е жена, а многу будисти
како и други луѓе веруваат во митот дека жената неможе да
постане Buddha. Таа е од азијско потекло, а многу западњаци
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очекуваат да спасителот изгледа како нив. Меѓутоа, ние – кои
доаѓеме од сите страни на светот и припадници сме на
различити религии – кои ја запознавме и го следиме нејзиното
учење, знаеме која е и што е. За да дојдеме до тоа учење
потребен е отворен ум и искреност. Покрај времето и
вниманието не ние ништо потребно.
Многу луѓе своето време го поминуваат заработувајчи за живот
и се грижат за материјалната страна на животот. Работиме
настојувајчи да го направиме својот живот и животот на своите
најблиски колку е можно подобар. Ако тоа ни го дозволува
времето, се интересираме за работи како што се: политика,
спорт, ТВ или последната афера. Оние меѓу нас кои ја
почуствувале јачината на љубовта со помош на директниот
внатрешен контакт со Божеството знаат дека тоа содржи многу
повеќе живот, отколку во она предходното. Сметаме дека е
штетно, малку да се знае за оваа добра вест. Решение за сите
наши животни борби е скриено во нас и чека. Знаеме дека е
Рајот на дофат на раката. Извинете ни ако отидеме во преголем
занос и не замерувајте ако зборуваме за работи кои можат да го
повредат вашиот рационален ум. Тешко ни е да молчеме
гледајќи го она што гледаме и знаејќи го она што знаеме.
Ние кои се сметаме за ученици од Совршената Учителка Чинг
Хаи и применувајќи ја нејзината метода (Quan Yin), ви ја
нудиме оваа воведна книга со надеж дека ќе ви помогнеме да се
приближете на своето лично искуство, Божественото
исполнување, било тоа преку нашата Учителка или преку некој
друг Учител.

Вовед  7

Учителката Чинг Хаи учи за важноста на медитација,
внатрешната контемплација и молитвите. Таа поучува дека ние
ако сакаме да бидеме вистински среќни во овој живот мораме
сами да ја пронајдеме нашата Божанствена присутност, ако
сакаме да бидеме сречни во овој живот. Таа тврди "Тоа е вака:
сите ја знаеме на вистината, се работи само во тоа што
сме ја заборавиле. Поради тоа понекогаш некој мора да дојде
да не потсети за целта на нашиот живот, за причината
поради која мораме да ја бараме вистината, зашто мораме
да ја применуваме медитацијата или веруваме во Господа,
Буда или во некој друг, за кого веруваме дека е Најголема Моќ
во вселената." Таа од никого не бара да ја следи. Таа
едноставно го дава своето просветлење како пример, така што и
другите можат да ја постигнат својата цел, последното
Ослободување.
Ова книга е вовед во учењето на Совршената Учителка Чинг
Хаи. Ве молиме да посветите внимание на тоа дека се,
предавањата, коментарите и цитатите на Учителката Чинг Хаи,
снимени, препишани и понекогаш преведени на некој друг јазик
и после тоа се припремени за штампање. Ви препоручаме да ги
слушате и гледате нејзините оригинални аудио и видео-снимки.
Искуството од овие извори е во секој случај повеќе содржано и
побогато, од она добиено со читање на пишаните текстови.
Секако, потполно искуство е да се види лично.
За некои Учителката Чинг Хаи е нивна Мајка за некои Татко, а
за некои нивна Сакана. Ако ништо друго, таа е најдобриот
пријател кој е на овој свет воопште можно да го имаш. Таа е
овде да ни даде, а не од нас да земе. Таа своето учење, помош
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или иницијација ги дава бесплатно, единствено што ќе ви земе е
вашата мака, тага и болка. Но само ако тоа го сакате!
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"Учител е оној кој го има клучот со кого и вие ќе станете
Учител… да ви помогне да разберете, дека сте и вие
Учител, и дека сте вие и Господ едно. Тоа е се… тоа е
единствена должност на Учителот."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

"Нашиот пат не е религија. Јас никого не преобразувам
на католицизам, будизам или на некој други теизам. Јас
едноставно ви нудам, да го најдете патот до самите
себе, да разберете од каде доаѓате, да се сетете на
своето пратеништво во овој свет, да ги откриете
тајните на вселената, да разберете зашто има толку
сиромаштво и да дознаете што не чека после
умирањето."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

"Одалечени сме од Господа, бидејќи имаме многу обврски.
Ако некој ви зборува, а телефонот звони без
престанување, ако нешто кувате или со некого
зборувате, тогаш со вас никој неможе да стапи во врска.
Истото се случува со Господа. Господ не повикува секој
ден, а ние немаме време за него, и телефонот го
оставаме да звони."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

10 Клучот на блиското просветлување

Совршената Учителка Чинг Хаи

Кратка биографија на
Совршената Учителка Чинг
Хаи

У

чителката Чинг Хаи потекува од богато семејство, од
Aulaca (Виетнам). Нејзиниот татко бил ценет лекар,
применувал природни методи. Таа е католички
воспитана, а од нејзината баба ги стекнала основите на
будизмот. Уште како дете покажувала интерес за филозофски и
религијски учења и со посебно внимание се однесувала према
сите живи суштества.
Со навршени 18 г. Учителката Чинг Хаи отишла на студирање
во Англија, а покасно во Германија и Франција, каде работела за
црвениот крст, се омажила за еден германски научник. После 2г.
Сречен брак, го оставила на мажот со негова согласност, потоа
ја продолжила потрагата за просветлување и така го постигнала
идеалот, за кого чезнеела од детството. Во тоа време под
водство на различити учители и мајстори, се занимала со
различити техники на медитација и душевни дисциплини. На
крај разбрала дека е без корисно како единка, да помогне во
смалување на човечките маки. Разбрала, да најдобар начин за да
се помогне на луѓето е, ако го постигне степенот на
самозапознавањето. Единствено со таа намера патувала по
разни земји и ја барала најдобрата метода за потполно
самозапознавање.

Кратка биографија на Совршената Учителка Чинг Хаи  11

После многу години исполнети со испити, доживувања полни со
проблеми и јадови, Учителката на крај ја пронашла методата
Quan Yin, а на Хималаји го доживела и добивањето на Божанска
сила. После некое време на Хималаите, посветено на вежбите го
постигнала потполното просветлување.
Во годините после просветлувањето Учителката Чинг Хаи
живеела спокоен и повлечен живот, како будистичка калуѓерка.
По природа е повлечена, таа своето богатство го чувала
скривено во себе, се додека кај неа не дошле луѓето, кои сакале
да ги поучува и упати во своето учење. Упорните молби и
настоувања на учениците од Формоза (Tajwan) и САД, се повод
што Учителката Чинг Хаи започнала да одржува предавања во
целиот свет, и во својата наука упатила иљадници и иљадници
чесни луѓе, кои сакале душевно да се развиваат.
Денеска е се поголем број на луѓе, кои ја бараат вистина, луѓе од
различити религии и од различити земји, доаѓаат кај Неа, да ја
запознаат Нејзината итрина. Учителката е со воља да им се
посвети на луѓето, кои се спремни да учат и искрено да ги
преименуваат методите на моменталното просветлување, која и
сама ја разбрала како највисока – Quan Yin метода – им
помагала и ги водела на нивниот душевни пат.
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Животот е полн со маки
Единствено јас лудувам за Тебе!
Дека ти е местото овде на светов,
Сите маки ќе исчезнат без траг.
Како е светот полн со маки,
Не наоѓам место за тебе!
Ќе ги продадам сите сонца, месеци и звезди на вселената
Само да купам некои од Твоите занесни погледи.
О, Учителу со Бескраен сјај!
Биди милостив и истури неколку зраци во моето
Мечтаечко срце.
Светските луѓе излегуваат во ноќта да пеат и играат
На светлото светско и музиката светска.
Само јас седам сама во трансот,
Треперејќи во сјајот и внатрешната мелодија.
Откога ми е дадено да ја запознам Твојата слава, о Господине
Не можам да љубам ништо од овој свет.
Прегрни ме во својата милосрдна љубов,
Засекогаш!
Амин!
од збирката на песни "Тивки солзи"
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
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Тајната на тамошниот
свет
Предавањето на Совршената Учителка Чинг Хаи
26.јуни 1992.
Обединетите нации во Њу Јорк

Д

обре дојдовте во Обединетите нации. Ве молам, сите
заедно да се молиме, секој во својата вера, да бидеме
благодарни за тоа што го имаме, за тоа што ни е дадено;
да им посакаме на оние кои немаат доволно, да добијат колку и
ние, прогонетите, жртвите на војните, војниците, челниците на
владите и секако челниците на Обединетите нации, ќе успеат да
го постигнат, тоа што го сакаат и заедно да живеат во мир.
Веруваме дека ќе се исполни тоа за што се молеме бидеќи така е
запишано во Библијата. Ви благодарам!
Вие знаете дека е темата на нашето денешно предавање
“Другата страна на овој свет” не сакам да ви зборувам за овој
свет, кој добро го познавате. Но од другата страна на светот
постојат други работи. Мислам дека сите кои дојдовте тука
сакате нешто да дознаете. Па, како што нашиот практичар пред
малку спомна, не се работи за нешто неверојатно или за некое
чудо, во кое не може да се верува. Зборот е за работи кои се
темелат на науката, многу важни и логични.
Сите знаеме дека во различити свети книги и религски записи,
се споменува постоењето на седум неба, односно нивоа на
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свеста. Тоа е Кралството Господово во нас, природата на Буда
итн. Тоа е нешто, што ни е ветено од другиот свет. Меѓутоа
малку луѓе доаѓаат, до тоа што е ветено во религијските
белешки. Не би рекла никој, но во секој случај е мал број на
луѓе. Пропорционално со вкупниот број на луѓето во светот,
бројот на оние на кои им е отворена вратата на внатрешното
Кралство Господово, Кралството небесно или она што го
нарекуваме “тамошен свет”, е многу мал.
Ако живеете во Америка, сигурно сте имале прилика да
прочитате многу книги, во кои се опишуваат вистината на
тамошниот свет. Исто така некои филмови кои ги снимиле
Американците, тие не се потполна фикција. Така некои
филмови кои ги снимале јапанците не се потполно измислени…
А тие ги читале книгите, од оние кои веќе биле “на другата
страна” или самите имале можност на час да погледнат во
Кралството Господово.
Што се наоѓа во Кралството Господово? Зашто да се грижеме за
Кралството Господово, кога веќе и вака имаме многу работи на
овој свет, свое работно место, сигурни куќи и многу срдечни
средби со другите луѓе итн. Поради што го имаме сето тоа,
треба да се посветеме на Кралството Господово.
Можеби е изразот Кралството Господово и премногу
религијски. Меѓутоа зборот е за еден поголем степен на свеста.
Во минатото тоа луѓето го нарекувале небо. Меѓутоа научно
можеме да го наречеме со други имиња, на пр.: поголем степен
на знаење, поголем ниво на итрината. Тоа ниво можеме и ние да
го постигнеме, само треба да знаеме како.
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Од неодамна чувме дека во Америка е направена и вече се
применува машина со чија помош се постигнува samadhi. Да ли
сте имале и вие искуство со тоа? Тие машини можете да ги
купете во Америка за 400 – 700 долари, зависно од степенот кој
сакаме да го постигнеме… Велат дека е тоа за дембели луѓе кои
не сакат да медитираат, веќе веднаш да го постигнат samadhi.
Добро, кога не знаете ништо за тоа би сакала во кратки црти да
ве запознаам.
Велат дека таа машина може да го доведе човекот во посебна
душевна состојба , со чија помош се постигнува висок степен на
интелигенциа (IQ). Тврдат дека на тој начин се стекнува големо
знаење, голема итрина, човекот после тоа се чувствува многу
убаво. Таа машина користи одбрана врста на музика, за која се
потребни слушалки, а при тоа се употребува и електрична струја
која го стимулира човекот, додека пред очите му се појавуват
некоји врсти на молњи. Слушалките и маска за очи, тоа е се што
е потребно за samadhi. Тоа е многу добро и за цена од само 400
долари то е ефтино. Но нашиот samadhi е уште поефтин, не
чини ништо, а трае вечно. Засекогаш. Не е потребно да ги
менуваш батериите или да го полнеш апаратот со струја, да го
приклучуваш и исклучуваш или да го поправаш ако се расипе.
Па сега, ако на човекот можат музиката и вештачката светлост
да го опуштат и да го направат итар, тогаш тоа треба и да му се
овозможи. Но, читав во новини, што е можно од таа направа да
се очекува, јас лично никогаш не сум ја испробала. Тоа е една
сосем нова направа која добро се продава, кога веќе тие
вештачки работи можат да го опуштаат и да ја подигнат нашата
интелегенција, дали можете да замислете, колку можат
природните направи да и помогнат на наша итрина. Правото и
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вистинското се наоѓа надвор од овој свет, но сепак е достапно на
секој човек, кој сака со тоа да стапи во контакт. Тоа е внатрешна
небесна музика и внатрешен небесни звук. И зависно од
јачината на звукот со внатрешната светлост и внатрешната
музика, можеме да навлеземе во другата страна на овој свет, да
дојде до повисоко ниво на разбирање.
Мислам дека тоа е од прилика како со физичките закони, кога ќе
се лансира ракетата во просторот каде што владее безтежинска
состојба, потребна е голема погонска јачина. Исто така кога
ракетата лета со голема брзина, ослободува светлина. Така,
мислам дека и ние ако пребрзо стапиме во тамошниот простор,
можеме да ослободуваме светлина. А притоа можеме да
слушаме и звукови.
Звукот потекнува од онаа врста на бранови која ќе не стави во
повисоки сфери, но тоа се одвива безбучно без било какви
потешкотии, без издатоци и без чувство на непријатност кај
луѓето, кои тоа го испробале. На тој начин стапуваме во
подрачјето на тамошниот свет.
А тоа што се наоѓа на другата страна на овој свет подобро е од
овој наш свет. Подобро е од се што воопшто можеме или не
можеме да замислиме. Кога ќе го испробаме тоа еднаш, тогаш
сознаваме што е тоа. Никој друг тоа неможе да го објасни. Но
притоа мораме да издржеме, мораме да бидеме искрени, бидејќи
тоа никој неможе да го испроба за нас. Исто како што неможе
некој друг да работи, наместо вас во ОН, а вие за таа работа да
добивате плата. Исто така, како што неможеме да се наситеме
ако некој други јаде наместо нас. Нели, единствен прави пат за
стекнување на искуство. Додуша, можеме некого да слушаме
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кој зборува за своите доживувања, но од тоа не можеме да
стекнеме свое доживување. Новите работи можеби можеме да
ги разбереме еднаш или двапати, можеби и неколку дена за ред,
благодарејќи на личноста, која сама го разбрала на Господа.
Тогаш можеби гледаме некаква Светлина или слушаме некој
Звук, на сосем природен начин, а да не се мачиме, но тоа во тие
случаеви не бидува подолго време. Поради тоа и ние самите
мораме да го испробаме, со личен труд ("На својата кожа").
Од другата страна на нашиот свет постојат многу други светови.
како пример за тоа можеме да го земеме светот кој постои
нешто малку над нашиот, а кој во западњачката терминологија
се означува како Астрални свет. Во Астралниот свет постојат
стотини па и повеќе различити степени и секој степен е свет за
себе. Тие представуваат степени на нашето сопствено
разбирање, како кога поађаме одреден студии на некој
универзитет. Па со секој степен на образование го
продлабочуваме нашето разбирање за тоа што учеме на
студиите и така полека доаѓаме до диплома.
Во Астралниот свет ќе видеме многу т.н. чуда, кој ќе не доведат
на проба (искушение), а веројатно и на нас ќе ни се случаваат.
Можеме да ги лечиме болните, можеме понекогаш да видиме
нешто, што другите луѓе неможат да го видат. Поседуваме
најмалку шест облици на надприродна моќ. Можеме да видиме
повеќе од тоа што е нормално по природните законитости, во
состојба сме да чуеме звукови надвор од границите на
просторот. Одалеченоста не ни причинува никаков проблем. Тоа
го нарекуваме небесен слух и небесен вид. Во состојба сме да ги
прочитаме мислите, а понекогаш и намерите на другите луѓе, и
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т.н. Тоа е моќта која ја стекнуваме, кога го постигнуваме првото
ниво на Кралството небесно.
Во внатрешноста на Првото Ниво, како што реков, постојат
уште многу различити степени, кои ни даваат многу повеќе
можности, одколку што со збор можат да се опишат. И кога ќе
дојдеме на тој степен, на пр. кога после иницијацијата
медитираме и кога сме го постигнале Првиот Степен, во нас ќе
се развијат уште многу други способности. Можеби ќе го
развиеме и нашиот писателски талент, кој предходно не сме го
имале. Ќе знаме многу што другите не знаат и многу работи ќе
ни дојдат како небесни подароци, понекогаш на финанциски
или на професионален план, а понекогаш и на сосема други
подрачја. Одеднаш сме во состојба да пишеме песни или да
сликаме, одеднаш сме во состојба да работиме нешто што
предходно не сме умееле, не ни доаѓало на памет, дека сме
способни за такво нешто. Тоа е Прв Степен. На пр.: тогаш сме
во состојба да пишеме песни и книги, стилски многу убаво и
покрај тоа што предходно сме се занимавале со аматерско
пишување. Тоа е материалната корист која ја добиваме со
Првиот Степен на свеста.
Тоа не се Господови дарови. Тие се наоѓаат во нашето небо и
само зато што сме ги разбудиле, во нас поновно ќе живеат.
Тогаш можеме да бидеме корисни. Така, тоа би биле
информациите за Првиот Степен.
Кога ќе дојдеме на повисок степен гледаме уште други работи,
постигнуваме многу повеќе. Неможам се да ви разјаснам
бидејќи имаме малку време на располагање. А и не е потребно
за сите убави работи, за колачињата и бомбоните само да се
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зборува, а никогаш да не ги пробаме. Поради тоа сакам малку да
ви го отворам апетитот за тие работи, а ако сакате да ги јадете,
тогаш тоа е нешто друго. После ќе биде послужена права храна!
Ако таа храна навистина сакате да ја пробате.
Ако го поминеме првиот степен и зачекореме во вториот, во
онеа што го нарекуваме "Втор" поради едноставноста на
работите. Тогаш ќе имаме многу повеќе можности од првиот,
вклучувајќи го и постигнувањето на чудата. Но најважно
постигнување, во Вториот Степен е елоквенцијата и големата
способност за усно изразување. Се чини дека на личноста која
го постигнала Вториот Степен, никој не може да и се
спротистави со збор во расправите. Бидеќи таа на тоа подрачје
владее со големи можности на изразување, а њејзината
интелигенција е најголема.
Многу луѓе кои се просечно паметни и имат просечен
коефициент на интелигенција, на таа личност не и се дорастени,
бидеќи нејзината интелигенција е многу повеќе развиена. А,
покрај теловните функции на мозокот, се развива и
таинствената небесна сила, итрината која се наоѓа во секого од
нас. Сега таа почнува да се развива. Во Индија овој степен се
нарекува "Buddhi", што значи интелектуален степен. Кога
човекот го постигнува степенот "Buddhi", тој постанува Buddha,
од тоа потекнува зборот Buddha. Но со тоа не е се речено. Не
сакам да ве запознаам само со Buddha, има нешто поголемо од
тоа.
Голем број луѓе, на просветлената личност ја нарекуват Buddha.
Ако таа просветлена личност не знае што се наоѓа на другата
страна во Вториот Степен, веројатно со тоа се гордее. Да, таа
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личност се гордее што самата представува жив Buddha, исто
како што њејзините ученици се гордееат, што ја викаат така. А
ако таа личност постигнала Втор Степен и со тоа е во можност
да гледа во минатото, сегашност и иднината, на било која друга
личност, која ќе ја избере, и ќе постигне посебна вештина на
зборување, тоа уште не е крај на Кралството Небесно.
Никој нетреба да биде задоволен што може да го чита;
минатото, сегашноста и иднината, затоа што тука се работи за
акаша-записи, како ги нарекуват во западната терминологија.
Секој од вас кој се занима со yoga и применува одредена врста
медитација, ќе го разбере значењето на изразот акаша; тоа е
една библиотека слична како оваа која се наоѓа пред нас, во
зградата на Обединетите Нации. Знаете што мислам. Во
библиотеката се еден покрај други, арапски, руски, кинески,
англиски, француски, германски и многу други јазици. Ако сте
во можност сите тие јазици да ги читате, тогаш сте во можност
да разберете што во сите тие земји се случува. Така е во
можност и оној кој ќе го постигне Вториот Степен, да го разбере
и протолкува карактерот на другиот човек. Онако како што
читаме нечии животопис.
Во Вториот Степен на свеста, е можно да се постигне уште
повеќе. Кога некој ќе дојде до Вториот Степен, тоа е
фантастично, бидеќи е тогаш жив Buddha, поради тоа што го
отворил "Buddhi" т.е. интелектот. И тогаш знаеме многу работи,
дури и оние кои не можеме да ги израземе. Секое т.н. чудо може
да ни се случи без оглед дали ние го сакаме тоа или не, бидејќи
нашиот интелект е отворен и знае како да направи, за нашиот
живот да биде поудобен и подобар. Нашиот интелект "Buddhi"
така се отвори да сега имаме дозволен влез во сите информации
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од минатото и сегашноста, па своето однесување можеме да го
направиме така што ќе бидеме подобро припремени, против
грешките што ги правевме во минатото. Така можеме да ги
поправиме грешките и да го подобриме животот.
Ако на пр. порано не сме знаеле, дека ненамерно сме го
увредиле комшијата, сега тоа ни постанува јасно. Тоа е сосема
едноставно! Така долго додека за тоа ништо не сме знаеле,
комшијата молчејќи, а за тоа несме знаеле, бил против нас и
задгрб сакал да ни наштети. А се е тоа поради недоразбирање
или поради тоа што сме направиле неправда. Но сега тоа го
знаеме, знаеме зашто се случило тоа. Сега е лесно, можеме да
отидеме кај комшијата, да го побараме на телефон или дома да
приредиме забава и да го поканиме. И тогаш да разјасниме и да
го решиме недоразбирањето.
Кога ќе го постигнеме степенот на интелектот, ние автоматски
т.е. самите посебе, ги разбираме сите тие работи. Во мир
поставуваме врска со изворите на мочта, кои тогаш ни помагаат
да ги доведеме и другите работи во ред на правилен начин и на
својот живот да му дадеме подобар пат. На тој начин несреќата
можеме да ја ставиме на најмала можна мера, несаканите
ситуации да ги одбегнеме, а лошите животни услови да ги
промениме. Тоа е преубаво, ако сме во состојба да го
постигнеме Вториот Степен.
Тоа што го објаснав е научно и логично, за личностите кои се
занимаваат со yoga и медитација, не треба да се мисли дека се
таенствени личности или некои "суштества од вселената". Тие
се како и ние земјани, но тие продолжиле да се развиваат,
бидејќи знаеле како тоа се работи.
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Во Америка велат дека се зависи од знаењето (know-how),
поради тоа се може да се научи. Дали е така? Можеме се да
научеме. И ова овде е една врста наука. Од другата страна на
оваа светска наука, во која исто така можеме да постигнеме
знаење. И колку тоа чудно да звучи – што се работите на
повисоко ниво – тогаш се тие поедноставни. Тие се
поедноставни од она што се учи во гимназиите и факултетите,
со сите оние комплицирани математички прашања и проблеми.
Исто така, во Другиот Степен има многу различити подстепени.
Но че скратам зашто не можам да зборувам за сите поединости
на небесните тајни. Да! тоа ќе го разберете кога ќе патуваме низ
тие подрачја со учителот кој веќе има такви патувања. Тоа не е
тајна. Но, навистина би траело предолго, да запираме на секој
степен, кои има уште многу подстепени и сите да ги во целост
испитуваме, тоа би ни одзело премногу време. Поради тоа
понекогаш учителот ве води брзо низ сите тие степени. Чук,
чук, чук! Ако не сакате да го постигнете степенот на мајсторот,
тогаш и не морате толку многу да учите. Тоа ќе ви отежнува
безпотреба. Поради тоа, низ него сакам на брзина да ве
прошетам и повторно да ве вратам дома, зашто тоа трае долго
време. А понекогаш и цел живот.
Но просветлување постигнуваме веднаш, но тоа е само почеток,
како и уписот на некој факултет. Од првиот ден после уписот,
станувате студент на тој факултет, а тоа нема врска со
докторатот. После четири, шест или дванаест години, ќе го
завршиме студирањето. А студент на тој факултет станувате
веднаш – ако се запишавте на прав факултет, со сериозни
намери. За тоа мораат да соработуваат двете страни.
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Тоа е слично како кога сакаме да одиме на другата страна на
светот, само малку да се забавеме, бидејќи во Њу Јорк нема каде
да се излезе. Веќе сме го запознале целиот Manhattan, Long
Beach, "кратката плажа" и сите други плажи (смеење). Да си
замислеме дека сакаме да отпатуваме на место каде живеат ЕТ
(суштества од вселената) да видиме што таму се случува. Во
ред? Зашто да не? Ако толку пари можеме да потрошиме за
патувањата на Флорида, или во Мајами. Само еднаш да се
искапаме во море, зашто еднаш не би побарале разни светови,
надвор од нашиот свет, па да видиме како таму се живее?
Мислам дека во тоа нема ништо чудно. Зарем не? Се работи
само за едно малку подолго патување. За едно ментално,
душевно а не физичко патување. Постојат две врсти на
патувања. Тоа е логично, лесно се разбира.
Сегаш сме на Вториот Степен, што би требала уште да речам?
На тој начин продолжуваме по овој свет, меѓутоа истовремено
поседуваме свест за другите светови. Поради тоа што патуваме.
Исто како што вие држављани на САД или држављаните на
било кои други земји на светот, патувате за да дознаете како е
во другите држави. Се опкладувам дека многу од вас во
Обединетите Нации не се родени Американци зар не? Сега
знаете дека се работи за исто. Можеме да патуваме на други
планети, со цел нешто да дознаеме. Поради тоа што е голема
одалеченоста таму не можеме да одиме ниту пешки, ни со
ракета. Не можеме ни да употребиме НЛТ (летачки тајнир).
Некои светови се наоѓаат многу подалеку, него што може еден
НЛТ да лети. Неодредено летачко тело, да! Меѓутоа, во себе
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имаме нешто многу побрзо од секој НЛТ. Тоа е нашата душа.
Понекогаш ја нарекуваме дух. И со неа можеме да летаме и без
гориво, без полицијски контроли, без гужви и долги
автомобилски редови или нешто слично. И нетреба да се
грижеме, ако еден ден Арапите не сакаат да ни продадат нафта
(сите се смеат) бидејќи нашето возило се движи самото од себе.
Не треба да ги поправаме, освен ако не сакаме да го оштетиме
со кршењето на свемирските закони или небесната хармонија и
земјата што може лесно да се избегне. Ако ве интересира како,
ќе ви објаснам на еден пример.
Ќе бидам кратка. Јас не сум никаков проповедувач. Не секирајте
се не ве водам во црква. Сакам само да ви наведам само еден
пример.
Постојат некои правила во вселената кои треба да ги познаваме,
каку што треба да ги познаваме сообраќајните правила, ако
сакаме да возиме автомобил. Кога е на семафор црвено, мораме
да застанеме, а кога е зелено смееме да возиме понатаму. Према
потреба свртуваме лево или во десно итн. Постои и најголема
дозволена брзина на автомобилот. Така, постојат некои основни
правила во вселената, во физичката вселена. Надвор од нашиот
свет, однадвор на овој физички свемир, не постојат правила, не
постоеат воопшто никакви правила. Слободни сме, слободни
граѓани, но мораме да ја постигнеме другата страна за да
станеме слободни. Така долго додека живееме на овој свет во
своето физичко тело, мораме колку ни е можно да се држиме до
правилата да не навлеземе во проблеми. И во овој случај нашите
возила не ќе се оштетат. И ние ќе летаме побрзо и повеќе без
проблеми.

