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Mějte po ruce notes, 
když meditujete 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
News 102 

24.prosince 1997 
Washington D.C. 

originál v angličtině 

Vy víte, že když já medituji, myslím také na nějaké problémy. Je to aktuální, někdy to tlačí a 
někdy máme těžkosti se toho zbavit. Takže to, co já dělám, je, že si napíšu ten problém na papír 
před tím, než medituji – toto budu muset vyřešit. Mějte notes vedle sebe nebo ve vaší kapse, 
malý, tak aby to nebylo těžké, a tužku nebo pero. Je to praktičtější, co se týče vaší práce, protože 
když už to jednou napíšete, vaše mysl se cítí lépe. „Dobrá, On se o to postará.“ To už zmenšilo 
intenzitu toho tlaku. Vy vlastně říkáte své mysli, že už je to jednodušší. Pokud znáte řešení 
vašeho problému, napište si ho také. Je to dokonce lepší pro vaši mysl, aby se zklidnila. Ale 
během meditace máte někdy lepší myšlenku ohledně toho, jak vyřešit ten problém, máte jasnější 
ideu o tom, co dělat. Potom si to okamžitě zapište, protože to může být 
odpověď Mistra, který vám dává to řešení. Napište si to dříve, než 
to zapomenete. A také, když už to jednou napíšete, máte klid. 
Potom můžete pokračovat v meditacích a později, když skončíte 
meditaci, můžete se o to postarat. Takže neváhejte. 

Meditovat není jenom stát se Mistrem, jak jsem vám říkala. 
Zvýhodňuje vás to mnoha způsoby. Dává vám to klid mysli, 
čistější mysl na řešení vašich denních problémů. Fyzicky vás to 
vyčistí, takže se stanete fit a zdravými. Není to pouze se stát 
Mistrem nebo být zajedno s Bohem. Vedlejších produktů je 
spousta. Zázraky se dějí a zdraví se obnovuje. Nemoci se odstraní 
a problémy se řeší. Takže víc meditujte. Pokud vás během meditace 
napadne nějaká myšlenka velice jasně, prostě si ji napište. Můžete pokračovat v meditaci a 
problém se vyřeší. 

 
7.června 1998 

Los Angeles, USA 

Když meditujete, měli byste mít blízko sebe notes. Jakákoliv jasná myšlenka se zjeví, napište 
hned ty hlavní body, jedno, dvě slova, abyste to později mohli posbírat. Během meditace jste 
v jiné úrovni vědomí. A když přijdete zpět do tohoto fyzického světa, zapomenete, protože mysl 
je omezená. Je to jako počítač. Není vybaven všemi informacemi ve vesmíru, takže někdy mu 
informace chybějí. Je to poruchové – mysl i počítač. 
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Osvícení je klíč k udržení míru 
ve světě 

 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

15.května 1993 
Korea 

Svět je velký dům a má mnoho místností, a protože jsme velice zaneprázdněni našimi 
denními životy, nemáme velkou možnost poznat jeden druhého. Ale pokud každý na světě zjistí, 
že jsme všichni bratři a sestry, pak nebude žádná diskriminace a válka. 

 
9.února 1991 
Costa Rica 

Doufám, že jednoho dne bude svět bez hranic, takže sousedé budou moci přijít do sousední 
země, dát si společně šálek čaje, šálek kávy, mluvit spolu a jít tentýž den nebo za týden zpátky 
domů, bez jakýchkoliv problémů s dokumenty, bez jakéhokoliv problému, aniž by jednali 
s policií, a bez všech těchto hrozných byrokracií. Neměli by vůbec nikdy být žádní utečenci, 
natož aby je lidé odmítali. Každá osoba by měla mít právo cestovat, kam on nebo ona chce, a žít 
život tam, kde se jim to líbí a kde je to vhodné pro jeho nebo její požadavky. Do toho dne bude 
náš svět stále trpět, budou konflikty a války. Neměli bychom mít strach se nás samotných zeptat 
proč. Důvod je velice zřejmý. Je to proto, že lpíme na majetku. Myslíme si, že toto je moje, to je 
naše, to patří nám. Zapomněli jsme, komu tyto všechny věci patří. Zapomněli jsme, že Bůh je 
jediným Králem. My nejednáme podle pravidel tohoto všemohoucího Krále. My nikdy 
nemyslíme v tomto životě. Každý se stará pouze o sebe. Dokonce i když lidé mají příliš mnoho 
k jídlu a příliš mnoho k pití, nedají to svým sousedům, kteří to potřebují. Proto je válka 
nevyhnutelná. 
 

