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Spoléhej sám na sebe 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 49 
6.září 1994 

 skupinová meditace, Honolulu, Havaj 
originál v angličtině 

Neučíme se proto, aby to druzí věděli. Učíme se pro sebe, a abychom mohli v tichosti 
požehnat svět naší vnitřní nádherou a vnitřní láskou. Tak jako každý jiný vědec vy znáte a 
studujete, musíte rozvíjet sami sebe. To je, proč Buddha řekl: Spoléhej na sebe a na nikoho 
jiného. Samozřejmě řekl, že vidět Buddhu lze velice zřídka, a to je to největší požehnání, za 
stovky tisíc let byste neměli takové. Ne jednou v celém životě, ale jednou během mnoha životů 
byste viděli Buddhu. Pravděpodobně je Buddha před vámi, jenže ho nevidíte, a to je ten rozdíl. 
Mnoho lidí se dívá, ale nevidí, nevidí nic. Oni se pravděpodobně dívají, ale nevidí, poslouchají, 
ale neslyší, oni nerozumějí. 

Kristus také řekl: Nikdo nepřijde k Otci, pouze skrze mne. Ale nicméně on neřekl, už jste mne 
nyní viděli, tak jděte domů spát, a určitě půjdete do nebe. Ne, je to tak? On říká, sebekultivuj se, 
miluj svého Otce, miluj své bližní, modli se v přístěnku, miluj své sousedy. Oh, to je hodně 
práce. Není to tak, že řekl: Dobrá, teď jste mne viděli, Ježíše, určitě půjdete do nebe. Ne! On to 
neřekl. Řekl, že je třeba udělat hodně práce. Dokonce i svým příbuzným, pamatujete? On řekl: 
Kdo je můj příbuzný? Kdo je moje matka? Kdo je moje sestra? Pouze ti, kdož naplňují přání 
Otce, jsou mí příbuzní, mojí matkou, mojí sestrou. On řekl: Oh, já nemám žádné příbuzné kromě 
vás. Víte, myslel ty, kdo naplňují přání Otce, kdo milují své sousedy, kdo dodržují přikázání a 
kdo milují Otce z celého srdce, duše a mysli, atd… Vzpomínáte? 

Dokonce Ježíš předtím, než se stal světovým duchovním vůdcem, musel jít do komůrky a 
meditovat a modlit se. Musel se podrobit pokoře křtu, dokonce i přesto, že věděl, že je synem 
Boha. On by to nemusel dělat. On musel projít vším tak jako my, aby nám ukázal, že když jsme 
lidské bytosti, musíme pracovat. On řekl svým žákům, aby šli a šířili učení. Řekl: Cokoliv řeknu 
skrytě, jděte a zvěstujte to všude, ale nedávejte perly sviním. Není to tak? Ano, také řekl, 
že ne každý příjme jeho učení. 

Přijďte na svět, abyste se naučili 
milovat a sloužit 

Většinou je v každém období na naší Zemi málo těch, kteří skutečně milují Boha. Jsou zde 
také odlišné úrovně Boha, rozdílné úrovně našeho bytí. A pokud jsme na tomto světě a neučíme 
se rozumět oblasti duchovna, potom dokonce i tak jdeme do nebe, protože Otcova láska je 
nesmírná… Ano, On nebude diskriminovat. Když Ho skutečně milujete, dobrá. Když Ho 
nemilujete, On miluje vás. Ale když jdeme nahoru a nevyvinuli jsme se, jsme stejní, jako jsme 
byli předtím, sobečtí, hloupí andělé... Oh! Ne všichni andělé jsou dobří, to je důvod, proč musejí 
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4 News 49 
přijít sem a nosit toto fyzické roucho. Aby studovali, učili se, jak milovat druhé, jak sloužit, 
místo toho, aby jenom seděli a celou dobu si užívali požehnání nebe. 

Teď je nám dána příležitost studovat v této škole života. Pokud se nechopíme této příležitosti 
a neučíme se dobře, potom budeme velice překvapeni v nebi. Nikdo jiný vám nic neřekne, vy 
sami se podíváte zpět na svůj život. V tom čase vám to všechno bude jasné a čisté jako zrcadlo a 
potom budete cítit převelikou lítost, že jste byli tak slabí, že jste byli tak líní, že jste byli tak 
připoutaní k materiálním věcem, které vám Otec dal pouze jako nástroje, abyste mohli růst. 