Тајната на тамошниот свет  25

Тие закони се запишани и во Библиата, било да се работи за
вашата Христианска Библија или будистичка или индуистичка.
Тоа се многу едноставни закони, како на пр: не повредувај го на
блискиот, ние не убиваме, Библиата вели "Не убивај"; и знаете
... не смееш да имаш забранети љубавни односи, не кради итн.
Исто така не смееш да земеш било какви отрови во кои денеска
припаѓаат и дрогите. Веројатно Буда знаел дека ние во 20 век ќе
измислиме кокаин и слични дроги, па затоа го забранил
користењето на дроги. Под значењето дрога се подразбираат и
сите врсти игри на среќа и сето тоа што го прави нашиот дух
зависен од физичките задоволства, а ги ослабува душевните
настојувања.
Сакаме ли да летиме побрзо, високо и без опасности, тоа се
физичките закони како физикалните. Ако научникот сака да
лансира ракета во свемирот, тој мора да смета на одредени
физикални закони. Тоа е се, зарем не? Покрај тоа, мораме да
бидеме повнимателни, бидејќи сакаме да летаме многу повеќе,
повеќе од било која ракета и побрзо од било кој НЛТ-а. Но овде
има многу повеќе ситници кои би можела да ги објаснам ако ве
интересира. Нив ќе ги запознаеме во часот на иницијациата.
Сега не сакам да ве оптеретувам со сите заповеди, за кои ќе
речете: "Јас ги знам, веќе ми се познати. Сум ги читал во
Библиата, Десетте заповеди, нели? Десетте заповеди. "
Многу од нас ги прочитале десетте заповеди за нив не смееме
повеќе да размислуваме, или никогаш на вистина не сме ги
разбрале. Или можеби сакаме да ги разбереме но ги толкуваме
онака како ни одговара, а не онака како се тие вистински
замислени. Поради тоа не ќе ни наштети ако понекогаш се
подсетиме на нив, и да пробаме да ја потикнеме длабоката цел
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на Десетте заповеди. Така на пр. зборува Господ на првата
страна од стариот завет: Ги створив животните како ваши
пријатели, за ваша помош и треба со нив да владате. И тога
Господ понатаму зборува дека створил храна за животните, за
секое животно друга врста. Но не ни рекол да ги јадеме. Рекол:
Ја створив сета храна, сите растенија по полињата и
овошје на дрвата кои се така вкусни и го веселат окото. Тоа
нека биде вашата храна. Но сепак малку луѓе тоа го
почитуваваат. Многу следбеници на Библијата уште јадат месо,
а не како што Господ навистина рекол.
Ако направиме едно темелно научно испитување, доаѓаме до
сваќање дека човекот не е создаден да јаде месо. Нашиот
организам, органите за варење, нашиот желудец и нашите заби
се за растителна храна, што е научно докажано. Не е чудно што
голем број на луѓе заболуваат од разни болести, брзо стареат и
чувствуват замор или постануваат троми. И покрај тоа што се
родени така сјајни и интелегентни. А од ден во ден се поглупи и
со старењето се осеќаат многу полошо. Тоа се случува бидејќи
ги оштетуваме своите "возила", своите летачки тела, своето
НЛТ. Ако своите возила сакаме да ги користиме посигурно и
што подолго, мораме за тоа на прав начин да се грижиме.
Вие сте сите возачи. Ако во резервоарот туриме погрешно
гориво, како можело тоа да се случи? Што би се во тој момент
случило? Можеби автомобилот ќе вози уште неколку метри и ќе
застане. За тоа не може да се обвини автомобилот. Погрешката е
наша затоа што сме се забуниле и во резервоарот ставиле
погрешно гориво. Или ако во бензинот ставиме вода,
автомобилот уште малку ќе оди, но наскоро ќе ги осетиме
последиците. Зарем не? Или ако е уљето многу нечисто, а
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воопште не го менуваме, моторот уште некое време ќе работи,
но наскоро ќе имаме со него проблеми. Понекогаш се случува
моторот да експлодира, ако за автомобилот не се интересираме
како треба.
Нашето тело е слично како возило кое можеме да го употребеме
за летање во вечноста, до високиот степен на научната итрина.
Но понекогаш тоа возило го оштетуваме и не го употребуваме
со правилна намена. На пр. со автомобил би требале да се
возиме многу километри, до својата канцеларија, до
пријателите, и на разни места. Но воопшто не водиме грижа за
автомобилот, да ли во резервоарот сме ставиле лош бензин, не
внимаваме на уљето, не се грижеме за резервоарот со вода, не се
секираме за ништо. А тогаш не можеме побрзо да се возиме, ни
подолго. Во тој случај едвај успеваме да излеземе од гаражата
или се вртиме во двориштето. Јасно е дека така мора да биде.
Разбирате? Па на тој начин причината за која сме купиле
автомобил нема своја цел. Ние ги потрошуваме парите, времето
и енергијата. Тоа е се. Поради тоа никој не е крив, никаква
полиција не не казнува. Едноставно поради тоа што без цил ги
трошиме парите за автомобил, кога можеме да патуваме далеку
и да уживаме во различите краеви.
Слично е и со нашето физичко тело. Можеме да живееме на
овој свет, но да внимаваме да во нашето физичко тело останат
инструментите и да сме во можност да летиме во
пространствата на другата страна од нашето тело, како што
астронаутот седи во внатрешноста на ракетата. Ракетата е
неговиот инструмент. Тој мора да внимава да не ги повреди
физичките закони, зашто неговата ракета не ќе може да лета
брзо и сигурно. Меѓутоа, аастронаутот во внатрешноста е многу
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важен! Ракетата го носи до неговата цел. Но ракетата во сето тоа
не е најважна, разбирате, туку астронаутот во нејзината
внатрешност и неговата цел. А ако ракетата му служи само да
полетува околу Long Island, тогаш е едноставно трошење време.
Тоа е фрлање пари од целата нација.
Поради тоа нашето тело е драгоцено, затоа што во него е
местото на нашиот учител. Поради тоа во Библијата е запишано:
Знаете ли дека вашето тело е храм Господов и дека Господ е
во вас"", исто така и Духот Свети – тоа е исто. Ако во нашите
тела е свемочниот Господ или Духот Свети, можеме ли да си
замислеме како е тоа многу, многу важно! Но многу луѓе тоа
само го читаат и не го разбираат значењето на реченицата, а и
не настојуваат да разберат. Тоа е и причината поради кои моите
ученици го следат моето учење, тие можат да откријат што се
наоѓа во нивната внатрешност, што има на другата страна од
овој свет, далеку од секојдневната борба за опстанок,
зарадување на пари, штрајкови и сите други работи.
Во своета внатрешност имаме повеќе убавина, слобода и
знаење. И кога ќе дознаме за вистинскиот пат, како да ги
направиме тие работи поблиски, тие на нас ни припаѓаат,
бидејќи се наоѓаат во нашата внатрешност. Единстено не знаеме
каде се наоѓа клучот, клучот за куќата која сме ја затвориле
одамна и заборавиле дека имаме богатство. Тоа е се.
Поради тоа т.н. учител е оној, кој може да ни помогне да ја
отвореме вратата и да ни го покажет она што ни отсекогаш
припаѓа. Но, мораме да си земеме време за да влеземе внатре и
да испитаме внатре секој дел кои ни припаѓа.
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Така, сега во секој случај сме биле во Другиот Свет. Сакате да
одиме уште понатаму? (Слушателите одговараат: "Да! Да!") Вие
сакате да знаете се, а ништо да не работите? (Учителката се
смее.) Но, добро. Барем некој кој бил таму може да ви каже како
е во една друга земја и покрај тоа што не сте биле таму. добро?
Барем имате интерес, можеби сакате да отидете. Што уште има
во другиот свет. Другиот свет уште не сме го доволно
објасниле, но, како што знаете, не можеме цел ден да седиме
овде. Со обзир на тоа што сте биле во Другиот Свет, можеби
имаме повеќе сила. Ако сте одлучиле и работате на тоа ќе
достигнете до Третиот Свет. Т.н. Трети Свет, кој се наоѓа на
еден повисок степен.
Оној кој ќе успее да дојде до Третиот Свет мора да биде во
целост чист, од сите должности према овој свет. Ако сме
останале должни на кралот на физичкиот свет, не можеме да
продолжиме со качувањето. Како што ни криминалец од било
која националност, не може да помине преку граница и да ја
напушти земјата се додека постојат обвиненија против него.
Должностите према овој свет во себе содржат се што сме го
направиле во минатото и сегашноста, а можеби и она што би
можеле да го направиме во иднината на својот физички живот.
Се тоа мора да се прочисти исто како што при поминувањето
преку граница, робата мора да се царини пред него што ќе
дојдеме на другата страна од светот. А кога сме во другиот свет,
ние почнуваме да работиме на преостанатите карми од
минатиот и сегашниот живот. Бидејќи без минатите карми не
можеме да егзистираме (постоеме) во овој сегашен живот.
Постојат две различити категории на учители. Едните се без
карма, но ја изнајмуваат како би слегле, а другите се нормални
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суштества како нас, но со прочистена карма. Поради тоа секој
од вас може да постане учител. И понекогаш учителот со
изнајмената карма слегува од повисокиот свет кај нас. Како ви
звучи – да взајмите карма? (Учителката се смее) Тоа не е можно.
Потполно е можно!
На пр. вие пред да дојдете ваму доле, веќе сте биле овде. И вие
сте со векови, т.е. стотини години, на разни луѓе сте им давале и
од нив земале. И тогаш одете понатаму во небото или во вашето
живеалиште кое се наоѓа многу далеку или во секој случај на
некој други степен после Петтиот Степен. Петтиот Степен е
живеалиштето на Учителот. А после тоа има уште многу повеќе
степени.
Кога сакаме повторно да се вратиме од сочувствата или поради
некоја задача која ни е зададена како обврска од татко ни – да
наведеме само една можност – тогаш од тој степен слегуваме
долу. И поради нашата врска со луѓето во минатото, можеме
како што знаете да изнајмеме нешто од нивниот кредит, од
нивната карма. Само долгови: ништо, ништо добро од тие луѓе
не можеме да земеме. Од тие луѓе можеме да ги земеме само
нивните задолжувања и тогаш, благодарејќи на нашата душевна
моќ, да ги отплачаме долговите се додека не ја исполниме
нашата задача на овој свет. Тоа е само друга врста на учител.
Постојат луѓе кои се од овој свет и постануват Учители, исто
како што се завршуваат студиите. Да. Како што на факултетите
има студенти кои дипломираат и после тоа постануваат
професори. Постојат професори со долгогодишен стаж и оние
кои скоро постанале итн. Тоа е таканаречена врста на учители.
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Кога сакаме да преминеме во Третиот Свет мораме и сами
потполно да се очистиме од најмали трагови на кармите. За
кармата вреди законот : Како сееш, така ќе и жнееш. Нели?
Исто како што добиваме портокал кога ќе посадеме портокалово
семе или јаболко кога посадуваме семе од јаболка; тоа се така
наречени карми. Тоа е на санскритски јазик закон на причината
и последицата. Во Библијата изразот карма не се споменува, али
во неа пишува; Како сееш така ќе и жнееш. Тоа е исто.
Библијата е скратен облик од она што поучува Учителот, како
што и Неговиот живот бил скратена верзија. Затоа нема многу
објаснувања во Библијата. Многу верзии на Библијата биле
цензурирани, како би се прилагодиле на таканаречените
водители на тие движења, кои не биле секогаш на духовно
ниво. Вие знаете дека на сите подрачја човекот стално нешто
продава и купува. На сите подрачја на човековото делување
постојат трговци. Но, ние исто така знаеме дека Библијата,
правата Библија, нешто различита, подолга, попрецизна и
поедноставна за разбирање. Бидејќи малку можеме да докажеме
од Библиата, за тоа не зборуваме зашто луѓето би рекле дека сме
неверници. Можеме да кажеме само она што може да се докаже.
Тогаш вие ќе ме прашате: “Ти зборуваш за Вториот, Третиот и
Четвртиот Свет. Како тоа можеш да го докажеш”? Можам ли
тоа да го докажам? Да, тоа можам да го докажам. Ако дојдете со
мене по истиот пат, ќе видете исти работи. Но, ако не сакате да
ме следите, не можам да ви дадам никакви докази. Тоа е по
природа така. Се осудувам да зборувам за тие работи, бидејќи за
нив постои доказ. Имаме стотини и иљади ученици по целиот
свет, како доказ за тоа. Така можеме да ги кажеме работите кои
ги знаеме. Кога на пр. Сакаме да отидеме на некое одредено
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место, но… и вие би морале да појдете со мене. Инаку не би
можеле да речете: “Ајде, појди ти за мене таму, кажувај ми за
тоа и покажи ми се!” Тоа не можам.
Да не се на пр. наоѓаме овде, во овој простор, на Обединетите
Нации, и што да ми вие за тоа кажувате, јас навистина не би го
доживела. Зарем не? Поради тоа мораме да одиме со некој кој е
искусен водич. Во оваа просторија се наоѓаат и некои од моите
ученици од разни националности, кои самите деломично или
потполно доживеале некои искуства, за кои ви зборував.
И поради тоа сакам да ви речам дека Третиот Свет во никој
случај не е се. Ви зборував само за еден дел од сето тоа. Тоа
беше само една врста на патно известување, која опфаќа само
еден мал дел од сето тоа, а без многу поединости. Дури и кога
читаме книги за некоја земја, тоа не е во вистина таа земја.
Зарем не? Затоа и постојат и многу книги за патувања во разни
земји на светот, но ние сепак сами сакаме таму да отпатуваме.
Зарем не? Ја познаваме Шпанија, Тенерифи и Грција, но само од
филмови и книги. Но сепак таму сами мораме да отпатуваме
како би во нив можеле да уживаме, да бидеме таму, да ја
пробаме понудената храна, да ја видеме морската вода, убавото
време и гостопримливите луѓе и да ја запознаеме посебната
атмосфера бидејќи тоа не можеме да го доживееме од книгите.
Да претпоставеме дека Третиот Свет веќе сте го оставиле зад
себе – Што следува? Секако, се качувате во оној свет кој е еден
степен повисок – во Четвртиот Свет. Четвртиот Свет веќе лежи
надвор од посебното подрачје. Не можеме да се служеме со
вообичаени јазични средства да на лаиците, кои за тоа ништо не
знаат им ги објасниме сите работи од тој свет, затоа мораме да
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се плашиме да не го повредиме господарот на овој свет. Бидејќи
тој свет е прекрасен, покрај тоа што некои негови делови лежат
во мрак, поголем од оној кој настанува кога нема струја во
целиот Њу Јорк. Дали веќе сте го доживеале овој град потполно
без струја? Да! Тамо е помрачно од тоа. Пред да го постигнеме
светлото потемно е и од тоа. Тоа е една врста забранет град.
Пред да го постигнеме степенот на Божанското знаење, ќе
застанеме тамо. Но со учителот, со еден искусен учител можеме
да поминеме низ тој простор по инаку не можеме да го
пронајдеме патот во тој свет.
Додека поминуваме различити степени на свеста, не осеќаме
само духовна туку и телесна и интелектуална промена на сите
подрачја на својот живот. Ние сега поинаку се однесуваме
према животот; поинаку одиме, поинаку работиме. Дури нашата
работа, нашата дневна обврска за нас добива друго значење.
Разбираме зашто работиме на тој начин зашто сме ја одбрале таа
работа и зашто мораме да ја променеме работата. Ја разбираме
смислата на својот живот и поради тоа не сме веќе немирни и
нервозни, да! Затоа стрпливо чекаме, исполнети со внатрешниот
мир и хармонија да ја довршеме својата мисија на земјата, зашто
знаеме каде после тоа ќе одиме. Тоа го знаеме уште за нашиот
живот. Поради тоа се зборува за “умирањето за време на
животот”. Да. Да! Мислам дека некои од вас за тоа веќе чуле, но
јас не познавам ниеден учител кој би можел тоа да го изрази на
некој други начин (Учителката се смее) но сметам дека радоста
на внатрешното искуство мораме сами да ја запознаме.
Тоа е кога некој треба да го опише поимот “Мерцедес бенз”. Се
работи за исто. Сите оние кои имаат Мерцедес и добро го
познаваат, сите тие зборуват за иста работа, но сепак тоа не е
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тоа. Иако ви зборувам на потполно обичен јазик, сепак тука не
се работи за сосема обични работи и нив мораме да ги пробаме
самите низ искреност, сериозна работа и водство. На тој начин е
најсигурно. Во еден од милиони случаи може да се случи да
успееме и без водство, со опасности, ризик и несигурни
резултати.
На некои во минатото им успеало, на пример на Шведенбург.
Нему му успеало. Или можеби на Гурдјиефа. Изгледа му
успеало да целиот пат, сам го замине. Јас читав некои од
нивните дела и немаше никакви опасности и многу тешкотии.
Не е можно однапред да се рече, можат ли сите тие да го
постигнат највисокиот степен.
После тоа доаѓаат на повисоко ниво. После Четврта доаѓате на
Петта. Тоа е куќата на Учителот, сите Учители доаѓаат од таму.
Ако и нивното ниво е поголемо и од Петтиот, тогаш тие
остануваат таму. Тоа е живеалиште на Учителот. А после тој
степен постојат многу аспекти на Господа, што е многу тешко
да се разбере. Не би сакала да ве збунам, можеби би било
најдобро за тоа да зборуваме некој други пат, после
иницијациата, кога ќе бидете добро припремени. Ќе ви речам
страшни работи за вашата имагинација. Како тоа понекогаш има
погрешни идеи за Господа.