Vegetariánství a mír 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

13.října 1989 
Kalifornie, USA 

Pokud bychom nejedli maso, nikdo by nemusel zabíjet, nikdo by nemusel chovat dobytek. 
Všechno jídlo by zůstalo tam, kde bylo, a mohli bychom to jíst a být zdraví a silní. Bylo by to 
dobré pro každý národ a pro náš také. Plýtváme mnoha penězi na armádu a na chování zvířat. 
Všechna úrodná půda je dnes ničena tím, že se na ní chová dobytek, prasata, atd., nebo na 
většině. Pokud bychom použili tuto půdu pro kultivaci a získání zdravého jídla, myslím si, 
že by z toho měly národy větší prospěch a náš národ by měl více míru, a nepotřeboval by 
vojenskou ochranu. 
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Pokud by každý národ žil podle Bible, podle učení buddhismu, nezabiješ a nepokradeš, atd., 
potom by svět nepotřeboval více mírové konference a neplýtval by tolik kafem, šampaňským a 
cukrovím na kulatém stole, za kterým se diskutuje a nikam to nevede. Čím více mluvíme o míru, 
tím více máme válek. To je tím, že se k tomu stavíme nejednotným způsobem. Pokud by každý 
praktikoval meditace a jedl zcela bezmasou stravu, svět by byl místem míru a neměli bychom 
žádný hlad. Není zde žádná potřeba dát pryč vaše vlastnictví, ale vzdát se stravy založené 
na mase. Stačilo by to k tomu, aby to zachránilo svět, stejně tak jako vaše vlastní zdraví, 
tak i zdraví národů. 
 
 

17.dubna 1993 
Montreal, Kanada 

Maso je příčina všech válek a utrpení v tomto světě, stejně jako vás samotných. Zdržet se 
jedení masa přispívá míru na této planetě, protože tímto způsobem ukončíme důvod k zabíjení. 
Proto nebudeme sklízet důsledky – být zabit nebo zraněn. 
 
 

29.listopadu 1989 
 Panama 

V dnešních dnech jsou určité události, jako změny v počasí, hlad a všechny druhy nemocí, 
které postihují náš svět. Někteří lidé s malou vírou obviňují znovu Boha. Všude, kde mám 

přednášky, se mě ptají: „Jestli je Bůh a proč dělá tohle a proč se dějí 
takové katastrofy?“ Ale tito lidé by si měli vzpomenout, že to není 

Bůh, kdo dělá všechny tyto věci. Jsme to my, kdo vyvolal 
všechny tyto potíže. Například několik národů vždy testuje 
atomové bomby a vodíkové bomby, což narušuje strukturu 
atmosféry, otřásá stabilitou Země. Oni si myslí, že jenom můžou 
vystřelit rakety do vzduchu a že to nezpůsobí žádné problémy, 
nebo to dělají v oceánu, a že to nezpůsobí žádné problémy. Tyto 

praktiky stále zapříčiňují problémy, protože vesmír je konstruován 
z mnoha druhů matriálů, z nějakých hmotných substancí a nějakých 

neviditelných substancí. Takže narušení neviditelných substancí také naruší stabilitu vesmíru 
a ovlivní přirozenou evoluci přírody. 
 
 

Osvícení je skutečná a trvalá odpověď 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

16.prosince 1990 
Kostarika 

Všechny války pocházejí z ignorace. Pokud jsme ignorantní, nevíme, jak zastavit nenávist, 
nevíme, jak zastavit agresi a posedlost. V čím vyšší pozici jsme, tím větší nebezpečí můžeme 
způsobit lidstvu, takže nejdřív buďte osvícení a potom budete sloužit s větším porozuměním. 
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30.listopadu 1993 
Kalifornie, USA 

Samozřejmě válka je nevyhnutelná, a já jsem i tak vděčná, pokud oni ochrání svět nebo udrží 
mír, ale udržet mír je lepší. Nezáleží na tom, jak velká je válka, nemůže trvat stále, pokud nikdo 
nebojuje. Pokud bojuje jenom jedna strana, naštve se. Nezáleží na tom, jak agresivní osoba je, 
pokud pokračuje sama ve válce, potom se unaví, a válka skončí mnohem rychleji. Někdy se 
zapleteme do války s jinými lidmi, prodlužujeme ji a způsobujeme ztráty mnoha životů. 
 