Místo toho jste viseli na těch nástrojích a zapomněli na misi, zapomněli, proč jste tady. To je 
důvod, proč se mnoho duší toulá okolo v převtělení. Jsou vázáni k Zemi, protože jsou tak moc 
ovlivněni tímto světem. I když vrata do nebe jsou vždy otevřená, nechceme jít zpět. 

Bůh je mocný, všemohoucí. Není nic, co by nemohl udělat. Je to jenom tak, že my nemáme 
dostatečně silnou upřímnost. Proto mnoha lidem, kteří se modlí nebo žádají, není odpovězeno, 
a my si myslíme, že Bůh není. Oh, to je ten problém. Ubohý Bůh je obviňován ze všeho. 
Ze všech válek, pohrom, hladu a takových věcí, obviňujeme jenom Boha nebo hierarchii nebe, 
že nám nepomáhá. Ve skutečnosti je to naše volba, volba lidí, kteří jdou proti přání nebe a 
zákonům vesmíru. Tito lidé vytvářejí války a poslouchají negativní síly v přírodě, což my 
nazýváme Satanem nebo ďáblem. Jsou tady vždy. To je, jak negativní svět a tento svět stojí 
v rovnováze. V nebeském světě není třeba existence této negativní síly. 

Sebeposuzování 
V nebi není dobré a špatné, lidé někdy nepřemýšlejí o hříších tak jako my. Oni vás nesoudí. 

Takže až někdy zemřete, jste to vy, kdo soudíte sami sebe. Budete velice litovat toho, že jste 
neudělali to nejlepší, co jste mohli, že jste mohli něco udělat jiným způsobem. Vy víte, že jste 
mohli, ale neudělali. To je to, co vás bude trápit, až zemřete. To je to, co lidé nazývají „peklem“. 
Není zde Bůh, který tam stojí a soudí. V době smrti vám bude ukázána nízká úroveň. Je to tak, 
pokud jsme neprováděli žádné skutečné pokání a pokud jsme skutečně nevedli ctnostný život 
tak, jak měl být veden. Pak nám bude ukázáno něco jako filmy, ale velice rychle. Celý život 
bude zhuštěn do sekundy. Budete všechno vidět a budete všemu rozumět. Dokonce i v takové 
rychlosti budete rozumět všemu, co jste udělali, co je špatné a co dobré. Budete vědět všechno a 
v tom okamžiku budete plakat. Budete vědět, že jste udělali špatně. Nebude vám dána znova 
příležitost. Po velmi, velmi dlouhou dobu, protože budete muset dlouho čekat, než se stanete 
lidskými bytostmi. Takže jste dlouho na seznamu čekajících, protože vám již byla dána 
příležitost. Je to takzvané věčné peklo nebo věčné zatracení. Ale samozřejmě nic není skutečně 
věčné. Jenom pro nešťastné situace nebo pocity se to zdá jako dlouhá, dlouhá doba. A když jsme 
šťastní, tak čas utíká rychle. Protože nás naše hříchy nesvazují věčně, nebude náš zármutek trvat 
věčnost. Jenom cítíme, že je to dlouho. Litujeme toho, že nám byla dána příležitost, abychom to 
udělali dobře, abychom zlepšovali naší vědomost o stvoření a našem Otci, jak to všechno 
funguje, jak se můžeme učit milovat jeden druhého, a my jsme si tu příležitost nevzali. To je ten 
problém. Bude nám to velice, velice líto. 
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Přeji si, aby se vám to nestalo. Jsem si jistá, že se to nestane, protože jste byli tak pilní 
ve vašem hledání Pravdy, vašeho původního domova a Boha. Samozřejmě v této situaci je někdy 
naše mysl slabá a tělo je rovněž slabé. Někdy chceme meditovat dlouho, ale tělo je tak slabé, 
smysly jsou slabé a vůle také slábne. Proto musíme studovat znova a znova. Abychom se znovu 
utužili. Dnes jsem selhal. Nemeditoval jsem moc dobře. Zítra, příští den se budu více snažit. 
Vždycky zkuste bojovat pro lepší, lepší vůli, abychom rostli duchovně. Staneme se silnějšími a 
chytřejšími osobami v nebi. 