Прашања и одговори после предавањата
П: Вие рековте дека Учител може да даде карма на некој друг
човек. Дали е тогаш таа карма избришана за тој човек? Какви се
последиците за тој човек?
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У: Учителот може во секој момент да ја избрише кармата на
некој човек. Ако е тоа она што Учителот сака. Кај сите ученици
во моментот на иницијациата претходната карма мора да се
избрише. Ви ја оставам само сегашната карма, така да можеме
понатаму да живееме, зашто можеме одма да умреме. Без
кармата овде неможе да се живее. Поради тоа Учителот смее да
ја замрзне само отстранетата карма, така да човекот остане чист,
нешто од кармата сепак мора да остане, така да тој може и
понатаму да живее и да направи она што во својот живот мора
да направи. И после тоа е готово. Поради тоа тој може да отиде,
како поинаку би можел да се подигне? Дури и ако во овој живот
е чист, како чист? А што е со претходниот живот, разбирате?
П: Што е целта на вашата пракса?
У: Што е целта? Зар тоа не сум ви рекла? Да отпатуваш на
другата страна на овој свет, да стигнеш назат во Кралството
Господово, да ја Запознаеш својата итрина и уште во овој живот
да постанеш подобар човек.
П: Дали постои карма во сите светови?
У: Па, не во сите, само до Вториот Степен, Зашто нашиот ум,
нашиот мозок е компјутер, кој е “изработен” на ова Друго Ниво.
Ако го преминуваме целиот пат од многуте степени до
физичкиот степен, за да речеме, нешто би работале. Зарем не?
На пример и Учителот со Петтиот Степен се спуштал долу до
физичкиот свет. Тогаш морал да замине покрај Вториот Ниво,
да го земе тој компјутер и да го приклучи, за да во овој свет
работи. Како што нуркачот нурка во море. Тој мора да
припреми маска, кислород итн. Ако и самиот не изгледа смешно
- кога ќе ја стави маската и нуркачкото одело – знаете, тој
изгледа како жаба. Така и ние понекогаш изгледаме со тој
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компјутер и физичките недостатоци. Инаку сме апсолутно
фантастични. Исто така, ако сега мислите дека сте убави,
меѓутоа вие сте грди во споредба со она какви навистина сте,
поради целата опрема која мораме да ја носеме за да длабоко
нуркаме во овој свет и да работиме.
Нели, кога ќе го напуштеме Вториот Степен и се качуваме
према горе, тогаш нашиот компјутер мораме да го оставиме
тука, бидејќи тамо горе веќе не ни треба. Исто како и нуркачот
кој дошол до плажата и ја тргнал нуркачката маска и одело и
сега повторно изгледа како порано. Во ред? Добро.
П: Рековте дека на крајот на Другиот Свет, пред да почнеме да
се качиме, кармата мораме да ја оставиме зад нас. Да ја
избришеме или да ја исчистиме. Дали тоа се однесува на сета
карма од минатиот живот со кој сме дошле на овој свет?
У: Да, и затоа што не постои “компјутер” кој било што памти.
Ние имаме карма бидејќи го имаме тој компјутер, памет, мозок
кој е создаден да забележува секое искуство во овој физички
свет. Затоа го имаме. Тука забележуваме добро и лошо. Тоа го
нарекуваме карма. Што е тоа карма? Едноставни искуства,
добри и лоши, нашата реакциа, нашето научено искуство во
многу животи. И поради тоа што имаме тн. Совест знаеме дека
треба да правиме добро, а сепак правиме лошо. Поради тоа, тоа
го нарекуваме карма. А лошите работи не оптеретуваат како
ѓубре, или како роба; поради законот на земјината тежа не
влечат према долу, ни го отежнуваат патувањето према врвот.
Голем е бројот на моралните дисциплини, правилата, многу
обичаи и навики кај различити нации, кои не поврзуваат со тн.
прикажување на доброто и лошото, за гревовите и невиноста.
Во секојдневната соработка со луѓето од овој свет доживуваме
добро и лошо, грев и праведност, зависно од обичаите и
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навиките на одредени народи и народните закони. Ни
преминува во навика да така мислеме, да така работиме, криви
сме; тоа го правиме, лоши сме луѓе. И сето тоа овде е
забележано. Поради тоа се преселуваме и се врзуваме за овој
физички свет или за нешто повисок свет. Не доволно висок. Не
сме доволно слободни, доволно лесни, за да би можеле горе да
лебдееме. Поради сите тие прикажувања или предрасуди.
П: Дали при роѓањето ни е одредено, да во секој живот
постигнеме одреден степен?
У: Не, имаме слободна воља, да трчиме побавно или побрзо.
На пр.:кога во автомобилот "танкаме" сто литри бензин. Со тоа
можеме да возиме брзо или бавно и така побрзо да дојдеме до
целта, или да возиме полека, тоа зависи од нас.
П: Сакам да ве прашам, на кој степен се наоѓаат анѓелите?
У: На кој степен? Тоа зависи од врстата на анѓелите.
П: Анѓелите чувари.
У: А, анѓелите чувари можат да дојдат до Вториот Степен.
Анѓелите се под луѓето, помалку се успешни. Тие се тука да ни
служат.
П: И тие никогаш не достигнуваат повеќе.
У: Не, освен ако можат да постанат човечки суштества. Сите
тие многу им завидуваат на луѓето, бидејќи во луѓето е Господ.
Ги имаме сите можности да постанеме едно со Господа, а
анѓелите таа можност ја немаат. Се е тоа комплицирано. Ќе
зборуваме за тоа во една друга прилика.
Тие се создадени да ни користат, исто така постојат
различити врсти на анѓели. Нив Господ ги создадол за да ни
служат. И ние им требаме… Тие не мораат да одат понатаму. Но
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тие тоа би можеле. Понекогаш нешто се создава без можност да
се напредува.
На пример, во вашата куќа некои работи се создадени за
ваш комфор (удобност). Иако е тоа невероатно. На пример,
седите овде и можете да го приклучете и исклучете светлото во
целата куќа и во вртот, можете да ја приклучете и исклучете
телевизијата, тоа вие сте го измислиле за да ви служи. И тоа во
некои работи е повеќе супериорно него вие, бидејќи е тука и се
контролира, а вие тоа со својот труд не можете да го постигнете.
Но тоа не значи да е подобро од вас. Тоа е тука со единствена
намена за да ви служи. Но и ако е подобро од вас, тоа сепак не е.
Добро! Во ред. Компјутерот никогаш неможе да биде човечко
суштество.
П: Учителке Чинг Хаи, ова што ќе ве прашам сакам да го
знаам, бидејќи сега сме телесни. Дали е можно да сме паднале
после тоа што сме порано биле ослободени од ова тело? Дали
одсекогаш сме биле во ваква состојба или порано сме биле во
некоја подобра или баш во оваа состојба. Како може побрзо да
се напредува?
У: Да го напуштате телото и да напредувате? Да тоа е можно
кога знаеме како. Постојат многу разни методи и да се напушти
телото и да отидеме од овој свет. Некои не стигнуваат далеку
некои пак стигнуваат многу далеку, а некои доаѓаат до крај.
Према споредбите од различити истражувања кои ги правам од
својата младост. Иако од секогаш изгледам млада, тогаш,
знаете, навистина сум била млада. Оваа наша метода е најдобра,
да! Тоа не доведува најдалеку, најдалеку се до крај.
Постојат многу други методи, а кога ќе одлучите да ги
испробате, можете да одберете. На пазарот ги има многу: некои
водат во астралниот свет, некои и подалеку во Третиот или
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Четвртиот Свет, али малку ги има оние кои водат до Петтиот.
Нашата метода се состои во тоа да ве води до Петтиот Степен, а
после тоа сте слободни. Можете да одете сами. После тоа
можеме да се приклучеме на еден други божански аспект, после
Петтото Ниво, но тоа не е секогаш пријатно.
Секогаш сметаме “што повеќе, тоа подобро”; но, тоа не е
секогаш така. На пр. Да дојдеме во некоја прекрасна палата и
господарот да не повика во својата соба. Таму седиме, не части
со ладен пијалок, вкусно једење итн. И тогаш помислуваме да
би можеле да влеземе понатаму во куќата и да ја разгледаме.
После би можеле да влеземе во просториите за ѓубре и во
останатите слични простории. Тоа не е секогаш важно. Исто е и
со генераторот, знаете, доаѓаме до генераторот одма позади
куќата и таму не убива струја. Поради тоа не е секогаш
потребно или препоручливо да одиме понатаму, а ние тоа
можеме да го направиме едноставно само да доживесеме
авантура.
П: Ќе поставам две прашања. Прво е: Од кој свет доаѓа
сеќавањето на минатиот живот, ако човекот се сеќава на тоа? И
второ: Во каков однос се минатиот живот, сегашната карма и
сегашното разбирање. Дали се тие дел од “вишокот на
багажот“?
У: Да, да тие се тесно поврзани. Првото прашање беше од каде
доаѓа минатата карма? Сосема е сигурно дека можете да ги
читате белешките од минатиот живот. Да. А белешките од
минатиот живот, како што ви реков, потекнуваат од акаша
белешките. Да. А тоа е врста на библиотека во Вториот Свет,
која е отворена секому кој може таму да стигне. Не може секој
да стигне во библиотеката на Обединетите Нации и да влезе во
неа. Но јас на пр. тоа можам денеска, бидејќи сум овде повикана
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да одржам предавање. Зарем не? Не може секој да влезе ваму,
но вие можете бидејќи овде сте дома. Исто така кога ќе го
најдеме патот во Вториот Свет, ние сме во можност да го
читаме минатиот живот. Исто така, ако имаме пристап во
Првиот свет, барем во негови делови, тогаш можеме да видеме
нешто од минатиот живот на некоја личност. Но тоа не е
доволно високо и не е потполна белешка.
Каков е односот меѓу тоа искуство на минатиот живот и
сегашната карма? Можеме да речеме дека се тие искуства кои
сме ги стекнале, за да можеме да го совладаме сегашниот живот.
Тоа што сте го собрале во минатиот живот се применува во
сегашниот. На исти начин би можеле да ве уплашат многу
незгодни искуства од минатото, кога ќе забележете дека вашиот
живот е сличен на минатиот. На пр. да сте се во минатиот живот
лизнале на скалите и паднале, сосвен случајно во темница, дека
сте се тешко повредиле и никој не ви дошол во помош. И сега
кога слегувате по скалите, се плашите, нарочито кога се мрачни
и високи, вие се двоумете дали да тргнете понатаму или не. Или
да сте во минатиот живот веќе студирале и потполно сте го
испитале некое научно подрачје. Во овој живот тоа се уште би
ве интересирало. Тоа научно испитување се уште ве привлекува,
и покрај тоа што не сте научник. Нешто сте слично.
Поради тоа Моцарт бил гениј уште кога имал четири
години. Седнал за клавир и постанал славен. Се до сега, бил
гениј бидејќи вежбал во многу претходни животи, додека не
постанал мајстор, а тогаш умрел. Пред да го постигне врвот на
кариерата умрел и едноставно не бил задоволен да оди само
така да ја прекине кариерата, бидејќи ја сакал музиката. Поради
тоа се вратил назад и сето негово стекнато искуство од
претходниот музички талент му се вратил, бидејќи негова желба
е повторно да се врати, а била уште поголема откако умрел.
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Некои од тие луѓе научуваат многу за Астралниот Свет или
за Вториот Свет пред да се повторно родат во овој свет. Оттука
им е таа голема дарба за наука, музика, книжевност или некое
истражување, кои другите луѓе воопшто не ги разбираат, дури
не сонуваат дека можат да ги постигнат. Научиле, бидејќи ги
виделе.
Постоеат две врсти на учење во овој свет или во другата
страна на светот. Оние кои се надарени и одлични, како гении,
тие се специалисти од оној свет (Астрален свет) од Вториот, а
понекогаш и од Третиот Свет, ако одлучат да се вратат назад.
Тие се посебни т.н. гении.
П: Како изгледа Вашата инициација, како изгледа дневната
пракса?
У: Прво, тоа ништо не чини и не е одговорно, освен тоа што
би требале самите да се чувствувате одговорно, ако сакате
понатаму да напредувате. Така тоа се условите. Знаење пред тоа
не е потребно. Пред знаење за јога или некоја медитација не е
потребно. Но цел живот морате да се храните само
вегетаријански: без јајца; млеко и сирење може. Во ред е сето
тоа при што нема убивање.
Јајцата не се дозволени, бидејќи голем дел се работи за
убивање, дури и кога не се оплодени. Освен тоа привлекуваат
негативна енергија. Знаете, поради тоа оние кои се занимаваат
со црна и бела магија или следбениците "voodoo", т.н. вуду,
употребуваат јајца, да би со нивна помош од опседнатите
(маѓепсаните) луѓе извлечат духови. Го знаете тоа или не?
(Некои одговараат: “Да!“) Знаете? Тоа е добро. Така барем од
вас имам моментална потврда да разбирате, кога веќе немам
моментална просветленост. (смеење)
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За време на инициацијата се доживува Божја светлост и
звук. Музиката на духот не воздигнува во поголеми сфери на
свеста. Ќе го разберете вкусот на самадхи – длабокиот мир и
радост. И после тоа ќе продолжите да вежбате и дома ако ве
интересира тоа. Ако не ве интересира, тогаш не можам да ве
присилам и не ќе ви сметам повеќе. Ако сакате да одите
понатаму и да ви помогнам на тој пат, тогаш ќе продолжам. Ако
не сакате тогаш може вака, два и пол часа дневна медитација.
Станите рано, пред спиење медитирајте два часа, а во пладне
отприлика пола час. Кога не сум тука да ви зборувам, имате
еден час за ручек. За тоа време можете негде одвоено да
медитирате. Тоа е веќе еден час. А навечер уште еден или пола
час. Рано станите, еден час порано.
Средете го животот подобро, помалку гледајте телевизија,
помалку зборување и телефонирање, помалку новини и тогаш ќе
имате повеќе време. Да, имаме многу време но понекогаш го
трошиме бескорисно. Како да возиме автомобил во двориштето,
наместо до Лонг Исланд. Дали сте задоволни со овој одговор?
За вас нема повеќе услови, освен да вежбате до крај на животот.
И од ден во ден ќе осеќате подобрување и разни чуда во својот
живот – не зата што тоа го сакате. Тие во секој случај ќе ви се
случуваат. И тогаш навистина на земјава ќе го пробате небото,
ако тоа го сакате. Поради тоа стотини иљади мои ученици
постануваат мои следбеници уште многу години, бидејќи
доживуваат се подобри и подобри искуства, затоа што го сакаат
тоа и затоа што вежбаат.
П: Ве молам објаснете го карактерот на свеста?
У: Карактерот на свеста, добро. Тешко е да го објасниме но
вие можете да го употребите својот интелект за тоа да го
прикажете. Тоа е една врста итрина, како кога нешто знаете
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подобро него претходно, и разбирате многу повеќе од што сте
разбирале порано. Да, знаете нешто надвор од овој свет и нешто
во овој свет што не сте знале порано. Тоа е свест.
Исто така кога ја отворате таа свест или т.н. итрина, тогаш
ќе разберете кои сте и зашто сте овде и што постои надвор од
границата на овој свет. Постоат многу повеќе нивоа на свеста,
врсти на различити степени на разбирање, како кога човекот
завршува некоја школа. Што повеќе учи, повеќе знае, се до
дипломата.
Тешко е да се објаснува нешто така апстрактно, но сепак
сум го пробала. Тоа е една врста свесност. Свесноста може
тешко да се објасни. Кога ќе постигнеме различите нивои на
свеста, тогаш и вашата свесност е поинакава. Работите ги
гледате и осеќате поинакви. Се осечате апсолутно задоволни,
смирени и благословени. Грижите нестанале, а работите во
секојдневниот живот постануваат многу јасни. Во состојба сме
да се соочиме со животот и подобро да ги поднесеме
проблемите. Тоа веќе на телесното ниво ни дава предности. А
она што го осеќаме во себе – само на нас ни е познато. Тешко е
тие работи да се објаснат. Тоа е како кога ќе се ожениме со
девојка која ја сакаме и тоа што го осеќаме само ние го знаеме.
Никој не може да го осети наместо нас.
П: Почитувана Учителке, ви благодариме за погледот кои ни
го овозможивте. Ме интересира дали вие би сакале да се
обратите на она што се наоѓа во мојата совест. Зашто денеска
различни Учители ни овозможуваат да учеме така брзо она што
во минатото било толку тешко? Можете ли нешто да ни речете
за тоа?
У: Да, нормално. Денеска комуникацијата е подобра. Така
знаеме многу повеќе за Учителите, не е вистина да Учителите во
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историјата не постоеле, или да не било можно до нив да се
дојде. Точно е, секако дека се одредени Учители попристапни.
Све зависи од нивниот избор, од неговата спремност да дава или
од неговата блискост со луѓето. Али во секое време има еден,
два, три, четири, пет Учители. Зависно од потребите на времето.
Денеска сме свесни дека постојат толку Учители, можеби
Учители на различити степени, бидејќи сме денеска во можност
да располагаме со разни медии: телевизија, радио и книги кои се
штампаат во милиони примероци во кратко време.
Во минатите времиња кога сме сакале да штампаме некоја
книга, прво сме морале да исечеме стабло, потоа да го
обработиме со примитивни секири, кои покасно се распаднале и
не можеле да се употребуваат, после тоа со камен и други
алатки дрвото се обработувало, за на крај да се оцртува еден по
еден збор. Да се пренесе една збирка на Библија, била потребна
цела колона на големи камиони. Така знаеме за многу Учители.
Да, среќни сме и многу е добро да имате – можете да
купете, да изберете, тоа што го, сакате. Поради тоа никој не
може да ве лаже и да ви рече: "Јас сум најдобар." Да, вие можете
да разликувате и со својата итрина и интелигенција да одлучете:
"Овој изгледа грозно". "А овој - грдо". (смеење)
П: Бидејќи зборувате за купување, дали вие би иницирале
некого, кого веќе го иницирал некој други Учител?
У: Тоа би го направила ако тој човек верува дека јас ќе го
донесам до повисок степен. Во спротивно е подобро да останат
кај својот Учител, ако човекот чувствува блискост и верба
према него. Ако верувате дека е вашиот Учител најдобар, тогаш
немојте да го менувате. Ако се уште се двоумете и уште не сте
доживеале Светлина и Звук за кои зборувам, тогаш би требале
да пробате. Да, Светлоста и Звукот се стандардни мерки за
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правиот Учител. Иако тој не е во можност да ви даде на момент
Светло или Звук, тогаш не е прави Учител, жал ми е. Патот
према небото е опремен со Звук и Светло.
Исто како кога нуркате, морате да бидете опремени со
маска за кислород и др. Постојат различни опреми за различни
намени. Поради тоа на Светите ги гледаме со ауреола. Тоа е тоа
светло. Кога ја применувате оваа метода, вие ослободувате иста
Светлост, која е забележана на сликите Исус со аура и луѓето
можат да ја видат. Ако е човекот духовен тогаш може да ја види
вашата светлост. Поради тоа и Исус е нацртан со ауреола, како и
Буда кој е опколен со светлост. Можеме да ги видеме и
учениците, практикантите на високиот степен со таа Светлост,
ако сме за тоа отворени. (Учителка покажува во своето чело)
Многу луѓе се во можност тоа да го видат. Дали тоа некој од
присутниве го видел? Да? Што сте вие виделе?
П: Па, можам да видам аури, аури ...
У: Да, аурите се поинакви од Светлоста. Аурите се со разни
бои, понекогаш црни, понекогаш боја на кафе, а понекогаш
жолта или црвена. Тоа зависи од темпераментот во одреден
период. Но кога ќе видеме човек со јака духовна аура, знаеме
дека е тоа нешто друго. Дали е така?
П: Немам некое право прашање, меѓутоа јас сакав само да
речам дека некое време сум применувала раја-јогу. И мислам
дека сум видела аури. Но во тоа време, за тоа не сум многу
знаела, разбирала.
У: А сега веќе не ја гледате? Ја гледате само понекогаш?
П: Не,сега повеќе не медитирам.
У: Аха. Затоа сте ја изгубиле силата. Би требало повторно да
медитирате. Ако се уште верувате во тој пат тогаш треба да
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медитирате. Тоа ќе ви помогне до еден одреден степен. Не ќе ви
штети. Добро?
П: Во вашата книга сум прочитала дека постојат пет правила.
Кога е човек инициран, мора ли тогаш да живее придржувајќи
се на тие пет правила?
У: Да, да, да. Тоа се законите на вселената.
П: Не го разбирам оној дел за погрешното сексуално
однесување.
У: Тоа значи ако имате маж, не смеете да размислувате за
некој други маж. (смеење) Тоа е многу едноставно. Живеете
едноставен живот, без компликации и карачки поради
чувствата. Да, тоа ги навредува чувствата на другите луѓе. Не
смеме да штетиме на другите луѓе, дури ни емоционално. Тоа е
поради тоа. Да пробаме да ги избегнеме кавгите, емоционалните
маки, физички и ментални – со секого, нарочито со оние кои ги
сакаме, тоа е се.
Ако веќе некого имате, не кажувајте му ништо за другиот.
Повеќе ќе болува ако му кажете. Полека и тивко завршете со
него и не признавајте ништо. Бидејќи луѓето понекогаш мислат
кога имаат љубовна афера, треба одма да отидат дома и да му
признаат на мажот или на својата жена, и да е тоа добро и
поштено. Тоа е глупо. Тоа не е добро. Веќе е направена грешка,
зашто дома да донесеме ѓубре да и другите малку "уживаат"?
Ако партнерот за тоа не знае не ќе биде повреден. Вистината
боли. Поради тоа треба да пробаме да го решиме проблемот и
повеќе тоа да не го правиме. Подобро е за тоа да не зборуваме
со партнерот, бидејќи тоа му носи бол.
П: Приметив дека многуте спиритуални Учители се духовити.
Каков е односот меѓу хуморот и духовните вежби?
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У: Мислам дека се тие едноставно среќни и опуштени, без
грижи на срцето. И можат да се смеат на свој и на нечии рачун;
да се смеат на смешните работи во животот, на работите кои
другите луѓе ги сфаќаат многу сериозно и кои ги оспоруваат.
После краткото практицирање постануваме послободни,
ништо повеќе не разбираме така сериозно. Ако утре умреме, ќе
умреме; ако сме живи, ќе живееме. Ако сме се изгубиле,
изгубивме; ако имаме се тогаш имаме. После просветлувањето
постануваме итри и способни да во секоја ситуација паземе на
себе. Поради тоа не ни е повеќе страв од ништо. Го губеме
стравот и тежината. Поради тоа постануваме опуштени, се
осеќаме слободни од овој свет. Што да добиеме или изгубеме,
тоа не ни значи ништо. Ако многу добиеме, тоа само им користи
на другите бидејќи ние даваме; или тоа им користи на оние кои
ги сакаме. Инаку себе си и својот живот не го сметаме толку
важен, да минуваме низ сите борби и маки како би го сочувале.
Ако го сочуваме, тогаш е во ред. Тоа не значи по цел ден да
седиме на креветот со шајки и медитираме. Но ние работиме.
Јас на пр. се уште работам. Цртам и работам рачни работи
за да заработам за живот. Од никого не сакам да добивам прилог
во пари. Но јас доволно заработувам за да можам и на други да
им помагам. Можам да ги помагам на бегалците, жртвите на
катастрофите итн. Зашто да не работиме? Кога имаме голем
талент и големи способности, животот ни е толку лесен после
просветлувањето, така да повеќе не се грижеме за ништо.
Едноставно се опуштаме. Од тоа тогаш настанува осет за хумор.
Мислам дека е тоа така.
Дали вие сметате да сум духовита? (Од публиката: "Да."
Смеење и аплауз) Тогаш можеби и јас сум таков Учител, зарем
не? (смеење) Да се надеваме поради вас дека е тоа така, да не
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морате да седите два часа овде слушајќи непросветлена личност
и да губете време.
П: Прашањата кои како трагачи на душата, секогаш
поставуваме слушаме теории и раскази, така би сакала да знам
што вие кажувате за тоа. Првото гласи: Кои сме ние? Кој сум
јас? И како сум дошла во ситуација да се вратам дома? Зашто
сум го оставила својот дом, зашто е важно повторно да се
вратам дома? И вие за тоа зборувате, за враќањето во Петтото
Царство, и да не е потребно да човекот оди понатаму. Но ако
постои нешто повеќе од тоа, во што е смислата на сето тоа?
Какви врски има тоа со мене, ако не е потребно таму да се
вратам?
У: Сега постанува радосно. (смеење и аплауз) Добро.
Прашајте "Кој сум јас?" можеш да поставеш едно прашање на
Зен-учителот кои во државата Њу Јорк ги има доволно. Можеш
едноставно да ги побараш во телефонскиот именик и да
одбереш некого. (смеење) Во тоа не сум стручњак.
И второ прашање "Зашто сте тука?" Можеби зато што тука
ви се допаѓа. Кој поинаку може да не присили да бидеме тука,
кога сме ние Господови деца. Таканаречена Господова деца се
како и Господ сам. Зарем не? Принцот е сличен на кралот,
повеќе или помалку или пак на идниот крал. И поради тоа ќе
биде таму каде сака да биде, таму каде му се допаѓа. Во секој
случај, на нас самите ни е дозволено да слободно одлучеме,
сакаме ли да бидеме на небото или на друго место, и сами да
испробаме. Веројатно вие пред многу години сте одбрале да на
почетокот бидете тука за да би нешто научеле, да доживеете
авантура или нешто ежовито. Некои луѓе сакаат ежовито
искуство.
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Принцот, на пример, може да остане во дворецот, но може
и да лута низ прашумата, бидејќи можеби со задоволство ја
истражува природата. Тоа може да биде да речеме така. Може
да биде и да ни е многу досадно, досадно на небото, бидејќи се
веќе било спремно и послужено до нашите врати и да самите
ние сме сакале за себе да направиме нешто. Како на пр. во
кралското домаќинство: понекогаш кралевите посакуваат сами
да куваат и да ја испратат послугата од кујната. И после сите се
извалкани од кечапот и маслото, али тие тоа го сакаат. Не
доликува на кралско, но тие сакаат.
На пр. имам луѓе кои ме возат. Било каде да одам секогаш
наоѓам луѓе кои со задоволство ме возат. Но понекогаш и сама
посакувам да возам. Се возам на својот мал велосипед со три
тркала, електрични, без испуштање на плин – десет километри
на час. Со задоволство го возам. Затоа што било каде да појдам
луѓето ме приметуваат и така понекогаш посакувам да отидам
некаде кај што никој не ме познава. Многу сум осетлива освен
кога морам да држам предавања, бидејќи тоа постанува една
врста на обврска, откога луѓето ме откриле и направиле позната,
неможам често да побегнам, но понекогаш тоа и го правам,
знаете, на два или три месеци. Како размажена жена која го
остава на супругот. Тоа е мој избор.
И можеби сте во еден момент одлучиле, некое време да
останете овде. Или пак сега е време сакате да одите, бидејќи на
овој свет доволно сте научиле и чувствувате да нема веќе ништо
што сакате да научете и да сте уморни од патување. Сакате да се
одморите. Одете дома и како прво одморете се. И тогаш ќе
видете сакате ли уште еднаш да тргнете на едно авантуристичко
патување или не. Тоа е се што сега можам да ви речам.
А зашто морате да се вратете дома? И зашто Петти, а не
Шести Свет? Тоа е препуштено на вас. После Петтиот Степен
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можете да одите каде ќе посакате. Постои уште многу нивоа над
него. Но неутрално е и попријатно е да останеш овде. Некако е
пренапорно горе. На некое време можете да отидете таму, ако не
сакате да се одморите.
На пр. вашата куќа е убава, но постоеат други делови на
куќата кои се наменети за одмор, но вие не сакате таму да се
одмарате за секогаш, иако тоа е позади вашата куќа. Има поглед
на брег кои е висок и убав, но тоа не е место за одмор. Или
просторија каде се наоѓа генераторот во вашата куќа – таму е
бучно, врело и опасно. Таму не сакате да бидете, иаку тоа е
многу корисно за вашата куќа. Тоа е се.
Постојат многу Господови аспекти кои не можеме да ги
замислеме. Секогаш размислуваме да со секое ново ниво се
зголемува и количина на љубов. Но постојат разни врсти на
љубов. Постои силна љубов, јака љубов, нежна љубов и
неутрална. Со склад на тоа колку можеме да поднесеме, Господ
ќе ни даде различни нивоа на љубовта. Точно. Различни нивоа
ни даваат различни степени на Божја љубов. Но понекогаш таа е
прејака и се чувствуваме распарчени.
П: Околу себе гледам толку уништувања – уништување на
околината. Суровост према животните. Се прашувам, како вие
тоа го гледате и што им предлагате на луѓето кои на
спиритуален начин пробаат да се ослободат од овој свет, за да
полесно излезат на крај со својата околина и со сите тие
уништувања кои се случуваат околу нив? И дали верувате дека
ни е доволно да излеземе од овој свет за да разбереме што
оставаме зад себе, или сметате да ние на оваа равнина сме
принудени да ја ублажеме маката? И дали тоа ќе помогне?
У: Ќе помогне. Сака. Барем на нас, на нашата совест, да
осетеме да сме направиле многу повеќе што сме можеле да ја
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ублажиме маката на нашите најблиски. Јас тоа исто така го
работам. Било што да ме замолите, тоа ќе го направам. Тоа сум
го работала, тоа работам и ќе го работам.
Веќе сум ви рекла да нашите финанциски средства одат за
разни организации, понекогаш и во разни земји кога се
случуваат катастрофи. И не сакам да се фалам со тоа, но бидејќи
прашавте и поради пример, минатата година сме помогнале на
Филипини после вулканската ерупција на планината Пинатубо.
Им помагавме на жртвите од поплави од Ау Лаца, во Кина итн.
И сега пробаме да им помогнеме на избеглиците од Ау Лаца,
заедно со Обединетите Нации. Но пробаме да им помогнеме со
парична подршка, а ќе можеме да ги преселиме, кога ќе добиеме
за тоа согласност од UN – со нивна благослов.
Да, работиме се што вие барате и бидејќи сме тука, можеме
во онаа мера во кои се нашите можности, да ја чистиме нашата
околина. Поради тоа им помагаме на оние кои се мачат и го
подржуваме моралниот стандард на светот, духовно како и
физички. Да. Бидејќи некои луѓе не сакаат да ја земат мојата
спиритуалност. Ја сакаат само физичката помош, поради тоа
физички им помагаме. Тоа е она што работиме и поради тоа
мораме да заработуваме пари. Поради тоа не сакам да живеам
од донации.
Сите мои редовници и мои ученици мораат да работат како
и вие. А без обзир на тоа, уште помагаме и духовно, им
помагаме на оние кои се мачат во светот, помагаме да ги
смалеме маките на светот. Тоа мораме да го правиме. Тоа не
значи дека цел ден треба да го проведеме во самадхи и да
уживаме. Тоа е многу себичен Буда (просветлено суштество).
Таквиот не го сакаме овде.(смеење)
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П: Зборувате за едно ниво на кое постануваме свесни да
располагаме со моќтта, која потекнува од таа свесност. Што ако
е човекот свесен за таа моќ, не знае дали ја има, но е свесен за
тоа? Можеби се чуствува како вас. Како им тогаш пријдува или
не им пријдува? Ако не може да им пријде, како тогаш не
постанува нестрплив према она што му се секојдневно случува?
Кога гледаме дека се околу нас оди по својот пат и знаеме да
треба само да се молиме или да работиме нешто друго за да
пронајдеме едно подобро и побрзо решение? Што значи тоа,
како некој да му се приближува со благослов да се добро
заврши. Разбирате ли што мислам?
У: Разбирам, разбирам. Вие мислете, ако имаме моќ да ги
менуваме работите, ако се оди бавно и бирократски, може ли
тогаш да бидеме стрпливи сето тоа да го издржиме. Зарем не?
Или само да се молиме или да правиме некакви маѓии или да го
испружеме прстот и да го стиснеме тоа. Зарем не? Не, јас имам
стрпливост бидејќи ние мораме да работиме и да одиме во чекор
со овој свет за да не настане хаос. Да.
На пр. некое дете не може да трчи. И само поради тоа што
ви се брза или сакате да потрчате не ќе го оставете детето да се
сопне и да падне. Меѓутоа мораме да бидеме стрпливи. Иако
имаме сила да побрзаме, мораме да одиме покрај детето. Да. И
јас сум поради тоа исто понекогаш фрустрирана и нестрплива,
али и самата морам да вежбам стрпливост. Поради тоа морам да
одам од еден до други преседник и да го молам за помош за
бегалците, иако сакаме да ги ставеме на располагање нашите
финанциски средства. Би дале се што имаме, сите милиони,
дури и милијарди долари, мораме да заминеме низ таа
бирокрација. Дајте му Цезару, Цезарово.
Не би ја тресела главата или пак опирала со прстот во UN
за да ги поттикнам да реагираат. Не, не, кога на овој свет
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употребуваме психичка сила, маѓија, тогаш предизвикуваме
катастрофи. Се мора да оди по својот пат. Но ние можеме да ја
зголемеме свеста на луѓето со помош на душевното зацелување,
со помош на духовната итрина и разбирање. Да им пренесеме
знаење, да сакаат тоа да го направат, да сакаат заедно да
работат. Тоа е најдобар пат, а не применувањето на магичната
моќ. Јас ни во кој аспект на животот намерно не употребувам
магична моќ. Но чудата сами се случуваат кај оние кои
практикуваат духовни вежби. Тоа е природно, али не се случува
намерно, само ништо не правите на сила. Да, тоа не е добро.
Детето се уште не може да трчи. Во ред? Дали сте задоволни со
мојот одговор?
Ако моите одговори не ве задоволуваат, кажете, така да
можам подобро да ги објаснам. Но знам дека сте вие многу
интелегентни, бидејќи сте најодбрани и најинтелегентни луѓе од
сите народи. Поради тоа не ќе ви објаснувам во целост.
Добро е да постојат Обединети народи, морам тоа да го
речам. Да, да. На тој начин одбегнуваме многу војни и нереди
во светот, дури кога не можеме да ги одбегнеме во целост. Но
прочитав во вашата книга за Обединети нации. Сите ние сме
обединети народи. И пратив нешто од работата на Обединетите
Нации. И морам да ги пофалам за нивните настојувања и
нивните успешни спасување на заточениците кога никој повеќе
не можел да помогне, кога целата светска моќ била без дејства, а
еден чиновник на Обединетите Нации во тоа успел. Да и многу
работи, како што се катастрофите и избегличките проблеми.
Сум чула дека сте вие должни за околу 12 милиони
избеглици. Зарем не? Тоа е многу работа, ратовите и се друго.
За тоа е добро што постојат Обединетите Нации. Да, многу е
добро.
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П: Учителке Чинг Хаи, ви благодарам што својата итрина ја
делете со нас. Имам едно прашање. Се однесува на демографска
експлозија и проблемите кои настануваат со неа, а тоа се
уништувањето на човековата околина и порастот на
прехрамбените проблеми. Дали сакате нешто да кажете во врска
со демографската експлозија? Дали е тоа кармата на светот?
Или тоа во иднината ќе создаде одредена карма?
У: Па, да има повеќе луѓе на овој свет,исто така е добро.
Зашто да не? Малку поголема гужва, бука и повеќе забава.
Зарем не? (смеење) Не сме на вистина пренаселени. Само не се
населуваме подеднакво секаде. Луѓето се гураат во некои
подрачја во светот и не сакаат да одат на други места. Тоа е се.
Постојат голема подрачја на недодирната природа, кои никогаш
не се користени. Многу недодирнати острови, многу гори, каде
има зелени шуми и друго. Да, луѓето се собираат во Њу Јорк на
пр. (смеење) бидејќи овде е поинтересно. Бидејќи ако е некоја
влада или било која влада во состојба да отвори работни места,
индустрија и разни можности на вработување на разни места,
тогаш луѓето би оделе таму да работат. Тие се гураат на некои
места бидејќи е таму полесно да се најде работа и сигурност
која и на тие други места би била сигурност и можност за
вработување, луѓето би оделе таму. Тие бараат сигурност, извор
на средства за живот. Тоа е сосвен природно.
Поради тоа не мораме да се плашиме од пренаселување. Би
требало на луѓето да им се осигура можност за вработување,
живеалиште и сигурност. Тогаш секаде би било еднакво.
Никогаш не би било пренаселено.
Што се однесува на вашето прашање во врска со исхраната,
тоа вие треба подобро да го знаете. Бидејќи во Америка многу
се знае за тоа како да се сочува светот. Вегетаријанска исхрана е
еден од најдобрите начини да се сочуваат светските ресурси, да
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се исхрани целото човештво. Бидејќи ние трошиме многу
вегетаријанска
храна,
енергија,
електрична
енергија,
медицински средства за да ги одгледаме животните. А со сето
тоа директно може да се исхрани човечанството. Многу земји од
третиот свет продаваат вегетаријанска храна богата со
белковини по многу ниски цени. Но тоа не им помага на другите
народи во светот. Ако храната подеднакво ја поделиме, а во тоа
ќе помогне и вегетаријанската исхрана, не само за нас, не само
за животните, туку и за целиот свет.
Во едно научно списание пишуваше кога би сите биле
вегетаријанци, на светов не би имало повеќе гладни. Тоа мораме
само да го организираме. Познавам личност која може оризот да
го преработи во јадење, дури и во млеко. Сум зборувала за тоа.
Тој кажува дека на тоа потрошил околу 300000 долари, и со тоа
може да исхрани 600000 луѓе во Цејлон – сиромашни,
недоволно исхранети, мајки итн. Тоа било фантастично. Бидејќи
во многу делови на светов расипувачки се однесуваме према
природните ресурси, не е вистина да немаме доволно. Господ не
ќе не ставел ваму да умреме од глад. Меѓутоа, сами се
изгладуваме.
Поради тоа мораме одново да размислеме, да се
организираме, а тоа бара благослов на владите од многу народи.
Мораат да не благословат со своето апсолутно почитување,
чистота, дигнитет и со желба да им служат на другите луѓе, а не
сами себе си. Со благослов на владите од сите тие земји, не би
имале повеќе никакви проблеми.
Ни требаат само добри владари, добра економска
организација, талентирани управители и поштена влада. Но тоа
може брзо да се спроведе, ако многу луѓе или поголем број
постигне духовност. Тогаш ја познаваат дисциплината и
правилата. Тогаш знаат како да бидат поштени и чисти, како да
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ја употребуваат својата итрина. Тогаш можат да измислат начин
да нешто направат и нашите животи одново да ги организираат.
П: Изгледа да е тоа многу тешко, бидејќи како гледам, како
разбирам, голем дел на нашите денешни тешкотии во заштитата
на човечката околина потекнуваат од зголемувањето на
потребите на становништвото, за живеалиште, за станови и
начинот на живеење во 20-от век, како сакаме да живееме.
На пр. бразилските прашуми. Таму се уништуваат шумите.
Се сечат дрвата и тоа причинува поплави. А и тоа е поврзано со
проблемот на пренаселување.
У: Секако сите работи на овој свет меѓусобно се поврзани. А
единствено решение да се реши проблемот е да се решава од
коренот, а не од гранките. А коренот е духовна стабилност.
Разбирате? (аплауз)
И поради тоа мораме да пробаме да ја пренесеме духовната
вест во целиот свет; тоа што знаеме и да ја одржуваме духовната
дисциплина. Тоа на луѓето им фали. Во ред е човекот да се
"спои" на електрична машина со светла и бучна музика за да го
постигле samadhi. Но кога немате морална дисциплина, вашата
сила понекогаш се применува за лоши намени. Не можете тоа да
го контролирате.
Поради тоа во оваа група прво луѓето ги научуваме за
правилата. Правилата се важни. Мораме да знаеме каде одиме и
да управуваме со својата сила. Сила без љубов, без сочуство, без
право разбирање на моралните вредности, од тоа нема корист.
Тоа постанува црна маѓиа – злоупотреба. Од таму доаѓа црната
маѓиа. Поради тоа полесно е да се просветли, а тешко е тоа да се
задржи. Ако на нашиот пат не сте навистина дисциплинирани и
морално опремени, Учителот ќе ви одземе нешто од вашата моќ.
За да неможете да ја злоупотребете и да направете нешто лошо
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на заедницата. Тоа е разликата. Учителот има контрола. Моќтта
на Учителот, Моќтта на Учителот. Добро?
Многу сум среќна поради вашите паметни прашања. Многу
паметни.
Луѓето тоа го работат бидејќи не се доволно итри, знаете,
како што ја уништаваат земјата, како што вие рековте, или кога
работат нешто поради недостасување на итрината. Да, коренот е
итрина, духовна пракса. Бидете просветлени.
Ви благодарам на вниманието. Ви посакувам се најубаво.
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"Меѓутоа иницијациата и не е инициациа... вие
едноставно ќе дојдете и ќе дозволете да ви помогнаМ да
сами себе си помогнете. Не дојдов тука да ве направам
ученици... Јас сум овде да ви помогнам да постанете
Учители. "
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