 
 

17.února 1991 
USA 

Pokud čteme Bibli, buddhistické texty nebo jakákoliv jiná náboženská Písma, vidíme, že tam 
vždycky stojí, že království Boží je v nás, my jsme chrám Boha nebo my máme Přirozenost 
Buddhy uvnitř nás. Proč my nevyužijeme Přirozenost Buddhy nebo království Boha uvnitř, 
abychom věci řešili, místo toho, abychom jenom používali vnější materiální sílu, která je 
nestabilní, nedá se na ni spolehnout a způsobuje hodně problémů a ztrát na životech mnoha 
talentovaných, mladých, krásných, tvořivých, inteligentních lidských bytostí, což je ztráta. 

Stojí to nezměrnou kreativní sílu od Boha nebo univerzální síly, aby vytvořila lidskou bytost. 
Stojí to hodně inteligence, času, peněz a lásky vychovat jednu lidskou bytost. Nyní, během jedné 
vteřiny, je to zničeno spolu s tisíci a miliony jiných ve válce. Je to velice, velice hrozné. Je to 
velice nefér od nás dělat tyto věci. Nezáleží na tom, jestli ve válce máme pravdu, nebo nemáme, 
vždycky to vytváří mizérii pro obě strany. 

My rozumíme, že dokonce naši nepřátelé mají duše, sentiment, inteligenci, trpělivost 
a porozumění. Je to jenom proto, že my nesedíme společně a nemluvíme. Že si neděláme přátele. 
Neděláme si přátelství s našimi nepřáteli, takže někdy zapomínáme, že to jsou také lidé jako my. 
Proto je velice jednoduché zabít někoho, na koho moc nemyslíme nebo koho nemáme ve velké 
vážnosti. 
 
 

Vnitřní mír 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

28.května 1993 
Hongkong 

Vždycky jsme hledali mír v tomto světě. Mnoho národů a Spojené národy se snažily, jak 
nejlépe mohly urovnat narušené vztahy mezi zeměmi, které měly konflikty mezi sebou – někdy 
úspěšně, někdy bez úspěchu. Není to proto, že by se Spojené národy nesnažily, jak nejlépe 
mohou. Není to proto, že by mnoho prezidentů nebo politiků nebylo čistých v jejich motivech. 
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Je to proto, že mnoho z našich bratrů a sester skutečně nenašli mír uvnitř nich samých a stále 
hledají štěstí a skutečný mír venku. Dokud budeme mít tyto bratry a sestry, kdo zkouší hledat 
mír a štěstí pro ně samé venku, nebudeme mít skutečný a stále trvající mír v tomto světě. Proto 
většina z nás ví, že navzdory všem financím, všemu času, vší energii strávené tím, že se snažíme 
vytvořit světový mír, my často neuspějeme. I když jsme uspěli, výsledek je pouze přechodný, 
nebo pokud bychom drželi mír v jedné zemi, v druhé zemi vypukne válka. 
 
 
 

20.března 1993 
Brisbane, Austrálie 

Lidé válčí jeden s druhým, protože se příliš identifikují s jejich těly, s okamžitými potřebami 
jejich těl, se všemi požadavky jejich těl. Proto zabíjí jeden druhého. Jediné řešení tohoto 
problému je najít cestu, jak zjistit, že my nejsme naše tělo, a proto nám nikdo neoponuje a 
nejsme v nebezpečí ekonomicky ani politicky. Osvícení je skutečná a trvalá odpověď. Sice 
budeme pokračovat v identifikaci s našimi těly a snažit se naplňovat jejich potřeby, bez starostí, 
že jiní lidé přijdou a ukradnou naši úrodu, vezmou si naše ženy nebo napadnou naše národy. 
Některé národy vedou válku mezi sebou, protože chtějí rozšířit jejich ekonomickou sílu. Aby 
nakrmily své přelidněné země, bojují, aby získaly více půdy, aby získaly více ekonomického 
trhu, atd. To všechno má spojitost s tělem. I když říkáme, že to jsou rozdíly v ideálech, vše se to 
týká požadavků těla. Takže pokud se staneme osvícenými, tyto války přestanou samy o sobě. 
My skutečně zažijeme bratrství lidstva. 

