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Vstupte do věčného „hotelu“ nebe 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 124 

23.června 2001 
Centrum Fresno, CA, USA 

originál v angličtině 

„Dáma řešení“ ve společnosti dobrovolníků 
Dnes jsme zde, abychom vás představili Nejvyšší Mistryni Ching Hai. (Mistryně a obecenstvo 

se smějí) Je to pro mne také pocta, protože Ona je skvělá. Kdykoliv máte problémy, jenom jí 
řeknete, aby to zařídila, a ona to udělá, nezáleží na tom, jaký druh problému to je. Ona je „dáma 
řešení“. Ching Hai znamená oceán lásky, Nejvyšší Mistryně je Bůh. Jsem také velice poctěna, 
že pro ni mohu pracovat. Jsem jedním z manažerů společnosti, a my máme hodně zaměstnanců, 
kteří jsou také ochotni kdykoliv zadarmo pracovat, ať jsou nebo nejsou požádáni. Je to velice 
legrační společnost. Zaměstnanci požadují pracovat zadarmo. Jsem zde oblíbená a možná vy 
také. Já nevím. 

Šéf vždy říká: „Ne, ne, ne… možná, možná, možná…“ 
Skutečný šéf vždy říká ano dokonce před tím, než my cokoliv 

uděláme, ale manažer je líný. Znáte to, je zaměstnán příliš 
dlouho, příliš jistoty, příliš velká výplata, vše dobré, 
všechno, co se stane, je dobré, pracuje dlouho, a potom – 
dnes je to velice dobrá pozice, takže ten manažer je velice 
líný, stejně tak jako mnoho dalších manažerů. Oh, neříkejte 
to manažerovi tohoto konferenčního centra. On je jiný. 

Takže pojďme zpět k Nejvyšší Mistryni Ching Hai. Ona je 
dobrá. Někdy Ona je „On“. Tato osoba se stále mění z „Ona“ 

na „On“. Někdy vypadá jako stará dáma, starý muž s takto dlouhou 
bradou. A někdy vypadá jako mladá dáma, nádherná princezna, velký král, velká královna, 
skvělé dítě…, bere na sebe všechny druhy podob, když ona nebo on potřebuje pomoci někomu, 
kdo je v tísni. Důvod, proč jsou v tísni, je, že nevědí, jak se dostat do přímého kontaktu se 
samotnou Nejvyšší Mistryní. Já jsem zde, abych vám řekla, jak se s Ní dostat do přímého 
kontaktu každý den, aniž byste potřebovali AT&T a Internet. 

(Mistryně je překvapena tím, že bratr, který seděl na pohovce, odchází z pódia, a ona se 
k němu obrací a vyzývá ho, aby zůstal. A říká: „Já jsem šťastná, když mi někdo dělá společnost. 
Byla jsem sama v hotelovém pokoji od včerejška. Nemám ráda hotelové pokoje – jsou tak 
osamělé, s dlouhými chodbami, není s kým promluvit. Kdykoliv vyjdete, jsou to jenom dveře, 
dveře a pokoje, pokoje. Jedním z důvodů, proč nemám moc ráda cestování, je, že nemám ráda 
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4 News 124 
hotelové pokoje. Cítím se tam tak osamělá. Duše není osamělá, jenom mysl se cítí osaměle a 
frustrovaně. A někdy to páchne. Když se stane, že dostanete nekuřácký pokoj, potom je to lepší. 
Jinak to není dobré. 

Dobrá věc je, že mám meditaci. Jenom tam medituji 
a jdu „bzzt“. Jdu někam jinam, opustím sama hotelový 
pokoj. Ale stejně musíme platit. (Mistryně se směje.) 
Není to tak, že jdete někam a pokoj je volný. (Všichni 
se smějí.) Takže pokud děláme tuto meditaci, můžeme 
být alespoň na dvou místech ve stejnou dobu. Jedno je 
na planetě Zemi a druhé na planetě Nebe. Můžete dělat 
obě věci ve stejnou dobu. A později, když se zlepšíte 
ve vaší praxi, můžete být současně na mnoha místech 
na jedné planetě a současně na mnoha planetách v jednom 
vesmíru, ale stále na této planetě. Budete platit hotelový pokoj, pokud v nějakém bydlíte. Můžete 
tam nechat svoje tělo, a stále za něj platíte. Toto tělo vás stojí hodně každý den. Od toho dne, 
co jsme se narodili, než jsem tak moc narostla (Mistryně to ukazuje svýma rukama), nenarostla 
jsem tak moc, ale stejně než jsem tak vyrostla, tolik peněz, úsilí, času a energie to stálo. Na mne 
nebylo plýtváno jídlem. (Mistryně se směje.) 

My všichni jsme děti Boha 
My zde všichni velice pokorně děláme tuto lidskou práci. Děláme tak dobrou lidskou práci, 

že se stává, že zapomeneme, že nejsme pouze lidé, že jsme velice, velice velké bytosti. 
Obsahujeme celý vesmír. Můžeme dělat, absolutně cokoliv chceme, kdykoliv během dne. Bez 
ohledu na to, kdo jsme, jakou máme barvu kůže, jakou práci máme, jak jsme staří a kde jsme, 
jestli jsme ve vězení, v nesvobodné zemi nebo svobodné zemi, jako je Amerika, my stále 
můžeme dělat absolutně cokoliv, kdykoliv, a FBI to nemůže nikdy zjistit, protože to děláme 
duchem. My dokonce nemusíme opustit toto tělo, abychom to dělali. Pokud jsme dobří v naší 
praxi, můžeme fungovat ve stejnou dobu v tomto světě, jako řídit auto, nakupovat, dělat si make-
up, mýt nádobí, krmit psa, kočku, řídit loď, a ve stejnou dobu stále můžeme dělat tisíc milionů 
jiných prací, které jsou požadované od naší síly. Takže pokud máme mnoho přátel, kteří 
potřebují naši pomoc v době, kdy mají problémy, a potřebují pomocnou ruku, my tam vždy 

můžeme letět a v duchu jim pomoci. A oni nás také mohou vidět, když 
trávíme v Kalifornii hezký čas na lodi, v Santa Monice, nebo někde. 

To je moc, kterou máme vždy. To my vždycky děláme a vždycky 
budeme dělat. Nikdo nám to nikdy nemůže vzít. Ale musíme to opět 
získat. Musíme to odkrýt. 

Musíme vědět jak, nesmíme nechat rušný rozvrh této přechodné 
existence, aby nás zaslepil a ohlušil, nebo konat našimi srdci tak, že 
nevidíme přes naše skutečné Oči, neslyšíme přes naše skutečné Uši, 
nevíme přes naši skutečnou znalost. Každý den si musíme rezervovat 

trochu času z těch 24 hodin, tolik, kolik můžeme ušetřit. Musíme získat 
pro nás trochu času, abychom si mohli vzpomenout na naši slávu. 

Abychom mohli zažít, co nám říká Bible: „Království Boží je uvnitř vás.“ 
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„My všichni jsme děti Boha.“ A buddhistická písma nám také říkají: „Podstata Buddhy je uvnitř 
vás. Každá bytost je Buddha.“ Pokud jsme příliš zaneprázdnění, nevzpomeneme si na to. Jenom 
to slyšíme říkat, ale ve skutečnosti nevíme, co to je. Pro osobu, která jenom slyšela o Sakramentu 
nebo Fresnu, a pro jinou osobu, která ta města navštívila, je to naprosto jiná věc. Takže většina 
z nás slyší, že jsme děti Boha, a říká: „Oh, to vím. Oh, já jsem také Buddha. Já to vím.“ Ale my 
ve skutečnosti nevíme, a to je důvod, proč každý den tak moc trpíme, protože je uvnitř nás část, 
která pláče: „Nech mne volnou. Nech mne být velkým. Nech mne být tím, čím skutečně jsem.“ 
To je Buddha uvnitř nás. To je Bůh uvnitř nás. To je Nejvyšší Mistr. 

Když skutečně známe naše opravdové já, žádný problém není příliš velký k řešení, žádná smrt 
nás nikdy nemůže vystrašit, žádné nebezpečí nás nemůže zastrašit. Vždy se cítíme dobře, cítíme 
se bezpečně, cítíme se jako Bůh, cítíme svatost a cítíme se vždy šťastní, vždy připraveni pomoci 
komukoliv, kdo potřebuje fyzickou i duchovní péči, včetně jejich fyzických potřeb. 

Na začátku nejspíše Mistr – Nejvyšší Mistr Ching Hai – vám pomůže v době, kdy potřebujete, 
fyzicky nebo duchovně, ale později si pomůžete sami, a potom vy pomůžete ostatním. Vaši 
rodiče, kteří jsou dokonce zesnulí, vaši prarodiče, vaši skvělí předci, vaši budoucí členové 
rodiny, o všechny je vámi postaráno. Den vašeho zasvěcení je dnem, kdy jsou vysvobozeni. 
Pokud už jsou v jiném světě, budou vyzdviženi do vyššího 
království svobody a vědění. Pokud jsou na této planetě, 
bude jim pomáháno všemi fyzickými způsoby, které 
jsou možné pro tuto planetu. A vy sami vstoupíte 
do Svatosti, abyste byli schopní, skutečnou 
osobou, skutečnou bytostí, kterou my skutečně 
jsme, protože my nejsme toto tělo. 