"Секој веќе знае како треба да медитира, но содржината
на вашата медитација е погрешна. Некои луѓе
медитираат за убави девојки, некои за пари, а некои за
работа. Секој пат кога ќе посветете потребно внимание
на една работа, со целото срце, тоа е медитација. Јас
посветувам внимание само на внатрешната сила
сочуство, љубов и Божја Милост"
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~

"Инициација преставува почеток на новиот живот во
новото општество. Тоа значи дека Учителот ве примил
да постанете едно од суштествата во кругот на
светите. Тогаш повеќе не сте обично суштество, вие сте
возвишени. Во старо време тоа го нарекувале 'Крстење'
или 'Пронаоѓање засолништво во Учителот'"
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
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Инициација: Метода Quan
Yin (Куан Јин)

С

овршената Учителка Чинг Хаи ги иницира искрените
трагачи кои сакаат да дојдат до вистината во Quan Yin
методата. Кинески поим "Quan Yin" значи
контемплација на звучните вибрации. Методата
вклучува медитација на внатрешната светлина и внатрешниот
звук. Тие внатрешни доживувања се многу пати опишувани во
духовните книги на сите светски религии од секогаш.
На пр. христианската Библија вели: На почетокот беше збор,
зборот беше кај Господа – и зборот беше Господ. (Иван, 1:1)
Тој збор е внатрешен звук. Наречено е: Логос, Shabd, Таг,
звучна струја, Наам или небесна музика. Учителката Чинг Хаи
вели: Тој вибрира во се што е живо и го одржува целиот
свемир. Таа внатрешна мелодија може да ги излечи сите
рани да ги исполни сите желби и да ја згасни секоја световна
жед. Таа е сета моќ и сета љубов. Тоа е така бидејќи ние сме
од тој Звук, додирот со тој звук ни носи мир и задоволство во
нашето срце. После слушањето на тој звук, нашето
суштество се менува, како и нашиот целосен поглед на
животот кој постанува подобар.
Внатрешната Светлост, Божје Светло баш таа светлост на која
се мисли во зборот "просветлување". Нејзината сила може да
одигрува од нежен жар до сјај од многу милиони сонца. Низ
внатрешниот Звук и Светлост доаѓаме до разбирањето на
Господа.
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Инициацијата во методата Quan Yin не е езотеричен ритуал или
церемонија на преминот во нова религија. За време на
инициацијата се добиваат посебни упатства во медитациата, за
внатрешниот Звук и Светлост, а Учителката Чинг Хаи
проведува "Духовни пренос". Тој први вкус на Господовата
присутност се води во тишина. Учителката Чинг Хаи не мора да
биде физички присутна, да ви ја отвори таа "врата". Тој Пренос
е најважен дел на методата. Самите техники многу малу ќе ви
помогнат без присуството на Милоста на Учителката.
Поради тоа можете одма уште во текот на иницијациата, да го
чуете внатрешниот Звук и да го видете внатрешното Светло, тој
случај понекогаш се опишува како "неочекувано" или "блиско"
просветлување.
Учителката Чинг Хаи за инициација прима луѓе од сите религии
и од сите краеви. Не морате да ја менувате сегашната религија
или системот на верување. Не морате да се приклучете на некоја
организација или да соделувате во нешто, што не одговара на
вашиот сегашен животен стил. Меѓутоа, ќе бидете повикани да
бидете вегетаријанци. Да се придржувате на вегетаријанска
исхрана до крајот на животот, важен услов е за примање на
иницијациа.
Иницијациа е без плачање.
Дневното применување на Quan Yin методата на медитација и
придржувањето на "Петте правила" се единствено барање на кое
треба да се придржува после иницијациата. Правилата се
патокази кои ви помагаат да не се повредете или да не
повредете некое друго живо суштество. Таквата пракса ќе го
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разбуди и зајакне вашето иницијално доживување на
просветленоста и ќе ви овозможи на крајот да го постигнете
највисокиот степен на просветлување или Buddhi. Без
секојдневното применување сигурно во целост ќе го заборавете
своето просветление и ќе се вратете на минатиот степен на
свеста.
Целта на Учителката Чинг Хаи е да не научи да бидеме самите
себе си доволно. Поради тоа таа ја применува методата која
секој може да ја практицира, без ничија помош или некакви
материјални потреби. Таа не бара никакви обожаватели,
следбеници, ученици или создавање на организација со редовно
плачање на чланарина. Таа не прима пари, поклони, а пред неа
никој не паѓа на колена, така да тоа не треба ниту да и се
понудува.
Таа ќе ја прифати вашата искреност во секојдневниот живот и
практикувањето на медитацијата да се приближете до светото.
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Пет правила
1. Воздржи се од убивање на суштества кои имаат чувства. *
2. Воздржи се од зборување не вистини (лагање).
3. Воздржи се од земања онеа што не ти е дадено.
4. Воздржи се од прељуб (сексуално непочитување)
5. Воздржи се од земање штетни материи

* Под придржување на тие правила се подразбира и
вегетаријанска, т.е. млечна (лакто) вегетаријанска исхрана.
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"Потполно божанствена личност е и потполно човечко
суштество. Потполно човечко суштество е потполно
божанско. Сега сме пола човечко суштество. Понекогаш
се предомислуваме и правиме работи со его. Не веруваме
дека е Господ тој кој го прави тоа за нашето уживање и
доживување. Ние го одвојуваме гревот од поштеното,
ние од се правиме проблеми и по своите критерии судиме
за себе си и на другите луѓе. Ние се мачиме поради своите
ограничени разбирања за она што Господ треба да
работи. Разбирате? Меѓутоа Господ е во нас и ние го
ограничуваме. Ние сакаме да уживаме и да играме, но не
знаеме како. Им зборуваме на другите 'Но ти тоа не
треба да го работиш.' А за себе: 'Тоа не смеам да го
правам, а ни ова не смеам да го правам. Зашто да бидам
вегетаријанец?' Да! Знам. Јас сум вегетаријанец бидејќи
Господ од мене тоа го сака."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
"Кога сме чисти во своите дела, во мислите и зборовите,
дури и на момент, сте божанства, бог и анѓелите чувари
ќе не чуваат. Во тој момент целата вселена ни припаѓа и
не подржува, престолницата не чека да со неа владееме."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
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Зашто луѓето мораат да
бидат вегетаријанци

Д

оживотно придржување на вегетаријанска или млечна
(лакто) вегетаријанска исхрана е предуслов за
иницијациа во Quan Yin методата. Храната
произведена од растителните извори и млечните производи се
дозволени во таа врста на исхрана, а сите други намирници од
животинско потекло со тоа и јајцата не смеат да се конзумираат.
Многу причини има за тоа, а најважната доаѓа од првата
заповед, која вели мораме да се воздржеме од убивање на
суштества кои имаат чувства, а гласи: Не убивај!
Одтргни се од убивање или повредување на живите суштества,
од очигледна корист е за нив. Помалку е очигледно да
одгргнувањето од повредување на живи суштества е корисно за
нас. Зошто? Поради законот на кармата: Како сееш, така ќе и
жнееш. Ако убиваш или ги поттиткнуваш другите да убиват за
тебе, за да ја задоволиш својата желба за месо, ти се изложуваш
на кармичното задолжување и тоа еднаш мора да се плати.
Така е во правата смисла на зборот вегетаријанската исхрана е
дар кои си го даваме самите себе си. Подобро се чувствуваме,
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квалитетот на нашиот живот е подобар, а нашиот кармички долг
се смалува, ни се понудува влез во подобрите небесни сфери на
внатрешното искуство. Тоа е многу вредно за мала цена која
мораме да ја платиме!
Духовните аргументи за престанување на конзумација на месо
за некои луѓе се доволни, но постојат други важни причини
поради кои треба да бидеме вегетаријанец. Сите тие причини
имаат свое длабоко оправдание. Тие се поврзани со прашањата
на здравјето и исхраната, екологијата, заштитата на околината,
етиката, маките на животните и гладот на светот.

