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Láska je jediným riešením 
Sledujete epizódu zo seriálu 
Medzi Majstrom a žiakmi 
s názvom 
„Láska je jediným riešením“. 
Videokonferencia 
s Najvyššou Majsterkou 
Ching Hai, 
Los Angeles, Kalifornia,  
USA – 21.7.2002 
 
Milujem vás. 
Ako sa máte? 
Praktikujete dobre? (Áno!) 
Dobre. Dobre sa to počúva. 
Chutí vám jesť? 
Spávate dobre? 
Obchody idú dobre? 
Čo vaše psy, mačky 
a deti? 
Všetko ide dobre? 
Skvelé! 
Potom som rada, že sa 
s vami môžem rozprávať. 
Majsterka, hovorili ste, 
že v budúcnosti ľudské  
bytosti dokážu komunikovať 
bez verbálneho jazyka. 
Moja otázka je: 
Existuje nejaký spôsob, 
ako usmerniť žiakov, 
aby využili našu silu 
z duchovného praktikovania 
na pozdvihnutie sveta 
na takú úroveň, v ktorej 
by sa znížili nedorozumenia 
i vzájomné vojny? 
Zaiste, zaiste. 
Meditujte viac. 
Obráťte sa viac do vnútra. 
Nie je možné,  
aby každý dosiahol  
rovnakú úroveň 
v rovnakom čase a teda 
nedorozumenia tu budú vždy. 
Nezáleží na tom, 
aký dobrý úmysel 
ten človek môže mať 
alebo s akou úprimnosťou 
chce slúžiť ostatným, 

jeho úroveň nemusí byť 
taká vysoká ako je vaša, 
alebo vaša nemusí byť  
taká vysoká, ako jej úroveň, 
a preto tu máme  
trochu nedorozumení. 
A okrem toho, 
ľudské schopnosti 
majú vždy chyby. 
Vy niečo poviete, 
niekto iný ide 
a zopakuje to, 
a stane sa z toho 
úplne iný príbeh. 
A potom to zopakuje 
ďalší človek 
a bude to ešte vzdialenejšie 
od pôvodnej verzie. 
A preto by sme sa mali 
vyhnúť uctievaniu a 
posudzovaniu, pre prípad, že 
sme nepochopili tú udalosť. 
V každom prípade, 
kým dosiahneme túto  
úroveň úplnej  
telepatickej komunikácie 
z vnútornej úrovne, 
musíme to znášať, 
znášať sa navzájom 
a nezabudnúť 
navzájom sa milovať, 
a to je hlavná vec. 
Z času na čas by sme  
mohli byť nervózni alebo 
nahnevaní na seba navzájom, 
ale láska vždy zvíťazí 
a potom sa vždy 
vrátime spoločne ako rodina. 
Drahá Majsterka, 
vo svete bolo viac vojen, 
bojov a prírodných katastrof. 
Som veľmi smutný  
a ustarostený. Čo by sme ešte 
mali robiť okrem viac  
meditovania?  
Veľmi, veľmi vás milujem. 
Prosím,  
dajte na seba pozor. 
Aj ja vás milujem, ešte viac! 
Milujem vás ešte viac 

a prosím aj vy na seba 
dávajte pozor. 
Láska je jediným riešením. 
Ale väčšina ľudí 
ukrýva svoju lásku 
vo svojom srdci zo strachu 
z bolesti alebo zo strachu  
z minulých zážitkov, 
ktoré zažili pri kontakte 
s inými ľuďmi 
alebo inými bytosťami, 
preto sa vzdali svojej lásky. 
Ináč my všetci sme sa 
narodili s láskou. 
Láska je podstata 
našej bytosti, ale potom, 
čo sme mali rozpor 
s inými bytosťami 
na tejto fyzickej planéte 
alebo vo vesmíre, 
zranilo nás to 
alebo poranilo, 
buď emocionálne,  
fyzicky alebo mentálne. 
A potom 
si stále pamätáme 
všetky tieto zlé zážitky, 
ukrývame všetky tieto 
negatívne skúsenosti, 
takže je pre nás ťažké 
znovu otvoriť svoju lásku 
voči svetu, pretože 
sa obávame, že sa zraníme 
alebo padneme 
a podobne. 
Dôvod, prečo tu máme 
vojny a problémy 
s ostatnými je ten,  
že stále žijeme v minulosti. 
Mali by sme žiť ako zvieratá. 
Oni žijú v prítomnosti. 
Oni sú vždy v prítomnosti. 
Napríklad taký pes, 
vyhrešíte ho, 
možno ho buchnete 
po zadku a podobne 
ale potom, 
keď ho zavoláte späť 
a s láskou, 
príde a vrtí chvostom, 
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alebo aj deti okamžite 
pribehnú k vám. 
Nebudú si pamätať, 
čo ste im urobili 
pred minútou. 
Takže toto je spôsob, 
ako by sme vlastne mali žiť 
navzájom svoje životy. 
Ale bohužiaľ väčšinou 
žijeme v minulosti 
so svojimi spomienkami. 
Minulosť je vždy 
minulosť a my ju prinášame 
do prítomnosti. 
A potom následne 
naša prítomnosť ovplyvní 
našu budúcnosť, pretože 
prítomnosť sa stane 
znovu minulosťou. 
A potom si stále 
pamätáme všetky tieto 
nepríjemné udalosti 
a je pre nás ťažké 
byť šťastní v prítomnom 
okamihu, podobne je to 
v našom praktikovaní. 
Presne ako väčšina ľudí, 
žijú stále v minulosti –  
Ježiš toto, Budha tamto, 
tento svätec, 
tamten svätec – 
a zabúdajú stať sa svätcom 
alebo stať sa dieťaťom 
Ježiša, 
byť znovu na jeho úrovni. 
Svet musí vždy  
zabudnúť na minulosť. 
Zabudnúť na všetku minulú 
bolesť, minulé zlé udalosti, 
poučiť sa z nich, 
narásť z nich, 
tak ako kvety vyrastú 
zo zlých, odporných, 
zapáchajúcich,  
špinavých hnojív,  
ale vykvitnú do krásy 
každému pre radosť. 
Takto môžeme zastaviť 
vojny, boje, 
zápasy a problémy. 