„Vy nevíte, že jste Duch Svatý? Vy nevíte, 
že jste jenom chrám; že toto tělo je jenom 
chrám Boha a Duch Svatý žije uvnitř vás?“ 

My to všichni čteme v Bibli. My to všichni 
čteme ve Svatých Písmech, ale nezažíváme 
ve skutečnosti, co to znamená, že Duch Svatý dlí 
uvnitř nás. A kdo je ten Duch Svatý? To jsme my. 
To je naše pravé Já. Je to část samého Boha, část celého 
kosmu. A když jednou poznáme tohoto Ducha Svatého, jsme 
svobodní, svobodní navždy. Anděl smrti si nemůže více činit nároky na naši duši. Když jednou 
zavřeme naše oči, skončili jsme s touto prací v této existenci na Zemi, jsme svobodní, abychom 
letěli kamkoliv, do našeho vybraného Domova v celém velkém vesmíru. Vybereme si kde žít, 
v kterém Nebi, abychom byli blízko Domova, abychom byli blízko našim přátelům, našim 
příbuzným v této existenci nebo v minulé, nebo v budoucí existenci. Můžeme si vybrat žít 
s nimi, nebo nežít s nimi, ale kdykoliv je jít navštívit. Jenom na ně pomyslíte, a už jste tam. 
Nepotřebujete platit za letadlo, jako jsem musela platit já, abych se dostala sem. (Smích) 

V tomto světě je to jinak. V duchovním světě jsme svobodní. Jsme svobodní a jsme velcí! 
To je důvod, proč někdy po meditaci jdeme zpátky do té velice malé, malinké vězeňské cely, 
kterou nazýváme „tělo“, a cítíme se trochu smutně, někdy hodně smutně, ale alespoň se můžeme 
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6 News 124 
vrátit do toho království znovu, kdykoliv máme volný čas. Je to lepší, než být každý den uvězněn 
v tomto malém těle napořád. Podobně jako když jsme ve vězení a lidé nás někdy mohou vzít 
ven. Je to stále lepší, než tam sedět napořád. Takže tato „propustka“ je zdarma. Můžete kdykoliv 
propustit sami sebe, a když jsem dnes zde, Nejvyšší Mistryně říká, že můžete získat zasvěcení 
hned místo toho, abyste museli čekat mnoho měsíců. My nikdy nevíme, jestli budeme žít zítra. 

Je důležité praktikovat včas 
V knize od Paramhansy Jógánandy je příběh. Četli jste tu knihu? Životopis jogína? Pokud ne, 
měli byste si ji přečíst. Je pro vás velice dobré připomenout si duchovno, velké Já, nutnost 
následovat vznešené ideje, aby bylo znovu probuzeno vaše vlastní, skutečné Já, abyste chtěli 
zjistit více o vaší Velikosti. To je velice dobrá kniha. Je mnoho jiných knih. Já je zde nemohu 
jenom všechny zmiňovat. Nemohu si vzpomenout na všechny tituly. Možná ano, ale nemáme 
dost času. Nepřišla jsem sem prodávat knihy. Mnoho duchovních knih je pro vás dobrých, a to je 
jedna z nich. 

V té knize je příběh o chlapci, který chtěl zasvěcení. Byl chlapec, který měl velice, velice 
špatné záměry, který chtěl dělat potíže Mistrovi, jednomu z Mistrů z knihy. Myslím, že to byl 

Lahiri Mhasaya. On chtěl jít a dokázat, že Mistr je padělek, 
a chtěl mu způsobit problémy. Ale předtím, než si sedl, 
Mistr už všem řekl: „Chcete se podívat na nějaké 
obrázky?“ A všichni žáci řekli: „Ano, ano, ano!“ Takže 
Mistr řekl: „Oh, měli byste si sednout za sebe, jeden za 
druhým, a dát vaši ruku na člověka, který sedí před 
vámi.“ Tak to udělali, včetně chlapce, který přišel 
se špatnými záměry. Takže oni to udělali. 

A po chvilce jeden ze žáků viděl obrázek ženy, 
velice hezké mladé dámy, který se před nimi všemi 
zjevil, a potom se Mistr zeptal, jestli každý viděl stejný 

obrázek, ženu, včetně chlapce, který přišel. On byl velice 
zmatený a řekl, že viděl. On řekl: „Oh.“ Potom se ho Mistr 

zeptal. „Kdo je ta dáma?“ A ten špatný chlapec řekl: „Dobrá, 
á vím, to je můj hřích. Já jsem ženatý, ale měl jsem 

mimomanželský poměr s touto ženou, a plýtval jsem s ní penězi. To není dobré. Já vím, 
ale prosím, odpusťte mi. Přišel jsem sem se špatným záměrem. Chtěl jsem vám ublížit a očernit 
vaše jméno, ale když už to víte, odpustil byste mi, prosím, a přijal mne také za žáka?“ Mistr řekl: 
„Jistě! Musíš jít domů. Pokud půjdeš domů a budeš se chovat morálně šest měsíců, potom můžeš 
dostat zasvěcení. Jinak tě nemohu zasvětit.“ Takže o tři měsíce později se chlapec vrátil zpátky 
ke stejným špatným zvykům, všem těm špatných zvykům, které dělal předtím. A jenom o chvíli 
později zemřel, takže ho Mistr nikdy nezasvětil. Snažil se, ale zklamal. 

j

A stejné je to s námi. Mnohokrát odsouváme věci na zítřek, každou chvíli, i když víme, 
že tento svět je jenom přechodný hotel, je dokonce horší než hotel, kde přebývám já. V hotelu, 
kde jsem, platím nějaké peníze a oni mne nechají v klidu. Dokonce uklidí můj pokoj, vymění 
ručníky a dají mi mýdlo a všechno, co potřebuji. V tomto hotelu, který nazýváme „život“, 
musíme pracovat, platíme každý den, a dokonce i když platíme, musíme trpět. Platíme každý den 
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naším vzácným časem, naší vzácnou energií, naší vzácnou znalostí, naší vzácnou krátkou 
existencí zde na této planetě, kterou bychom měli využít k poznání naší velké síly, abychom se 
chopili všeho s lehkostí a bez úsilí. 

My trpíme tím vším proto, že nás dělají tak zaneprázdněnými. Systém na této planetě nás tak 
zaměstnává: pracujeme od rána do večera, pracujeme stále, pracujeme také o víkendech – a stále 
nejsme šťastní. Není to tak, že pokud zaplatíme, měli bychom mít dobrý pokoj a dobrý servis 
od služebnictva, pokojový servis, nebo cokoliv. Ne! My platíme a platíme a stále platíme, a není 
tady moc štěstí – více utrpení než štěstí. I když máme rodinu, krásnou rodinu, dobré manželství, 
stále za to musíme platit. Stále musíme pracovat tak moc, abychom si to udrželi. Pracujeme 
dokonce i v dešti, ve větrném počasí, v nebezpečných situacích, když jsme nemocní, v době, kdy 
jsme vyčerpaní a nespali jsme celou noc kvůli dětem nebo starostem, nebo cokoliv, stále musíme 
pracovat, a nikdo nás nepolituje, nikdo! 

A když nárokujeme nemoc příliš často, myslí si, že lžeme, a možná nás vyhodí. A potom 
znovu trpíme, abychom si našli jinou práci, což není vůbec jednoduché. Takže tento hotel na této 
planetě není moc vlídný. Nedělá pro nás moc dobrou práci. Pokud jdete do hotelu a platíte dobré 
peníze, očekáváte dobrý servis, ne? Ale v tomto hotelu ne! Platíte den a noc každý den vaší 
existence do vašeho posledního dechu, a nemáte dobrý servis. 

Takže pokud se mne zeptáte, já vám poradím, abyste si našli jiný hotel. Já jeden znám! 
(Mistryně se směje.) Já znám mnoho hotelů. V domě našeho Otce je mnoho příbytků. Jsou 
všechny prázdné, dobře vyzdobené nejkrásnějším nábytkem a vybavením, aby se vám líbily, 
a mnoho z nich je stále prázdných a čekají na vás, abyste tam přišli a vždy si užívali. Vy tam 
ještě nemusíte jít, ale můžete se tam nyní jít podívat, a potom přijít zpět a jít za tím. Během 
vašeho volného času si rezervujete čas sami pro sebe, dvě a půl hodiny denně, protože pracujete. 
My všichni pracujeme pro svět, pro fyzické, materiální potřeby, ale my nepracujeme pro potřeby 
naší duše, pro duchovní potřeby. Proto jsme unavení. Jsme vyčerpaní. I když spíme, necítíme se 
moc dobře. Pokud meditujeme, i když nespíme dost, cítíme se 
skvěle. Cítíme se plně nabiti a naplněni energií. Můžeme 
potom hory přenášet. 