 
 
 
 
 
 
 

Mistryně se milujícně věnuje starším  
spoluzasvěceným. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žijící Mistryně a dva mladí spoluzasvěcení tancují.
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Hledám pomoc od bolesti 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

6.-10.května 1998 
Korea 

Chtěla jsem vám říct, že pro lidi, kteří mají bolest na jakékoliv části těla, prosím, nikdy to 
neomývejte studenou vodou ani jednu vteřinu. Dokonce i když si myjete obličej nebo ruce, 
studená voda zůstává na vaší pokožce. Potom se to dostane dovnitř těla a způsobí to šílenou a 
nesnesitelnou bolest. Když tedy umýváte vaše ruce, zkuste, prosím, použít teplou vodu. I pro ty, 
kteří ještě ve svých kloubech nebo svalech nemají bolest, zkuste neužívat studenou vodu, jenom 
se stále oplachujte teplou vodou. Pro ty, kdo mají bolest dokonce i v teplém podnebí, snažte se 
omývat teplou nebo vlažnou vodou, ne studenou a nikdy ne ledovou vodou. Tímto si zhoršujete 
vaše bolesti. Pokud máte bolest a nemáte doma žádný teplý masážní olej, můžete užít sezamový 
olej. Sezamový olej, který se používá v kuchyni na vaření, je pro vás velice dobrým lékem. 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
25.prosince 1997 
Washington D.C. 

Otázka: Přemýšlel jsem, Mistryně. Je možné vzít si karmu od někoho jiného, a pak to cítit jako 
fyzickou bolest? 
Mistryně: Je to možné, ano. 

Otázka: A řešení? 
Mistryně: V tu dobu byste měli opakovat pět Svatých Jmen a prosit vnitřního Mistra, aby vás 
ochránil, aby vám pomohl, a více meditovat, co nejdříve. Pokud bolest přetrvává, možná můžete 

navštívit doktora nebo si na to dát sezamový olej. Jíst 
trochu víc věcí bohatých na kalcium, na vitamíny, nebo 
si vzít nějaké vitamínové doplňky nebo kalcium. Možná 
je to také fyzický problém. 

 
Módní přehlídka 

Paříž, Francie 
Září 1995 

Bezpodmínečná láska 
Jako když slunce nesobecky svítí 
aby vyživilo celé stvoření 
a nikdy nic nežádá zpět. 

Modely a šperky navržené Nejvyšší Mistryní Ching Hai 
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Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

 
Nemít strach znamená ignorovat rozsah našeho strachu, naši ustrašenou mysl a zbabělá místa 
a dělat cokoliv my potřebujeme dělat. 
 
 
Měli byste být pravdiví sami k sobě za jakýchkoliv okolností. Čím vyšší je duchovní praxe, tím 
jednodušší to bude. Proč jsou osvícení Mistři schopni dělat cokoliv? Je to proto, že jsou vždy 
ve stádiu koncentrace, zaměřeni na jejich jednání, mluvu a myšlenky, ať dělají cokoliv, 
a současně jsou všudypřítomní. Jako duchovní praktikující potřebujeme být opatrní a rozlišovat 
jasně fakta a ne-fakta. Pokud skutečně nerozumíme, potom bychom se měli zdržet přílišného 
myšlení. Pravděpodobně budeme rozumět o několik málo dní později. 
 
 
 
Když meditujeme, pokud zaměříme naši pozornost absolutně na jedno místo, a potom tam 
umístíme jakýkoliv problém, který máme, bude okamžitě vyřešen. 
 