Ale stále sme v tomto svete. 
Môžeme tak hovoriť 
a možno tak môžeme konať 
medzi sebou, 
pretože my sme 
praktikujúci mieru. 
Môžeme sa tešiť z mieru 
a vieme, ako sa dostať 
do kontaktu s mierom 
v každom momente 
problémov alebo smútku; 
ale väčšina ľudí na svete 
to nedokáže urobiť. 
Preto aj keď 
praktikujeme dobre, aj tak 
musíme zdieľať smútok, 
nedorozumenia, vojnu 
a problémy tohto sveta. 
Musíme len praktikovať 
usilovnejšie, aby sme mali 
viac vplyvu, 
viac vznešenej atmosféry 
na vytvorenie vonku 
vo svete a možno potom  
nás bude nasledovať 
viac a viac ľudí 
a budeme mať 
čoraz menej vojen. 
To je jediné riešenie. 
Ďakujem za otázku. 
Je to dobrá otázka. 
Tá otázka má dve časť. 
Ako rastieme duchovne, 
je možné naučiť sa 
komunikovať so zvieratami? 
To nie je náš cieľ, drahý. 
Nie je to náš cieľ. 
Samozrejme, môžete 
komunikovať so zvieratami 
na úrovni duše. 
V momente, 
kedy sa stíšite 
a naladíte sa 
na nejaké zviera, 
s ktorým sa chcete zjednotiť, 
budete schopní zachytiť 
jeho konverzáciu. 
Ale väčšinou 
to nie je potrebné, 
pretože zvieratá sú 

veľmi jednoduché. 
Dokážu vyjadriť  
svoju lásku a pocity 
aj bez rozprávania. 
Sú veľmi jednoduché. 
Takže ak dobre praktikujete, 
budete schopní cítiť, 
ako s vami zvieratá 
chcú komunikovať 
bez toho, 
že by ste sa snažili. 
Ale to nie je náš cieľ. 
Napriek tomu, 
ak praktikujeme, 
vždy môžeme cítiť, 
čo cítia iné bytosti, 
či už sú to zvieratá 
alebo ľudské bytosti. 
Ale to nie je náš cieľ. 
Nie je to cieľ nášho 
praktikovania. 
Keď k tomu dôjde, 
je to vedľajší produkt. 
Nekoncentrujte sa na to 
a neželajte si to, 
pretože to skutočne 
nie je nevyhnutné. 
Máme telepatických 
komunikátorov 
so zvieratami, 
máme veterinárov, 
takže to nepotrebujeme. 
Ale v nejakom prípade 
núdze môžete toho 
byť tiež schopní. 
Drahá Majsterka. 
Získal som zasvätenie 
minulý rok vo Fresne. 
Som šťastný, 
že vidím Majsterku. 
Kvôli mieru, 
ktorý ste mi dali, 
sa cítim veľmi pokojný 
a mierumilovný. 
Ďakujem veľmi pekne. 
Počas meditácie som 
buď veľmi ospalý 
alebo keď je moja myseľ 
jasná, mám príliš 
veľa myšlienok. 
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Čo môžem urobiť,  
aby som utíšil myseľ 
a dobre meditoval? 
My všetci máme tento 
problém však? 
Zdvihnite ruku, 
kto nemá tento problém. 
(Áno.) 
My všetci ho máme, 
nie ste jediný. 
Preto musíme meditovať 
každý deň 
a nielen  
deň po zasvätení. 
Myseľ bola  
problematická po dlhý čas, 
od narodenia. 
Zaznamenávala všetky 
možné nezmysly. 
A má zvyk 
prijímať a vysielať 
všetky možné 
hlúpe udalosti alebo  
myšlienky od každého, 
z každého okolia. 
Ona to tak robí neustále. 
Je to ako rádio vysielač. 
Keď meditujete, 
len to ignorujte 
a robte svoju prácu, 
koncentrujte sa 
na centrum múdrosti 
a myslite na vznešené veci. 
Alebo ak to nepomáha, 
počúvajte nejakú 
upokojujúcu hudbu, 
ktorú máte radi, môže to byť 
Majsterkina hudba,  
Majsterkina prednáška, 
čokoľvek, čo vás upokojí, 
akékoľvek dobré veci, 
niekedy možno napríklad 
klasická hudba. 
Záleží na tom, 
na čo ste zvyknutí, 
čo upokojuje vašu myseľ. 
Nestarám sa, čo počúvate, 
pokiaľ vám to pomáha 
upokojiť vašu myseľ. 
Ale musí vám to pomôcť 