Není to tak, že v nebi je každý stejný. Bůh je spravedlivý a férový, miluje všechny své děti 
stejně. Ale protože sami neusilujeme, zůstáváme právě tam. Stejně jako děti ve škole, některé 
jsou inteligentní, některé jsou pilné, některé jenom jdou pryč ze školy a hrají si nebo koketují 
s děvčaty, nebo dělají další věci, drogy, atd. V závislosti na okolnostech, když jsou příliš slabí 
odolat a nechtějí poslouchat rodiče, potom ubližují sami sobě a samozřejmě si přivodí spoustu 
problémů. Samozřejmě, že tím rodiče také budou ovlivněni a budou se cítit mizerně. Ale nejvíce 
trpící osobou jsou oni sami. 

Překonání nepříjemných situací 
Podobně, když jsme přišli dolů na tento svět, jsou nám dány veškeré pomůcky, vybavení a 

okolnosti, se kterými můžeme nakládat nebo se pokoušet zvládat různé situace, překonat 
nenávist, která se zrodila z určitých okolností. Někdy jsme postaveni do nezáviděníhodných 
okolností, abychom viděli, jak milujeme naše nepřátele. Ale my velice často zklameme v tom 
milovat naše nepřátele. My často podlehneme našim tělesným touhám a lákadlům okolí, 
abychom nenáviděli naše nepřátele tak, jak nám bylo říkáno, tak, jak jsme si zvykli, a ne tak, 
jak je to v nebi. 

Takže někdy zklameme a někdy uspějeme. A čím jsme úspěšnější, tím budeme samozřejmě 
na vyšší úrovni hierarchie ve vesmíru. Budou nám dány lepší příležitosti v nebeském systému, 
abychom dělali lepší práci, zajímavější práci a více vesmírnou práci, kde můžeme vyvinout náš 
nesmírný talent, o kterém jsme nikdy nevěděli, že ho máme, dokonce ani v nejdivočejších 
představách. Budou nám dány vedoucí role v nebi, jako vyučování velkého množství nebeských 
stvoření, atd. Nebo když půjdeme na tuto Zem, staneme se duchovními Mistry nebo získáme 
nějaké speciální pozice, z nichž povedeme lidstvo do Království Boha. 

Zmocněte se příležitosti ve světě 
Jinak nemáme příležitost, pokud jsme v tomto světě líní, protože pouze v této době jsme 

ve škole. Nemyslete si, že vám vždy bude dána příležitost přijít zase zpět. Ne vždy, ne vždy. 
Je to plození, DNA, co je za tím. Je to informace, která pochází z DNA, tyto touhy a všechny 
energie těch tužeb, které za tím stojí, to se reinkarnuje. Ne vy, duše, osoba, rozumíte? Je zde 
tolik duší, které čekají na tuto školu. Nemám pro vás místo, abych za vámi vždy stála. Můžete to 
udělat, ale dlouho čekáte. A zatím trpíte a trpíte svým vlastním smutkem. Láska nebes je tam, ale 
vám je velice líto věcí, které jste zmeškali. Ano, přejete si, abyste to mohli udělat znovu, udělali 
byste to lépe, a uděláte to lépe. 
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Ale když je vám dána opět příležitost, zapomenete. To je ten problém. To je důvod, proč 

někdy musíme jít zpátky, abychom se znovu naučili, pokud jsme skutečně dobří a máme to 
štěstí, že dostaneme příležitost jít dolů. Například jít sem dolů, vy to musíte za něco vyměnit. 
Například je tady mise pro někoho, kdo může jít dolů a pomoci světu. A potom vy řeknete: 
„Ano, já se připojím. Prosím, můžu se připojit? Udělám cokoliv, cokoliv… cokoliv. Slibuji, 
slibuji, slibuji. Nebudu jako posledně. Skutečně ne, ne, ne.“ (Směje se.) Dobrá. Samozřejmě 
nebe je taková společnost, která důvěřuje. Oni vám dají další práci. Ale když jdete dolů, místo 
abyste pomáhali té osobě, té skupině, abyste zlepšili svět, děláte něco jiného. Možná dokonce 
proti nim, protože zapomenete všechno, co jste slíbili předtím, než jste se narodili na tomto 
světě – my všichni, my všichni. 

