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Aforismy 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 127 

29.listopadu 1999 
Kapské Město, Jižní Afrika 

originál v angličtině 

Vaše práce sama o sobě je požehnáním. Když pracujete pro Boha a 
veřejnost, vaše zásluhy se násobí. Když pomáháte více lidem, tolikrát 
násobené zásluhy budou přidány k vašemu pokladu duchovního růstu. 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 127 

28.-30. listopadu 1999 
Kapské Město, Jižní Afrika 

originál v angličtině 

Nikdo nás neochrání, pokud se neochráníme naším vlastním 
duchovním vývojem a duchovní silou. 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 127 

26. května 1999 
Ljubljana, Slovinsko 
originál v angličtině 

Osvícení je jediné řešení všech druhů nemocí na tomto světě. Boží 
láska je jediný lék pro všechny druhy potíží na této planetě. 

 

 
 
 

Tyto texty přeložili a k tisku připravili členové Mezinárodní asociace Nejvyšší Mistryně Ching Hai  
a jsou zdarma ke stažení na: www.spojenisbohem.cz, videozáznamy přednášek jsou k dispozici 

v originále na ,www.suprememastertv.com  s českými a slovenskými titulky www.suprememastertv.cz. 
Tato tiskovina není kompletní překlad cizojazyčného originálu. Originály v mnoha jazycích můžete 

shlédnout na www.suprememasterchinghai.org 
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Nebe je jenom začátek 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 127 
27.listopadu 1999 

Kapské Město, Jižní Afrika 
originál v angličtině 

Na všechno v tomto životě se můžeme připravit. Musíme se 
připravovat dlouhou dobu na všechno, čeho si chceme užívat 
nebo zažít. Připravujeme se dokonce na „deštivé dny“. 
Pracujeme těžce, potom něco utratíme, část si dáme do banky 
a něco šetříme na účet pro případ nouze. A dokonce šetříme 
na důchod. Připravujeme se na pohřební službu, a zapomínáme 
se připravit na cestu potom. 

Každý z nás ví, že tady nežijeme moc dlouho. Nejsme tady, 
abychom zůstali. Ale požadavky světa a boj o přežití se vždy 
snaží, abychom zapomněli, proč jsme tady a že tady nebudeme 
dlouho. 
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Naučte se čelit smrti přímo 
Všichni jednoho dne opustíme stejně tento fyzický svět, ale ne všichni z nás jsou na konečný 

odchod připraveni. To je důvod, proč to většina z nás cítí velice nesnadné a bojí se toho dne. 
I když někteří z nás jsou stále velice mladí, jako já, už si děláme starosti s tímto strašným dnem 
odchodu. Je to proto, že jsme se na něho dobře nepřipravili. Připravujeme si pojištění pro nemoc, 
pro dům, pro hypotéku a pro všechno ostatní, ale nepřipravili jsme se na den, kdy opustíme tento 
svět. V Bibli stojí: „Opusťte tělo pro duši. Naučte se umřít, abyste začali žít.“ Můžeme to číst 
každý den nebo dokonce vícekrát denně. Ale mnoho z nás neví, jak denně zemřít, tak abychom 
mohli poznat život, jaký skutečně je. Samozřejmě je to také v pořádku. Protože všichni máme 
Věčnost, abychom dělali naše volby, znovu a znovu. 

Nejsem zde dnes, abych vám ukázala, jak žít váš život. Ukážu vám, jak zemřít. Protože jedině 
pokud se naučíme zemřít a čelíme smrti přímo, nebudeme mít více obavu z neznámého. Když 
zemřeme, je to stejné, jako když teď žijeme, ale s mnohem a mnohem lepšími podmínkami. Jsme 
volnější. Můžeme se pohybovat kamkoliv rychlostí větší než světlo. Můžeme mít cokoliv, 
co chceme, okamžitě. Jsme volnější než pták. Můžeme mít kdykoliv přístup k Bohu, protože 
budeme jedno s Bohem. Ale to pouze, pokud jsme se na to připravili. Protože naše myšlenky 
jsou velice mocné. Na cokoliv myslíme v každodenním životě nebo po čem toužíme nejvíce, 
k nám přijde. Předpokládejme, že v době odchodu z tohoto světa naše myšlenky tíhly k něčemu, 
co se ještě nestalo skutečností, potom se znovu vrátíme na tuto fyzickou planetu prožít naše 
touhy nebo naplnit naše přání. Takže pro toho, kdo si nepřeje sem znovu přijít nebo kdo by rád 
řídil osud své budoucí existence po této, existuje způsob, jak se na to připravit. 

V době našeho odchodu z tohoto světa, pokud jsou naše myšlenky velice mocné ohledně 
něčeho, budeme taženi k této věci, k té události nebo k té touze. Znamená to, že když žijeme, 
měli bychom každý den trénovat naše myšlenky velice pozitivním směrem tak, jak jen můžeme, 
dokud se to nestane naší druhou přirozeností, dokud se to nestane námi. Potom v době smrti 
půjdeme tam, kam nás vedou naše myšlenky. Jsme podstatou Boha a máme sílu Boha uvnitř nás, 
ať jsme si toho vědomi nebo ne. Takže naše myšlenky jsou, prakticky řečeno, velice, velice 
mocné. 

Bůh je vždy milosrdný 
Pokud během našeho života jsou nám vymývány mozky, abychom věřili, že jsme hříšníci, 

že jsme nenapravitelní ubožáci, kteří nejsou hodni Boží lásky, že půjdeme do pekla, a bylo nám 
říkáno, jak hrozné je peklo – potom v době smrti, pokud věříme, co nám bylo řečeno, půjdeme 
do tzv. pekla. I když peklo neexistuje, vytvoříme si ho nebo ho pro nás vytvoří jiní lidé. 
Od dávných dob byl strach vnášen do našich genů, do našich mozků, do našeho způsobu života 
tak, aby určité skupiny lidí mohly nad námi mít kontrolu a aby nás udělaly podřízenými, ať mají 
jakýkoliv záměr, který nebyl vždy moc vznešený. Proto abychom se vysvobodili, musíme se 
znovu seznámit se skutečným učením všech Mistrů dávných dob. Toto učení je, že Bůh – 
nebo Buddha, nebo Alláh – je vždy milosrdný. 
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Jsme děti této Nejvyšší Síly a vždy budeme milováni, bude nám odpuštěno, bude nám 
pomoženo jakýmkoliv možným způsobem v tomto životě a v životě poté. Viděla jsem to sama. 
Viděla jsem Boží moc v akci. Viděla jsem pouze lásku a milosrdenství v království neviditelném 
stejně tak jako v království fyzickém. Není taková věc jako věčné zatracení, peklo nebo odplata 
od Boha. Pokud naši smrtelní rodiče nás milují a odpouštějí nám znovu a znovu, náš Bůh-otec 
nebo Bůh-matka bude mnohonásobně více milující a odpouštějící. Jediný problém je, že nám 
byly dlouho vymývány mozky, abychom si mysleli, že budeme trestáni za jakékoliv chyby, které 
uděláme v tomto světě. Budeme je dělat – děláme je stále, protože náš fyzický mozek, fyzické 
tělo a fyzické prostředí nás nutí dělat chyby. Ale to nevadí, jaké chyby uděláme, Bůh je vždy 
může napravit. Takže On nás nikdy nebude zavrhovat nebo trestat žádnými způsoby, kterým 
jsme mohli věřit. 