ЗДРАВЈЕ

И ИСХРАНА

Испитувањата на човечката еволуција докажала дека нашите
претци биле вегетаријанци. структурата на човечкото тело не
одговара за исхрана со месо. Тоа е прикажано во есејот од
компаративна анатомија од авторот др. Г.С. Хунтинген од
универзитетот Колумбиа. Тој рекол дека месојадите имаат
кратки, мали и широки црева. Нивното дебело црево е
карактеристично многу равно и мазно. Наспроти нив оние кои
се хранат со растенија имаат долго тенко црево и долго дебело
црево. Поради малиот содржај на влакна и големата густоча на
белковини во месото, тоа не мора долго да се вари; поради тоа
цревата на месојадите се пократки од цревато на суштествата
кои јадат растенија.
Луѓето, како и другите суштества кои јадат растенија, имаат
долго тенко и дебело црево. Човечките црева се долги од
прилика 8,5 м. Танкото црево е свиткано многу пати, а неговата
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површина не е мазна, туку е набрана. Поради тоа што е подолго
од цревата на месојад, месото во нашите црева останува долго
време. Во склад со тоа, тоа гние и создава отрови. Тие отрови
често пати се причина за рак на цревата, а тие го зголемуваат
оптеретувањето на црниот дроб, кој е во функција за
прочистување на отровите. Тоа може да причини цироза и рак
на црниот дроб.
Месото содржи многу белковини, урокиназа и мокрачна
киселина, која уште повеќе ги оптеретува и може да ја оштети
функцијата на бубрезите. Секоја фунта (453.59 г) телечка
шницла содржи 14 грама белковина урокиназа. Ако живи клетки
ставиме во течност од белковина урокиназа, нивниот
метаболизам се дегенерира (поремети). А на месото му фали
целулоза или влакна, што лесно може да донесе до затвор
(капс). Познато е дека затворот (недостаток на столица) може да
дојде до рак на ректумот (завршниот дел од дебелото црево)
или хемороиди.
Холестерол и заситените масти исто така можат да
предизвикаат
кардиоваскуларни
потешкотии.
Кардиоваскуларните тешкотии се еден од најчестите поводи за
смртта во САД и Формоза.
Ракот е втор повод на смртта. Експериментите покажуваат дека
во текот на припремата, печење на месо и роштилање, настанува
една хемиска супстанција (метилколантрен), која е многу
канцерогена. Кај глувците на кои им се дава така припремено
месо, набрзо ќе се појават тумори, како што се тумор на
коските, леухемија, карцином на желудец и др.
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Испитувањата покажале дека кај малите глувци, кои ги доеле
женки со тумор на дојки, исто така се развил тумор. Кога
човечките канцерозни клетки со инекција ги внесеме во
животните и кај нив ќе се развие карцином. Ако месото доаѓа од
животните кои болувале од карцином и ни ги внесувме во
нашиот организам, тогаш се големи шансите да и ние оболиме.
Голем број на луѓе мислат дека месото е чисто и сигурно,
бидејќи во месарниците се спроведуваат санитарни мерки.
Едноставно има премногу стока: свињи, живина итн. Кои
дневно се убиваат, а да можат да се прегледат. Многу е тешко да
се контролира секое парче месо, дали има карцином или не, а не
да се прегледа секое животно поединачно. Се што е во тој
момент можно е на проблематично животно да му се одсече
главата, ако е таму проблем или да се одвои ногата. Само
лошите парчина се фрлат, а остатокот се продава.
Познатиот вегетарианец др. Ј.Х. Келог вели: "Кога јадеме
вегетаријанска храна не мораме да се грижеме од какви болести
храната умрела. Поради тоа весели да уживаме во једењето!" Но
постои и една друга грижа. Антибиотици, како и други лекови,
вклучувајќи ги стероиде и хормоните за растење се даваат на
животните и во храната или со инекции се даваат директно во
организам. Потврдено е дека луѓето кои јадат такво месо ги
апсорбираат тие лекови во своето тело. Постои можност да тие
антибиотици од месото го смалуваат дејството на
антибиотиците кои ги користат луѓето.
Има луѓе кои вегетаријанската исхрана ја сметаат за недоволно
хранлива. Америчкиот стручњак за хирургија, др Милер,
работал повеќе од четириесет години во Формоза. Таму основал
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болница во која сите оброци биле вегетаријански, за
вработените и пациентите. Тој рекол: "Глушецот е животно кое
може да опстане како месојад и како растениејад. Ако два
глувци одвоиме и едниот го храниме со месо, а другиот без месо
ќе приметиме дека двата подеднакво растат, со разлика во тоа
што вегетаријанецот живее подолго од месоједот, бидејќи е
поотпорен на оболувања. Ако двата глувци се разболат,
вегетаријанецот многу побрзо оздравува." И додава:
"Медицината која ни ја овозможи модерната наука да
напредува, се уште е во состојба само да ги третира болестите.
Меѓутоа храната може да го сочува здравјето." Објавил дека
"Растителната храна е многу поважен извор на исхраната од
месото. Луѓето ги јадат на животните, а извор на исхраната од
животните кои ги јадеме се растенијата. Животот на многу
животни им е краток, а животните заболуваат од слични болести
како и луѓето. Големи се изгледите да болестите кај луѓето
доаѓаат од исхраната со месо на заболените животни. Зашто
човекот не ја зема храната директно од растителниот свет?" Др.
Милер вели дека е потребно да се јадат житарици само во
доволни количини, бурании и зеленчук, за да добиеме онеа што
ќе го осигура доброто здравје.
Многу луѓе мислат дека белковините од животинско потекло се
подобри од растителните белковини, бидејќи првите се
комплетни, а вторите непотполни. Вистина е дека некои
растителни белковини се комплетни и со комбинирана исхрана
можеме да ги осигураме сите потребни белковини. Во март 1988
г. Америчко диететско друштво објавило дека вегетаријанска
храна е здрава и доволно хранлива, ако се правилно планира.
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Погрешно се мислело дека месојадите се појаки од
вегетаријанците но експериментот кој го водел професорот
Ирвинг Фисхет од Универзитетот Yale, со 32 вегетаријанци и 15
кои јадат месо докажал дека вегетаријанците се поиздржливи.
Им наредил на луѓето да издржат колку можат со испружени
раце. Резултатот бил многу јасен. Од 15 месојади само двајца
успеле да издржат од 15-30 мин со испружени раце; меѓутоа од
32 вегетаријанци 22 издржале од 15-30 мин, 15 личности преку
30 мин, 9 преку 1 час, 4 повеќе од 2 часа, а 1 повеќе од 3 часа.
Многу атлетичари на долги стази блиску пред големите
натпревари строго се придржуваат на вегетаријанска исхрана.
Др Барбара Море, стручњак за вегетаријанска терапија
претрчала стаза од 110 миљи за 27 часа и 30 мин. Со тоа 56годишна жена ги оборила сите рекорди кои ги држеле млади
мажи. "Сакав со пример да докажам како луѓето кои се строго
држат на вегетаријанска исхрана можат да имаат јако тело,
бистри ум, прочистен живот."
Дали добиваат вегетаријанци со својата исхрана доволно
белковини? Светската здравствена организација препорачува да
4,6 % на дневните калории треба да се добиваат од белковините.
Пченицата содржи 17 % калории во облик на белковини,
прокула 45 %, а оризот 8 %. Многу е лесно да се осигура оброк
богат со белковини, а да не јадеме месо. Со додатна предност, а
тоа овозможува избегнување на многи болести, кои се
причинати од исхраната богата со масти, како што се болести на
срце и многу карциноми, вегетаријанство е најдобар избор.
Докажана е врската на последиците од конзумирање на месо и
друга храна од животинско потекло, која содржи животински
масти, како што се: болести на срце, рак на градите, рак на
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дебелото црево и инфаркт на мозокот. Другите болести кои
често можат да се избегнат, а понекогаш и да се излечат со
помош на вегетаријанската исхрана се: камен на бубрег,
карцином на простата, шеќерна болест, чир на органите за
варење, камен на жолчка, bowelov синдром, артритис, болести
на вилиците, акни, карцином на панкреас, карцином на желудец,
хипоглихемија, тврда столица, стрес, висок притисок,
остеопороза, карцином на јајник, хемороиди, голема дебелина и
асма. Покрај пушењето јадењето на месо е најопасен ризик за
здравјето.

ЕКОЛОГИЈА

И ЗАШТИТА НА
ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

Одгледувањето на животни за месо има свои последици. Тоа
доведува до кисели дождови кои ги уништуваат шумите,
глобалното зголемување на температурата, загадување на
водата, недостаток на вода за пиење, создавање пустини,
злоупотреба на енергетскиот потенцијал и гладот во светот.
Искористување на земјата, водата, енергијата и човековата
работа за производство на месо, не е делотворен начин за
искористување на земјините потенциали.
Од 1960 до денес околу 25 % на тропските шуми во Централна
Америка биле запалени за да се направат пасишта за стоката. Се
заклучува дека за 4 унци хамбургер кои се направени од
шумските говеда е уништено 55 квадратни стопи тропска шума.
При тоа, одгледувањето на стоката доста придонесува при
настанување три гасови, кои причинуваат глобално загадување;
еден е од главните причини за загадување на водата и
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побаруваат големи 2464 галони вода за производство на секоја
фунта на говедина. Потребно е само 29 галони вода да се
произведе фунта патлиџани и 139 галони вода за произведување
на фунта пченичен леб. Готово половина од водата, која се
троши во САД, оди за одгледување и тов (гоење) на стоката и
други животни.
Можно би било да се исхранат многу повеќе луѓе ако изворите
за одгледување на стока се употребуваат за одгледување на
жито, наместо за исхрана на луѓето. Една акра на земја, која е
засадена со зоб, произведува 8 пати повеќе белковини и 25 пати
повеќе калории, ако со тој зоб се хранат луѓе, а не стока. Една
акра засеана со прокули, произведува 10 пати повеќе белковини,
калории и ниацин од една акра земја која служи за одгледување
на стока. Статистики како оваа има многу. Светските ресурси би
биле многу подобро искористени, наместо производство на
стока земјата да се користи за производство на растителна
храна, со која може директно да се исхранува населението.
Конзумирањето на вегетаријанската храна ви овозможува
"многу полесно да чекорите по планетата". Со земање само на
онеа што ви е потребно и со смалувањето на луксузот, ќе се
чувствувате подобро кога ќе знаете да живо суштество не мора
да умре секој пат кога вие го једете својот оброк.

СВЕТСКИ

ГЛАД

Одприлика една милјарда на луѓе се гладни и неисхранити на
нашиот планет. Преко 40 милиони луѓе секоја година умираат
од глад, а многу од нив се деца. И покрај тоа повеќе од една
третина на светската жетва на жито се одвојува за одгледување
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на стока, наместо за исхрана на луѓе. Во САД стоката ја
конзумират 70 % од целото производство на житарици. Ако
наместо стока храниме луѓе, никој не ќе биде гладен.

МАКИТЕ

НА ЖИВОТНИТЕ

Дали сте свесни, да во САД секој ден се колат 100000 крави?
Многумина животни во западните земји се одгледуваат на
"фабричките фарми". Таквите услови се создадени да се
овозможи максимално одгледување на животни за колење со
минимални трошкови. Животните се стиснати во мал простор, а
со нив се однесува како со машини за претворање на сточна
храна во месо. Тоа е вистината, која многу од нас не ќе ја
видеме со свое око. Поради тоа се вели: "Една посета во
касапницата од вас ќе направи доживотен вегетаријанец".
Лав Толстој вели: "Така долго додека постојат касапниците ќе
бидат и војни полиња. Вегетаријанство е тест на човештвото".
Иако многу од нас не одобруваат убивање, сме создале навика,
која е подржана од друштвото, редовно да јадеме месо, без
знаење што се работи со животните кои ги јадеме.

ДРУШТВОТО

НА СВЕТИТЕ И ДРУГИТЕ

Од почеток на пишаната историја можеме да видеме дека
зеленчукот е природна храна на човечките суштества. Сите
поранешни Грчки и Еврејски митови зборуваат за луѓето кои
изворно јаделе овошје. Старите Египетски свештеници никогаш
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не јаделе месо. Многу Грчки филозофи како што се Платон,
Диоген и Сократ го преставувале вегетаријанството.
Во Индија Shakyamuni Buddha ја нагласувал важноста на
ахимсе, нормите на живите суштества да не им се нанесува
лошо. Тој на своите ученици ги предупредувал да не јадат месо
или било кои други живи суштества, бидејќи тие ќе се плашат
од нив. Буда го рекол ова: Конзумација на месо е само
стекната навика. Во почеткот не сме биле родени да јадаме
месо. Луѓето кои јадат месо го одвојуваат своето внатрешно
семе од Големата Милост. Луѓето кои јадат месо меѓусобно
се убиваат и меѓусобно се јадат... Во овој живот јас те јадам
тебе, а во идниот ти ќе ме јадеш... И така тоа се
продолжува на исти начин. Како тие да излезат од Трите
Кралства (илузија)?
Многу поранешни таоисти, поранешни христијани и евреи биле
вегетаријанци. Тоа е запишано и во Библијата: И додаде
Господ: Еве, ви ги давам сите растенија што се со семе, по
својата земја и сите плодни стабла што го носат своето
семе во себе: нека ви бидат за храна! А на зверките на земја,
на птиците во воздухот и влечугите што се влечат на земја
во кој е здивот на животот – за храна нека им се сите
зелени растенија! И така е. (Создавање, 1:29) Останатите
примери од Библијата забрануваат конзумирање на месо: Само
не смеете да јадете месо во кое е уште душата, т.е.
неговата крв. (Создавање, 9:4) Што ќе ми се толку ваши
жртви? – Зборува Јахве – Сит сум од спалени овени и
телиња. И крвта на биковите, јагнињата и јарињата. Кога
доаѓате лицето да ми го гледате, кој од вас бара да гази во
моето двориште? Престанете да ми носите дарови кои се
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уништуваат, кога ги мразам. Млад месец, во собота ве
повикувам – не поднесувам зборување и увреда, Млад месец и
вашите празници ги мразам со целата душа, - тешки ми се,
не можам да ги поднесам! Кога на молитвите рацете ги
ширете, јас од вас погледот го одврачам. Молитвите само ги
зголемувате, јас не ве слушам. Рацете со крв ви се извалкани,
измијте ги и очистите, трнете ги од пред очи лошите дела,
престанете да правете лошо! (Изаија, 1:11-16) Свети Павле,
еден од Исусовите ученици, во своето писмо на Римјаните им
рекол: Добро е да не се јаде месо и не се пие вино. (Римјани,
14:21)
Пред некое време историчари пронашле многу древни (стари)
книги кои дале ново светло на Исусовиот живот и неговото
учење. Исус рекел: Човекот кој јаде месо од животните ќе се
претвори во свој гроб. Ви кажувам навистина, луѓето кои
убиваат, ќе бидат убиени. Оној кој убива живи суштества и
го јаде нивното месо, јаде месо од мртов човек.
Индиските религии исто така избегаваат јадење на месо. Речено
е да: луѓето не можат да дојдат до месо, а да не убијат
животно. Личноста која повредува суштества со чувства,
Господ никогаш не ќе ги блогослови. Затоа избегавајте јадење
на месо! (Индуистички пропис)
Исламското свето писмо, "Куран", забранува јадење на мртви
животни, крв и месо.
Големиот Кинески зен-учител, Хан Схан Тзу, напишал песна
која е против конзумирање на месо: Појди до пазарот и купи
месо и риби, и однеси ги на твоите гладни деца, но дали е
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нужно на други живи суштества, да им го земеме животот
за да живееме? Тоа не е со разум. Тоа не ќе те однесе на
небото веќе ќе те претвори во пепел на пеколот!
Многу познати писатели, уметници, научници, филозофи и
други личности биле вегетаријанци. Важноста на вегетаријанска
исхрана посебно ја истакнувале: Buddha, Isus Hrist, Virgilie,
Horacie, Platon, Оvidie, Petrarca, Pitagora, Sokrat, Shakespeare,
Voltaire, Sir Isac Newton, Leonardo da Vinci, Charls Darwin,
Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau,
Emil Zola, Bertrand Russel, Richard Wagner, Percy Bysshe Shelly,
H.G.Wells, Albert Einstein, Rabindranath Tagore, Lav Tolstoj,
George Bernard Show, Mahatma Gandhi, Albert Schweizer и
нашите современици Paul Newman, Madonna, принцеза Diana,
Lindsay Wagner, Paul McCartney и Condice Bergen, да наведеме
само некои.
Albert Einstein рекол: "Мислам дека со промените и ефектот на
прочистувањето кои ги носи вегетаријанската исхрана со себе,
од голема е корист за човештвото. Поради тоа изборот на
вегетаријанство за човекот е добар и мирољубив избор" Тоа е
основни совет кои е заеднички за многу мудри и важни луѓе во
историјата!