Takže nezáleží na tom, kolik lidí jde tam nahoru, 
je tam vždy připraveno hodně příbytků. Tady 
na tomto světě není nic, co bychom mohli přirovnat 
tomu, co máme tam nahoře. Pokud bychom jenom 
věděli, jak nádherný je náš skutečný Domov, chtěli 
bychom zemřít hned! Promiňte mi to vyjádření. 
To je tak, jak to je. Mnoho lidí, kteří navštíví jiný 
svět, Nebe, náš skutečný Domov, by nechtělo přijít 
zpět sem ani na vteřinu. Dokonce lidé, které lidé 
nazývají „klinicky mrtvými“ a kteří se navrátili 
k životu, nechtěli jít zpět do tohoto života. Poté, 
co viděli Světlo, poté, co viděli Ježíše, Buddhu 
v Nebi, kteří je objímají s láskou, jejich celá bytost se 
změnila. Oni na této planetě už nic více nechtějí, protože 
taková láska zde neexistuje. 
www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
+421 903 100 216 slovenčina, angličtina    +420 608 265 305 čeština, angličtina 



8 News 124 
Zdroj lásky 

Tato láska je to, co jste hledali po celý váš život. Všechno na této planetě, všechno, co vypadá 
jako ta láska, vypadá podobně, nebo vypadá, že slibuje takovou lásku, my k tomu utíkáme, my 
pro to všechno vytrpíme, a potom jsme zklamaní. Všechny tyto věci, jako drogy nebo alkohol, 
všechny tyto jsou iluzorními přísliby lepších pocitů pro celou rodinu, ale ony nejsou skutečné. 
Ony jenom způsobí, že se později cítíte hůř, vyprázdnění mentálně, fyzicky, a dokonce to 
způsobí problémy celé rodině. Ale skutečné štěstí můžeme najít uvnitř každý den, aniž bychom 
museli platit cokoliv, aniž bychom museli trpět čímkoliv, a to nám prospívá více a více, 
prospíváme sami sobě a také členům naší rodiny a více prospíváte přátelům a komukoliv, koho 
znáte. 

Nedostatkem této lásky my děláme všechny druhy hloupých věcí v tomto světě, protože si 
myslíme, že když to uděláme, získáme tu lásku. Uvnitř naší duše nám ta láska tak moc chybí, 
chybí nám tak moc, my víme, že jsme ji předtím měli, a víme, jak vypadá Nebe, protože odtud 
jsme přišli. Odkud jinud si myslíte, že jsme přišli? (Obecenstvo: Cielo! – španělský výraz pro 
Nebe.) Nebe! Ano, ano, máte pravdu. Přišli jsme od Boha. Bůh je náš otec, matka a rodič, takže 
my trpíme, abychom se dostali zpět k Němu. Bůh je ten jediný přítel, ten jediný zdroj všech 
živých a neživých věcí na této planetě a všech jiných planet v celém vesmíru. Bůh je zdrojem 
našeho štěstí, našeho skutečného Já. Pokud to nenalezneme, budeme tady stále tápat ve tmě, 
dělat všechno možné ve fyzickém smyslu, abychom obdrželi štěstí, které nemůžeme najít. 

Dokonce i ten nejšťastnější vztah je tady vždy něčím malován. Je třeba vždy hodně úsilí 
k jeho udržení a nikdy nevíte, jestli trvá nebo netrvá. I když trvá, musí do něho být vloženo 
hodně práce, tolik kompromisů, také hodně bolesti. Ale štěstí z Nebe, to pravé štěstí, které 
existuje uvnitř nás, je trvalé. To je to štěstí, které bychom měli najít, a je to tak snadné. Jenom 
místo polehávání na kanapi před televizí, dělání ničeho, vám ukážu, jak najít to štěstí uvnitř, 
zatímco vy odpočíváte nebo máte čas k relaxaci. 

Každý najde pár hodin každý den pro relaxaci, je to tak? Vy potřebujete několik hodin 
relaxovat každý den. To je čas, kdy můžete najít Boha. Je to velice, velice snadné, pokud jenom 
víte jak. Není to, jako když musíte pracovat. Vy tam jenom sedíte, sedíte, jako když jste unavení. 
Vy sedíte takto (Mistryně si opírá záda o křeslo) a zavřete vaše oči. Jenom se budete 
koncentrovat tam, a jak vám ukážu, nebo si sednete takto, je to jedno, dáte si vaše nohy nahoru 
do vzduchu. 

„Hotel“ života 
je nestálý 

Takže najít Boha je něco velice 
přirozeného, protože to je vaše skutečné Já. 
Není kam jinam se jít dívat než do vašeho 
nitra. Bez toho nemůže být náš život nikdy 
šťastný. A potom budeme běhat dokola vždy 
v tom cyklu stejně jako recyklovaný papír! 
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Někdy jsme v jiných formách, jako když lidé sbírají recyklovatelný materiál, a někdy z něho 
udělají jiný, rozdílné druhy, ale stále je to stejný materiál. Stejně tak byl náš život recyklován, 
recyklován a recyklován, stále stejný v tom druhu utrpení, existence, a my dokonce nemůžeme 
dlouho zůstat. V tom to je! Říkala jsem vám, že to je hotel. Přijdu do hotelu, jdu do svého pokoje 
a začnu vybalovat kufr a možná něco trochu narovnám, protože je to pomačkané, tak abych pro 
vás vypadala reprezentativně, a dám své šperky sem a tam, a udělám, aby to vypadalo perfektně 
jako doma, ale já vím, že to není můj domov. Musím odejít za několik dnů. Stejně musím udělat, 
co musím udělat. 

Podobně dělají duchovně praktikující to, co musejí dělat v tomto světě, ale vědí, že to není 
Domov. Protože oni vědí, co je Domov. Já jsem zrovna přišla z mého Domova. Já jsem to ještě 
nezapomněla. Takže když každý den praktikujeme duchovně, budeme praktikovat návrat zpátky 
do Království Božího, podíváte se na váš nový dům, já myslím na váš skutečný Domov, a poté 
přijdeme znovu zpět sem, přijdeme zpět a zase jdeme tam. Potom nikdy nezapomenete. I když 
jste přišli zpět do tohoto materiálního světa. Co myslím přijít zpět, není jenom jako odejít a přijít. 
Je to způsob mluvy. Tento jazyk není výstižný. Pokud přicházíme a odcházíme každý den, nikdy 
nezapomeneme na náš skutečný Domov. A i když děláme věci v tomto hotelu nazývaném 
„život“, nikdy k němu nebudeme připoutáni, nezáleží na tom, jak jsme si ho vyzdobili. Stejně 
tak, jako si já vyzdobím svůj hotelový pokoj, sama si ustelu postel a to všechno. Já neobtěžuji 
uklízečky. Když odcházím, řeknu jim: „Dobrá, teď to můžete uklidit.“ Protože si dám věci 
všude, tak aby mi to bylo pohodlné, abych je našla. Ale já vím, že to není můj domov, i když si 
to vyzdobím. 

Ale pokud bychom nevěděli, že máme jiný Domov, skutečný Domov, vždycky budeme spjati 
s tímto světem a budeme pracovat a potit se a cítit tak moc utrpení, protože my si chceme udržet 
tyto věci, které zde máme. A pokud si nemůžeme udržet naše věci z jakéhokoliv důvodu, potom 
máme tolik bolesti, tolik nám na tom záleží, mohli bychom zemřít, zemřít z utrpení, zemřít 
od bolesti. Hodně lidí ztratí své peníze, ztratí svůj byznys, ztratí svůj domov a spáchají 
sebevraždu. Nebo onemocní díky závislosti na svém majetku, ale duchovní osoby se nebudou 
cítit pohnuty, dokonce i kdyby ztratily všechno, protože ony vědí, že mají něco lepšího. 

Neukládejte si své cennosti na Zemi, ale v Nebi. To je vtip, který jsem četla na internetu. Tak 
to je. Je člověk, který je velice bohatý a umírá. Chce si vzít svůj majetek s sebou. Má tak moc 
peněz, tak moc zlata. Použil peníze, aby si koupil zlato a uložil ho všude ve svém domě, a chtěl 
si ho vzít s sebou. Snažil se si ho vzít, ale oni řekli: „Ne, ne, nemůžete si ho vzít s sebou. 
Všechno, co jste vydělal zde, náleží tomuto světu. V době odchodu necháte všechno za sebou. 
Půjdete jenom sám. Nic! Přišel jste s ničím. Odejdete s ničím.“ Potom se muž cítil tak špatně 
ve svém srdci, takže smlouval s Bohem, s andělem smrti: „Prosím, jdi a zeptej se Boha, Nejvyšší 
Mistryně Ching Hai, jestli bych si mohl vzít nějaké zlato s sebou. Já ho potřebuji. Pracoval jsem 
pro to celý život. Nemohu se od něho oddělit. Prosím!“ 

Takže anděl smrti k němu pocítil lítost. Pokývl hlavou, cítil lítost pro nevědomého muže 
a řekl: „Dobrá, až Ho navštívím, řeknu Mu to.“ Takže potom se Bůh podíval dolů a viděl ten 
soucitný stav této bytosti a řekl: „Dobrá, nechte ho, ať si to vezme. To je v pořádku, nedělejte si 
s tím starosti.“ Takže ten umírající muž si udělal velký pytel, naložil tam hodně zlata, co mohl 
unést, a potom v momentě zemřel. Zemřel a vzal si ten svůj pytel se zlatem do perlami 
vykládané brány Nebe. A Svatý Petr řekl: „Oh, co to je, co s sebou táhneš? Není povoleno 
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si cokoliv ze Země vzít do Nebe. Víš to?“ A muž řekl: „Ale já jsem mluvil s Nejvyšší Mistryní 
Ching Hai a ona řekla, že to je v pořádku.“ Takže Svatý Petr řekl: „Skutečně? Dobrá, já půjdu, 
abych to zjistil.“ Tak šel a zeptal se Mistryně: „Skutečně jste povolila tomu muži vzít si něco 
ze Země sem?“ Mistryně řekla: „Ano, on je jenom chudák muž. Nechte ho, nechte ho.“ 

Takže Svatý Petr přišel zpátky a řekl: „Ano, ano, dostal jsi povolení, dobrá, ale stejně musím 
zkontrolovat, co sis s sebou vzal.“ Takže muž otevřel pytel a on se podíval dovnitř. On řekl: „Oh, 
toto! Vy jste si vzal dlažbu, dlažbu na silnici!“ (Obecenstvo se směje a tleská.) Ano. Pochopili 
jste to? Dobrá. Jenom pro případ, že byste to nepochopili, některé děti to nechápou, v Nebi 
používají zlato, aby vydláždili cesty. Ano. Diamanty, které zde máme tak rádi, oni užívají ke 
stavbě zdí nebo jako dlažbu, chodníčky, cokoliv. 