To je to, co jsem odhalila. Takže bych se s vámi o to ráda podělila. A doufám, že ode dneška 
si to uchováte ve své mysli, ať s námi chcete studovat dále nebo ne: pamatujte si, že Bůh je 
milosrdný. A nemějte nikdy žádný strach, ať tady nebo později. V době odchodu, když duše 
opustí tělo, tam na nás budou okamžitě čekat nádherné bytosti Nebe. Důvod, proč mnoho lidí 
nebylo schopno toto vidět ani v době smrti, je ten, že se na to nepřipravili. Nebo se na to 
připravili špatným způsobem, například mysleli na to, že dělali špatné věci ve svém životě, 
že porušovali nějaká Pravidla. Možná se tito lidé připravovali negativním směrem, protože si 
mysleli, že ve svém životě dělali něco špatného. Takže očekávají věčné zatracení nebo 
potrestání, a to je to, co dostanou. 

Vytrénujte se, abyste našli podstatu Boha 
V cokoli věříte, by se mělo zhmotnit, protože jste Bůh. Jste vždy jedno s Bohem, i když teď, 

díky fyzickým překážkám, někteří z nás to nezjistí. Skutečně nemáme uvnitř nic kromě Boha. 
Nejsme nic než Boží podstata. Nikam jinam nemůžeme jít, jenom být uvnitř objetí Boha, 
po celou dobu, 24 hodin denně. Jsme odděleni od Boha díky našemu myšlení a naší hluboce 
zakořeněné víře, že jsme pouze smrtelníci. Abychom si znovu upamatovali, že jsme Bůh, 
musíme se znovu trénovat zpět. Způsobem, jak jsme se trénovali v myšlení, že jsme odděleni 
od Boha, musíme se znovu natrénovat opačným směrem. Budeme to dělat, dokud se to nakonec 
nestane automatické. A potom, protože kontaktujeme Boha každý den přes náš pilný a čistý 
záměr praktikování, budeme s jistotou vědět, že jsme jedno s Bohem. Takže v době oddělení 
neexistuje okolo nás nic, jenom Bůh nebo nebeské bytosti, které přijdou a vítají nás do vyšších 
dimenzí Lásky. 

Někteří mrtví lidé tento fenomén nevidí. I když Ježíš stojí vedle a Buddha je blízko, oni je 
nevidí. Oni také nezjistí, že mohou zhmotnit cokoliv podle přání, že mají sílu tvořivosti ve svých 
rukou. Zvláště potom, co opustíme toto fyzické tělo, celá síla nám bude znovu navrácena. Není 
to skutečně navráceno, ale bez překážek tohoto fyzického těla se staneme znovu plně mocnými 
jako ve dnech, kdy jsme byli s Bohem, než jsme sestoupili do tohoto světa. 

Ale někteří z nás se oddělí z tohoto světa, aniž by věděli toto tajemství. Nenaučili jsme se ho. 
Nenaučili jsme se řídit naše myšlení, zatímco jsme byli ve fyzickém těle. Takže v době smrti 
dokonce více zapomeneme. Například pravděpodobně jste slyšeli o lidech, kteří zemřeli a „přišli 
zpět“ a stěžovali si, že byli v pekle, že potřebují pomoc, že potřebují někoho, kdo se modlí, atd. 
www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
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Tyto příklady jsou pravdivé, ale pouze pro tyto lidi. Nejsou pravdivé obecně – nejsou pravdivé 
pro vás a nejsou pravdivé pro mne. 

Pro ty, kteří se naučili tajemství vesmíru, kteří poznali sílu kreativity a kteří se naučili, jak být 
jedno s vesmírnou mocnou silou, ti vědí všechno předtím i potom, co zemřou. Jsou mistry svého 
vlastního osudu – všude a nyní a v budoucnu. Ale k tomu, abychom se tam dostali, potřebujeme 
nějakou praxi. Může to trvat několik dní, několik týdnů nebo několik měsíců. Nepraktikujeme 
pouze proto, abychom si vzpomněli pouze na naši vlastní tvořivou sílu, praktikujeme, abychom 
si také užívali Nebe, zatímco žijeme. Užíváme si kontaktu s Božskou inteligencí, zatímco jsme 
stále zde na této planetě, takže můžeme užívat této síly, abychom pozvedli náš život a životy lidí, 
kteří nám přijdou do cesty. Ale chce to nějakou disciplínu, i když je to tak snadné. Raději 
bychom pracovali pro peníze, pro auto, pro dům nebo pro krásu, než pracovat pro znovunabytí 
Království Boha. Proč? Protože se to stane zvykem. K čemukoliv jsme byli vytrénováni, 
abychom dělali, když jsme byli mladí, pokračujeme v tom to dělat. 

Mozek nemá rád změnu. Mozek má rád všechno usazené, jednoduché a dané, se stejnou 
každodenní rutinou. Ať je to špatné nebo dobré, mozek to má rád. Je velice naštvaný, když se 
stane změna. Protože stroje jsou takové a mozek je také jenom stroj. Dokonce ta síla za mozkem, 
mysl, není moc kvalifikovaná pro dosažení Nebe. Mysl je jenom jako elektrický proud 
v počítači. Takže se musíme vrátit ke zdroji vší moudrosti a Pravdě. Pokud se nevytrénujeme 
teď, v době smrti bude příliš pozdě. 

Připravujte se denně pro život poté 
Náš mozek a naše mysl se zafixovaly v nějakém negativním vzoru myšlení, a neměli jsme 

dost času od tohoto vzoru utéct nebo ho opravit. Ale můžeme to udělat během doby, kdy dočasně 
pobýváme na této planetě. To je nejjednodušší způsob. Pokud bychom se na ten den nepřipravili, 
pokud bychom nevěděli, co děláme a kam jdeme, potom v době smrti budeme zaplaveni karmou 
jiného rozměru. Karma je sanskrtský výraz pro zákon příčiny a důsledku. Cokoliv děláme 
v tomto životě, bude zaznamenáno jako otisk v našem myšlení, a když zemřeme, vezmeme si 
tyto vlivy s sebou. Takže pokud toto chceme vymazat, musíme provést nějaké hluboké rozjímání 
a pročištění. Můžeme to nazvat meditací, rozjímáním nebo hlubokou modlitbou. Ale musíme to 
dělat správně. Existuje velice snadný způsob, jak to udělat, ale musí to být správně. Tak jako 
všechno ostatní, existuje správný způsob. A pokud známe ten způsob, je to velice snadné. 