Je to důvod, proč se Buddha stal osvíceným, když mu bylo třicet let, Ježíš také. Víte, co tím 
myslím? Ne, že se narodí a okamžitě řeknou: Já jsem Buddha, já musím jít a pomoci světu. Oni 
zapomněli. Je tolik zkoušek z nebe, jako nějaké tragédie, které se objeví před vámi, nebo někdo 
jiný vás zezadu popíchne nebo postrčí, nebo se stane nějaká situace, že se najednou budete cítit 
probuzeni. Nebo nějaký přítel půjde okolo, dokonce nějací žebráci na ulici vám připomenou 
věčnou podstatu tohoto světa. Tito žebráci jsou také andělé. 

Někdy je zde utrpení proto, aby nás probudilo. Někteří lidé přijdou udělat nějakou velkou 
misi. Někteří lidé přicházejí udělat malou misi, aby si vysloužili zásluhy být lidskou bytostí. 
Mohou být ve škole a mohou si vydělat nějakou zásluhu, takže mohou mít v nebi nějakou 
výhodu a mohou dostat další příležitost postoupit zase dopředu. 

Pamatuj si, co jsi slíbil v nebi 
 Už jsem vám často říkala o utečencích z Au Lac, že tam jsou podle jejich vlastního přání. 

Chtějí být takto. Takže mohou probudit vědomí světa o tom, jak hrozné mohou být situace 
utečenců, jak může válka ovlivnit lidi a mnoho národností, nejenom jednu, například jako tuto, 
a dát lidem, kteří jim pomohli, dali jim přístřeší, jídlo, podporu a sympatie, zásluhu lásky. Víte, 
co myslím? 

Když máme někoho rádi, máme rádi sami sebe. My ve skutečnosti povyšujeme naši slávu. 
Není to tak, že pomáháme někomu, pomáháme sami sobě. Prosím, pamatujte si to, kdykoliv 
děláte něco dobrého. Je to přání nebe. Je to dobré pro vás. Vy byste měli dělat víc dobrého, být 
více milující, snažit se růst uvnitř a užívat vaši moudrost. Nebuďte ovcí ve stádu. Vy už jste 
z toho stáda vykročili, už jste udělali mnohem lépe. Rozumíte? Snažíte se více si vzpomenout na 
slib, který jste dali Otci a nebeské hierarchii před tím, než jste přišli. To je důvod, proč jste sem 
přišli! 

Vzpomenete si meditací, rozvíjením moudrosti přes světlo a zvuk, kdo jste a co byste měli 
dělat, abyste šli dopředu. Protože jste znovu v kontaktu s nejvyšší moudrostí, vzpomínáte si, jaká 
je vaše mise a co byste zde měli dělat. To je důvod, proč se vždycky měníte k lepšímu, protože si 
rozpomínáte na nebeskou bytost, kterou jste. To je důvod, proč se měníte. Stáváte se lepší a 
lepší. Stáváte se více andělem, více nebeským. To je celá vaše práce. Rozumíte? 

www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina    +420 608 265 305 čeština, angličtina 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       7 

 Mistryně a nebeské bytosti stojí samozřejmě při vás a pomáhají vám. Ale pokud vy sami 
to neděláte, nezáleží na tom, kolik pomoci máte, není to dobré. My to musíme dělat nejdříve 
sami. A potom nám nebeské bytosti budou pomáhat. Síla Mistryně nám vždy pomáhá. 

 

     Skrytá síla spojení 
Šperky navržené 

Nejvyšší Mistryní Ching Hai 
 
 
 
 

 

Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 49 
Vždy se snažte žít váš život s nejvíce naplněným programem. Nikdy nepromarněte váš život. 
Jenom dělejte všechno, co chcete. Snažte se učit nové věci. Choďte do společnosti. Buďte 
společenští. Buďte přátelští, buďte milující ke všem lidem a učte se všechno jeden od druhého. 
Není třeba sedět a cítit se nešťastný nad vaším životem a s vaším neštěstím. Neexistuje žádné 
neštěstí v tomto životě. 

 
Pokud skutečně věříte ve vaši dobrotu a v to, co děláte, budete ovlivňovat další lidi. Takže jedna 
osoba udělá velký rozdíl. Ale pokud nevěříte, druzí budou ovlivňovat vás. Oni se budou snažit 
z vás udělat silnou osobu. 