utíšiť vašu myseľ a musí to 
byť dobrá, vznešená, 
povznášajúca hudba 
alebo text. 
Vyskúšajte to, 
ponechajte hrať na pozadí 
hudbu alebo prednášku, 
čokoľvek na pozadí, 
nie na vašom pozadí, 
ale veľmi ticho, 
alebo si do ucha  
dajte slúchadlá 
a môžete to počúvať 
počas meditácie, 
ticho, jemne, 
aby vám to pomohlo 
na začiatku vždy, 
keď to potrebujete. 
Predtým, než plánujem niečo 
nové v živote, môžem  
požiadať Boha alebo Majstra, 
aby mi dal múdrosť a odvahu 
prekonať môj strach? 
Majsterka, prosím pomôžte  
mi prekonať nevedomosť, 
aby som získala múdrosť. 
Iste! 
Boh vždy stojí pri nás, 
drahý. 
Sila Majstra je tam vždy, 
aby vám pomáhala. 
Len sa otvorte. 
Buďte vnímaví. 
Len verte, že sila Majstra 
vám pomáha. 
Nalaďte sa na tú silu. 
Buďte s ňou jedným. 
Drahá Majsterka, 
veľmi mi chýbate. 
Jeden z členov mojej rodiny 
je veľmi pevný vo svojom 
negatívnom spôsobe života 
a povedal: 
„Toto je môj život. 
Vyskúšam a zvolím si 
svoju vlastnú cestu.“ 
Otázka je: 
Mohol by sa zmeniť? 
Alebo je len lekciou pre mňa 
v mojom praktikovaní? 

Ďakujem, Majsterka. 
Len ho ignorujte. 
Snažte sa ako môžete 
ale ak nepočúva, 
potom sa starajte 
o svoj vlastný život. 
Je to tak lepšie. 
A neskôr 
príde on za vami. 
Vy sami musíte byť najskôr  
silný a potom vás 
ľudia budú nasledovať. 
A ak nie, dobre, 
kto sa o to stará? 
Každý má vo vnútri Boha, 
nezabudnite. 
A záleží na tom Bohu, 
aby sa rozhodol, čo chce 
robiť so svojím životom. 
Je to skutočne tak, 
takže by ste si nemali 
príliš robiť starosti. 
Drahá Majsterka, 
Boh je neviditeľná sila. 
Či kráčame, stojíme, ležíme, 
sedíme, jeme, pijeme a 
pracujeme, všetko je v Bohu. 
Keď chcem myslieť  
na Boha neustále, 
čo by som mal urobiť? 
Ako môžem spoznať 
Božiu formu, aby som  
mohol myslieť na Boha? 
Drahá súcitná Majsterka, 
pomôžte mi prosím 
vysvetliť to a viesť ma 
správnym smerom. 
Pokračujte vo svojej 
meditácii a potom neskôr 
to spoznáte. 
Nie každý cíti 
Božiu prítomnosť 
okolo seba. 
Aj keď vidí stromy, kvety, 
nedokáže objaviť 
Božiu podstatu v nich, 
preto pokračujeme 
v meditácii. 
Nezáleží na tom. 
Boh vie, že ste tam. 
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Skôr či neskôr si uvedomíte 
Jeho prítomnosť všade 
a to je váš cieľ. 
Dostanete sa tam včas. 
Želám vám krásny 
zvyšok nedele 
a láskyplné prostredie, 
keď sa vrátite domov 
k svojej rodine. 
Úspešné obchody 
od pondelka, 
milujúce deti, 
dobrých priateľov, 
obchodných spoločníkov, 
veľa šťastia vo všetkom 
až do budúceho stretnutia. 
Boh vám žehnaj, 
veľmi vás milujem. 
Ďakujeme, Majsterka! 
Milujeme vás! 
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