V době oddělení všichni doufáme, že půjdeme do Nebe. Normálně bychom měli. Každý 
průměrný občan ve světě půjde do Nebe. Ale existují různé úrovně užívání Nebe, přesně tak, 
jako jsou rozdílné domy v Kapském Městě. Některé domy jsou levnější a jiné jsou dražší, 
s větším vybavením, s větším komfortem, s plaveckým bazénem a tím vším. Stupeň našeho 
vývoje vědomí je stupeň, kterého si budeme užívat v Nebi poté, co opustíme tento fyzický svět. 
Pokud jsme dostatečně trénovali sami sebe, můžeme vystoupit okamžitě po smrti do Nebe. 
Pokud ne, někdy se budeme chvíli potulovat okolo, dokud nezjistíme, že jsme skutečně odešli, 
že už dále nemáme fyzický nástroj, s kterým pracovat, že naši mluvu nebudou slyšet naši 
milovaní, nebo že naše žena nebo manžel si vezme každý den jinou osobu do postele přímo před 
naším nosem. A není nic, co bychom s tím mohli dělat. Nezáleží na tom, jak moc si stěžujeme 
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nebo jaké směšné výbuchy hněvu provádíme. Nikdo ničemu nebude rozumět a nikdo se nebude 
starat. 

V té době bude pro nás vytvořeno velké utrpení. Také budeme zahlceni výsledky našeho 
myšlení během života, když jsme byli ve fyzickém těle. Pokud přemýšlíme negativně v době, 
kdy žijeme, potom když zemřeme, je to to, co dostaneme. Takže pokud zemřeme bez přípravy, 
bez meditací na pozitivní sílu, bez spojení s Božskou Silou, negativní myšlení, které jsme měli 
během života, nás zaplaví a vezme nás do nepříjemných míst. A to je důvod, proč lidé říkají, 
že existuje peklo. Můžeme z toho pekla utéct, pokud máme v té době dostatečné vědomí, 
abychom vyšli ven z našeho vlastního vězení. Ale většinou nejsme připraveni, takže jsme slabí. 
Nejsme dostatečně silní vyjít ven, takže musíme zůstat chvíli v negativním prostředí, dokud 
neodezní. 

Existuje pro nás také další druh tlaku, nejenom naše osobně vytvořené pole negativity nebo 
tlaku. Také máme následky vytvořené kolektivem lidí na této planetě, stejně tak jako našimi 
příbuznými a přáteli. Protože jsme se nenaučili umění řídit náš vlastní osud, nebo jak kráčet 
správnou cestou do Nebe, budeme bloudit tady a tam. Budeme roztrženi do různých směrů nebo 
tlačeni do nepříjemných scén iluzorních planet, které se nám v tom okamžiku zdají absolutně 
skutečné. A proto lidé říkají, že vstoupili do pekla, a trpí. 

Nechte zakořenit správné myšlenky 
před smrtí 

Ale nemusí to být tak. I když s námi nechcete praktikovat soucit vegetariánství nebo 
praktikovat meditaci, vždycky byste si měli říkat a pamatovat, že Bůh je milosrdný. To je ta 
jediná myšlenka, kterou byste si měli zapamatovat v době smrti. Potom budete dost čistí, abyste 
viděli, že Ježíš stojí vedle, že Nebe otvírá své brány, že andělé vás vítají s hudbou Nebeských 
Království. Musíte si pamatovat něco vznešeného jako toto – že jsme synové a dcery Boha, 
že nemůžeme být nikdy ničím nižším než tímto a že nám vůbec nic nemůže ublížit. Tyto 
myšlenky by měly být zakořeněny v naší mysli. Pokud takto přemýšlíte, nebudete se bát Anděla 
Smrti, protože on ve skutečnosti neexistuje. On existuje, protože jsme ho vytvořili tím, že jsme 
v něho věřili během našeho života, takže se zhmotní. Cokoliv si přejete, bude vám dáno. 
Klepejte a bude vám otevřeno. Žádejte a bude vám dáno. 

Na této planetě někdy o něco žádáme, a když to okamžitě nepřijde, myslíme si, že to 
nefunguje. Ale funguje to stále. Je to jenom tak, že nám toto fyzické tělo překáží a nemůžeme 
okamžitě vidět výsledek. Někdy přijde trochu později, a my jsme zapomněli. Zapomeneme, 
co jsme chtěli. Myslíme si: „Och, je to jenom náhoda!“ Nebo: „Je to jenom neštěstí, že tyto věci 
se mi dějí.“ Ale nic se nám skutečně neděje, aniž bychom to chtěli na prvním místě. Také pokud 
nejsme dostatečně silní v našem přání, potom samozřejmě karma, negativní nebo pozitivní 
kolektivní vědomí, ovlivní náš život stejně tak jako čas našeho odchodu. 

V našem denním životě jsme více nebo méně chráněni touto fyzickou neznalostí. 
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Alespoň nevíme, kdy přichází něco špatného. Ale když opustíme tuto fyzickou ochranu, 
uvidíme všechno. Všechno na nás bude mít okamžitě vliv. Pokud zemřeme a milovaní pláčou a 
protahují to a chybíme jim tak moc, a oni pláčou a trpí, cítíme to přesně tak, jako bychom trpěli 
my. To je důvod, proč v době, kdy odchází někdo z našich milovaných, možná ta nejlepší věc je, 
že bychom se za něj měli modlit, aby šel do Nebe, aby si užíval a byl vysvobozen. Možná 
bychom se neměli modlit, plakat a lamentovat a neměli by nám tak moc scházet, protože by to 
způsobilo, že by se cítili velice mizerně a oddálilo by to jejich odchod do vyšší dimenze. Smrt by 
měla být oslavována, nemělo by se truchlit, protože je to naše konečné vysvobození. Nic se nás 
už nemůže dotknout. Nic nám nemůže ublížit. Nic nás více nemůže zastřít. Budeme všechno 
vědět a budeme částí všeho. Můžeme být kdekoliv během zlomku vteřiny. Všechno, co si 
přejeme, se stane okamžitě skutečností. 