УЧИТЕЛКАТА

ОДГОВАРА НА ПРАШАЊА

П: Јадење на животните е убивање на живите суштества, но
зарем не е и јадење на зеленчук една врста на убивање?
У: Растителната исхрана е исто така убивање на суштества и
чини некои кармички пречки, но дејството е минимално. Но
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некој применува Quan Yin метода два и пол часа дневно, може
да се реши од тие кармични дејства. Но како мораме да јадеме
за да преживееме, ја одбирам храната која има најмалку свест и
најмалку се мачи. Растенијата содржат 90% вода и нивното ниво
на свеста е многу ниско, скоро ништо не чувствуваат и не се
мачат. Уште повеќе, ако јадеме зеленчук, ние не го сечеме
неговиот корен, туку му помагаме на неговото несполно
размножување со сечењето на листовите и гранките. Крајниот
резултат може да биде само од корист на растенијето. Поради
тоа полјоделците велат дека со сечењето и помагаат на
вегетацијата да порасне убава и голема.
Со овошјето тоа е уште по видливо. Кога овошјето созрева,
тоа на луѓето ги привлекува со својот прекрасен мирис, убавата
боја и добриот вкус. Тоа е начин на кои овошките ја
постигнуваат својата намена за ширење на семето далеку во
целото подрачје. Ако не го собереме плодот и го изедеме, тоа ќе
презрее, ќе падне на земја и ќе изгние. Неговото семе ќе биде во
сенката на стаблото и ќе умре. Така јадењето на овошје и
зеленчуци е природно настојување, кое не му донесува никаква
мака.
П: Многумина мислат дека вегетаријанците се ниски и слаби, а
оние кои јадат месо повисоки и подобро градени. Дали е тоа
вистина?
У: Вегетаријанците не мора да значи да се пониски и послаби.
Ако е нивната прехрана правилна, исто така тие можат да бидат
јаки и големи. Како што знаете, сите големи животни како што
се: слоновите, жирафите, нилските коњи, коњите, стоката итн.
јадат само овошје и зеленчук. Тие се појаки од месојадите, но
многу нежни и добронамерни према човекот. Но месојадите се
многу насилни и бескорисни. Ако луѓето јадат многу животни, и
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тие постануваат зафатени со животинските инстикти и нивните
особини. Луѓето кои јадат месо не се морално високи и јаки, но
векот на живеење им е просечно краток. Ескимската исхрана во
целост се темели на месо, но дали се навистина Ескимите
високо и јаки? Дали живеат долго? Мислам дека е тоа многу
јасно.
П: Дали смеат вегетаријанците да јадат јајца?
У: Не, кога јадеме јајца, тогаш исто така убиваме живи
суштества. Некои тврдат дека јајцата, кои ги купуваме во
продавниците се неоплодени, така да со нивнито конзумирање
не убиваме живи суштества. Тоа е само така гледано точно.
Јајцата остануваат неоплодени поради тоа што не се исполнети
условите за нивното оплодување и тогаш не може да се развие
во кокошка, што е неговата природна намена. Дури и тогаш кога
не доаѓа до неговото развивање тие се уште имаат природна
сила за тоа. Знаеме дека јајцето го има тој вековен природен
нагон; меѓутоа, како е тоа да само јајните клетки единствено
можат да се оплодат? Некои истакнуваат дека јајцето во себе ја
содржи основната хранлива супстанција, белковини и фосфор,
кои се најважни и за човечкото тело. Но таа белковина се наоѓа
во обвивката (лушпа) на гравот. А фосфорот во многу врсти на
заленчук, на пример во компирот.
Познато е да од прастаро време па се до денес има многу
големи редовници (калуѓери), кои не јаделе месо, ниту јајца, а
долго живееле. На пр. Учителот Ying Guang јадел само зеленчук
и ориз за секој оброк, а живеел осумдесет години. Жолтокот
содржува многу холестерол кои е еден од причините на
кардиоваскуларните болести, а тие се на прво место по
смртноста во Америка и во Формоза. Не е чудно, бидејќи голем
број на пациентите јадат јајца!
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П: Луѓето одгледуват животни и живина, како што се: свињи,
стока, кокошки, патки итн. Зашто нив не можеме да ги јадеме.
У: Па што, родителите ги одгојуваат децата. Дали родителите ги
јадат на своите деца? Сите живи суштества имаат право да
живеат и никој тоа право не може да им го одземе. Ако ги
видеме законите на Хонг Конг, дури и самоубојството е против
законот, колку тогаш е противзаконито убивање на други живи
суштества?
П: Животните се создани да ги јадеме. Ако не ги јадеме, тие би
го поплавиле целиот свет. Зарем не?
У: Тоа е апсурдна идеја. Пред да убиете животно, дали го
прашувате сакат ли да го убиете и изедете, или не? Сите живи
суштества сакаат да живеат и страв им е да умрат. Ние исто така
не сакаме да не изеде тигар, а зашто да луѓето јадат животни?
Човечките суштества постојат во светот пред повеќе од десет
илјади години, но пред да се појави човечката врста постоеле и
многу други животински врсти. Дали тие ја покриле земјата?
Живите суштества одржуваат природна еколошка равнотежа.
Кога ќе дојде до недостиг на храна и просторот биде ограничен,
тоа ќе причини големо смалување на популацијата. Така ќе се
регулира популацијата на ниво како одговара.
П: Зашто да бидам вегетаријанец?
У: Јас сум вегетаријанец, бидејќи Господ од мене тоа го бара.
Разбирате? Конзумирање на месо спротивно од универзалните
норми да не се убива. И сами не сакаме да не некој убие, и сами
не сакаме да некој не покраде. Но ако сами тоа го правиме и на
другите луѓе, тогаш си правиме против себе си и тоа ни
нанесува бол. Се што правиш против други, ти нанесува бол. Не
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можеме самите да се потепаме и не би требало самите себе си да
си нанесуваме бол. Исто така не смееме да убиваме, бидејќи тоа
е против животните норми. Разбирате? Тоа ни донесува мака и
затоа не го правиме тоа. Тоа значи да нашиот живот го
прошируваме на други облици на живот. Нашиот живот не ќе
биде ограничен со телото, ќе биде проширен на животот на
животните и останатите живи суштества. Тоа ќе не прави
поголем, повесел и неограничен. Во ред?
П: Сакате ли нешто да кажете за тоа како вегетаријанска
исхрана може да допринесе за светскиот мир?
У: Сакам. Видите, повеќето војни кои го погодуваат светов се
случува поради економски причини. Со тоа се соочуваме.
Економските потешкотии на една земја настануват многу
почесто кога постои глад и недостаток на храна или недостаток
на еднаквото расподелување на храна измеѓу разни земји. Ако
земете малку време да ги прочитате новините и ги проучете
факторите за вегетаријанска исхрана, тогаш тоа сигурно добро
го знаете. Одгледувањето на стоката и животните за месо,
причинува банкрот на нашето стопанство во сите аспекти. Тоа
причинало глад во целиот свет, посебно во земјите на Третиот
свет.
Не сум прва која тоа го кажува. Тоа го изјавил еден
амерички граѓанин, кој го направил тој тип на испитување и
напишал за тоа книга. Можете да отидете во било која
библиотека и читајте за испитувањата на вегетаријанство и
производство на храна. Можете да прочитате "Исхрана за Нова
Америка" од John Robbins. Тоа е познат како сладоледни
милионер. Прекинал од дотогашниот начин на живот, за да
постане вегетаријанец, за да напише книга против
фамилијарните традиции и работи. Изгубил многу пари, углед и
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работа, а тоа го направил со љубов на Вистината. Таа книга е
многу добра. Постојат и многу други книги и новини, кои можат
да ви дадат многу информации и фактори за вегетаријанската
исхрана и како тоа придонесува мир во светот.
Видете, ние ја доведуваме до пропаст нашата резерва на
храна, така што одгледуваме стока. Знаете ли колку белковини,
лекови, резерва на вода, човечка сила, превозни средства,
патишта и колку стотини илјади рали земја се уништаваат пред
што ќе дојде време за колење и јадење на месото од кравата.
Разбирате? Сите тие сретства можат да им се наменат на сите
неразвиени земји подеднакво и така можеме да го решеме
проблемот со гладот. Така ако една земја треба храна, таа напаѓа
само да ги спаси своите луѓе. Тоа на долг пат причинува лоши
работи и освета. Разбирате?
Како сеете, така ќе и жнеете. Ако некого убивате
поради храна и ние ќе бидеме убиени за храна, во некој други
облик, друго време и друга генерација. Тоа е тажно. Така сме
интелегентни, цивилизирани, а многу луѓе од нас се уште не ја
знаат причината поради која нашите соседни држави се мачат.
Тоа е поради нашиот апетит, вкус и стомак.
За да нахранеме едно тело, убиваме толку живи суштества
и изгладнуваме многу луѓе. Сега дури ниту не зборуваме за
животните. Разбирате? Бидејќи нашата кривица свесно или
несвесно, ја притиска нашата свест. Тоа доведува да заболуваме
од карцином, туберкулоза и други неизлечиви врсти на болести,
вклучувајќи и АИДС. "Запрашајте се зашто вашата земја,
Америка, најмногу се мачи со овие болести?" Овде е најголем
процент на карцином во светот, бидејќи Американците јадат
многу говедина. Тие јадат повеќе месо од жителите на било која
друга држава. Запрашајте се зашто Кина или поранешните
комунистички земји немаат така висок процент на карциноми?
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Тие немаат толку месо. Разбирате? Така велат испитувањата, а
не јас. Во ред? Немојте да ме оптужувате.
П: Кои духовни предности добиваме како вегетаријанци?
У: Мило ми е што го поставивте прашањето така, бидејќи тоа
значи дека ве интересираат духовните способности. На многу
луѓе во интерес им се: здравјето, исхраната и изледот кога
прашуваат за вегетаријанска исхрана. Духовни аспекти на
вегетаријанска исхрана се нејзината чистота и неагресивност.
Не убивај! Кога ни го рекол тоа Господ, не мислел да не
смееме да убиваме луѓе, туку рекол да не убиваме ниедно живо
суштество, зарем не рекол дека ги створил на сите животни да
ни бидат пријатели, да ни помагаат? Зарем не ни дал да се
грижеме за животните? Рекол за нив да се грижеме и со нив да
владееме. Ако владеете со своите поданици, дали тогаш ги
убивате и јадете? Тогаш ќе бидете крал, а никој не ќе биде околу
вас. Така, сега разбирате зашто Господ го рекол тоа. Мораме да
се придржуваме на тоа. Нема потреба да го прашуваме. Господ
зборува многу јасно, но кој го разбира Господа, освен сам
Господ.
И така морате да постанете Господ, за да го разберете. Ве
повикувам повторно да бидете слични на Господа, да бидете тоа
што сте, да не бидете нешто друго. Да го медитираме Господа,
не значи обожавање на Господа, тоа значи да постанеме Господ.
Да разберете дека Господ и вие сте едно. Јас и татко ми сме
едно, зарем не зборувал Исус Хрис така? Ако тој рекол да се Тој
и Татко му едно, ние и неговиот Татко исто така можеме да
бидеме едно, бидејќи и ние сме Господова деца. А Исус
зборувал дека тоа што го работел Тој, ние можеме да го правиме
уште подобро. Така можеби можеме да бидеме подобри и од
Бога, кој знае!
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Зашто да го обожаваме Бога, кога за него не знаеме ништо?
Зарем да слепо веруваме? Прво мораме да знаеме во кого
веруваме пред да почнеме да се молиме, исто како што мораме
да знаеме која е наша девојка, пред да се ожениме. Денес е
обичај да не се жениме пред да ја запознаеме девојката. Исто
така, зашто да му се молиме на Господа за некоја вера? Имаме
право да бараме од Господа да ни се објави и прикаже. Имаме
право да одбереме кој Бог сакаме да го следиме. Ете, сега
гледате дека во Библијата е јасно напишано дека треба да
бидеме вегетаријанци. Поради сите причини: здравствени,
научни и економски треба да бидеме вегетаријанци. Поради
сочуството со другите, треба да бидеме вегетаријанци. За да го
спасиме светот, треба да бидеме вегетаријанци.
Во некои знанствени студии е објавено да луѓето во
Америка само еднаш неделно јадат вегетаријанска храна, и
можело да се спасат 16 милиони луѓе кои умират од глад секоја
година. Па поради тоа бидете херои, бидете вегетаријанци.
Поради сите тие причини, дури иако не го пратете и
применувате моето учење и методата, ве молам, бидете
вегетаријанци поради самите себе си и светот.
П: Ако сите јадат растенија, дали тоа ќе доведе до недостаток на
храна?
У: Не. Со потреба на одреден дел на земја добиваме 14 пати
повеќе храна отколку потребно на истата површина за
одгледување на храна, за гоење на животните. Растенијата од
секоја акра даваат 800000 калории енергија; меѓутоа ако
растенијата се користат за одгледување на животни, кои тогаш
повторно се употрбува како животинско месо, тогаш може да се
добие само 200000 калории на енергија. Тоа значи, дека со текот
на тој процес се губат 600000 калории енергија. Поради тоа,
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очигледно е дека вегетаријанската исхрана е покорисна и
поекономична од исхраната со месо.
П: Дали е во ред, како вегетаријанци да јадеме риба?
У: Во ред е ако сакате да јадете риба. Но ако сакате да бидете
вегетаријанци, рибата не е зеленчук.
П: Некои луѓе велат дека е важно да бидеме човек со добро
срце, но не е важно да бидам вегетаријанец. Дали се согласувате
со тоа?
У: Ако некој има навистина добро срце, зашто тој уште јаде
месо од неко живо суштество? Ако го гледа додека се мачи,
тогаш не ќе биде во состојба да го јаде! Конзумирањето на месо
е немилосрдно, па како тогаш тој човек може да има добро
срце?
Учителот Lien Ch'ih еднаш рекол: Убиј го неговото тело и
изеди го неговото месо. На овој свет нема никој кој е лош,
лошонамерен, крволочен и опасен како тој човек." Како тој
воопшто може за себе да тврди дека има добро срце?
Mencije исто така рекол: Ако го видеш жив, не можеш да
поднесеш да го видеш мртов, а ако го чуеш како јаука, не
можеш да го јадеш неговото месо. Затоа правиот господин е
подалеку од кујната.
Човечката интелигенција е поголема од животинската, ние
употребуваме оружје да ги направеме неспособни да се бранат и
така тие умираат во гнев. Тој човек кој тоа го прави, кои ги мачи
на малите и слабите суштества, нема право да се нарече
господин. Кога животните се убиени, тие се погодени со
страшна агониа, страв и горчина. Тоа причинува создавање на
отрови, кои остануваат во нивното месо и им штетат на оние
кои го јадат. Бидејќи е фреквенцијата на вибрациите од
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животните пониска е од човечката, таа ќе дејствува на нашите
вибрации и ќе дејствува на развивањето на нашата итрина.
П: Дали е доволно да бидеш т.н. "умерен вегетаријанец"
(Умерените вегетаријанци, не одбиваат месо. Тие јадат зеленчук
мешан со јадења од месо.)
У: Не. На пр. ако храната ја ставеме во отровна течност и потоа
ја извадеме, дали мислете да храната не ќе се затруе? Во
Mahaparinirvana Sutri Mahakasyapa го прашува на Buddha: Ако
некој ни даде зеленчук помешан со месо, смееме ли да ја
јадеме таа храна? Како можеме да ја исчистиме таа храна?
Buddha одговорил: Измијте ја со вода и одвоите го
зеленчукот од месото и тогаш можете да јадете.
Од горе наведениот диалог јасно е дека зеленчукот
помешан со месо не смее да се јаде пред да се измие и одвои од
месото, а за јадење на месо нема ни збор! Со тоа јасно е дека
Buddha и неговите ученици биле вегетаријанци. Меѓутоа некои
луѓе го обвинуваат, зборуваат дека бил "умерен (т.е.
непотполни) вегетаријанец" и дека милосрдниците кога му
давале месо, тој го јадел. Тоа не е вистина. Оние кои тоа го
зборуваат читали многу мало негови дела, или тие дела, кои ги
читале не ги разбрале.
Преку 90% луѓе во Индија се вегетаријанци. Кога тие на
улица ќе видат просјак во жолта облека, знаат дека треба да му
дадат вегетаријанска храна, а да не зборуваме за тоа да многу од
нив немаат никакво месо!
П: Многу порано сум чула од еден други учител дека "Buddha
умрел од дијареа кои ја добил јадејќи свинско копито". Дали е
вистина?
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У: Апсолутно не е! Буда умрел бидејќи изел една врста на
печурка. Ако го преведеме директно од брахманскиот јазик,
тогаш таа врста се вика "свинско копито", но тоа не е вистинско
свинско копито. Тоа е исто како што една врста на овошје ја
викаме "лонган" (тоа на кинески значи "змијско око"). Има
многу јадења за кои човекот не би рекол да се вегетаријански,
но тие се вегетаријански, како што е на пр. "змијско око". Таа
печурка на брахмански јазик се нарекува "свинско копито" или
"свинска радост". Двете имаа врска со свињите. Во стара Индија
не било лесно да се пронајде таа печурка, а била ретка и многу
вкусна, така да луѓето му ја послужиле на Buddha, восхитувајќи
му се. Таа печурка не може да се најде над земја, бидејќи растат
под земја. Ако сакале да ја пронајдат, луѓето морале да ја бараат
со стара свиња, која на свињите им е омилена за јадење.
Свињата ја наоѓа со помош на миризбата, и кога ќе ја пронајде,
таа со копитото ја одкопува од земјата. Ете, тоа е причината
поради која печурката се вика "свинска радост" или "свинско
копито". Тие две имиња се однесуваат за иста печурка. Поради
неправилниот превод и зато што луѓето не знаеле од каде
потекнува тој
збор, следните генерации причинале
недоразбирање и погрешно го означиле на Buddha како "човек
кој јадел месо". Таа грешка треба да се осуди.
П: Некои кои сакаат месо велат дека купуваат месо кај месарот
и тие не убиваат. Поради тоа можат да јадат месо. Дали се
согласувате со тоа?
У: Тоа е опасна грешка. Морате да знаете дека месарите ги
колат на животните, бидејќи луѓето сакаат да ги јадат. Во
Lankavatara Suti Buddha вели: Ако никој не јаде месо, тогаш
никој не ќе убива. За тоа конзумирањето на месо и
убивањето на живи суштества се иста работа. Поради
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прекумерното убивање на живи суштества, ние ги имаме
природните катастрофи и несреќите причинати со човекова
рака. Војните се причинати со прекумерно убивање.
П: Некои луѓе велат дека поради тоа што растенијата не можат
да произведат отрови како што се уреа и урокиназа,
одгледувачите на овошје употребуват пестициди со кои ги
прскат на растенијата, а тие се штетни за нашето здравје. Дали е
тоа така?
У: Ако одгледувачите на овошје и зеленчук за прскање
употребуваат многу токсични хемикали како што е ДДТ-а, тоа
може да причине карцином, стерилност и оболување на црниот
дроб. Отров како што е ДДТ-а може да се таложи во маст, и
обично го има во животинска маст. Ако јадете месо, тоа значи
да во организмот ги внесувате сите тие високо концентрирани
пестициди и останатите отрови од животинската маст кои се
наталожиле со текот на растот на животното. Тие концентрации
можат да бидат и до 13 пати поголеми од оние кои се наоѓаат во
овошјето, зеленчукот или житариците. Можеме да ги измиеме
пестицидите од кората на овошките, но не можеме да ги
исчистиме оние кои се во внатрешноста на животинската маст.
Тие процеси на таложење се одвиваат поради кумулативните
својства на пестицидите. Со тоа потрошачите се на врвот од
ланецот на исхраната и најмногу се изложени на тие штетни
дејства.
Експериментите на универзитетот Iowa докажале дека сите
пестициди пронајдени во човечкиот организам потекнуваат од
јадење на месо. Тие откриле дека нивото на пестицидите во
организмот на вегетаријанците е за половина помала од луѓето
кои јадат месо. Меѓутоа освен пестициди во месото има и други
отрови. Во процесот на одгледувањето на животните, голем дел
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од составот на храната за гојење се хемиски супстанции, кои
овозможуваат да животните брзо растат, или нивното месо да
промене боја, структура на ткивото, за да го зачува месото итн.
На пр. конзервансите произведени од нитрати многу се
токсични. New York Times од 18. јули 1971. известува: "Голема
скриена опасност за здравјето на оние кои јадат месо се
невидливите штетни супстанци во месото, како што се:
бактерија салмонела, пестицидите, конзервансите, хормоните,
антибиотиците и другите хемиски додатоци". Освен наведените,
на животните им се даваат вакцини кои остануваат во месото.
Во тој поглед белковините во: овошјето, оревите, гравот,
житариците и млекото почисти се од белковините во месото, кое
во себе содржи 56% нечистотии кои не се топат во вода.
Испитувањата покажуваат да додатоците, кои потекнуваат од
човечка рака можат да бидат причина за карцином и другите
болести или деформација кај фетусот. Така и на бремените жени
им е подобро да бидат вегетаријанки за да осигураат физичко и
психичко здравје на фетусот. Ако пиете многу млеко, ќе имате
доволно калции, од бураниите можете да добиете белковини, а
од овошјето и зеленчукот ќе добиете витамини и минерали.
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ногубројни книги на англиски јазик, вклучавајќи и
пет тетратки од предавањата на Учителката Чинг Хаи,
еден со прашања и одговори, тринаесет со
фотографии и три книги поезија, можат да се нарачат
во централата во Формоза, или во здружени задруги и центри во
целиот свет. Исто така достапна е и збирка на аудио и видео
касети од Учителкини предавања, лични фотографии од сите
големини и новини со новости на англиски, кинески, таиски,
француски, шпански, кореиски, португалски, индонезиски,
германски, јапански и ау лацу (виетнамски).
Овој воведни примерок е доступен бесплатно на многу
светски јазици. Побарајте го оној кој ви одговара.
Сите останати изданиа ви ги нудиме по цена приближна
на нивното печатање. Последната цена ќе се разликува зависно
од одалеченоста и начинот на нивното испрачање. Ако постои
издание кое ве интересира, ве молиме прво да го побарате во
вашиот локални центар или кај контактна личност. Во
спротивно морате да го нарачате дирекно од Формоза... овај дио
је прераѓен

Книги
Клучот на блиското просветлување
Збирка предавања од Учителката
достапна на англиски (книги 1-5), корејски (книги 1-8), шпански
(книги 1-3), германски (книги 1-2), француски (книги 1),
португалски (книги 1-2), кинески (книги 1-8), тајски (книги 1-6),
ау лацу (книги 1-8), индонезиски (книги 1-5), монголски (книги
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4&5), шведски (книга 1),јапонски (книга 1), полски (книга 1),
унгарски (книга 1).
Клучот на блиското просветлување: прашања и одговори
збирка со прашања и одговори од предавањата
достапно на англиски јазик (книга 1), кинески (книги 1-2), ау
лацу (книги 1-4), корејски (книги 1-2), француски (книга 1),
португалски (книга 1), индонезиски (книги 1-3), германски
(книга 1), полски (книга 1), унгарски (книга 1).
Клучот на блиското просветлување
кореспонденција помеѓу Учителката и учениците
збирка на писма
на шпански јазик (книга 1), кинески (книги 1-2), ау лацу (книги
1-2).
Клучот на блиското просветлување
моите чудни доживувања со Учителката
известувања од учениците на кинески јазик (книги 1-2), ау лацу
(книги 1-2).
Клучот на блиското просветлување посебно издание /
седмодневна медитација
збирка на предавањата од Учителката за време на медитацијата
во Сан Ди Мену, Формоза 1992 год. достапно на англиски јазик.
Клучот на блиското просветлување посебно издание (6 книги)
Светската турнеа на Совршенета Учителка Чинг Хаи 1993.
на англиски јазик
Учителката раскажува приказни:
достапно на англиски јазик, шпански, ау лац, корејски и тајски.
Тивки солзи:
збирка на поезија која ја напишала Учителката
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достапно на англиски јазик, германски и француски, во едно
издание, англиски, кинески и ау лацу во едно издание; шпански,
португалски, филипински.
Фото-албуми
збирка на фотографии од животот на Учителката, 1-13
со забелешки на англиски и кинески.
Wu tzu песни
збирка на Учителкини песни на ау лацу, кинески
Албум на уметнички дела
збирка на уметнички вреднотии: лепези, светилки на вечниот
живот, сликарство и грнчарство, ...
Дојдов да ве однесам дома
збирка на цитати и духовно учење од Учителката достапно на
англиски, индонезијски, корејски и руски.
Афоризми
збирка на итрините од Учителката
достапно на англиски и кинески во едно издание; шпански и
португалски во едно издание; француски и германски во едно
издание, корејски
Возвишена кујна – интернационална вегетаријанска куварица
збирка на куварски деликатеси, који ги препорачуваат
практикантите од сите краеви на светот.
достапно на англиски и кинески јазик во едно издание.

Аудио и видео касети
Скоро сите главни предавања и интервјуи на Учителката Чинг
Хаи како и нејзините разговори со групи на иницирани ученици,
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се снимани на аудио и видео касети. Некои од касетите на
англиски јазик се:
Бр.