Perly moudrosti 

Metoda lásky 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

20.června 1994 
originál v angličtině 

U osoby, která praktikuje způsob lásky a hledání vnitřního světla a zvuku, se předpokládá, 
že poroste v lásce a v moudrosti. Takže když praktikujeme cestou lásky, měli bychom dělat 
všechno s láskou. A všechno, co vychází z lásky, je přirozeně krásné a perfektní. Pokud děláte 
cokoliv, co není ještě perfektní nebo nádherné, potom víte, že se vaše láska ještě zcela 
nevyvinula. Ještě jste zcela neužili sílu lásky uvnitř vás. A to je způsob, jak získat zpětnou 
vazbu, a vědět, jestli jsme už pokročili, nebo ne. 
 
 

1.ledna 1994 

Důvodem, proč pomáháme dalším, je zvýšit atmosféru lásky na tomto světě. Chceme 
symbolicky a duchovně růst, zvyšovat energii tohoto světa, přinášet a rozšiřovat milující 
atmosféru na naší planetě tak, aby se náš svět stával lepším a lepším a aby tam byla zvyšující se 
láska mezi sousedy a bezpodmínečná láska pro všechny. To je skutečný význam charity.
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Mistryně vypráví vtipy 

Nehoda 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 102 
28.března 1993 

Havaj, USA 

Svatý Petr by měl být velice seriózní, on má klíč k nebi, víte. V jedné době Bůh zakázal 
jakékoliv „neseriózní“ osobě, aby šla do nebe, protože oni tam přišli velice nedisciplinovaní, 
leželi všude okolo, pili, dělali nepořádek a neuklízeli své odpadky, atd. Takže to Bůh zakázal a 
řekl: „Pouze vážní věřící mohou jít do nebe! Ty neseriózní osoby musí jít do mezistádia, zůstat 
v pekle nebo zůstat v lidském království. My už máme dost toho věčného  smíchu, hluku a 
odpadků. Nemůže to tak být!“ Takže svatý Petr to věděl a vzal ten příkaz velice vážně, takže 
kontroloval, aby každý neseriózní nemohl přijít. 

Byla jedna žena. Ona vždycky byla takovým dobrým vtipálkem ve svém životě. Nikdy 
nebrala věci vážně a stále se smála. Když zemřela a chtěla jít do nebe, svatý Petr jí řekl: „Ne, 
ty nemůžeš. Bůh už má dost těch rozesmátých a (neseriózních) lidských bytostí. On zakázal 
jakékoliv „neseriózní“ osobě, aby přišla nahoru. Takže je mi velice líto.“ 

Žena byla velice smutná a řekla: „Oh, prosím, nedal byste mi alespoň šanci? Já slibuji, 
že nikdy nebudu vyprávět vtipy v nebi. Budu velice seriózní. Já už nikdy neukáži moje zuby. 
Nebudu nikdy ukazovat „zuby“.“ 

Svatý Petr řekl: „Oh, ne. Nemohu věřit lidem. Vy vždycky ze sebe vysypete nějaké vtipy. Jak 
můžete být vážní?“ 

Žena odpověděla: „Prosím, prosím, nebudete mi věřit? Já nikdy neřeknu už nic, nic, nikdy 
více!“ 

Svatému Petru bylo ženy velice líto. Byla velice upřímná a neudělala nic špatného ve svém 
životě. Vždy chodila do kostela, dávala kněžím, co požadovali. Dávala na charitu a dělala vše, 

co kostel požadoval. Takže ve skutečnosti byla velice svatou osobou. 

Svatý Petr řekl: „Oh, ano, já jsem se díval do tvého záznamu a ty 
jsi v pořádku kromě toho, že se stále příliš nahlas směješ. Ale pokud 
slíbíš, že budeš vážná, budu o tom nejdříve mluvit s Bohem.“ 

Takže šel zpátky a mluvil se „šéfem“ nahoře. Šéf řekl: „Je to 
pravda? Když slibuje, že se nebude znovu smát nazdařbůh, 
dobrá, dej jí šanci. Ale musíš jí nejdříve dát test, abys viděl, 
jestli to myslí skutečně vážně. Nech ji, aby přešla most tisíc 
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mil dlouhý. Pokud během toho, co bude přecházet tento úzký most, most ostrý jako nůž, 
se nebude smát a nebude říkat vůbec žádné vtipy, potom může jít do nebe. Jinak se most zboří 
a ona spadne dolů. 