Takže my chodíme po zlatě, diamantech a rubínech. A všechny stromy jsou vzácné klenoty. 
Všechny lístečky, všechno, vypadají jako klenoty, ale nejsou tuhé. Vypadají nádherně, ale nejsou 
ostré. Je to velice nádherná substance. To je skutečné zlato a diamanty. Diamant zde vám může 
ublížit. I když jsou trvalé, nejsou. Můžete je zničit, ale diamanty a zlato v Nebi nemůžete. Tam, 
odkud jsme přišli. Přišli jsme z nádherných paláců. Přišli jsme ze vzácných příbytků. Přišli jsme 
ze svobody. Přišli jsme z lásky a vlídnosti, a my jsme degradovali do této úrovně, kde jsme právě 
teď, s utrpením a politováníhodnou bezmocností lidské existence. Ale my takto nemusíme 
zůstávat, protože máme poklad v sobě samých. „Neschraňujte váš poklad na Zemi, ale v Nebi.“ 
Jak to děláme? Najděte ho znovu. Najděte poklad v Nebi, ten skutečný klenot, který máme 
uvnitř. Skutečnou slávu našeho pravého Já. 

Jsem zde proto, abych vám ukázala tuto část, pro nic jiného. To je velice důležité. Takže 
pokud byste rádi, budeme mít čas vám to ukázat a provést vás počátečními kroky, dokud 
nenajdete znovu vaše pravé Já, a budete šťastní zde a vždycky potom. Děkuji vám. (Všichni 
tleskají.) 

Otázky a odpovědi 

Otázka: Drahá Mistryně, Metoda Quan Yin nám říká, 
abychom se koncentrovali na Vnitřní Světlo a Zvuk. 
Ale jak může člověk, který se narodil slepý nebo 
hluchý, praktikovat? 
Mistryně: Oh! To není světlo a zvuk 
zvenčí. To je skutečný Zvuk, který je 
uvnitř nás. To je Království Boha. 
Nepotřebujete fyzické oči a fyzické 
uši, abyste to slyšeli. Rozumíte? 
Takže slepí lidé mohou vidět, hluší 
lidé to mohou slyšet, Království Boha. 
Není to fyzické tělo, o kterém mluvíme. 

Otázka: Drahá Mistryně, osvícení je cesta, kterou 
každá duše musí podstoupit. Role guruů nebo Mistra je pomoci osobám duchovně růst. Vy jste musela jít 
přes stejně oddanou praxi, jakou prošli Buddha a guru Nanak (první guru sikhů) a mnoho dalších. Takže 
jak si můžete v momentě činit nároky, abyste osvítila Vaše žáky? Ve vší úctě, Mistryně. 
Mistryně: Uvidíte. Uvidíte jak. Vyzkoušejte mne. (Potlesk) 
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Otázka: Drahá Mistryně, jako osvícený jedinec, jak překonáváte překážky z toho, že víte, kdo 
skutečně jste, abyste měla ten mír a radost, když vidíte tak mnoho lidí okolo sebe, kteří stále spí – kteří 
ignorují cestu, kterou Vy doufáte, že jim ukazujete? 
Mistryně: Oh! Oni mají svoji vlastní volbu. Každý má svobodu výběru – jít nyní zpět Domů, 
nebo se zdržovat zde. Takže to není problém. Nechte je být. Pokud chcete jít Domů, vy jděte. 
Pokud oni nebudou chtít jít Domů, nechte je to nést a být tam. 

Otázka: Drahá Mistryně, mám kočku a psa a krmím je masem. Jaký je váš názor na toto? 
Mistryně: Zeptejte se kočky a psa, ne mne! (Smích a potlesk) Dobrá, já nerozhoduji o tom, 
co chcete udělat ve svém životě, natož ohledně koček a psů. Ale někteří z našich žáků je krmí 
vegetariánským jídlem a jsou v pořádku. Já mám pět psů a oni všichni jsou vegetariáni a jsou 
všichni velice nadšení, zdraví a krásní psi. Ano, to není problém. Také jsem krmila kočky 
vegetariánským jídlem a byly v pořádku. Nestěžovaly si. Také v obchodě se zvířecím jídlem 
mají vegetariánské jídlo pro kočky a psy. Možná je můžete vyhledat. Já krmím mé psy 
„Wysong“ (zcela vegetariánské jídlo pro psy). Je to dobré. Ale moji psi už nejedí psí jídlo. Jedí 
jídlo pro lidi. Hodně vařím. Krmím nejdříve je, a cokoliv zbude, jím já. Nejdříve jedli psí jídlo, 
ale později jedli moje jídlo, oni už nechtějí jídlo pro psy. Oni se jenom plazí okolo a dívají se 
na mne, jako by říkali: „Co to je?“ (Smích) Takže potom je musím krmit jídlem každý den. 
Oni jedí jídlo pro psy, jenom když nemám čas vařit. Oni jedí jenom trošku, symbolicky, jenom 
abych se cítila dobře, a čekají na dobroty z kuchyně z opravdového jídla. 

Otázka: Drahá Mistryně, řekla jste, že všechny ty záměry a nápady, které přicházejí z vesmíru, jsou 
k ničemu. Já jich mám hodně. Pokud budu zasvěcený a budu praktikovat, zlepším se? 
Mistryně: Jistě! Vy vynaleznete nějaké lepší nesmysly! (Smích) Já nemyslím nesmysly. 
Co myslím, je, že cokoliv máme zde, i když je to nejlepší vynález, jsou to zbytky z jiných, 
mnohem vyvinutějších společností. Ale pokud my nejsme tak vyvinutí, jako jsou oni, jsou pro 
nás tyto odpadky výborné! Takže, prosím, sbírejte nějaké další! Potřebujeme je. 

Otázka: Drahá Mistryně, pokud jsem byl vegetarián dlouhou dobu, ale jedl jsem vajíčka, mohu být 
zasvěcen? 
Mistryně: Ano, to není problém! Ale více je nejezte. Vajíčka přitahují negativní energii a 
způsobují, že máte pomalý duchovní růst. 

Otázka: Drahá Mistryně, jaký je rozdíl mezi Bohem a Ježíšem? 
Mistryně: Není žádný rozdíl. Já a můj Otec jsme Jedno. Neříkal vám to? (Potlesk) Dobrá. 
Je rozdíl, protože my jsme Ho viděli, lidé Ho viděli ve fyzickém těle, a my nevidíme Boha 
v tomto fyzickém těle. Takže si myslíme, že Bůh a Ježíš jsou rozdílní. Ale Bůh se vtělil 
do Ježíše, aby ukázal lidem Cestu zpět k sobě samým. 

Otázka: Mistryně, proč máme fyzické indispozice? Učí nás něčemu, nebo trpíme, abychom překonali 
nemoc? 
Mistryně: Nemoc je nějaká špatná funkce v našem duchovním, mentálním, emocionálním nebo 
fyzickém těle. Nějaké nemoci přicházejí z duchovní „nemoci“, nějaké přicházejí z emocionální 
nerovnováhy a některé přicházejí z fyzické poruchy. Takže my musíme zkontrolovat, jaký druh 
nemoci to je. Většina nemocí pochází z karmického původu, ale některé z toho, že se nestaráme 
moc dobře o naše tělo. Tělo je jako auto: musíte doplnit palivo, musíte ho vyčistit, musíte ho 
napastovat, musíte vyměnit olej a přidat benzín, teď a potom a kontrolovat pravidelně motor, aby 
dobře běžel. Ale mnoho z nás se mizerně stará o sebe. Pokud se cítíte unaveni, v depresi, musíte 
si vzít vitamíny, odpočinout si nebo dělat nějakou jógu. Pokud nechcete být zde zasvěceni, jděte 
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a najděte si nějakou skupinu jógy, alespoň dělejte jogistické cvičení nebo něco, co je dobré a 
relaxující, jako poslouchat hudbu nebo se dívat na dobrý, uklidňující film. Vezměte si více 
vitaminu B 12 – pokud máte depresi. To je to, co říkají. Pomáhá to proti depresi, hodně 
multivitaminů nahrazuje nějaký nedostatek výživy v naší stravě. Protože někteří z nás jedí stále 
špatné věci a nezjistí to, a předpokládají, že auto poběží dobře. Vy musíte dát do auta benzín, 
jinak nepojede. A tělo potřebuje hodně výživy. Potřebuje proteiny. Potřebuje ovoce, potřebuje 
zeleninu, potřebuje dobré jídlo. Pokud stále jíte nevýživné jídlo každý den, nevyvážené, potom 
vaše tělo samozřejmě není vyvážené. 