Vzpomeňte si na vaše nebeské dědictví 
Abychom se připravili pro vyšší odměnu než jenom toto, měli bychom se naučit umění řídit 

náš vlastní osud a naši vlastní budoucnost. Měli bychom vytvořit naše vlastní Nebe, připravit 
naši vlastní budoucnost, a nenechat atmosféru nebo karmu ostatních lidí, aby nás ovlivňovala a 
vláčela nás sem a tam jako otroky nebo psy. Protože my jsme mistr. My jsme Děti Oceánu 
Lásky, Boha. Máme důstojnost. Měli bychom kráčet jako bůh. Měli bychom jednat jako bůh. 
Měli bychom myslet jako bůh. Není to snadné, protože jsme zapomněli, jak to dělat. Ale to je 
jenom zvyk a zvyky mohou být natrénovány. Také mohou být časem zrušeny. Během našich 
rušných aktivit je to pro nás samozřejmě obtížné řídit naše myšlenky a zase se znovu trénovat 
zpět ke slávě toho, kdo my skutečně jsme. To je důvod, proč si musíme vybrat krátký časový 
úsek během našeho zaneprázdněného seznamu, abychom byli v tichosti sami se sebou a 
s Bohem. V té době můžeme koncentrovat naši sílu myšlení. Potom můžeme opravit zvyky 
našich myšlenek a změnit je v pozitivní. A takto se budeme den za dnem stávat Dětmi Nebe, 
kterými skutečně jsme. 

To je důvod, proč bychom měli každý den meditovat, nejenom po zasvěcení. Protože 
po zasvěcení jste už vysvobozeni. Jste svobodnou osobou. Jste skutečně svobodní. Nikdo se vás 
nemůže více dotknout. Ale abychom měli hladší život zde a abychom si užívali Nebe, zatímco 
stále dýcháme, abychom se znovu natrénovali, abychom byli Princi a Princeznami Nebe, musíme 
si sami sebe upomínat každým dnem. Dokonce někdy to není dost. Protože nám čas od času 
po dlouhou, dlouhou dobu bylo jenom připomínáno, jak jsme špatní. 

Takže nyní nám znovu musí být připomínáno, jak skutečně dobří jsme. To je důvod, proč to 
zabere čas. Chce to každodenní praxi si to připomenout. Nebudete se nic učit. Jenom si to 
připomenete, protože není nic, co byste se měli učit. Jste Králem Nebe. Jste částí Nebe, částí celé 
vesmírné síly. Není nic, co byste nemohli dělat. Jenom to chce čas si to znovu upomenout. Jsem 
zde proto, abych vám pomohla si to připomenout, a není to tak těžké, jak si myslíte. Je to snazší, 
než si vydělávat na živobytí. Je to snazší, než řídit auto, je to snazší, než spát. Takže nám bude 
k prospěchu to zkusit, protože je to tak snadné a jednoduché. 

Těm, kteří chtějí oddat své celé srdce a mysl tomu, aby znovu získali Nebe, těm můžeme dát 
úplný návod. Budete meditovat 2 – 3 hodiny denně nebo tak, jak budete moci. Například můžete 
trošičku méně spát, méně mluvit po telefonu a dívat se jenom na důležité zprávy v televizi – 
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nejenom tam sedět a dívat se na všechno, co vysílají. Takže potom budete mít hodně času. 
Zjistili jsme, že máme mnohem více času, pokud snížíme mnoho nenutných aktivit, které jsme 
dělali jenom proto, abychom zabili čas. Teď nemáme čas k zabíjení. Užijeme ho k životu. 
Užijeme ho ke vzkříšení naší duše. Potom nejenže se budeme cítit dobře a požehnáme sami sobě, 
požehnáme také ostatním. 

Zvyk je těžké zlomit, my to všichni víme. Ale neznamená to, že to není možné. Dříve jsem 
neřídila auto. Teprve nedávno jsem získala řidičák. Takže když jsem zjistila, že umím řídit, můj 
Bože! Cítila jsem se jako lidská bytost, cítila jsem se jako každý jiný na této planetě. Byla jsem 
tak pyšná. Chtěla jsem, aby každý viděl, že řídím. Protože jsem se vycvičila. Nejdříve mi to 
nešlo. Podruhé mi to také nešlo. Ale potřetí jsem uspěla. Dokonce naučit se řídit zabere tak 
dlouhý čas! Chce to úsilí, peníze a koncentraci. Přesto to můžeme udělat. Můžeme udělat toto a 
mnoho dalších věcí, jako naučit se anglicky nebo dokonce se učit chodit. Když jsme se narodili, 
plazili jsme se, dokonce jsme se ani neplazili, leželi jsme bezmocně jako děti. Ale jako děti jsme 
věděli, jak to zkusit. Pokoušeli jsme se plazit, a potom jsme se pokusili stát, a potom jsme se 
pokusili batolit. Potom jsme se pokusili chodit. A potom jsme běhali, a teď dokonce létáme! 

Osvícený Mistr svítí na cestu 
Takže všechno je proces učení. Pro dítě se musí zdát nemožné vidět dospělé běhat, jezdit 

na kole, řídit auto, běhat okolo nebo tančit. Pro nás je to snadné, protože jsme to vyzkoušeli. 
Vyzkoušeli jsme to sami. Podobně můžeme vytrénovat, jak jít do Nebe. Vypadá to napoprvé 
složitě, ale není. Je to mnohem obtížnější, pokud se o to pokoušíme sami. Není to obtížné, když 
někdo jiný, kdo už ví jak, nám to ukáže praktickým zážitkem nebo učením. Je to velice snadné. 
To je důvod, proč od dávných dob Bůh poslal hodně učitelů, aby nám ukázali cestu, protože jsme 
zapomněli. 

Když je někdo schopen nám ukázat tu cestu, to neznamená, že ta osoba je lepší než my. 
Nazýváme ho nebo ji „učitelem“ jenom proto, že na začátku nás něčemu učí. Na této planetě 
nazýváme někoho například učitelem angličtiny nebo profesorem matematiky. Ale podle řádu 
Nebe není nikdo vyšší nebo nižší. Je jenom někdo, kdo jde tou cestou první a ukáže ji někomu, 
kdo jde později. A někdo, kdo už zná tu cestu, nám ji může ukázat. Je to jednodušší, méně 
stresující, méně utrpení a rychlejší. 

Mohli bychom se pokusit jít zpět do Nebe sami, ale je tolik úseků cesty, které neznáme, 
protože jsme zapomněli, a někdy to může být zastrašující. To je důvod, proč mnoho lidí cítí, 
že na to nemají. Mají strach. Ale když máte někoho, kdo jde s vámi, drží vás za ruku a ochraňuje 
vás, ukazuje vám, kudy jít a čemu se vyhnout, potom je cesta mnohem příjemnější. Máte 
společnost, a je to rychlejší a snadnější. Takže zkráceně, jsem tady pro případ, že se znovu 
chcete rozpomenout, kdo skutečně jste. A nestojí to nic a nejsou tady žádné podmínky. 