Takže šli spolu přes most. Potom najednou žena začala bla-bla nějaké vtipy, ze zvyku. Svatý 
Petr řekl: „Žádné vtipy! Nesměj se, dobrá?“ Ona řekla: „Dobrá, zapomněla jsem. Já nebudu 
mluvit. Nebudu se smát.“ Ale když potom pokračovali v chůzi, najednou se ten most 
rozlomil.Víte proč? Svatý Petr se smál. On slyšel ten vtip a nemohl si pomoci. Smál se. 
 
 

„Je příliš pozdě“ 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 102 
14.února 1999 

Byla jedna velká třída v mateřské školce a učitelka dovolila žákům, aby se ptali na otázky. 
Oni stále kladli jednu za druhou. Byl tam jeden malý chlapec, který stále držel svoji ruku nahoře. 
Ale když na něj přišla řada, on svoji ruku dal zase dolů. 

Takže se ho učitelka zeptala: „Co se stalo? Stále jsi čekal, kdy na tebe přijde řada. Proč 
potom, když jsem tě požádala, aby jsi mluvil, dáš svoji ruku dolů?“ 

On řekl: „Je příliš pozdě. Už se to stalo, zrovna tady. Moje kalhoty jsou mokré.“ (Smích) 
 

 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai navštívila Oscar Party – „Večer sta hvězd“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rod Steiger, David Carradin, Diane Laad, Steven Seagal … 
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Svobodná vůle 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

News 101 
27.května 1996 

Kambodža 
originál v angličtině 

Máme různé volby na tomto světě. Vesmír není tak přísný a blbý, jak byste si mohli myslet. 
Takže je to skutečně na vás rozhodnout, co chcete dělat a kolik úvazků a zodpovědnosti chcete 
mít. Můžete to dělat, dokud to neubližuje jiným lidem. Bůh má několik přání, ale my děláme 
volby sami. Jinak by to bylo příliš nudné, pokud by bylo všechno předurčeno. My můžeme měnit 
věci, ale musíme dělat dobré změny, a potom je to v pořádku. 

Například tento balíček kapesníčků v mé ruce, já si ho mohu ponechat pro vlastní použití 
nebo ho mohu vhodit lidem k upotřebení – dva nebo tři z nich. Mohu je rozhodit různými směry. 
Také je mohu vyhodit do popelnice a potom je nemůže použít nikdo. Pokud si je nechám, jsem 
jediná, kdo je může použít. Ale když položím některé kamkoliv, lidé je mohou použít. Tímto 
způsobem mám mnoho voleb. Je na mně, abych se rozhodla, a to je v pořádku. Je nemožné říct, 
že Bůh mi určil, abych hodila tento balíček kapesníčků této označené osobě. Nemůže to tak být. 
Vesmír není tak monotónní. My máme mnoho voleb. 

Všechna náboženství mluví o svobodné volbě, která někdy přináší ublížení mnoha lidem, 
stejně tak jako nám samým, a způsobuje, že se stěhujeme. Pokud uděláme dobré rozhodnutí, 
výsledek bude dobrý a my sklidíme výhody. Jinak bychom museli nést na zádech těžkou 
zodpovědnost, která způsobí, že se budeme cítit nepohodlně, a je velice únavná. Ještě hůře, my 
budeme muset přijít zpátky, opravit věci, které jsme udělali špatně, nahradit bolest, kterou jsme 
udělali, nebo ztráty, které těmto všem lidem vznikly. To je tak, jak to je. 

Je to pravda. Nic ve vesmíru není ve skutečnosti dobré, nebo špatné, je to jenom kruh. Každý 
hraje jeho nebo její roli a jdeme zpět odpočívat, když přijde čas. To ale není omluva pro nás, 
abychom jednali nezodpovědně. Musíme si zvolit dělat dobré věci, protože budou přinášet 
výhodu nám a také jiným. Nesmíme se vyčerpat stěhováním. Vždy máme spoustu překážek, 
když sem přijdeme. Není jisté, že můžeme dát do pořádku věci, které jsme udělali špatně během 
doby, kdy jsme zpět. V důsledku toho my musíme pokračovat na té cestě, dokud vše nebude 
opraveno, a někdy to trvá tisíce let. 
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