Otázka: Drahá Mistryně, je pravda, že po zasvěcení se musí člověk vzdát všeho bohatství ve světě 
a takových věcí, jako jsou peníze a klenoty, aby získal osvícení? 
Mistryně: Pokud chcete. (Smích) Ale tak moc to nestojí. Stojí to jenom několik hodin denně, 
pokud je můžete ušetřit, nic jiného. Žádné peníze nepotřebujete. Vy si necháte všechno, co teď 
máte. Já od vás nikdy nepožaduji nic, nikdy, nikdy. Necháte si všechno, radujte se v tomto životě 
a buďte požehnáni, zatímco meditujete. Tak to je. Takže můžete mít obojí. (Potlesk) 

Otázka: Mistryně, co stanovuje sexuální nemravnost v Pěti Pravidlech? Zahrnuje to homosexualitu? 
Mistryně: Sexuální prohřešek znamená, že byste se příliš oddávali fyzickým aktivitám a 
zapomněli na duchovní praxi. Pokud se vám stane, že se zamilujete do osoby vašich stejných 
pohlavních znaků, potom byste také měli umírněně praktikovat. Homosexualita není zakázána. 
Je to jen tak, že byste měli mít lásku, pokud skutečně milujete a nemáte jenom sex. Sex samotný 
není dobrý. Láska je v pořádku, jestli milujete ženu, láska mezi mužem a ženou nebo mezi ženou 
a ženou, nebo mezi mužem a mužem. Když milujeme, potom je to se srdcem a s duší. Když 
máme sex jenom pro sex samotný, je to jenom fyzické. Není tam zahrnut emocionální vztah 
a závazek. Není tam vloženo duchovní pozvednutí. Proto to není uspokojivé, a to je degradující 
vůči vašim pocitům. Potom se necítíme dobře vůči nám samotným, a to je důvod, proč to 
nazýváme cizoložstvím. A pokud se vám to stane, měli byste oceňovat jeden druhého, a ne 
ubližovat citům ostatních tím, že do toho například vtáhnete mnoho ostatních. Protože dar 
sexuality je dar od Boha. Nemělo by to být zneužíváno. Je lepší, když je sexuální aktivita 
provázena láskou. Potom se cítíte mnohem lépe. Cítíte se vznešeněji. Většina lidí poté, 
co provozuje duchovní praxi, má tento fyzický akt jednou za čas za účelem plození. Dobrá, 
dostala jsem se příliš daleko. (Smích) Jdeme dopředu. Vy si jenom udržujte lásku. Cokoliv 
děláte, dělejte s láskou, potom je to v pořádku. (Potlesk) 

Otázka: Mistryně, po 24 letech meditace zaniklo mé manželství. Milovala jsem svého manžela a dělá 
mne to smutnou. Proč se to stalo? 
Mistryně: Jaký druh meditace jste dělala? 24 let? Je to tak? Dobrá, to není moje chyba. Já jsem 

tam nebyla. (Mistryně a obecenstvo se smějí.) Jsem 
tady jenom 15 let, nebo tak nějak. Oddělení přichází 
jako součást karmického řešení. Dnes zde vidíte tyto 
krásné květiny, zítra zemřou. Pokud ne, příští týden. 
Všechno se o sebe časem postará samo, včetně našeho 
života. My tady nebudeme napořád. Takže pokud 
manželství trvá do konce našich životů, potom je to 
dobré. Je to jenom pár dalších období. Jestli trvá 24 let 

nebo trvá 44 let, není tady moc rozdíl. Jsou to jenom čísla. Pokud manželství trvá dlouho, 
nebo ne, to nedokazuje nic. Zkrátka jděte a najděte si brzo jiného muže! (Smích a potlesk) 
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Otázka: Drahá Mistryně, je mi 14 let. Moje matka byla nemocná po 10 let od té doby, co jsem byla 
malá. Já vím, že bych měla být silná, ale hodně často je to pro mne velice těžké. Máte nějakou radu? 
Mistryně: Ne mnoho. Cítím pro vás velikou lítost. Jste velice dobrá dívka, silná, pokračujte! 
Modlete se k Bohu o pomoc, o vnitřní sílu. Získejte zasvěcení. Praktikujte. To vám pomůže, 
abyste se cítila dobře, jako silná žena. 

Otázka: Mistryně, proč je stanoven věkový limit pro zasvěcení? Je to proto, že nejsou fit nebo jsou 
mimo duševní rozhled zasvěcení? 
Mistryně: Buď nemají dostatek času, aby ukončili kurz, pokud jsou to ti starší. A pokud mladí 
jsou příliš mladí, potřebují povolení od svých rodičů, tak aby jim mohli pomoci, aby nešli proti 
vůli rodičů. Tento svět takto funguje. Řídí se to fyzikálním zákonem. 

Otázka: Pokud získám zasvěcení dnes a když z jakéhokoliv důvodu nebudu moci praktikovat nebo 
přestanu, jaké negativní důsledky to na mne bude mít? 
Mistryně: Když už více nebudete praktikovat, to je ta nejhorší věc, která by se vám mohla 

stát. Pokud se s někým oženíte a potom se rozvedete, co se stane? Potom jste rozvedení! 

Otázka: Mistryně, jak mohu vědět, že jsem se zlepšil v mé duchovní 
praxi? 
Mistryně: Budete to vědět. Budete to vědět stejně tak, jako 
když vyrostete, víte, že rostete. 

Otázka: Drahá Mistryně, je osvícení stejné jako žít v jednotě 
s Bohem? Je to stejná věc jako odevzdat mé lidské přání Bohu 
a jako žít pouze vůlí Boha? 
Mistryně: Ano, to je stejná věc. 

Otázka: Jaké jsou hlavní věci, které zastavují naši cestu 
vpřed k osvícení? 
Mistryně: My sami. Když my chceme praktikovat, nic nás 
nemůže zastavit. Když my nechceme, potom nás může 
zastavit všechno. 

Otázka: Mistryně, já jsem katolík. Takže mohu si stále nechat moji 
víru, moje praktiky a moje modlitby a být stále zasvěcený? 
Mistryně: Já také! Já jsem také katolík! 

Otázka: Mistryně, pokud jsem dnes zasvěcený, mohu stále vařit maso pro mé děti k jídlu? 
Mistryně: Je to v pořádku, pokud můžete unést ten zápach za nějakou dobu. 

Otázka: Ve vesmíru platí zákon příčiny a následku. Je možné eliminovat špatné konání, které jsme už 
zapříčinili? 
Mistryně: Ne, nemůžete. Ale můžeme minimalizovat důsledky duchovní silou a znalostí a 
můžeme se v budoucnosti vyhnout opakování těch samých chyb. 

Otázka: Mistryně, pokud už jsem studovala s osvíceným zen-Mistrem, jaký je rozdíl mezi Vámi a tím 
Mistrem? Mohu studovat s mnoha učiteli současně a stát se probuzenou? 
Mistryně: Pokud máte dost času. Já nevím, jak osvícený je váš Mistr. Raději byste se ho měla 
zeptat, jestli vás vezme do Nejvyššího Království a je s vámi stále na celé cestě z fyzické úrovně 
do nejvyšší úrovně. Potom nemusíte přijít. Pokud je odpověď „ne“, potom by bylo lepší, abyste 
přišla rychle. 
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Otázka: Mistryně, já jsem viděla příklady učitelů, kteří ukazovali studentům světlo a zvuk, a ti studenti 

nebyli vedeni správně. Ti studenti se stali ztracenými, 
většinou byli dezorientovaní. Jaké ujištění nám 
můžete dát, že Vaše vedení je dobré? 
Mistryně: Můžete se zeptat mých lidí. 
Pokud oni jsou v pořádku, potom víte. 
(Potlesk) Strom poznáte podle ovoce. Ne? 

Otázka: V knize „Hovory s Bohem“ je 
řečeno, že Země je Nebe. My žijeme v Nebi, 
a pokud si myslíme, že musíme jít do Nebe, 
umístili jsme sebe na nižší úroveň, není kam jít, 
jenom sem. Takže jaký je rozdíl mezi tady a Nebem, 
protože my jsme daní sem, abychom zažili všechno dobré 
a špatné, není to tak? 
Mistryně: Ano, to je pravda. Ale poznali jste už Nebe tady? Můžete sedět a vidět Nebe? Pokud 
nemůžete, já vám musím ukázat jak. To je pravda. Nebe můžete vidět právě zde, ale musíte 
vědět jak. Všude ho můžete vidět – na toaletě, v letadle, v parku nebo kdekoliv v supermarketu. 
To je pravda. Ale vy musíte vědět, kam se podívat. A to je to, co vám zde ukážu. (Potlesk!!!) 