 
V cokoli věříte, je dobré, držte se toho a nedovolte dalším lidem, aby vás udělali nerozhodnými, 
protože dobrý příklad na tomto světě je velice zřídkavý. Udělejte ze sebe dobrý příklad. 

  
Skutečné osvícení přichází z praxe a z jednání s dalšími lidmi. 

  
Velcí lidé jsou velice pokorní. Pokud nejsme pokorní, nejsme velcí. 

  
Jaký je duch Zenu? Je radostí dělat dnes to, co je dnes potřeba dělat. Nezáleží na tom, jestli je to 
štěstí nebo utrpení, je to vše dnes. Rozumíte tomu? Nedělejte si starosti o minulost. Minulost 
nemůžete vrátit, budoucnost zde ještě není, ale velice málo lidí bude zcela věnovat pozornost 
přítomnosti. To je důvod, proč každý tolik trpí. 
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Pravda o posledním soudu 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 49 
12.června 1995 

Formosa, Hsihu centrum 
originál v angličtině 

Ve skutečnosti kohokoliv milujeme a je nám velice blízký, budeme s touto osobou po smrti. 
Dokonce i obyčejní lidé budou mít tuto zkušenost. Například když zemřete a dokonce i když 
nepraktikujete Metodu Quan Yin a během života neděláte žádné špatné věci, jako mučit vaše 
vědomí, poté, co zemřete, uvidíte vaše příbuzné a přátelé. Ti, kteří jsou dobří nebo s kterými jste 
v dobrém vztahu a kdo jsou také dobří jako vy, mohou s vámi být na krátkou chvíli, a potom 
každý musí jít zpátky do života a dokončit svoji misi nebo naplnit věci, které neukončili, nebo se 
naučit něco nového. Takže si nedělejte starosti, pokud mě skutečně máte rádi, můžeme být 
společně. (Potlesk) Dokonce i když musíme jít znovu zpátky, můžeme jít zpátky společně, pokud 
chcete. (Potlesk) V dávných objevech je doktor, psycholog. On chtěl léčit osobu tak, že použil 
hypnózu, aby ji vyléčil, aby vyléčil nějaký druh nemoci, a potom náhodně zjistil, že když dostal 
tu osobu do minulého života, zjistil, že většina pacientů mu říká stejnou věc. Jako že byli 
navráceni do minulého života, potom přišli do bodu, kde předtím zemřeli, a běželi tunelem, 
viděli světlo a potom viděli paprsky světla, atd. A potom ten soud, ne že by ho skutečně soudili, 
ale jenom mu řekli, nebo jí, co dělal špatného ve svém životě a možná že by to měl napravit a 
opravit svůj příští směr, a takové věci. A pokud dělali něco špatně ve svém životě, musejí zažít 
strašnou zkušenost, jako projít peklem, protože budou cítit, co cítila ta oběť v té době. To je, 
co my nazýváme peklem. Když jste terorizováni nebo trápeni nějakou osobou, je to hrozné, 
protože ten, který zapříčinil tento pocit jiným lidem během života, musí zažít to, jak se ta oběť 
cítila poté, co opustí tento život a nemůže utéct pryč. Víte. Ti lidé, kteří tam sedí, ho nechají, aby 
to viděl jako ve filmu, ale ty pocity jsou velice skutečné. Takže záleží na tom, jak hrozné skutky 
jsme udělali v tomto životě, jestli budeme mít takové velice, velice špatné pocity v době umírání. 
Jste mrtví potom, co opustíte tento život. Mezi tím je vždycky období odpočinku. 