Těch takzvaných Pět Pravidel není Pět Pravidel. Je to míra vaší připravenosti nebo způsob, 
abychom mohli měřit naši úroveň kvality. Vzpomínáte si, když Mojžíš přišel z hor a přinesl 
Deset přikázání? Řekl, že jsou od Boha, abychom věděli, kde jsme a kde stojíme. Není to tak, 
že mě musíte následovat, „nebo jinak uvidíš“. Není to tak. Dokonce mě nemusíte následovat. 
Jenom vás to jednou naučím a můžete se rozpomínat stále. Potom to můžete dělat sami. 
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Poté, co vám dáme instrukce, budete vědět co dělat. Budete každý den vaším vlastním 
mistrem. Obtížné není následovat jednoho Mistra nebo jakéhokoliv Mistra. Obtížnost je být 
vaším vlastním Mistrem, mít disciplínu dělat, co jste si zvolili dělat a co víte, že je pro naši duši 
nejlepší. 

 
  

 

Způsob k ukončení války 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 127 
5.června 1999 

Skotsko 
originál v angličtině 

Otázka: Myslíte si, že vždy budou existovat války? 
Mistryně: Pokud bude naše planeta pozvednuta na vyšší úroveň duchovního porozumění, 
nebudou více války. Válka existuje v atmosféře nenávisti, nedorozumění a frustrace způsobené 
oddělením mezi lidstvem a Bohem uvnitř nich samých. Válka je výkřik bolesti, touhy po 
domově. Je to nejzoufalejší a nejprudší křik dítěte, které neví, kde je jeho otec. Takže když mu 
ukážeme otce nebo matku, přestane naříkat a kopat nohama. 

Dítě nerozezná správné od špatného. Dítě – hladové, žíznivé, kterému je chladno, má strach a 
je osamocené – chce pouze náruč své matky. To je vše. Ale pokud bude stále naše planeta daleko 
od poznání Boha, stále budeme mít války. A to je důvod, proč já přijíždím do různých zemí, 
někdy dokonce bez pozvání, pokud mne tam Bůh nasměroval – aby dítě mohlo poznat otce a 
ukončilo všechno toto zoufalství a osamělý pláč. 

Ve vyšších civilizacích jiných planet jsou lidé inteligentnější a duchovně vyvinutější. 
Dokonce nemají válku jeden s druhým, protože vědí, že Bůh je stále s nimi. Bůh je ta jediná věc, 
se kterou a pro kterou žijí. Na této planetě mnoho z nás nevidí Boha přímo. Nemluvíme s Bohem 
přímo o všem našem trápení, naší frustraci, našem strachu a našich obavách. Ale navzdory 
našemu hrubému zevnějšku my všichni máme naše problémy, slabosti, strach, chtění a 
zoufalství. A když nemáme kam se obrátit, máme sklon se přiklonit k násilí. Takovým způsobem 
vzniká válka. 

Ale ti, kdo jsou násilní, jsou také určitým způsobem obětmi války. Skutečné oběti války a ti, 
kdo způsobují válku, jsou obojí obětmi, jenom rozdílného druhu a rozdílné úrovně. Ti, kdo 
způsobí válku, jsou nejhoršími obětmi vůbec, protože dokonce nerozeznají správné od špatného. 
Nemohou utéct sami před sebou, aby se uchýlili o pomoc v nějaké jiné zemi, protože jsou 
hluboko uvnitř této hrozné iluze negativní síly. Zápasí velice, velice těžce. Takže jediný způsob, 
jak ukončit válku na této planetě nebo kdekoliv, je být osvícený, znát Boha – stejně tak, jako 
když je dítě objato matkou, přestane plakat. 

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



12 News 127 

Životní cesta k Pravdě 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 127 

24.srpna 1997 
Londýn, Anglie 

Mezinárodní čtyřdenní seminář 
originál v angličtině 

Sestry a bratři, je to velice choulostivé, když meditujeme a máme mnoho denních problémů. 
Je pro nás velice těžké se koncentrovat na Boha. Jenom myslet na jméno Boha nebo si dokonce 
vzpomenout, že Bůh dokonce existuje, je už velice těžké. Máme tendenci na Boha zapomenout, 
když Ho potřebujeme nejvíce. Bohužel to je praxe. To je důvod, proč to musíme dělat každý den, 
až překonáme naši slabost, překonáme naše problémy a vždy si vzpomeneme na Boha, v každé 
situaci našeho života. Do té doby, než Ho budeme schopni vidět, když zavřeme oči. Není to tak, 
že z jedné minuty na druhou se ihned můžete stát sjednoceni s Bohem. Po tisících reinkarnacích, 
milionech let recyklování vás samých v tomto světě je velice těžké znovu nabýt tohoto zvyku 
rozpomínání, kdo my skutečně jsme. 

Jsme Bůh. Jsme jedno s Bohem. Pokud jsme jedno s Bohem, znamená to, že jsme Bůh. 
Jestliže jsme alespoň děti Boha, máme Božské kvality. Každé dítě má nějakou spojitost se svým 

otcem tím, že má otcovo DNA a druh krve uvnitř. Takže 
nemůžeme říct, že nejsme Bozi. Kdybychom nebyli Bozi 

nebo bychom nebyli dětmi Boha, odkud bychom přišli? 
Od dinosaurů? Odkud potom přišli dinosauři? Oni musí 

být vysledováni nějakým způsobem k jejich původu. 
Ale my jsme toto zapomněli. Dokonce i já někdy 
zapomenu, když jsem pod tlakem a trpím. Zapomenu 
to kvůli vám, abych mohla trpět. 

Takže jste možná zapomněli na sebe kvůli někomu 
jinému. Nebo je to vaše obětování se. Vy trpíte pro 
prospěch někoho jiného. To je v pořádku. Ale 
neztraťte srdce. Jenom pokračujte. Ten fakt, že jste 

přišli, abyste hledali Boha přes zasvěcení, fakt, že jste 
překonali tu celou cestu sem, bez ohledu na obtíže na vaší 

cestě sem, vaši zemi, vaši práci, problémy vaší rodiny, 
vy jste přišli a sedíte zde po celý týden v tomto napjatém 

období a doufáte, že najdete Boha, to už je velmi, velmi vzácné. 

Záměr je důležitý, ne vždy výsledek. Bůh to ví! Bůh zná váš záměr. To je velice důležité. 
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A vy znáte váš záměr. To je důležité. Světlo a Zvuk jsou jediným důkazem, že Bůh existuje. 
On existuje stejně, jestli Ho vidíme nebo ne. 

V Bibli stojí: „Požehnaní jsou ti, kdo nevidí, ale věří.“ Lidé, kteří vidí Boha, kteří zažili Boha, 
oni věří. To je snadné. Jejich touha už není silná. Ale pro ty, kteří nevidí, je jejich touha 

náhradou za požehnání. Pokud my stále toužíme po Bohu, 
stále máme požehnání, máme spojení s Bohem, cítíme, 
že máme něco, pro co pracovat, něco k usilování, 
k dosažení, to je v pořádku. 