Otázka: Mistryně, jsem student. Mým hlavním předmětem studia je ošetřovatelství a lékařská 
terminologie. Je po mně požadováno, abych chodil do biologické laboratoře, abych dokončil tento hlavní 
obor, abych dostal diplom. My někdy zabíjíme zvířata a nějaké druhy zeleniny, abychom získali 
zkušenosti, potom je porovnáváme. Zabíjení zvířat je kruté. Nemohu unést vidět to, jak mí spolužáci 
zabíjejí zvířata. Ovlivní to moji meditaci? Musím změnit můj hlavní předmět studia, abych se vyhnul 
zabíjení zvířat? Rád bych dokončil můj hlavní předmět studia. 
Mistryně: Pokud byste rád ukončil váš hlavní předmět studia, potom už jste si sám odpověděl. 
Pokud nechcete zabíjet zvířata, potom je nezabíjejte. Pokud je vaši spolužáci zabíjejí, je to jejich 
problém. Vy nemůžete omezit všechny, aby dělali to, co chcete vy. Vy jenom dělejte to, 
co chcete. Jenom jděte kupředu ve vašich studiích. Řekněte jim, že nerad zabíjíte zvířata, ale že 
se jenom budete dívat. 

Otázka: Drahá Mistryně, co si myslíte o tom brát si halucinogenní drogy kvůli duchovním 
zkušenostem? 
Mistryně: Jakákoliv droga není přirozená. Zde už máte cokoliv. (Mistryně ukazuje na oko 
moudrosti.) Co potřebujete od drog? Moje cesta je jenom vám ukázat, co už máte, ne co musíte 
přidat. My už jsme dost zmatení v tomto světě. Nepotřebujeme přidávat více zmatení do naší 
mysli nebo našeho systému. Drogy mají špatný vliv z dlouhodobého hlediska. Každý to ví. 
(Potlesk) 

Otázka: Pokud by zde nebyl žádný smutek, jak byste mohli ve skutečnosti ocenit štěstí v Nebi? 
Mistryně: Oh, samozřejmě, tady je smutku dost, takže teď je čas ocenit štěstí. 

Otázka: Je Metoda Quan Yin podobná zenu? Mohu praktikovat obojí a mohu být probuzen? 
Mistryně: Po chvilce budete vědět, že byste si měl vybrat jenom Metodu Quan Yin. Já jsem 
dělala zen. Skutečný zen před tím, než jsem dělala Metodu Quan Yin. 

Otázka: Můj syn dnes bude zasvěcen a můj manžel také. Prosím, dejte mi nějaké rady, abych jim 
mohla pomoci dodržovat Pravidla. 
Mistryně: Oh, budou zasvěceni? Musím jim dát rady, co jiného bych potom měla dělat? Tady už 
je všechno napsáno, takže pokud si vybrali to dělat, potom je budou dodržovat. 
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Otázka: Je lidské nebo jakékoliv klonování žijící věci stále stvořením Boha? 
Mistryně: Chcete mě zabít? Dáváte mi tolik kontroverzních 
otázek. Dobrá, já bych nechala volbu stvoření na Bohu. To je 
moje odpověď. My máme dost problémů s přelidněním a 
maniaky a neštěstími na této planetě díky technickým 
nedostatkům. Takže já bych nechala sílu stvoření v rukou 
Božích. 

Chcete slyšet další vtip? Není to moc duchovní, ale je 
to vhodné. Je to na internetu. Nechci za to získat 
autorství. Je to takový vtip. Poté, co lidé četli o příliš 
mnoha leteckých katastrofách a leteckých problémech 
a leteckých nebezpečích v novinách, byli naštvaní a šli 
stávkovat a už více nechtěli létat letadly. Byli tak 
vystrašení, že by měli nehodu, že by jejich letadlo 
vybuchlo. Takže byla tam společnost, skupina vědců, 
která dala své úsilí dohromady a vytvořila letadlo, které 
nemělo lidského pilota, všechno bylo řízeno 
elektronicky, počítači a stroji. 

Po dlouhé době vyrobili toto letadlo a byl to vůbec 
první let. Všichni cestující už byli nastoupeni v letadle. 
Poté, co letadlo vzlétlo, slyšeli z počítače hlas podobný 
lidskému hlasu, který říkal: „Dámy a pánové, vítáme vás na 
palubě vůbec prvního elektronicky řízeného letadla. Nyní už 
zde nebude více žádné lidské selhání, kterého jste se obávali. 
Nyní se jenom opřete a relaxujte, protože není nic, co by 
mohlo selhat, selhat, selhat, selhat, selhat…“ (Smích) 

Otázka: Mistryně, jak kontrolujete negativní nebo špatné myšlení, které 
se vloudí do Vaší hlavy? 
Mistryně: Já to opustím. Půjdu od toho pryč. Pokud budete bojovat s negativním, nebudete mít 
čas na pozitivní. Takže pokaždé, když slyšíte nebo poznáte nějakou negativní myšlenku ve vaší 
hlavě, jenom ji nahraďte nějakou pozitivní. Jděte a udělejte něco více pozitivního, více 
legračního a zapomeňte na to. Nebo vás během meditace budu učit, jak s tím problémem naložit. 

Otázka: Mistryně, jak si máme poradit s hmyzem a štěnicemi v našem domě, pokud nesmíme 
zabíjet? Oni způsobují nemoci a znečišťují naše oblečení a jídlo. 
Mistryně: Měli byste se starat předtím, než vejdou, ne potom. To je trochu pozdě. Měli byste 
vyčistit váš dům vodou a octem 50 : 50. To dezinfikuje a nepáchne a odstraňuje zápach všeho. 
Co tím myslím, je, že to neutralizuje všechny zápachy, které přitahují hmyz. Čistěte najednou, 
cokoliv je zamořeno, a všechno dejte na slunce, vyklepejte to a čistěte každý den nebo tak často, 
jak je to jen možné, s 50% octa a 50% vody. Mohlo by být víc octa, pokud je to možné, pokud 
můžete unést ten zápach. Také musíte nasprejovat vaše okenní rámy a rámy dveří repelentem 
proti hmyzu, tím neškodným, zvenčí vašeho domu. Potom nebude hmyz přicházet. Jinak by 
přicházel stále. Měli byste to nasprejovat jednou týdně nebo jednou za nějaký čas, potom 
nebudou přicházet. Musíte zůstávat umytí a čistí a hygieničtí. Potom nebudou mít ve vašem 
domě půdu pro rozmnožování. 
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Otázka: Mistryně, je už předurčeno, že určité děti se narodí dobré nebo špatné? Jsem matka a mám 

starost o mé děti a špatné vlivy. 
Mistryně: Je možné, že někteří jsou zrozeni s troškou méně řízení a méně vznešení, ale 
správným vedením a duchovní pomocí se změní. 

Otázka: Mistryně, já vím, že je nám dovoleno pít mléko a jíst sýr, ale zde v Americe jsou krávy špatně 
chovány. Mléko obsahuje růstový hormon a mnoho sýrů je vyráběno s žaludky mrtvých krav. Měli 
bychom být vegani? 
Mistryně: Pokud je to možné. Nyní a znova je to v pořádku. Nebuďte fanatičtí, ale pokud můžete 
žít bez toho, je to také v pořádku. 

Otázka: Mistryně, moje manželka byla vegetariánka po jeden rok, ale od té doby, co otěhotněla, touží 
po mase a vejcích. Co může dělat? 
Mistryně: Zeptejte se jí. Dobrá, je to žákyně, nebo není? 

Tázající: Ona praktikuje Pohodlnou metodu. 
Mistryně: Dobrá, to je jenom výmluva, vymlouvání se na dítě. Chudák dítě. Stejně, ona pouze 
praktikuje Pohodlnou metodu. Pokud nechce jíst vegetariánsky, my ji nenutíme. Všechno v naší 
rodině zde je dobrovolné. Pokud jste připraveni jít Domů, já vám ukáži cestu, a jak se tam dostat 
a čemu se na cestě vyhnout, abyste sami měli rychlejší a pohodlnější cestu. Ale pokud necítíte, 
že jste připraveni jít Domů, můžete dělat, co chcete – jíst maso, pít víno, oženit se, cokoliv. To je 
všechno na vás. Já jenom učím lidi, kteří se chtějí učit. Pokud si oni myslí, že nejsou připraveni, 
je to pro mne v pořádku. Berte to lehce. Dejte tomu čas. 

Otázka: Mistryně, slyšela jsem, že mnohokrát říkáte, že když jsme zasvěcení, 5 až 7 generací je také 
zachráněno. Znamená to, že budou na stejné úrovni jako osoba, kterou zasvětíte? Nebo budou na 
rozdílné úrovni? A může je zasvěcená osoba navštívit? 
Mistryně: Oh, jistěže můžou, na jiných úrovních. Záleží to na tom, jak upřímní jsou uvnitř a jak 
moc karmy mají. Ale zasvěcený je volný. On může navštívit kohokoliv kdykoliv a kdekoliv, 
bez problémů. Já myslím poté, co odejdou nebo dokonce během jejich existence oni vždycky 
mohou jít navštívit své lidi. A potom budou společně stále, nezáleží na tom, jestli je to jiná 
úroveň nebo ne. Protože vy budete existovat na rozdílných úrovních, ne jenom na jedné. Takže 
pokud například jsou vaši rodiče na Astrální úrovni, což je nejnižší z duchovních úrovní, a vy 
jste na tvořivé úrovni, což je jedna úroveň nad tím, potom vy také můžete existovat současně na 
Astrální úrovni, protože kamkoliv jdete, získáte jednu úroveň navíc, ale existujete také na jiných 
úrovních, pokud chcete. Takže vaši rodiče budou vidět, že jste tam také vždy s nimi. A mezitím 
jste na vyšší úrovni, každý na vyšší úrovni vás zatím také může vidět. Takže tam není pocit toho, 
že vám něco chybí nebo že jste odděleni v duchovním království. Je to jiné než tady. 