A během toho období máme zkušenost s těmi mučivými pocity, které jsme způsobili jiným 
lidem, a proto je to tak hrozné; a pokud jsme toho udělali příliš moc špatného, příliš mnoho 
hrozných činů, potom naše utrpení se zdá jako věčné, věčně trvající, protože ten čas utrpení je 
vždycky dlouhý a čas štěstí je vždy krátký. Takže v tom meziobdobí trpí velice moc, pokud 
dělají špatné věci během života. To je to, co nazýváme peklem nebo očistcem. A teď ten doktor 
zjistil, že většina jeho pacientů, skoro všichni z nich, mu říkají stejné věci jako toto. A dokonce 
i lidé, kteří dělají špatné, nebo dobré věci, oni také potom uvidí své příbuzné a přátele, kteří je 
přijdou přivítat na stejných úrovních. A poté, co ukončí svoji odplatu nebo posvícení si na to, 
jaké dobré skutky, nebo špatné věci v životě udělali, skončí s tímto soudem, jejich vlastním 
soudem, ve skutečnosti – nikdo je nesoudí, i když tam sedí tři krásné bytosti, ony jsou těmi, kteří 
je stráží nebo je učí, nebo mají velké porozumění. To jsme jenom my, my soudíme sami sebe 
díky našim pocitům, protože cokoliv jsme udělali jiným, přijde zpět k nám stejným způsobem, 
dokonce více zveličené. Protože jsme to my sami, kdo to všechno ví, kdo to zná do detailů, 

www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina    +420 608 265 305 čeština, angličtina 



Nejvyšší Mistryně Ching Hai       9 

co jsme udělali jiným lidem, takže utrpení je různé. Takže potom, co proběhne všechno toto 
utrpení nebo období odplaty mezi smrtí a životem po životě, oni přijdou zpět do života, aby 
dělali něco dalšího nebo stejnou věc, pokud ji neukončili uspokojivě před tím, než zemřeli. 
Pokud ji ukončili, učí se jiné, nové věci nebo pokračují s jejich minulými předsudky, pokud 
chtějí. 

Většinou potom se příbuzní a přátelé dostanou dohromady a přijdou zpět znovu. Oni se to 
snaží zorganizovat, například matka a syn přijdou znovu zpátky a zůstanou spolu, nebo manžel a 
manželka, sestra a bratr, atd., ale v rozdílných rolích, na neštěstí, nebo na štěstí. To je důvod, 
proč jste někdy slyšeli, že snad matka a syn jsou někdy dokonce jako manžel a manželka, 
protože v nebi nejsou takové věci jako špatné a dobré. Vše je pouze výukovou zkušeností, ale 
podle přirozenosti zkušeností, tudíž musí být dobré a špatné. Špatné zkušenosti vám dávají 
špatný pocit a dobré zkušenosti vám dávají dobrý pocit, jinak by nemohla být žádná zkušenost. 
Pokud by každá zkušenost byla stejná, dobrá, nebo špatná, žádné pocity, žádné emoce, žádné 
utrpení, nic, potom tam není žádný rozdíl mezi zkušenostmi, a proto nemůžete růst ve znalostech 
a ve vědění, že to je špatné, to ubližuje; to je dobré, to přináší štěstí. Rozumíte, co myslím? 
Ve skutečnosti není žádný soud. Žádné přesné určování a říkání: „Ty špatná osobo, ty dobrá 
osobo.“ To tak není. Jenom přirozeností vašeho výběru, moudrost uvnitř vás vám říká, abyste 
vybrali, co je více ku prospěchu, co je větší štěstí pro další lidi a pro vás samotné. A pokud 
neuděláte dobré posouzení během vašeho života, potom musíte zažít tu špatnou věc, kterou jste 
udělali, že je skutečně škodlivá, takže musíte zažít ten bolestivý pocit, abyste věděli pro příště, 
že to nemáte dělat znovu, protože to je špatná volba. Víte? To je, jak se učíme život za životem, 
mít dobré volby, mít skutečně moudrý výběr aktivit. Proto zasejte odměnu tady a v příštím 
životě, hm? Takže pokud děláte dobré věci, které jsem vám řekla, potom jistě budete společně 
znovu díky přirozené zkušenosti a výběru, cokoliv je dobré, bude držet dohromady. A takové 
věci. Víte, co myslím? Dobrá. Pokud děláte dobré volby v tomto životě, jsem si jistá, že budete 
společně dále. 