Neseďte tam a neočekávejte vždy zkušenost. To je 
nejhorší zkušenost, kterou můžete mít. Protože očekávání 
tlumí spontánnost, tlumí vašeho bezstarostného ducha, 
a to na oplátku skutečně brání vizi. Už jste to někdy zažili, 
když sedíte před televizí, ale jste vtaženi do nějakého 
problému, že dokonce nevidíte, co tam je? Nebo když 
čtete nějakou knihu, čtete a čtete a znáte ta jednotlivá 
slova, ale nerozumíte ničemu. Čtete znovu a znovu a stále 
vaše mysl neregistruje, o čem ta kniha nebo to psaní je. 

Takže Bůh je tam vždy. Je to jenom tak, že jsme příliš 
dychtiví a také příliš zatíženi problémy. Buďte trpěliví. 
To je cesta, jak musíte pracovat v životě. Je to vaše 
osudová mise pracovat přes problémy. Tak si vydobýváte 
vaše místo v Nebi, že se jimi propracováváte. A pokud 
nepracujete v tomto životě, příště tam bude dvojitý úrok. 

Jak hrozné! Bylo by to horší. To je pravda. Vždy, když přijdeme znovu zpět, překážky budou 
mnohonásobné. To je důvod, proč se lidé bojí reinkarnace, ne proto, že musíme být znova 
lidskými bytostmi, ale že musíme čelit mnohem větším problémům než v minulé inkarnaci, do té 
doby, dokud to všechno neodpracujeme. A ve skutečnosti bez požehnání Mistra, bez Síly Mistra 
bychom to nemohli udělat. S karmou minulosti, s karmou současnosti a s přicházející karmou – 
och! (Mistryně důrazně pokyvuje hlavou ze strany na stranu.) 

I když si myslíte, že já nemám problémy, mám. Každý 
problém, který máte vy, mám já – někdy ve větší intenzitě, 
nebo jsou problémy častější. Ale my musíme přežít, takže 
já se musím sebrat a pokračovat ve své práci. Vy si 
myslíte, že je snadné být Mistrem. To není pravda. 
Já nevím, jak to je s ostatními mistry. Já mohu jít a zeptat 
se jich. Já nevím. Ale pro mne to není snadné. To není 
problém fyzický. To je problém uvnitř. To nemůžete 
pojmenovat, jako „och, to jsou moje děti“. Nebo „to je 
moje práce“. Já nechci dokonce ukazovat, jaký je můj 
problém, jenom tam je. Někdy mě to dusí. Dobrá, my 
všichni musíme bojovat, ale můžeme to udělat. Uděláme to! 
Dorazíme. 
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Osvícení nám přináší věčný mír 
   Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

28.května 1999 
Praha, originál v angličtině 

Otázka: Proč jsou války, pohromy a katastrofy? 
Mistryně: Způsobujeme si všechny tyto věci sami. Bohužel musím říci, že vždy neseme 

odpovědnost za všechno, co se nám stane. Protože jsme také součástí Boha a máme schopnost 
tvořit. Kdykoli pomyslíme na něco milého, pěkného a správného, vytvoříme lepší atmosféru a 
žijeme v lepším prostředí. Zrovna tak, jako když milujete jinou osobu nebo když se zamilujete, 
není to dobrý pocit? I když nemůžete dokázat, co je to láska, nemůžete se jí dotknout, ale víte, 
že je to láska, a cítíte se tak dobře. 

A každý kolem nás také pocítí toto štěstí. Ano, můžeme mít rádi kohokoli, když jsme 
zamilovaní, můžeme každého také políbit díky síle naší lásky. A naopak, když někoho 
nenávidíme, vytváříme nenávist. Když cítíme žárlivost, když máme nižší druh pocitů a 
vlastností, pak vytváříme velmi negativní atmosféru, která nás také ovlivňuje a ovlivňuje lidi 
kolem nás. A když je vytvořena velmi negativní atmosféra, plná nenávisti, shlukuje se 
dohromady podle zákona „podobné přitahuje podobné“. Začne se rozšiřovat a získávat na síle, a 
může dokonce ovlivnit počasí, ovlivnit lidská srdce a způsobit neštěstí a války. Nevšimli jste si, 
že někdy, když jste nazlobení a s druhými lidmi mluvíte velmi ostře, že se to přenáší na ně, že se 
stávají také nazlobenými na vás, a někdy to dokonce může skončit zápasem. Je to způsobeno 
touto atmosférou tlaku plnou nenávisti a zloby. Takže když se toto dostane ve větším množství 
do atmosféry, stane se to skutečné a může se to zhmotnit do nějakého konkrétního neštěstí, jako 
špatné počasí nebo válka, epidemie atd. A tato atmosféra ovšem bude přitahována tam, kde tyto 
vlastnosti již existují, ano, spojí se s ostatní negativní energií tam, kde je jí nejvíce, řekněme, 
s chuchvalci energie, negativní energie, a potom se tam stanou špatné věci. 

Takže snažme se ve svých životech rozdávat lásku, víc a víc, a nejprve se rozmysleme, 
než něco uděláme, a zastavme se, než začneme přemýšlet o něčem negativním. Takto také 
můžeme přispívat ke světovému míru. Ale jak jsem již řekla dříve, nevědomost způsobuje 
všechny tyto špatné věci, které nás potkávají, nevědomost, neznání Boha, to je… to je jediný 
viník na tomto světě a ve všech ostatních světech. Protože jestliže jsme osvícení, jestliže známe 
Boha, budeme tak šťastní, tak plní blaženosti, že nebudeme moci udělat něco špatného, nebo 
s daleko menší pravděpodobností můžeme něco špatného udělat. Protože jsme osvíceni, protože 
jsme moudří a dovedeme rozpoznat, co je dobré a co zlé. 

Takže nejlepší věcí, kterou nám kdokoli může nabídnout, je osvícení. Nejlepší věc, kterou 
vám mohu nabídnout já, je osvícení, které je cennější než zlato, cennější než diamanty, cennější 
než cokoli jiného, co je takzvaně nejlepší na tomto světě. Protože i kdybych vám dala peníze, 
kdybych vám dala dům, tyto věci jsou pomíjivé, mohou být například zničeny válkou, ohněm 
nebo neštěstím, ale když vám dám osvícení, budete moci sami udělat vše, co potřebujete udělat, 
a vydělat si peníze, které potřebujete, a postarat se o sebe navždy. I když ztratíte svůj domov, 
svoje peníze, nikdy neztratíte svoje osvícení, svoji moudrost, můžete vždy začít znovu, najít 
nějaký způsob, jak přežít lépe a lépe na tomto světě. Takže osvícení je ten nejlepší dar, který 
nám Bůh může dát. 
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Neočekávaný duchovní vhled 
Posel Quan Yin 

Po události 11. září ve Spojených státech byla všechna centra na Formose otevřena 
ke skupinovým meditacím a modlitbám za světový mír pro spolupraktikující v naději, 
že nekonečná láska Mistryně bude rozšířena k traumatizovaným obětem a těm, kteří ztratili své 
životy v neštěstí. Během této doby navštívili poslové Quan Yin různá místa na Formose, 
aby roznesli instrukce Mistryně. 