НАСЛОВ

Е1
Е2
Е3
Е4
Е5
Е6
Е7
Е8
Е9
Е10

Тао, звук и збор
Мирот нека почне со нас
Најдобар пат до Кралството Господово
Да се припремеме за крајот на нашето патување
Пронајди го Учителот за своето просветлување
Небата се создадени со нашата Внатрешна сила
Дефиниција Чиста Земја
Да бидеме Учител е наше природно настојување
Љубовта е јака
Совршената Учителка Чинг Хаи зборува со
следбениците на Харе Кришна
Патот до Кралството Господово минува низ
просветлување
Љубовта е делење слични интереси
Кои се причините за рат и мир?
Патувањето за достигнување на Господа
Цената на моралот
Се е создадено од човечката имагинација
Заедно со Таткото
Создади вековно небо за себе и за иднитите генерации
Направи без дејствување
Владеењето со светот во Новата Ера
Дејството на позитивната и негативната енергија
Повикување на бегалиците од Виетнам, кои сакале да се
вратат во својата татковина
Мистериозноста на другата страна од светот
Како да живееме едноставен и среќен живот
Почетокот на катастрофата е во устата
Предавањето на Господовата Желба е слобода
Возвишена метода за ослободување
Како маката може да не однесе до среќата
Ние самите сме совршен учител
Најголемо ниво на пријателството

Е11
Е12
Е13
Е14
Е15
Е16
Е17
Е18
Е19
Е20
Е21
Е22
Е23
Е24
Е25
Е26
Е27
Е28
Е29
Е30
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Е31
Е33
Е34
Е35
Е36
Е37
Е38
Е39
Е40
Е41
Е42
Е43
Е44
Е45
Е46
Е47
Е48
Е49
Е50
Е51
Е52
Е53
Е54
Е55
Е56
Е57
Е58
Е59
Е60
Е61
Е62
Е63
Е64

Совршената Учителка Чинг Хаи

Биди практичен и спиритуален
Мораме да го пронајдеме своето ја
Просветлувањето е клучен одговор за се
Уверување на луѓето со помош на маѓиа е мешање во
природата
Господ нека помага преку вас
Над интелектот
Пронајди ја повторно Возвишената моќ во себе
Небесните мелодии не учат
Ако ништо не поседуваме од ништо не треба да се
плашиме
Учител е љубов без его
Љубовта е единствена религија
Грешката е мајка на совршенството
Биди самиот за себе Учител
Среќен живот е најубав подарок за Учителот
Верувај самиот себе си
Исто мислење привлекува исти работи
Сите религии потекнуваат од исти извор
Секој може да постане Буда во својот дом
Храмовите и црквите се за групна медитација
Дозволи им на другите да веруваат во Господ на свој
начин
Биди добар пример во заедницата
Следи го своето срце
Светиот ум не сака ништо за поврат
Засекогаш млад
Учител е најосамен положај
Дај се, за да добиеш се
Мир и прием
Само итрината може да ги тргне облаците на илузијата
Потполнија животната задача
Воздигни го Господа со својата сочуствителност
Маја исто така може да постане Буда
Клучот на самопрочистување од надворешна
контаминациа
Учителкиниот поход на Хималаи
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ЕR1
ЕR2
ЕR3
ЕR4
ЕR5
ЕR6
ЕR7
ЕR8
ЕR9

ЕR12
ЕR13
ЕR14
ЕR15
ЕR16

"Врховно" духовно потекло
"Чинг Хаи ден" вечера, церемонија и делење награди
Весели практиканти
Биди слободен овде и сега
Почитувај ја вредноста на иницијација
Совладај се со својата судбина
Шивини – 112 начини на концентрација
Биди одговорен за своите дејства
Патот на вистината/ Образувај се и биди вистинско
човечко суштество
Најдлабоката љубов доаѓа од внатре
Да создадел духовно село, каде и да живееме/ Тајна за
создавање пари
Благослов на светот со духовна пракса
Вистинска храброст
Пронаѓање на вистинска среќа
Метода на духовното унапредување
Посветена романса

ЕS1
ЕS2
ЕS3

Пронајдите ја својата Внатрешна Моќ
Како ги собира Учителот кармите од своите ученици
Сите можеме да комуницираме со Господа

F1
F2

Да се види вистината со помош на внатрешната итрина
Зближување со свемоќната сила да бидете едно

G1
G2

Повторното пронаоѓење на Господовиот јазик
Мораме да го донесеме небото во нашиот дом

ЕR10
ЕR11

E = англиски
ES = англиски и шпански
француски
G = англиски и германски
V1-V16 = ау лац (виетнамски)

F = англиски и

94  Клучот на блиското просветлување

Совршената Учителка Чинг Хаи

Музика на касети и ЦД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Будистички песни (св 1,2,3)
Свети молитви алелуја
Песни и музика од Ау Лацу; мандолина и кинеска цитра
(gu-zeng)
Поезиа; Учителката рецитира на ау лацу
Збирка на музика во складателство на Учителката (св. 1-9)
дулцимер, харфа, клавир, кинеска цитра, синтисајзер и т.н.
Песни кои ги пишувала Учителката: специјално видео со
колекција на духовни песни, кои Учителката пее во свој
изворни аражман
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"Пронајди го своето богатство и ќе бидеш во можност
да земаш секогаш од тој бескрајен извор. Тоа е бескраен
благослов! Јас немам зборови да го објаснам, јас
единствено можам да се фалам и да се надевам дека ќе
верувате во моето благодарение, мојата енергија да
дојде до вашето срце и да ве воздигне до таа врста на
радост и тогаш ќе верувате. После инициацијата ќе го
разберете значењето на моите зборови. Немам начин да
ве уверам во тој Голем Благослов кои ми го подари Господ
и ми даде право да го ширам безусловно и без плачање за
тоа."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
"Ние земаме некои карми од луѓето околу нас, гледајќи во
нив, мислејќи за нив, делејќи со нив книга и јадење и.т.н.
Тој е начинот на кој ние ги благословеме луѓето и ја
смалуваме нивната карма. Тоа е причина за нашата
медитација, да ја ширеме светлоста и ја тргнеме
темнината. Благословени се оние кои ни даваат од
својата карма. Ние сме радосни што им помагаме."
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
"На човечки јазик, ние зборуваме без смислено цело време.
Ние секогаш мораме за нешто да зборуваме. Мораме да
успоредуваме, проценуваме, идентифицираме, на се
мораме да дадеме име. Но за правиот Апсолут ако е
навистински Апсолут, не можеме ниту да зборуваме. Не,
не можеме да зборуваме. Не можеме ни да мислеме за
него. Не можеме да го замислеме. Во тоа подрачје нема
ништо. Разбирате?"
~ Совршената Учителка Чинг Хаи ~
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Добри вести за
вегетаријанците
ВАЖНИ

В

РАСТИТЕЛНИ ПРОТЕИНИ

егетаријанска исхрана не е само од големи користи за
нашата спиритуална пракса, таа е и многу здрава. Но,
мораме да обратеме посебно внимание на равнотежата
на хранливите состојки и да бидеме сигурни да нема недостаток
на најпотребните растителни протеини.
Имаме две врсти на протеини: од животинско и
растително потекло. Соја, вевлебија и буранија се еден од
изворите на растителните протеини. Вегетаријанска исхрана не
значи да се јаде само пржени зеленчук. Протеините требаат да
бидат вклучени за да ја потполнат хранливоста која личноста ја
треба.
Др. Милер бил вегетаријанец цел живот. Се занимавал
со медицина и четириест години ги третирал сиромашните во
Кина. Тој верува дека доволно е да једеме само житарици,
бурании, овошје и зеленчук, и со тоа ги добиваме сите хранливи
супстанци потребни за одржување добро здравје. Према др.
Милер "медаљони од соја (тофу) е 'месо' без коски".
Бидејќи сојата е многу хранлива, кога ќе дојде до тоа, да
луѓето кои јадат само една врста на храна, а тоа може да биде
сојата, можат да живеат подолго.
Припремање вегетаријански оброк исто е како да куваш
оброк од месо, со тоа да наместо месо се употребува растителни
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протеини како што се: парчиња од вегетаријанско пиле,
вегетаријанска шунка или вегетаријанско месо. На пр.: наместо
да куваме "одрезак од целер" или "супа со алги и јајца" можеме
тоа да куваме како " вегетаријанско месо со целер" или "супа со
алги и соја (тофу)"
Ако живеете во земја каде не можат да се земаат овие
вегетаријанско протеински состојки, контактирајте го локалниот
центар на Меѓународното здружение на Совршената Учителка
Чинг Хаи и ќе ве информираме за поголемите вегетаријански
трговини и ресторани.
Начинот на припремање на вегетаријанска храна
можете да ја пронајдете во книгата "Врховна кујна", која ја
издало меѓународното здружение на Совршената Учителка Чинг
Хаи или во било која друга вегетаријанска куварица.
Напомена: Др. Милер бил вегетаријанец цел живот. Тој бил
лекар практичар и 40 години ги третирал сиромашните во
Република Кина.
Адреси на вегетариански ресторани во целиот свет:
http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.html
Некои одбрани вегетариански ресторани:

AMERICA
MEXICO
Име:
Grupo Manjares Vegetarianos Internacionales S.A De C.V.
Vegetarian Food Company - Admopn La Joya Col.
Адреса: La Joya Apartado 22-149 C.P. 14091 Tlalpan D.F., Mexico
Tel/Fax: 52-5-8492755
E-mail: mexicocity@supernet.com.mx
USA:
Arizona:
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The Supreme Master Ching Hai International Association
Vegetarian House
Адреса: 4812 N. 7th Avenue Phoenix, AZ 85013 USA
Tel.:
1-602-2643480
Fax:
1-602-7800855
E-mail: NMinhAZ@aol.com
Име:

California:
Los Angeles
Име:
All Vegetarian Inc.
Адреса: 9649 Remer St. South El Monte CA 91733 USA
Tel.:
1-626-4485919/1-626-4485809
Oakland

Име:
Адреса:
Tel.:
Fax:

Bo De Vegetarian House
464 8th St Oakland CA 94607 USA
1-510-4442891
1-510-8347478

Име:
Golden Lotus
Адреса: 1301 Franklin St Oakland, CA 94612 USA
Tel.:
1-510-3930382
San

Jose
The Supreme Master Ching Hai International Association
Vegetarian House
Адреса: 520 East Santa Clara Street, San Jose CA 95112 USA
Tel.:
1-408-2923798/1-408-2923832
E-mail: Veghouse@juno.com
Име:

Име:
Vegetarian Food To Go
Адреса: 388 East Santa Clara St. San Jose, CA 95113 USA
Tel.:
1-408-2866335
Georgia
Име:
Cafe Sunflower
Адреса: 2140 Roswell Rd. Atlanta, GA 30309 USA
Tel.:
1-404-3528859
Massachusetts
Име:
Life and Light Vegetarian Restaurant
Адреса: 115 Ela St W Newten MA 02165 USA
Tel.:
1-617-6308101
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Име:
Адреса:
Tel.:
Fax:

Quan Yin Vegetarian Restaurant
56 Hamilton St. Worcester MA 01604, USA
1-508-8311322
1-508-8313502

Texas
Dallas
Име:
Suma Veggie Cafe
Адреса: 800 E. Arapho Rd, #120, Richardson TX 75081 USA
Tel.:
1-972-8898598
Houston

Име:
Адреса:
Tel.:
Fax:

Quan Yin Vegetarian Restaurant
10804-E Bellaire Blvd, Houston TX 77072 USA
1-281-4987890
1-281-4987972

ASIA
FORMOSA (TAIWAN)
Chiayi
Име:
The Supreme Master Ching Hai International Association
Vegetarian House
Адреса: 308 Hsinyeh East Road, Chiayi, Formosa, R.O.C.
Tel.:
886-5-2234663
Kaoshiung

Loving Food Corp.
Vegetarian food wholesale & retail dealer
Адреса: No.28, Chien-Hsin Road, San Min Dist, Kaohsiung, Formosa,
R.O.C.
Tel.:
886-7-3961420
Fax:
886-7-3961637
Име:

Tainan

Име:
Joy Vegetarian Plaza (Supermarket Chains)
Адреса: 115 Section 2, Hsian-Tai-Ann Road, Ann-Nun District, Tainan,
Formosa, R.O.C.
Tel.:
886-6-2872102

Taipei

Име:

Loving Food Corp.
Vegetarian food wholesale & retail dealer
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886-2-3815836

HONG KONG
Име:
Nature House
Адреса: Shop 3, G/F Tai Wing House Tai Yuen Estate Tai Po. N.T., Hong
Kong
Tel.:
852-26652280/852-26670681
INDONESIA
Име:
The Supreme Master Ching Hai International Association
Vegetarian House
Адреса: Jl Pasar Besar 3, Surabaya, Indonesia
Tel.:
62-31-5469933
JAPAN:
Gunma
Име:
Angel's Cookies (Tenshi no okashi)
Адреса: 937 Kanbara Tsumagoi-mura, Agatsuma-gun, Gunma, Japan
Tel/Fax: 81-279-971065
KOREA:
Seoul

Име:
S.M. Vegetarian Restaurant
Адреса: Seoul-City, Kang Nam-Ku, Poi-Dong, 22-10, Seoul, Korea
Tel.:
82-2-5769637

MALAYSIA
Име:
Pusat Makanan Sayur-Sayuran Litevon Vegetarian Center
Адреса: 82 Lorong Hullon, 10050 Pulau Pinang, Malaysia
Tel.:
60-4-2289601
Fax:
60-4-2626909

EUROPE
GERMANY:
Munich
Име:
S.M. Vegetarisch .....
Адреса: Amalienstr. 45, D-80799 Munich, Germany
Tel.:
49-89-281882
SPAIN:
Malaga

Име:
Restaurante Vegetariano "El Legado Celestial"
Адреса: Calle Medellin, N3, Bajo 29002 Malaga, Spain
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34-5-2351521

Valencia

Име:
Restaurante Casa Vegetariana "Salud"
Адреса: Calle Conde Altea, N44, Bajo 46005 Valencia, Spain
Tel/Fax: 34-6-3744361
UNITED KINGDOM
Име:
Chai Chinese Vegetarian Restaurant
Адреса: 236 Station Road, Edgware, Middlesex HA8 7AU, UK
Tel.:
44-181-9053033

OCEANIA
AUSTRALIA:
Sydney
Име:
Tay Ho Vegetarian Restaurant
Адреса: Shop 11 Belvedere Arcade 66-68 John St.,
Calosamatta NSW 2166 Australia
Tel.:
61-2-97287052
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Како да контактирате со
нас

У

чениците или практиканти на Учителката Чинг Хаи
основале друштва и центри по целиот свет. Седиште и
центар за печатење на книги е во Формоза:

The Supreme Master Ching Hai International Association
Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa

Tel.: 886-2-87873935
Fax: 886-2-87870873
E-Mail: mailto:wisdom@m2.dj.net.tw
Контактните личности се луѓе, кои се иницирани во Quan Yin
методата и кои доброволно помагаат на оние кои самите сакаат
да бидат иницирани или да научат повеќе за учењето на
Учителката Чинг Хаи. Тие се со желба да ви помогнат и да
одговорат на вашите прашања. Тие можат да ви помогнат со
своите совети за одбирување на аудио и видео касети и да ви ги
препорачаат оние кои се за вас најдобри. Тие можат да ве
информираат и за плановите на предавањата и другите
активности на Учителката.

Како да контактирате со нас  103

КОНТАКТНИ

ЛИЧНОСТИ ПО СВЕТОТ

The Supreme Master Ching Hai
International Association
P.O. Box 730247, San Jose,
CA 95173-0247, USA
or

The Supreme Master Ching Hai
International Association
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli,
Formosa (Taiwan), Republic of China

AFRICA
BENIN:
Benin

Center

229 303 982
smbenin@yahoo.fr

Center

233 27 607 528
smghanac@yahoo.com

Center

254 55 00 46
atmoske@yahoo.com

GHANA:
Ghana
KENYA:
Kenya
MAURITIUS:
Port Louis

Mr. Liang Dong Sheng
Ms. Josiane Chan She
Ping

230-208-1758
smmaurice@email.com
230-242-0462
essence@intnet.mu

R.S. A FRICA :
Cape Town

Center

Durban

Mr. Suresh Patel

27-21-789-2033
capetowncentre@yahoo.
com
27-31-262-5111
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Mr. Gerhard Vosloo
Mr.Gilbert Kamgain
Mr. & Mrs. Tai-Lin Chen

TOGO
Kapalime
Lome

Togo Center
Kpalime Center
Togo Center
Mr. David Chine

surindie@intekom.co.za
27-11-880-0349
ghvosloo@mweb.co.za
27-82-754-3840
gkamgain@yahoo.com
27-116404806
jhbcenter@pchome.com.
tw
228-222864
228 410 948
228-222864
smtogo@yahoo.com
228-215551

U GANDA :
Kampala
AMERICA
A RGENTINA :
Buenos Aires

Mr. Samuel Luyimbaazi

256-77649807
lukiise@yahoo.com

Ms. Mabel Alicia Kaplan

54-11-4-545-4640
mak@sminter.com.ar

BOLIVIA:
Santa Cruz

Mrs. Adalina da Graca
Munoz

Trinidad
B RAZIL :

Mr. Wu Chao Shien

San Paulo

Center
Liaison Office

Belem
Recife
C ANADA :
Edmonton

Mr. Wei Cheng Wu
Ms. Salma Casierra
Alvarez
Mr. Brian Hokanson
Mr.Mrs. Dang Van Sang

Kingston
London

Mr. Quang Thanh Le
London Center

591-337-2039
adamunhoz@hotmail.co
m
591-4625964
55-11-5579-1180
/3884-3155
55-11-227-4690
/228-7029
brcenter@hotmail.com
55-91-223-9414
55-81-326-2912
1-780-444-6568
1-780-963 5240
xdang@powersurfr.com
1-613-384-3295
1-519-438-3702

Како да контактирате со нас  105

Montreal

Montreal Center
Ms. Euchariste Pierre
Mr. Hung The Nguyen
Mr. & Mrs. Nai-Chi Hsu

Ottawa
Toronto

Vancouver

Mr. Le Lam
Mr. Armand Laplante
Toronto Center
Ms. Diep Hoa
Mr. & Mrs. Lenh Van
Pham
Ms. Li-Hwa Liao
Ms. Sheila Coodin
Ms. Nguyen Thi Yen

C HILE :
Santiago

La Sarena

Santiago Center
Liaison Office
Mr. Esteban Zapata
Guzman

uniself@yahoo.com
1-514- 277-4655
1-514-277-2717
p_euchariste1@sympatic
o.ca
1-514-494-7511
thehungnguyen@iprimus
.ca
1-450-647-4871
1-613-260-1698
lam.lequanyin@home.com
1-613-745-6050
1-416-503-0515
1-905-897-0650
1-416-282-5297
hiepham@home.com
1-604-541-1530
jsung@aicompro.com
1-604-739-6758
sheila@iprism.com
1-604-581-7230
56-2-6385901
chilecenter@hotmail.com
56-2-6389229
56-51-295992
ezapata@entelchile.net

C OLOMBIA :
Bogota
COSTA RICA:
San Jose

Mr. & Mrs. Jose Guzman
Alons
San Jose Center
Ms. Laura Chen

57-1-2261245
506-2200-753
506-387-4516
laurachenr@hotmail.com

H ONDURAS :
Tegucigalpa

Ms. Edith Sagrario
Ochoa

504-2250120

Mexico D.F Center

52-5-7527472/56393506
kamel@avantel.net

M EXICO :
Mexico D.F
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Mexicali
Monterrey
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Liaison Office
Mr.&Mrs.Jose Luis
Sanchez Vargas
Ms. Sylvia Lagrange
Mr. Roque Antonio Ledl
Suffo

52-5-852-1256
tecenter@ragnatela.net.
mx
52-4-7436120
52-65-684575
quanyin@telnor.net
52-8106-1719
mtycenter@starmedia.co
m

NICARAGUA
Managua
PANAMA
Panama

Mrs. Pastora Valdivia
Iglesias
Center
Ms. Maritza E.R. de
Leone

505-2483651
507-236-7495
507-260-5021
mrleone@hotmail.com

P ARAGUAY :
C.D. East

Mr. Zhi-Lu Tsao

595-61-502034
jscmike@fnn.net

PERU:
Lima

Lima Center

51-1-4716472
lvalenciap@bonus.com.p
e

Cusco

Mr. Edgar Nadal & Ms.
Teresa de Nadal
Mr. Victor Carrera
Mr. Patric Kross Canal

Puno

Ms. Peruzk Camargo
Ms. Mercedes Rodriguez

Trujillo
PUERTO RICO:

Mr. Luis Rebaza

San Juan

Ms. Shanti Ragyi

Camuy

Mrs.Disnalda

51-1-4667737
51-1-2657429
51-84-232-682
patrickross47@hotmail.c
om
51-84-231436
51-54-353039
punocentroperu@yahoo.
es
51-44-260871
1-787-723-7138
shantiragyi@hotmail.com
1-787-262-1874
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Hernanadez Morales
SALVADOR
San Salvador
TRINIDAD
ISLAND
Trinidad
Island

Mr. Manuel Menjivar

503-216-9413
quijano_manuel@yahoo.
es

Mr.Ray Alibocus

1-868-637-1054
alibocus@tstt.net.tt

USA:
Arizona

Arizona Center

Arizona

Center
Mr. & Mrs. Kenny Ngo

1-623-5810725
1-623-581-0725
ArizonaCtr@aol.com
1-602-404-5341

Arkansas
Arkansas
California:
*Los Angeles

Mr. Robert Jeffreys
Los Angeles Center
Mr. & Mrs. Tsung-Liang
Lin
Mr. & Mrs. Dong Phung

Ms. Tina Polny
*Sacramento

Mr. & Mrs. Hieu De Tu

*San Diego

San Diego Center
Mr. & Mrs. Tran Van Luu
Mr. & Mrs. Tang Thi

*San Jose

Ms. Sophie Lapaire
Mr. & Mrs. Edgar Shyuan

1-501-253-8287
arcenter@juno.com
1-909-674-7814
1-626-914-4127
tllin54@hotmail.com
1-626-284-9994
SanGabriel99@hotmail.c
om
1-714-960-4518 /9604568
qin-na.polny
@mindspring.com
1-916-682-9540
saccenter.ca@usa.com
1-619-280-7982
quanyinsd@juno.com
1-619-475-9891
1-619-268-8651
1-650-988-6500
sophieandpam@earthlink
.net
1-408-463-0297
Edgar-Teresa
@worldnet.att.net
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Mr. Loc Petrus
Mr. Jim Su
*San
Francisco

Совршената Учителка Чинг Хаи
1-510-276-4631
petrusl2k@earthlink.net
1-408-253-8516
sumajim@aol.com

San Francisco Center

KHOALUONG@aol.com

Mr. &Mrs. Khoa Dang
Luong

1-415-753-2922

Mr.&Mrs. Dan Hoang

1-415-333-9119
sfcenter@hotmail.com

Ms. Victoria Singson

1-303-986-1248
torahi@ureach.com

Mr. & Mrs. Thai Dinh
Nguyen

1-941-458-2639

Colorado
Colorado
Florida:
*Cape Coral

Ms. Trina L. Stokes

*Orlando
Georgia
Georgia
Center
/Bhiksuni

Mr. & Mrs. Tze-Chen
Chen

Center/Chan Mo
Mr. James Collins
Ms. Kim Dung Thi
Nguyen

1-941-415-3963
tls77@ao1.com
1-407-321-8297
1-407-771-8895
tzechen.chen@convergys.c
om
1-770-936-9926
GeorgiaCnt@aol.com
1-770-934-2098
1-404-292-7952

Hawaii
Hawaii

Hawaii Center
Ms. Andrea Seu Chow
Lee

1-808-735-9180/9886059
hawaiictr@hotmail.com
andreasmch@hotmail.co
m

Illinois
Illinois

Mr.Tran Cao Minh Lam

1-773-506-8853
caominhlamtran@hotmail
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Mr. & Mrs. Sang Yoon
Lee

.com
1-773-261-4033
ilovesuma@yahoo.com

Indiana
Indiana

Mr. & Mrs. Duc Vu

1-317-293-5303
duchanh@aol.com

Mr. & Mrs. Nguyen Minh
Hung

1-502-695-7257
FNGUYEN@MAIL.STAT
E.KY.US

Mr. John L Fontenot

1-504-483-3234
jlfontenot@hotmail.com

Kentucky
Kentucky
Louisana
Louisiana
Maryland
Maryland

Mr. Nguyen Van Hieu
Mr. Robert Ectman

Massachusetts:
*Boston

Boston Center
Ms. Gan Mai-Ky
Mr. & Mrs. Huan-Chung
Li

1-301-933-5490
HunghMDCenter@yahoo
.com
1-301-972-5654
bce94@hotmail.com
1-978-436-9982
1-508-791-7316
1-978-957-7021
shinemound@earthlink.n
et