Otázka: Drahá Mistryně, poté, co jsme byli osvíceni a dosáhli jsme úrovně Ježíše a Buddhy, je tam 
ještě vyšší úroveň k učení? 
Mistryně: Oh, ano, ano, mnohem vyšší úrovně kam jít. To je jenom úroveň obecného 
Mistrovství. Tam je toho mnohem víc, kamkoliv chcete jít, výše, níže, kamkoliv. Ale když 
dosáhnete Mistrovství, je to už dobré. 

Otázka: Drahá Mistryně, Vy jste říkala, že cesty do Nebe jsou vydlážděny zlatem. Potřebují také 
duchové bydliště v dalším světě? Já si myslím, že pouze fyzická těla potřebují bydliště. Zlato je vzácné, 
protože ho nemáme v tomto světě dost, ale v Nebi je ho moc, takže je to vzácné? 
Mistryně: Tam se nikdo nestará o zlato. Jenom je to tak, že tam je. Ale neznamená to, že se 
starají ho tam dát. Je to jenom takový druh úrovně. Všechno je krásné, zářivé, vzácné – ne jako 
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v tomto světě. Zlato tamtoho světa je mnohem lepší než v tomto světě. Je to tak jako v bohatém 
domě, vy tam jdete a zjistíte, že všechno je bohaté a v hojnosti. 

Otázka: Mistryně, co si myslíte o darování orgánů po smrti? 
Mistryně: Já si nemyslím nic. Dejte, co máte a co chcete. Není to problém stejně tak jako dávání 
peněz. 

Otázka: Proč nás Bůh podrobuje lidské existenci a všem těm zkouškám a strastem, abychom nalezli 
sami sebe, když jsme byli už na počátku perfektní? 
Mistryně: Je to proto, že chceme mít zábavu. Vidíte hodně bohatých lidí. Oni jezdí na dovolenou 
každý den, každý rok nebo stále. Vidíte je, lidi, kteří mají velké příbytky a služebnictvo všude 
v domě? Co dělají, když jedou na dovolenou? Někdy si například na měsíc pronajmou chatrč 
s doškovou střechou tak malou, že to vypadá jako dům chudých lidí. A jdou ven a veslují na 
lodičkách, potí se na slunci, zatímco doma mají velké jachty, které stojí stovky milionů dolarů, 
s motory, které běží s elánem třeba k měsíci. My chceme mít zábavu. Když je to zábava, nezáleží 
na tom, co děláme. My jsme nepoznali naše perfektní Já, dokud jsme nepřišli sem do světa, kde 
to není perfektní. A tak to je, tím, že vidíme odraz, můžeme poznat sami sebe. Tento svět je 
vytvořen tak, že my můžeme poznat sami sebe, poznat Boha. Stejně tak jako žena byla stvořena 
tak, aby byl rozdíl mezi mužem a ženou. Kdyby nebylo srovnání, nepoznali bychom sami sebe. 
Pochopili jste to? (Potlesk) Stejně jako bohatý muž poté, co měsíc pádluje a potí se na slunci 
a žije v doškové chatrči jednoduchým životem, je rád, když přijde zpět do svého paláce, šťastný, 
že jde zpět na svou jachtu a své letadlo a zpět do svého pohodlí a ke všemu, co je pohodný život. 

Otázka: Drahá Mistryně, já nevím, jestli jsem připraven jít Domů. Obdivuji Vás a mám touhu meditovat 
a poznat Boha, ale současně chci ve svém životě rozvinout talent, sílu a dovednosti. Znamená to, že 
nejsem připraven jít Domů? Znamená to, že nejsem na dostatečně vysoké úrovni, abych byl zasvěcen? 
Mistryně: Ne, ne. Měl byste jenom milovat život. To je dobré. To je nádherné. Neměl byste 
čekat, až ztratíte všechnu sílu, váš talent, vaši moc a budete deprimovaný a chudý a 
handikapovaný, abyste dostal zasvěcení. Měl byste to udělat, když jste naprosto šťastný a máte 
všechno. To je perfektní čas. To znamená, že jste na velice vysoké úrovni, protože máte všechno 
toto a máte všechno požehnání a stále chcete vidět Boha. Vy už jste svatý. 

Otázka: Mistryně, pokud je člověk zasvěcený a trochu praktikuje, ale potom to vzdá, a potom 
o několik let později zemře, je pro něho možné reinkarnovat se zpět do tohoto světa, nebo ho vezmete 
nahoru? 
Mistryně: To záleží na Mistrovi a záleží to na té osobě. 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai ho vezme nahoru, pokud 
chce jít. Nic není nemožné s touto Ženou, ona je skvělá. 
(Potlesk) 

Otázka: Výklad Bible o králi Jakubovi říká: „Nemůžete 
vstoupit do království Nebe, pokud nebudete jako malé dítě.“ 
Co to znamená? 
Mistryně: To znamená, že se musíme očistit od všech 
předpojatých názorů, vyčistit sami sebe od všech 
předešlých karmických překážek, které naplňovaly naši 
mysl, tělo a emoce. Po zasvěcení vás Mistryně vyčistí, 
vyčistí vás ohněm, duchovním požehnáním, udělá vás 
zářící, čisté a znovu nevinné jako dítě. To je důvod, proč můžete okamžitě vidět Nebe. 
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Otázka: Mistryně, Vy jste říkala, že karma je zapříčiněna námi samými, našimi vlastními morálními 

standardy a našimi zkušenostmi, takže pokud osoba nemá 
morální standardy, bude její karma menší, protože dělá 

špatné věci, ale ona si nemyslí, že jsou špatné? Nebo 
pokud má osoba špatné vzpomínky a zapomene 

na některé z těchto špatných činů, znamená to, že její 
karma nebude tak velká? 
Mistryně: To je dobrá výmluva! (Smích) Jenom 
vykraďte banku a řekněte policii: „Já jsem 
zapomněl, co jsem udělal. Promiňte.“ Myslíte 
si, že vám to bude policie věřit, s vašimi otisky, 
s vaší tváří v kameře a tím vším? Je to hezký 
způsob, jak oklamat Boha, ale je to těžké. 

Nezáleží na tom, jaký druh mentální schopnosti 
máme, v jakých okolnostech se nacházíme, 

cokoliv děláme, je zaznamenáno v naší podvědomé 
mysli a nikdy, nikdy to nebude stárnout, pouze pokud 

je to ošetřeno duchovní silou, pokud to vyčistíte zevnitř 
z podvědomé mysli. To je způsob, jak jsme vykoupeni, jak se po zasvěcení znova staneme dětmi. 

Otázka: Mistryně, pokud jsem nešťastná ve svém manželství, mohu se rozvést se svým manželem? 
Jak poznám, že je správný čas to udělat? 
Mistryně: Můj Bože! Promluvte si s vaším manželem! 
Oba dva musíte souhlasit se stejnou věcí, potom je to 
v pořádku. To je v případě, že ho chcete opustit, 
protože máte lepší záměr, ne jenom že chcete utéci 
pryč od problému, protože ten další muž, kterého 
potkáte, by mohl mít pro vás horší problém. 
Protože úrok se zvyšuje, karma. 

Otázka: Drahá Mistryně, když se zasvěcení 
vrátí z třídenního semináře, proč je lidé vidí jako 
jiné nebo změněné? 
Mistryně: Protože oni se očistili, jsou 
mnohem čistší a mnohem oslnivější. 

Otázka: Drahá Mistryně, v mém srdci mám 
pět snů o věcech, které chci, aby se staly. Já chci 
dostat požehnání od Mistra, abych byla úspěšná 
v tomto životě. Může osoba praktikovat 
na mezinárodním semináři duchovním tělem? 
V čem je to jiné než přijít ve fyzickém těle? 
Mistryně: Já rozumím. Takže ona chce zůstat 
doma a potom říct: „Dobrá, já jdu mým 
srdcem.“ To je velice pohodlné. Je to dobrá 
myšlenka. Příště sem přijdete a já jenom řeknu: 
„Dobrá, já tady budu jenom mým srdcem. Já se 
nemusím zjevovat v mé fyzické formě.“ Mohu to 
udělat? (Ne.) Sami jste si odpověděli. Je to nádherná 
myšlenka, kterou máte, můj Bože! 
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Otázka: Drahá Mistryně, je mi 79 let a viděl jsem Vás na Floridě, když jsem poprvé navštívil Ameriku. 
To byl můj nejšťastnější den. Díky Vám, Mistryně. Skutečně bych rád dostal zasvěcení, i když mi bylo 
řečeno, že jsem příliš starý. Jsem ve velice dobrém zdravotním stavu. Mistryně, prosím, mohu dostat 
zasvěcení? 
Mistryně: Vy máte hodně dobré zdraví, ale ne hodně času. Netlačte mne do toho. Pokud chcete 
studovat na univerzitě, musíte mít nějaký čas. Jsou nějaké věci, které vyžadují čas. Jděte a 
dostaňte Pohodlnou metodu. Už to je výborné. 