Pokud uděláte špatnou volbu, budete muset být odděleni po nějaký čas, dokud skutečně 
nezjistíte, že je to špatná volba, a poučíte se, potom jste skončili s tou zkušeností a bude vám 
povoleno. To bylo dokázáno, dokázáno hypnózou doktorů, kteří náhodně objevili tyto věci 
o reinkarnaci, které hodně lidí nevěří, nepřijímají nebo nerozumí. Stejně, my zasvěcení 
nemusíme být takto reinkarnováni a nemusíme odpočívat mezi a jít přes soud a takové věci, 
pokud jsme skutečně následovali přikázání a instrukce zkoušet meditaci tak, jak nejlépe 
můžeme, a pokoušet se být tak dobří, jak můžeme, a dělat správné volby po celou dobu, potom 
samozřejmě my, i když budeme muset jít přes soud, tam není co říct, pouze dobré věci. Ale my 
nemusíme. Mistryně se o tohle všechno postará. Ale to už je jiné odvětví. Víte, co myslím? 
(Potlesk) Já vám to jenom říkám, abych vám dala vědět, že dokonce tak jako obyčejní lidé i my 
se dostaneme znovu dohromady. Takže kolikrát více to bude 
platit pro nás, stejné bratry a sestry rodu modré krve. (Mistryně 
se směje a obecenstvo tleská.) My jsme z nóbl, nóbl rodu. 
My samozřejmě zůstaneme pohromadě. 
 

Módní přehlídka 
                                        Paříž, Francie, září 1995 
          Modely navržené Nejvyšší Mistryní Ching Hai 
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Mistryně, Vy jste nejlepší pedagog 
Jeden ze žáků 

News 49 
Formosa 

originál v angličtině 

Byl jsem zasvěcen od Mistryně druhý rok poté, co jsem pracoval jako učitel. Během mého 
prvního roku, co jsem učil, jsem byl hodně soutěživý a nebyl jsem ochotný se pokorně ptát 
na radu druhých učitelů. Moje ego mne dovedlo na velice strmou cestu v mém učení. Neúspěch 
v mé profesi byl silný a naléhavě jsem potřeboval, abych odkryl smysl života. Učil jsem se 
o Mistryni, kterou mi představili moji přátelé, a pak jsem dostal zasvěcení. Bezprostředně 
po zasvěcení jsem na sobě nezaznamenal žádné zvláštní změny, ale jak šel čas, začal jsem více 
rozumět učení Mistryně, jejím doporučením a záměru. Najednou se v mém srdci velice zmírnila 
hořkost a stěžování si. 

Video a audiokazety s Mistryní byly mým nejlepším vůdcem v učení. Když jsem vyučoval 
malé děti, často jsem užasl, že jsem používal mnoho přirovnání a metafor, které jsou jim 
srozumitelné. Potom jsem zjistil při jedné příležitosti, že to je síla Mistryně, která působí a 
poskytuje důkaz mé otevřené moudrosti. Někdy jsem neměl dostatek času pro přípravu 
vyučování nebo pomůcek, ale výsledek mých lekcí byl velice dobrý. Jak to teď zhodnocuji, 
mnoho z těchto učebních technik bylo pro mne nových. Nikdy jsem o nich nepřemýšlel, natož 
abych to mohl plynně a přirozeně použít. O nějaký čas později jsem nakonec dospěl k závěru, 
že když praktikuji meditace s radostí, moje učení bude snadné. Pokud praktikuji líně nebo 
s nechutí, objeví se hodně překážek. 

Čím déle následuji Mistryni v mé praxi, tím lépe rozumím sám sobě a jasněji mohu zjistit, 
jaké jsou problémy mých studentů. Pro mě Suma Ching Hai není pouze duchovní Mistr, ale také 
nejlepší pedagog. Vedle toho, že mi pomáhá v růstu mých vyučovacích technik na vyšší úroveň, 
dala mi také jasné a správné myšlenky při konzultacích s dětmi. Tyto všechny myšlenky byly 
prováděny Mistryní přes její vlastní akce. Myslíval jsem si, že když mám slitování a trpělivost 
s dětmi, budou se zlepšovat. Teprve nyní jsem zjistil, že soucit bez moudrosti je nerozlišující 
soucit. Jak bych skutečně mohl jednat se studenty s dostatkem trpělivosti bez toho, aniž bych 
skutečně rozuměl příčině jejich problémů? 