Spolupraktikující v Taitungu se v té době naléhavě přidali k modlícím a meditačním 
sešlostem. Mnoho z těch, kteří byli zaneprázdněni během dne, se snažilo meditovat v noci. Bratr 
zasvěcený řekl, že poté, co meditoval dvě noci, se cítil velice pohodlně a jeho tělo se stalo hbité a 
lehké. I když zůstal vzhůru po celé noci, zůstal nabitý energií a čilý. Posel Quan Yin využil tuto 
příležitost, aby opravil mnoho spolupraktikujících, kteří meditovali špatně, a to jim následně 
pomohlo, že viděli Světlo. Všichni spolupraktikující zářili Božským žárem, což způsobilo, 
že vypadali mnohem mladší. 

Podle našich minulých zkušeností spolupraktikující, kteří upřímně následují a praktikují 
instrukce Mistryně, jistě obdrží duchovní růst. A tak jako poslové Quan Yin i my jsme také 
pozdviženi duchovně. 

Světlo přijde, když je správný způsob! 
Když si vyměňujeme zkušenosti se spolupraktikujícími na Formose a v zahraničí, vždy posel 

Quan Yin zmíní rozjímání o Světle a vždycky jsou nějací spolupraktikující, kteří nebyli schopni 
vidět Světlo. 

Toto září, když se posel Quan Yin přidal v Taitungu ke skupinové meditaci za světový mír, 
znovu několik spolupraktikujících nastolilo tento problém. Potom jim posel ukázal správný 
způsob předtím, než společně meditovali. Ti, kdo původně nemohli vidět Světlo, šťastně 
oznamovali, že Světlo nakonec viděli. 

Někteří praktikující se během meditace často snaží dívat na své oko moudrosti svýma 
fyzickýma očima nebo obracejí své oční bulvy nahoru. To vysvětluje jejich neklid srdce a 
neschopnost sedět dlouho nebo vidět Světlo. V samádhi se mohou naše oční bulvy obrátit vzhůru 
přirozeně. Pokud to děláme vědomě, nebudeme schopni vidět Světlo. Mistryně nám na jedné své 
diskusi řekla, že rozjímání o Světle bychom neměli vidět očima. Místo toho bychom měli 
zaměřit naši pozornost na oko moudrosti a zrelaxovat naši mysl, jako bychom spali, ale zůstat 
uvnitř vzhůru. Potom bychom se měli dívat vpřed z našeho oka moudrosti přirozeně a 
relaxovaně, jako jsme se dívali na věci našima fyzickýma očima v denním životě. V našich 
srdcích bychom neměli očekávat nebo toužit po ničem. Po nějakém čase k nám neočekávané 
zkušenosti přijdou přirozeně. Když je způsob správný, přirozeně přijde Světlo! 
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Perly moudrosti 

 

Síla myšlenek může zlepšit svět 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 127 
28.listopadu 1999 

Kapské Město, Jižní Afrika 
originál v angličtině 

Naše myšlení ovlivní celou planetu. I když může být naše skupina malá v porovnání 
se světovou populací, naše myšlenky nejsou malé. Společně můžeme udělat rozdíl, jestliže se 
naše myšlení koncentruje stejným směrem. A tato síla koncentrovaného myšlení může porazit 
jinou koncentrovanou skupinu negativní síly, a potom můžeme zlepšit svět. To je také záměr 
našeho bytí zde na tomto semináři, protože můžeme změnit budoucnost. Nezáleží na tom, jak je 
špatná současnost, můžeme stále změnit budoucnost, protože máme svobodnou vůli to udělat. 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
5.června 1999 

Edinburgh, Skotsko 
originál v angličtině 

Vesmírné bratrstvo je ohromná, nádherná síť inteligence a my jsme všichni částí toho. A když 
se jakákoliv část této sítě dostane do problému, potom je celá síť určitým způsobem méně 
funkční a stane se nedokonalá. Proto potřebujeme opravit tu část, a potom bude všechno 
v pořádku. 

 

Skutečná láska rozptýlí utrpení 
Kdykoliv neuspějete, kdykoliv se cítíte mizerně, kdykoliv cítíte, že jste dole nebo jste vlečeni 

k zábranám existence materiálního světa, snažte se sebrat a říct si znovu: „To není skutečné.“ 
Jedinou skutečnou věcí je pozitivita. Jediná skutečná věc je Bůh. Jediná skutečná věc je láska. 
Jediná skutečná věc je, že cokoliv chcete, dostanete. A vy dostanete všechny ty dobré věci, 
protože to je to, co Bůh chce, abychom měli. 
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Sdílení Boží lásky 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

04.srpna 1999 
Hotel Marriott, New York, USA 

originál v angličtině 
Boží láska lidem vždy pomáhá, ale musíme ji sdílet, a potom ji budeme znát lépe. Čím více ji 
sdílíme, tím více poznáme silnou moc lásky. Pokud si ji všechnu necháte pro sebe, samozřejmě, 
nebudete ji moc znát. Je to jako mít peníze v bance, a nikdy je neutratit, nikdy nepoznat to 
vzrušení je utrácet. Nikdy nebudete vědět, kolik nebo co vám peníze mohou přinést. Jako toto 
hezké auto a tyto nádherné šaty, které způsobí, že vypadáte jinak a cítíte se dobře. Lásku musíme 
také utrácet. Čím víc dáme, více si uvědomíme, že je to skvělé, že nejdůležitější věc v životě 
je láska. 
 

Podstata života 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

30.dubna 2000 
Kuala Lumpur, Malajsie 

originál v angličtině 

Ve skutečnosti jsme jedno. Nezáleží na tom, co děláme jeden pro druhého, je to stejné, jako 
bychom to dělali sami pro sebe, protože milujeme jeden druhého. To je podstata života. 
Podstatou života je láska. Podstatou Boha, Buddhy, Alláha je láska. Není nic jiného jenom láska. 
Když si zvolíme lásku, je to ta nejvyšší volba, ta nejvznešenější volba, což je naše pravé Já, 
budeme cítit, že jsme velice blízko Bohu, velice blízko Buddhovi. Existuje mnoho voleb, které 
můžeme v životě udělat. Podle toho, jakou volbu uděláme, staneme se takovou bytostí, která 
reprezentuje tu volbu. 