Otázka: Mistryně, jsem žákem z Číny. Jsem velice rád, že Vás mohu vidět předtím, než pojedu zpět 
do Číny, a přeji Vám štěstí a krásný život napořád od všech spolupraktikujících z Číny. Mám dvě otázky. 
První otázka je, a mnoho lidí klade tuto otázku, mohu s Vámi cestovat, protože já mám záměr rozšiřovat 
učení mezi lidi Západu? Já hledám život, kde bych mohl sloužit lidem kolem mne. 
Mistryně: Vy jenom můžete zůstat tam, kde jste, a sloužit členům vaší rodiny a vaší komunitě. 
To je, jak sloužit světu, to je cestovat se mnou. Cestovat se mnou neznamená fyzicky, 
ale cestovat se stejnými ideály, stejným směrem, a my se tam všichni časem dostaneme. Protože 
pokud cestujete se mnou, je tam spousta nepohodlných věcí. Členové vaší rodiny by vás 
postrádali. Vaše společnost by přišla o jednoho pilného, talentovaného pracovníka. Stejně tak 
jako dům potřebuje mnoho cihel, aby si udržel svoji pevnost, kdybyste vzali jednu pryč, potom 
by ta věc vypadala jinak. Zůstaňte tam, kde jste, a buďte svatý. 

Otázka: Mistryně, pracují andělé mája a Mistr karmy společně, aby zde udrželi lidi zavázané? 
Mistryně: Ano, dělají. Oni jsou jeden a ten samý. Oni jsou dobří, oni dělají dobře svoji práci, 
posilují váš záměr poznat sami sebe. 

Otázka: Může osoba dostat zasvěcení dnes a hned nebo možná v krátké době bude schopna pomoci 
lidem, které miluje, aby snížila jejich utrpení? 
Mistryně: Samozřejmě. Do určitého rozsahu hned, protože vy nevíte, kolik generací vašich 
předků je pozvednuto do vyšších úrovní z pekla utrpení. Vy nevíte. A také během vašeho života 
zde pomůžete bezpočtu lidí. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Dobrá manželka 
 Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 124 
6. října 1999 
Florida, USA 

 originál v angličtině 

Pacient šel navštívit psychiatra a říkal: „Doktore, 
každou noc nemohu spát, protože vždycky cítím, 
že pod mojí postelí někdo je. Takže vždycky vstanu a 
podívám se. A pod postelí vůbec nikdo není. Takže se 
vplížím pod postel, abych se uklidnil, a říkám: 
„Dobrá, teď tady ležím. Není tady nikdo, takže mohu 
spát.“ Ale jakmile si lehnu pod postel, cítím, že je 
někdo na mé posteli! Potom se vyšplhám znovu 
nahoru, podívám se, ale na mé posteli nikdo není. 
Lehnu si tam tedy, abych se ujistil, že nikdo na mé 
posteli není. Ale jakmile si lehnu na svou postel, 
cítím, že někdo je pod ní! Takže se plazím dolů 
a nahoru, dolů a nahoru po celou noc, a nemohu spát. 
Šílím z toho. Můžete mi pomoct?“ 

Psychiatr odpověděl: „Dobrá. Pomohu vám, 
ale bude to trvat několik let a alespoň rok 
konzultací. Musíte mne navštěvovat každý 
týden. Stojí to 70 dolarů na hodinu.“ 

Pacient vykřikl šokován: „Oh, můj Bože! 
To je hrozně moc peněz pro normálně 
zaměstnaného muže, jako jsem já. Musím jít 
domů a probrat to s mojí manželkou, ano?“ 

Další týden pacient zatelefonoval 
psychiatrovi. „Doktore, už jsme ten problém 
vyřešili, takže k vám nepřijdu.“ 

Doktor se zeptal: „A proč to?“ 
Pacient odpověděl: „Moje žena má nápad. 

Řekla, že bychom mohli uříznout nohy postele. 
Teď jsem vyléčen!“ 

To není špatné! Dobrá žena – spořivá a 
schopná řešit problémy. Dobrá žena je všechno. 
Vy všichni zde máte tu nejlepší „ženu“. 
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Promyšlený dárek 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 124 
6. října 1999 
Florida, USA  

originál v angličtině 

Muž jel do Afriky na výlet a rozhodl se 
koupit dárek pro svého přítele v Americe. 
Ale všechno bylo pro něho příliš drahé, 
jak to bývá ve všech turistických centrech. 
Koupil tedy rozbitou vázu, která nestála 
skoro nic. Dal adresu svého amerického 
přítele prodavači a požádal, aby v obchodě 
vázu zabalili a poslali ji na tu adresu. 
Doufal, že si jeho přítel bude myslet, že se 
váza rozbila na poště, a nebude ho 
obviňovat z toho, že je lakomý. 

Když přijel domů, dostal děkovný dopis od svého přítele. V dopise stálo: „Děkuji ti moc 
za rozbitou vázu. Bylo od tebe velice chytré zabalit každý rozbitý kousek do listu papíru.“ 

 

Život po smrti 
News 107 

3.října 1999 
Florida, USA 

originál v čínštině 

Učitelka se ptá jednoho ze svých žáků: „Věříš vlastně na život po smrti?“ „Ano, věřím 
na něj,“ odpovídá on. „No, tvé štěstí, že na to věříš,“ odvětí učitelka, „tvůj dědeček byl totiž dnes 
ve škole, aby si se mnou promluvil, přestože jsi mi včera řekl, že musíš dostat jeden den volna 
na jeho pohřeb.“ 

 

Špatný autobus 
News 107 

3.října 1999 
Florida, USA 

originál v čínštině 
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Jeden úplně opilý muž se vpotácí do autobusu. S námahou najde místo a sedne si, ale vrazil 
přitom do starší dámy. Ona se na něho zlostně podívá a hubuje: „Pojedeš do pekla!“ „Ó ne,“ 
zvolá ten opilec, „to jsem nasedl do špatného autobusu!“ 
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Poznejte svoji vlastní velikost 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 124 

18.prosince 1998 
Mezinárodní třídenní seminář, Los Angeles, CA, USA 

originál v angličtině 

Doufám, že si pamatujete, že ať se vám stane cokoliv, jste větší než to. Není nic na světě 
většího než my. Nic v celém vesmíru není větší než my sami. Takže nenechte nic, ať je to dobré 
nebo špatné, aby vás odvrátilo od poznání sama sebe, toho, že jste velcí. Budete to vědět každý 
den. Když to jednou poznáte, nic nemůže způsobit, abyste to ztratili. Nikdo vám to nemůže 
ukrást – dokonce ani smrt, ani hrozba násilí nebo síla nebezpečí, nic nemůže způsobit, že to 
ztratíte. To je velice důležité. I když jste velcí od narození, jste velcí původem, jenom to nevíte. 
A to je důvod, proč jsme sem přišli, poznat to. 

Ve skutečnosti není v tomto světě nic, co bychom měli dělat. Když jednou vstoupíte 
do samádhi, ztratí se dokonce celý svět. My jsme jenom Světlo. My jsme jenom svoboda. 
My jsme všechno, co je tak krásné, požehnané a žehnající. My nejsme vůbec fyzické tělo. My 
dokonce neexistujeme. Dokonce neexistuje ani to tělo. Ani tělo vašeho souseda neexistuje. 
Dokonce neexistuje ani celá planeta. Takže se nestrachujme o to, co se nám stane, nebo o toto 
neexistující tělo, ale nalezněme tu podstatu a buďme šťastní. Buďme jednoduší a těšme se 
na čas, kdy poznáme sami sebe jako takové: jako Boha, jako svobodu, jako nejkrásnější, 
nejmocnější věc, kterou můžeme být. V tom čase nejsme dokonce „my“. Já nevím, jak to říct. 
Je to tak nádherný pocit být osvícený, vědět, že jsme Bůh, že jsme Světlo a že jsme svoboda. 

Takže dejme celou naši energii tomu, abychom se starali o toto. Všechno ostatní jenom 
přichází a odchází. Dokonce i když jste dnes krásní, zítra – kdo ví? Všechno se může stát tomuto 
fyzickému tělu. Nikdo si nemůže být jistý, že v době smrti zůstaneme krásní, ledaže bychom 
umírali mladí a ve spánku. Hodně věcí se nám může přihodit. Takže fyzické tělo není spolehlivá 
věc. Cokoliv se může stát. Řídíte auto, chodíte po ulici. Dokonce během spánku mohou nastat 
nějaké druhy neštěstí – infarkt, nebo cokoliv. 

Takže se nestrachujme o to, co se nám může stát fyzicky. Starejme se o to, abychom získali 
osvícení: rychleji, do hloubky a co nejdříve. Každý den by to měl být náš problém. Jelikož už 
máme Metodu Quan Yin, neměl by být žádný problém. Pokud pokračujeme v praktikování, 
jenom relaxovaně, jako hobby každý den po několik hodin, výsledek je jasný. Je to jednoznačné. 
Není potřeba si ohledně toho dělat starosti. Stejně tak, jako když zaléváte květinu a hnojíte ji, 
poroste. 
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