Před zasvěcením jsem se jednou rozhodl si prodloužit svá studia na několik dalších let. 
Dokonce jsem chtěl jít studovat za hranice. Od té doby, co jsem zasvěcen, když mám nějaké 
pochybnosti během učení mých studentů, první věc, která mi přijde na mysl, je představa 
Mistryně. V hloubi jsem zjistil, že pouze přes neustálou praxi otevřeme naši nekonečnou vnitřní 
moudrost, získáváme tím nejvíce efektivní způsob vyššího učení. 

Normální lidé se mohou těžko ztotožnit s duchovní praxí a vzděláním, ale ve skutečnosti jsou 
tomu blízko. Duchovní praxe nám pomáhá rozumět a zlepšovat sami sebe. Je tady dávné 
pořekadlo, že „učení činy je lepší než učení slovy“. Všichni dávní svatí a mudrcové vzdělávali 
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své žáky příkladem svých vlastních činů. Bohužel dnešní lidé se trénují pouze ve znalostech 
a teoriích. Učitelé mohou publikovat své vlastní individuální teorie, ale nemohou studenty moc 
změnit, protože jejich porozumění dětem je limitováno. Protože jsem už byl ztracen v teoriích,     
když jsem se nakonec zachránil, zjistil jsem, že všechny teorie jsou nekompletní. Když nyní 
praktikuji s Mistryní, naučil jsem se, jak opravit tyto nedostatky. V minulosti jsem seděl před 
svými studenty jako jejich jediný učitel. Nyní je s pýchou představuji „Učiteli jejich učitele“ – 
Suma Ching Hai. Mistryně, jak skvělý, krásný, ohromný, chytrý a výjimečný pedagog jste! 
Vy jste Učitel nás všech! 
 

Vysvobození 
Šperk navržený 

Nejvyšší Mistryní Ching Hai 
 

Ti, co praktikují duchovně, 
musí mít odvahu! 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 49 

26.srpna 1990 
Formosa 

originál v angličtině 

 My, kteří duchovně praktikujeme, musíme mít odvahu. Mít odvahu neznamená, abychom 
ji používali k tomu, abychom se hádali s jinými lidmi nebo abychom jim nechávali znát, že jsme 
nějací hrdinové. Není tomu tak. 

Od té doby, co praktikujeme pro Pravdu, musíme reprezentovat Pravdu stále. Reprezentujeme 
ideály, které se nám líbí, jak bychom se k tomu jinak mohli přiblížit? Pokud je nenásledujeme, 
neochraňujeme je a neovládáme je, potom se budeme vzdalovat od Pravdy dále a dále. 

Také víme, když nemáme odvahu. Když neděláme správné věci, nebudeme se respektovat 
a nebudeme spokojeni sami se sebou. To je nejdůležitější. 

Ať nás lidé vidí jako hrdiny, oceňují nás nebo s námi souhlasí, ať uspějeme, nebo ne – 
všechny tyto věci nejsou důležité. Nejvíce důležité pro nás je poznat naše vlastní schopnosti 
a odhalit naši odvahu, a potom dosáhneme sebedůvěry. Rozumíte? 

To je tou nejdůležitější věcí. Tímto způsobem bychom měli praktikovat Pravdu. Praktikovat 
v každém momentu a v každé situaci. Neměli bychom jenom dvě a půl hodiny sedět se 
zkříženýma nohama. 

Tyto testy slouží k tomu, abychom poznali, jak velká a skvělá je naše sebedůvěra. Spadneme 
jenom proto, že zavane vítr? Měli bychom být schopni čelit silným větrům! 
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Odkazy na Internetové stránky 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

 

 
www.suprememasterchinghai.org 

Oficiální stránky The Supreme Master Ching Hai International Association 
(anglicky, čínsky) 

 

 
www.godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome 

(USA: anglicky, německy, španělsky, čínsky, korejsky ...) 
 

http://www.godsdirectcontact.com 
(USA: anglicky, německy, španělsky, čínsky, korejsky...) 

 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/ 

(Formosa: čínsky, anglicky) 
 

www.Godsdirectcontact.org.uk 
(Velká Británie: anglicky) 

 
www.godsimmediatecontact.org 

(Japonsko: japonsky) 
 

www.direkter-kontakt-mit-gott.org 
(Rakousko: německy) 

 
 
 
 
 
 

www.spojenisbohem.cz 
www.godsdirectcontact.cz 
(Česká republika: česky) 

 
meditace@spojenisbohem.cz 

E-mail: čeština 
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