 

Cesta míru a lásky 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

29.dubna 2000 
Colombo, Srí Lanka, 
originál v angličtině. 

Můžeme žít naše životy mnoha způsoby. Můžeme se pokusit použít násilí nebo sílu, nebo 
můžeme zkusit neodůvodněné kroky, myslet si, že můžeme dostat, co chceme. Ale nakonec 
všichni musíme udělat velkou volbu, což je přijít zpět k vlastnímu Já, k naší Přirozenosti Boha. 
Způsob svatých odnepaměti byl vždy mír a láska. To je naše skutečné Já. 
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Spoléhání na sebe sama 
 Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

22.září 1991 
Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

Dávno a dávno tomu dva ptáci a jejich ptáčata žili blízko farmy. Každé ráno a večer šli rodiče 
ven najít nějaké jídlo pro své malé. Jednoho dne, když přinesli domů jídlo, ptáčátka jim 
ustrašeně řekla: „ Tati! Mami! To je náš konec!“ Rodiče ptáčků se překvapeně zeptali: „Co se 
stalo? Řekněte nám to rychle.“ 

Ptáčátka řekla: „Slyšeli jsme, že majitelé farmy požádali své přátele a příbuzné, aby přišli a 
zítra jim pomohli se sklizní úrody. Nic nám nezbude k jídlu.“ Jejich rodiče je uklidnili tím, 
že řekli: „Nedělejte si s tím starosti. Na tom nezáleží. Jejich příbuzní a přátelé jistě nepřijdou. 
Ptáčátka byla zmatena, ale věřila tomu, že na tom musí být něco pravdy, co říkají jejich rodiče, 
protože byli starší, více zkušení a všechno mnohem více znali. Ujistili ptáčátka a ptáčátka 
spokojeně jedla. Uplynulo několik dní a byla to pravda, žádný z příbuzných a přátel farmářů jim 
se sklizní nepřijel pomoci. 

Potom za několik dní, když přišli rodiče-ptáci s jídlem, jejich malí jim znovu říkali: „To je 
konec! Slyšeli jsme, že farmář požádal své děti, aby přišly zítra domů a pomohly se sklizní. 
Nebudeme mít už více jídlo. Máme vážné problémy.“ Jejich rodiče se smáli a ujistili je: „Ne! 
To se nestane! Nedělejte si starosti. Jejich děti jim určitě nepřijdou pomoci. Nemějte obavu.“ 
Ptáčátka byla šťastná, že to slyší. Jejich rodiče předpovídali minule správně, takže musí mít 
pravdu i tentokrát. Rodina si s chutí užila svoji večeři a skutečně, jak bylo předpovídáno, nikdo 
z dětí nepřišel farmářům s úrodou pomoci. 

Znova uplynulo několik dní, a když se rodiče ptáčků vrátili do hnízda s večeří pro své děti, 
ti malí jim znova říkali: „Máme potíže! Jsme v nebezpečí! Slyšeli jsme, že farmář a jeho žena 
se rozhodli, že sami sklidí zítra úrodu. Nebudou se spoléhat na ostatní nebo žádat o pomoc.“ 
Tentokrát si rodiče skutečně dělali starosti a řekli: „To je skutečně konec!“ (Mistryně a všichni 
se smějí.) Ti malí se zeptali: „To je zvláštní! Proč to? Když jsme vám dvakrát říkali, že dostanou 
pomoc od svých příbuzných, přátel a dětí, byli jste potěšeni a řekli jste, že se nic nestane. Proč 
jste tentokrát tak šokováni, že sklidí tu úrodu sami a nebudou spoléhat na ostatní?“ Rodiče jim 
vysvětlili: „Vy tomu nerozumíte. Pokud se skutečně spolehnou sami na sebe, určitě to udělají. 
Nemůžete spoléhat na ostatní. Když se teď rozhodli, že budou spoléhat sami na sebe, určitě to 
udělají. Nebudeme mít už více jídlo. Bylo by lepší, kdybychom se přestěhovali na jinou farmu.“ 

Poučení z tohoto příběhu je: my duchovní praktikující bychom měli raději spoléhat sami 
na sebe než na ostatní. Metoda Quan Yin nás učí, jak spoléhat sami na sebe. Dokonce nám 
nepatří ani toto tělo, takže praktikovat jenom s tělem není také ideální. To je důvod, proč 
zdůrazňuji, že bychom měli praktikovat s naším nitrem, původním Já a připomenout si naše 
původní Já tím, že budeme praktikovat každý den. Jedině to je nejlepší způsob. To je důvod, 
proč získáváme tolik výhod s praktikováním Metody Quan Yin. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Neúspěšná lež 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

3.října 1999 
Florida, USA 

originál v čínštině 

Zvoní telefon a učitel ho zvedne a říká: „Dobrý den, mohu 
vám pomoci?“ Hlas na druhé straně říkal: „Je to pan Hsieh? 
Rád bych vás informoval, že Tony dnes nemůže přijít 
do školy.“ A učitel se zeptal: „Kdo to volá, prosím?“ 
„To mluví můj táta, samozřejmě,“ zněla odpověď. 

 

 

Příliš pilný 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

4.října 1999 
Florida, USA 

originál v angličtině 

Lodní zásilka dorazila do přístavu. Obsahovala 
dovezené sklo do země. Když pracovníci přístavu 
vykládali lodní náklad, jejich dozorce přišel 
zkontrolovat, jestli je se sklem všechno v pořádku. 
Viděl nového pracovníka, který balí, a poplácal ho 
po ramenou a říkal: „Och, vedeš si velice dobře a 
všiml jsem si, že to děláš tak, jak jsem tě žádal. 
Nalepil jsi na vršek každé krabice „touto stranou 
nahoru, nakládejte opatrně“. To je velice dobré. 
Děláš velice dobrou práci a nevynechal jsi ani 
jednu krabici. Oblepil jsi každou krabici. Všiml 
jsem si toho. To je dobré, velice dobré.“ 

„Ano, pane, jsem velice, velice pilný muž, tak jak jsem vám už první den v práci říkal. 
Dokonce jsem oštítkoval i dno každé krabice stejnou nálepkou. Oštítkoval jsem oba konce, 
jenom abych se ujistil.“ 
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Záměr pokutového bločku 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

4.října 1999 
Florida, USA 

originál v angličtině 

V kanceláři policista předával motoristovi pokutový 
bloček za jeho přestupek. Motorista musel být 
pokutován za rychlost. Ten reptal: „Co mám dělat 
s tímto?“ Úředník mu poradil: „Nechejte si ho. Když 
budete mít 4 takové, dostanete kolo!“ (Všichni se 
smějí.) Potom mu nebude povoleno řídit auto. 

 

 

 

 

 
Z kolekce 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

Happy Yogi  World 

 