Michigan
Michigan

Susan Manturuk
Mr. & Mrs. Lingjie Guo

1-616-588-6341
manturuk@torchlake.co
m
1-734-322-1322
sm_contact@yahoo.com

Minnesota
Minnesota

Ms. Quach Ngoc

1-612-722-7328
quach001@juno.com

Missouri:
*Rolla

Mr. Genda Chen

*Jefferson

Ms. Mary E. Steck

Nebraska

1-573-368-2679
gchen@umr.edu
1-573-761-9969
MSteck5208@aol.com
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Nebraska

Ms. Celine Robertson

1-402-483-4067
ctrobert@yoda.unl.edu

Nevada:
*Las Vegas
New Jersey

Ms. Helen Wong

1-702-242-5688

New Jersey

New Jersey Center
Mr. & Mrs. Nghiem The
Trung
Mr. Chang-Sheng Chou

1-973-209-1651
c_newjersey@yahoo.co
m
1-609-667-3829
albert_nghiem@hotmail.c
om
1-973-335-5336
JohnChou@ymlusa.com

New York:
New York

Mr. & Mrs. Zhihua Tung

*Rochester

Ms. Debra Couch

1-718-837-4884
dong@phys.columbia.ed
u
1-716-256-3961
success@coachdebra.co
m

North Carolina
North Carolina

Mr. & Mrs. Huynh Thien
Tan

1-704-535-3789

Ohio
Ohio

Mr. & Mrs. Vu Van
Phuong
Mr.Gilbert Rivera

1-513-887-8597
von@swoca.net
1-513-381-4554
wisdmeye@aol.com

Oklahoma
Oklahoma

Mr. & Mrs. Tran Kim Lam

Oregon:
Portland

Ms.Vera Looijenga
Mr. & Mrs. Minh Tran
Mr. & Mrs. Alister Phuoc
Minh Pham

1-405-632-1598
LTRAN2292@aol.com
1-503-234-1416
1-503-614-0147
orcenter@hotmail.com
1-503-642-1252
AlisterPhuocPham1@jun
o.com

Pennsylvania
Pennsylvania

Mr. & Mrs. Diep Tam
Nguyen

1-610-626-5546
Diep.Ngu.PA@juno.com
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Mr. Shi-Tao Yeh
Mrs. Ella Flowers

1-610-640-0463
smchpa@juno.com
1-215-879-6852

Texas:
Austin

Austin Center
Mr. Dean Duong Tran

*Dallas
Dallas Center
Mr. Tim Mecha
Mr. Weidong Duan
Mr. Jimmy Nguyen
*Houston

Houston Center
Ms. Carolyn Adamson
Mr. & Mrs. Robert Yuan

*San Antonio
Virginia:
Virginia

Mr. & Mrs. Charles Le
Nguyen
Mr. Khoi Kim Le
Center
Mr. & Mrs. Hua Phi Anh

*Richmand

Mr. David Young

1-512-396-3471
jwu1@austin.rr.com
1-512-989-6113
tranduongdean@yahoo.c
om
1-214-339-9004
DallasCenter@yahoo.co
m
1-972-395-0225
mechat@email.msn.com
1-214-528-9178
water96@yahoo.com
1-972-206-2042
DallasCenter@hotmail.co
m
1-281-893-8300
1-713-6652659
caroltex@interserv.com
1-281-251-3199
RYuan32507@aol.com
1-281-370-3898
DNguyen376@aol.com
1-210-558-6088
1-703-941-0067
1-703-978-6791
anhhly@dotplanet.com
1-757-588-8468
davidkyoung@hotmail.co
m

Washington:
Seattle

Mr. Ben Tran
Mr. Edward Tan

Wyoming:

1-425-643-3649
benptran007@hotmail.co
m
1-206-228-8988
edtan@usa.com
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1-307-332-7108
sumaemc@yahoo.com

Wyoming

Ms. Esther Mary Cole

ASIA
ARMENIA
Armenia

Mr. Armen Hovhannisyan

374-1-227303
armenhovhannisyan@ho
tmail.com

FORMOSA
(TAIWAN):
Taipei

Taipei Center

886-2-23757527
smchtpe@ms33.hinet.net
886-2-23756784
886-2-23890885

Miaoli
Kaohsiung
HONG KONG:
Hong Kong

INDIA:
Bombay

Mr.Chuan-Ping Yang
Mr.Chiu Min Fen
Mr. & Mrs. Chen Tsan
Gin
Mr.Chu Chen Pei
Mr.Fei Lung Wu
Mr. Yen Hwa Wu

886-37-221618
886-37-724726
886-8-7211692
886-8-7562020

Hong Kong Center
Liaison office

852-27495534
852-26378257
lovequanyin@hotmail.co
m

Mr. Suneel Ramaney

91-22-282-0190
trust_god@usa.net
trust_god@rediffmail.com
91-33-655-6741

Calcutta
INDONESIA:
Bali

Mr. Ashok Sinha
Center

Magelang
Malang

Mr. Agus Wibawa
Mr. Njo Kwat Gone
Mr. Judy R. Wartono

Yogyak

Mr. Henry Soekianto
Mr. Augustinus

62-361-231-040
begodnow@yahoo.com
62-81-855-8001
62-293-367-031
62-341-491-188
yudi_wartono@telkom.ne
t
62-341-325-832
62-274-588-105
t.adianingtyas@eudoram
ail.com

Како да контактирате со нас  113
Surabaya

Center
Mr. Harry

Jakarta

Center
Mr. Tai Eng Chew
Ms. Lie Ik Chin
Ms. Murniati Kamarga
Mr.I Ketut P.Swastika

JAPAN:
Tokyo

Ms. Yukiko Sugihara
Ms. Yoshie Takeda

Gunma

Ms. Hiroko Ichiba

Kumamoto

Ms. Mochinaga Eiko

KOREA:
Seoul

Seoul Center
Mr. Jong-Cheol Oh
Mr. Kim Young-Cheol
Mr. Yoo Tae In
Mr. Jung Chang Yul

Pusan

Chon Ju
Inchon
Taegu

Pusan Center
Mr. Song Ho Joon
Mr. Hwang Sang Won
Mr. Lee Won Suk
Chon Ju Center
Mr. Ji-Hwan Lin
Inchon Center
Mr. Yong-Je Baeg
Taegu Center

62-31-5673084
ahimsasb@indosat.net.id
62-31-594-5868
harry_l@sby.dnet.net.id
62-21-6319066
smch-jkt@dnet.net.id
62-21-6319061
62-21-6510218
finance1@ueii.com
62-21-3840845
hai@cbn.net.id
62-21-7364470
81-3-3307-1643
cal13840@pop07.odn.ne
.jp
81-90-3963-0755
y-plus@f6.dion.ne.jp
81-27-9961022
truelove@mth.biglobe.ne
.jp
81-96-346-2928
genesis@mb.infobears.n
e.jp
82-2-5772158
quanyim@unitel.co.kr
82-2-575-5080
82-2-2298-1822
82-2-795-3927
82-2-2203-8186
82-51-581-9200
quanyin@unitel.co.kr
82-51-957-4552
82-51-805-7283
82-51-894-6645
82-63-274-7553
82-63-272-9087
82-32-5795351
82-32-888-0110
82-53-743-4450
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Taejon
Kwangju
Cheju Island
Andong
Youngdong
Chungok
MACAU:
Macau
MALAYSIA:
Alor Setar
Johor Bahru
Penang

Совршената Учителка Чинг Хаи

Mr. Kim Ik Hyeon
Mr. Ryoo Jin Ho
Mr. Chang Ik Hyun
Taejon Center
Mr. Kim Soo Dong
Kwangju Center
Ms. So-Yeon Kim
Cheju Center
Andong Center
Mr. Kim Sam Tae
Youngdong Center
Chungok Center

chinghaidaegu@hanmail.
net
82-53-9572858
82-53-8568509
82-53-7535264
82-42-625-4801
82-42-2547309
82-62-232-9613
82-62-232-5630
82-64-99-6113
82-54-821-3043
82-54-873-4961
82-54-532-5821
houmri@unitel.co.kr
82-54-673-1399

Macau Center

853-532231
macau_center@email.co
m

Mr. Chiao-Shui Yu
Mr. & Mrs. Chi-Liang
Chen

60-4-7877453
607-3516075

Mr. & Mrs. Lin Wah Soon

supreme2@tm.net.my
60-4-228-5853
pgsmch@pd.jaring.my
60-4-6420370

Kuala Lumpur Center

60-3-9873904

Liaison office

klsmch@tm.net.my
6012-259-5290
klgcp@hotmail.com

Penang Center

Kuala Lumpur

MONGOLIA:
Baganuur
Ulaanbaatar
Ulaanbaatar
MYANMAR:
Myanmar
NEPAL:
Kathmandu

Mr. & Mrs. Gursad
Bayarsaikhan
Mrs. Luvsan Tsengel

976-31-21174
976-11 -344604

Mr. Sai San Aik

951-667427

Center

977-1-254-481
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Liaison office

chinghai_kathmandu@ho
tmail.com
977-1-473558
ajaystha@hotmail.com
977-612-8455
chinghai2000pokhara@h
otmail.com
977-61-21201
neupanebishnu@hotmail.
com
977-61-28255
pokharacenter@hotmail.
com
977-61-31413
6348-433-9248
manilach@hotmail.com
65-741-7001
chinghai@singnet.com.s
g
65-846-9237

Mrs. Suranganie
Dayaratne

94-1 -889884
nandi@slt.lk

Center
Ms. Laddawan Na
Ranong

662-674-2694

Mr. Ajay Shrestha
Pokhara

Center
Mr. Bishnu Prasad
Neupane
Mr. Shiva Bastola

PHILIPPINES

Mr. Raj Kumar Lama
Manila Center

SINGAPORE

Singapore Center

SRI LANKA:
Colombo
THAILAND:
Bangkok

Chiang Mai
Had Yai
Khon Kaen
EUROPE
AUSTRIA

Mr. Wu Peir Yuan
Chiang Mai Center
Ms. Siriwan
Supatrchamnian
Had Yai Center
Khon Kaen Center
Mr. Paisal Chuangcham
Vienna Center
Mr. & Mrs. Nguyen Van

662-5914571
edasnlad@samsorn.stou.
ac.th
66-1-8248294
66-53-217080
66-53-387126
66-74-368329-30(c/o155)
66-43-261-878
66-43-241718
43-664-3909200
Chinghai@A1.net
43-2955-70535
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Dinh
Mr. Shih-Tsung Lu
BELGIUM:
Brussels
BULGARIA
CROATIA
CZECH
REPUBLIC
DENMARK
FINLAND:
Helsinki

Mr. Hugo Berton
Mr. Ruslan Staykov
Mr.Zeljko Starcevic
Prague Center
Liaison office
Mr. Luong Hoang Hanh
Ms. Anne Nystrom

FRANCE:
Paris

Paris Center

43-2266-80399
sound@gmx.at
3216-400-377
kimhuyen.luu@swing.be
3592-575358
oldruslan @yahoo.com
385- 51- 251081
zeljko@mindless.com
42-02-90058578
prague-center@chinghai.cz
45-66-190459
358-9-8537455
fin_con_hhanh@artic.net
358-9-793902
anne.nystrom@iobox.fi

Ms Ngo Thi Huoung

33-1-4300-6282
33-1-4030-1174
ilancelot@celestialfamily.
net
33-1-4243-1924

Montpellier
Ardeche
GERMANY:

Mr. Nguyen Tich Hung
Ms. Reynet Jeanine

33-4-67413257
33-4-75376232

Berlin

Berlin Center

Hamburg
Munchen

Mr. Christian Bastwoeste
Liaison office
Ms. Kang Cheng
Ms. Johanna Hoening

Duesseldorf

Liaison office

Ms. Lancelot Isabelle

49-30-3470-9262
berlincenter@hotmail.co
m
49-30-3470-9262
49-581- 15491
49-89-3616347
49-8170-997050
ChingHai@aol.com
49- 5232-68564
49-211-5144785
ngocthao.nguyen@gmx.de
dusseldorfcenter@hotma
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il.com
GREECE:
Athens

Mr. Constantine Manos

HOLLAND:
Amsterdam

Mr. Nguyen Ngoc Trung
Mr. Marcel Mannaart

HUNGARY:
Budapest

Budapest Center

Gyor

Mr. Lux Tamas
Ms. Dora Seres
Mr. Lehel Csaba

30-61-278106
constantinem@hotmail.c
om
31-294-41-9783
Vothuong5@cs.com
31-72-5070236
m.mannaart@planet.nl
361-363-3896
heaven.bud@mail.matav.
hu
36-309-611994
36-1379-1924
36-96-456-452
clehel@freemail.hu

IRELAND:
Mr. & Mrs. Bernard
Leech

353-1-6249050
bernardleech@unison.ie

NORWAY:
Oslo

Mr. Nguyen Ngoc Tai

47-22-612939
tnguyen@c2i.net

POLAND:
Szczecin

Mrs. Grazyna Plocinizak

Warszaw

Mrs. To Soszynska

Lodz

Ms.Lukaszewska Mariola

48-91-4874953
48-22-6593897
mintra@polbox.com
minhtrang4@yahoo.com
quanyin@home.pl
48-42-6860037
czakra@interia.pl

Dublin

PORTUGAL:
Lisbon

Mr. Helder Hen Keon
Kong

351-21-920-4118
lisbon_center@hotmail.c
om

RUSSIA:
Moscow

Mrs. Gareeva Lira

SLOVENIA

Mr. Rastislav Alfonz

7-095-732-0832
a-b-serapis@mtu-net.ru
386-35-814-981
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SPAIN:
Madrid
Malaga
Valencia

Kovacic

dbk@siol.net

Madrid Center
Ms.Lidia Kong
Mr. Wang Ya-King
Ms.Xi-Chun Wang & XinLan Yang
Vegetarian House

34-91-5470366
34-91-7756670
34-95-2351521

Mr. Yu Xi-Qi
SWEDEN:
Malmo
Stockholm

Совршената Учителка Чинг Хаи

Mr. & Mrs. John Wu
Mr. Mats Gigard

34-96-3336208
34-96-3744361
34-96-3726401
valenciachinghai@yahoo
.es
46-40-973452
46-8-882207
mats@sirfield.nu

Ms. Premila Perera
Ivarsson

46-18-302029

Angelholm

Mrs. Luu Thi Dung

Are

Ms. Viveka Widlund

Premila.Perera@fkog.uu.
se
46-431-26151
Vivianne@Lycosmail.co
m
46-647-32097
widlund@hem.utfors.se

Uppsala

SWITZERLAND:
Geneva

Ms. Feng-Li Liu
Ms. Klein Ursula

41-22-7973789
gefliu@yahoo.com
41-22-3691550

UNITED
KINGDOM:
England:
Chester

Mrs. Janet Weller

Glasgow

MR. Robert Jackson

London

London Center
Liaison office

Surrey

Mr. Hu Tchang Rong

44-1782-414989
janet.weller@Zoom.co.uk
44-141-637-7255
Robert.Jackson
@classicfm.net
44-208-3742743
44-207-4731421
pnl@matters19.freeserve
.co.uk
44-1293-416698
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Edinburgh

Mrs. Annette Lillig

44-131-6660319
lillig@btinternet.com

Scotland:
Glasgow

MR. Robert Jackson

Edinburgh

Mrs. Annette Lillig

OCEANIA
AUSTRALIA:
Ade Laide
Byron Bay
/Northern
Rivers
Brisbane

44-141-637-7255
Robert.Jackson@classicf
m.net
44-131-6660319
lillig@btinternet.com

Mr. Leon Liensavanh

618-83326192

Mr. & Mrs. Ray Dixon

612-6685-3248

Brisbane Center

rayandjulie@linknet.com.
au
617-3374-3339
briscentre@hotmail.com
61-7-3847-1646

Mr. Gerry Bisshop
Mrs. Tieng Thi Minh
Chau

617-37157230
ctieng@dme.qld.gov.au

Canberra

Sydney

Mr. & Mrs. Yun-Lung
Chen
Mr. & Mrs. Khanh Huu
Hoang

Mr. Eino Laidsaar
Mr. Hong Bo

Melbourne

Melbourne Center
Mrs. Rosemary
Nagtegaal
Mr. Pham Van Bon
Mr. Alan Khor

617-33442519
6 1 -2 -62591993
smcanbra@cyberone.co
m.au
61-2-9477-5459
einoforquanyinsydney
@yahoo.com
61-2-97887588
hongbo_huang@hotmail.
com
61-3-98900320
Melbsmch@aol.com
61-3-9585-7871
61-3-6229-3878
61-3-98574239
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Perth

Tasmania
NEW
ZEALAND:
Auckland

Совршената Учителка Чинг Хаи

Perth Center
Mr. David Robert Brooks
Mr. Ly Van Tri
Mr. Peter John Boatfield
Mr. Anton Toia
Ms. Noelyne No Thi
Ishibashi

Tauranga
Christchurch

Mrs. Chang-Wu Wong
Mrs. Joy Daniels
Mr. Michael Lin

Hamilton

Mr. Glen Vincent Prime

61-8-9242-1189
61-8-9418-6125
daveb@iinet.net.au
61-8-9244-7661
61-3-62293878
649- 419-4470
nzanton@yahoo.com
649-277-9285
takahide@xtra.co.nz
649-266-6898
64-7-5445268
64-3-343698
chaomim@hotmail.com
647-849-4442
glenprime@hotmail.com

Ако нема контактна личност во вашето место, ве
молиме да се обратете на контактна личност во
најближниот град или најблиска држава.
Информациите во врска со Совршената Учителка Чинг Хаи и
Quan Yine методата на медитација можете да ги добите на
следните WEB страници на интернет:
АРАПСКИ ЈАЗИК

http://www.meditation-egypt.com/(Egypt - Arabic)
АУЛАК (ВИЕТНАМСКИ) ЈАЗИК

http://www.godsimmediatecontact.net/aulac(USA - Aulacese)
http://www.spiritual-discovery.org/(USA - Aulacese, Chinese,
English, Korean)

http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000(Poland Aulacese & Polish)
КИНЕСКИ ЈАЗИК
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http://www.godsdirectcontact.org.tw/(Formosa - Chinese & English)
http://www.godsdirectcontact.com/(USA - Chinese & English &
French & Spanish)

http://www.smchbooks.com/(SMCH Book Store - Chinese)
http://www.spiritual-discovery.org/(USA - Chinese, Aulacese,
English, Korean)
ЧЕШКИ ЈАЗИК

http://godsdirectcontact.rma.cz/(Czech Republic - Czech)
АНГЛИСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.org/(Canada - English & Aulacese)
http://www.godsimmediatecontact.com/(Singapore - English)
http://www.godsdirectcontact.com/(USA - English & Chinese &
French & Spanish)

http://www.godsimmediatecontact.net/(USA - English)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/(Formosa - English & Chinese)
http://www.spiritual-discovery.org/(USA - English, Aulacese,
Chinese, Korean)

http://members.tripod.com/~Godsdirectcontact(USA - English)
http://www.members.xoom.com/meditations/GodsDirectContact.htm
l(USA - English)
http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html?who=Suma%20Ching%
20Hai(USA - English)
http://mason.gmu.edu/~lduan/Godsdirectcontact(USA - English)
http://members.tripod.com/~Godsdirectcontact(USA - English)
http://www.godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome(Englis
h: Book order - I Have Come To Take You Home)
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

http://www.contactdirectavecdieu.org/(France - French)
http://www.godsdirectcontact.com/(USA - French & English &
Chinese & Spanish)
ХРВАТСКИ ЈАЗИК

http://www.geocities.com/smch_hr
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/(Austria - German)
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http://www.godsdirectcontact.de/(Germany - German)
УНГАРСКИ ЈАЗИК

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel(Hungary Hungarian)
ИНДОНЕЗИСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectkontak.org/(Indonesia - Indonesian)
ЈАПОНСКИ ЈАЗИК

http://www.godsimmediatecontact.org/(Japan - Japanese)
КОРЕЈСКИ ЈАЗИК

http://www.godsimmediatecontact.co.kr/(Korea - Korean)
http://www.godsdirectcontact.co.kr/(Korea - Korean)
http://www.spiritual-discovery.org/(USA - Korean, Aulacese,
Chinese, English)
ПЕРЗИСКИ ЈАЗИК

http://freespace.virginnet.co.uk/smch.ma/Godsdirectcontact/Persian.
htm(UK - Persian)
ПОЛСКИ ЈАЗИК

http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000(Poland - Polish &
Aulacese)
РУСКИ ЈАЗИК

http://www.quanyin.narod.ru/(Russia - Russian)
ШПАНСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.com/(USA - Spanish & Chinese &
English & French)
ШВЕДСКИ ЈАЗИК

http://godsdirectcontact.bizland.com/(Sweden - Swedish)
ONLINE VIDEO I AUDIO
http://www.Godsdirectcontact.org (Canada - Aulacese & English:
with Real Audio service)
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http://www.godsimmediatecontact.org/video(USA - in Multi
Languages: with Windows Media Video & Real Video)
NEWS GROUP: lovesrc@Godsdirectcontact.org

WWW адреси на The Supreme Master Ching Hai News Online
News:
AULAC ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news(VNI, VPS, VISCII und
VNU Fonts)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n115(VNI font)
ПОЕДНОСТАВЕН КИНЕСКИ ЈАЗИК

http://www.spiritualdiscovery.org/gb_chinese/news/115/index.htm(USA)
http://www.godsdirectcontact.com/eNews/chinese/115/index_gb.htm
(USA)
ТРАДИЦИОНАЛЕН КИНЕСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.org.tw/ch/news/115/index.htm(Formos
a)

http://www.godsdirectcontact.com/eNews/chinese/115(USA)
http://www.spiritual-discovery.org/ch/news/115/index.htm(USA)
АНГЛИСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.com/eNews/english/115(USA)
http://www.godsdirectcontact.org/eng/news/115(USA)
http://godsimmedatecontact.net/news/news115(USA)
http://www.spiritual-discovery.org/eng/news/115/index.htm(USA)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm(Formosa)
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html(France)
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.de/(Germany)
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ЈАПОНСКИ ЈАЗИК

http://www.godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm(
USA)
КОРЕЈСКИ ЈАЗИК

http://www.godsimmediatecontact.co.kr/115/index.htm(Korea)
ШПАНСКИ ЈАЗИК

http://www.godsdirectcontact.com/eNews/spanish (USA)

Ние учениците на Совршената Учителка Чинг Хаи, ги
почуствувавме непријатностите и маките, на оние кои ја бараат
последната вистина. Поради тоа ние разбираме како е тешко и
драгоцено да го најдеш во целост просветлениот жив Учител,
кој ја учи најголемата метода, со која ќе ја разбудеме нашата
внатрешна итрина и разбирање на вистината; оваа метода ја
учеле сите вистински Учители од секогаш. Бидејќи го
почуствувавме длабоко, интересот од применувањето на оваа
метода, ние овде ја представуваме збирката, од предавањата на
Совршената Учителка Чинг Хаи, кои се одржани во различни
држави на светот, со желба да им помогнеме на луѓето кои ја
бараат вистината, кои чезнеат за бескрајно ослободување во овој
еден човечки живот, а на другите да им одговориме на различни
прашања за животот, раѓањето и смртта како и за душевното
обогатување и Вистината.

