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Měl jsem psa a skutečně  
jsem toho psa miloval a…  
Vašeho psa, ano. 
Jak se jmenuje?  
Mike. 
Mike? Dobrá. 
Kolik mu teď je? 
Před pár lety zemřel.  
O co tedy teď jde? 
Chcete dalšího Mike? 
Ne, ne. 
Měl jsem k němu  
takový osobní vztah. 
Pokaždé, když jsem si 
na svého psa vzpomněl, 
chtěl jsem ho vzít s sebou  
do Nebe. 
Jistě. 
A včera jsem ho v mé 
meditaci viděl, 
ale byl reinkarnovaný  
ale byl reinkarnovaný 
jako nový pes a byl 
v nějaké kleci. 
Byl v nějakém pekle 
a mně se podařilo  
otevřít tu klec  
a osvobodit ho 
a cítil jsem tolik lásky.  
Bylo to skutečně krásné. 
Pomyslel jsem si,  
„dobrá, pojďme ti dát  
trochu požehnání  
a budeš se moci reinkarnovat 
do vyšší reinkarnace.“  
Ale nemohl jsem. 
Mohl jsem jen… 
Jak víte, že jste nemohl? 
Já… 
Cítil jste to? (Ano.) 
V duchu jsem to viděl, 
čím výše jsem ho vzal, 
byl jen dalším zvířetem,  
protože byl  
domácím zvířetem 
a měl spříznění s lidmi 
ale reinkarnoval se 
jako nižší reinkarnace. 
Myslím, že moje otázka je, 
mohu teď něco udělat? 

Myslím kromě toho, 
že mám víc meditovat, 
mohu něco dalšího udělat, 
abych… 
Vaše láska ho ovlivní. 
On již cítí vaši lásku 
a to mu stačí. 
Jak víte, že být zvířetem 
není lepší než  
být člověkem? 
Co za psí život tady  
stejně vedeme? 
Pracujete jako pes, 
jen trochu lépe jíme. 
Nevíme,  
možná by psi lidské jídlo 
nechtěli. 
Možná by si mysleli,  
„och, co za jídlo to jedí?“ 
Nevadí, nepřenášejte  
své pocity na chudáka zvíře. 
Pokud si myslíte,  
že byl v kleci,  
pak jste ho již vysvobodil, 
to je už dost dobré. 
Možná je to tolik, 
kolik může přijmout. 
Stejně, všechna stvoření 
mají své zásluhy a krásu. 
Bez psů by byli lidé   
více jako „psi“. 
Vidíte kolik lidí  
Vidíte kolik lidí 
je díky lásce ke psům 
mnohem lidštějších. 
Učí se jak milovat 
a učí se přes psa  
přijímat od Boha. 
Protože někdy se nemohou  
spoléhat na žádné lidi, 
jejich přátele je zradili, 
možná je opustila  
manželka nebo manžel, 
a pes jim zůstal věrný. 
Nikdy si nestěžuje. 
A kolik psů zachrání  
celou rodinu nebo  
celou vesnici? 
Jsou velmi dobří. 
Není špatné být psem. 

Je dobře, že Bůh stvořil psy. 
Nechte ho být psem. 
Kdyby nebyli psi, 
co si myslíte? 
Mnoho lidí by přišlo  
o lásku a tuto ochranu. 
Mnoho psů vodí slepé lidi 
každý den do bezpečí. 
A dokonce dohoní  
hodně špatných lidí 
a odhalí drogy a  
hodně špatných věcí 
a zachraňují lidské životy. 
Pes je skvělý. 
Žádný problém, 
on je šťastný jako pes. 
Proto mu nemůžete požehnat. 
Bůh mu požehná, 
když usoudí, že by již  
neměl být psem, splní-li   
své povinnosti, ano? 
Nebojte se o něho.  
Ve vesmíru jsou 
miliardy psů. 
Nemůžete jim všem žehnat. 
Také se chci zeptat na psy. 
Mám tři psy. 
Mohou být psi poblíž,  
když meditujeme? 
Ano, samozřejmě. 
Protože můj pes se mnou 
chce vždy meditovat. 
To je v pořádku. 
Vždy chce mít dokonce  
svůj polštářek. 
Není to problém. 
Pokud se oba cítíte dobře 
a nerušíte se navzájem. 
Ne, ne, 
oni jsou všichni úplně… 
a vegetariány. 
Ano, dobře.  
A dvě a půl hodiny. 
Dvě a půl hodiny denně. 
Nevadí, žádný problém. 
Když s vámi chtějí psi  
meditovat, nechte je. 
Psi jsou někdy  
citlivější než lidé. 
Já lidem vždy radím, 
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když nejsou připoutaní...  
když nemají psa, 
nemusejí si žádného kupovat. 
Teď, když jsou zasvěcení  
starají se o sebe a o rodinu. 
Nechtějí-li se vázat. 
Za zvířata musíte být někdy  
zodpovědní. 
Když jedete někam pryč, 
myslíte na to, 
„Ach, jak se daří mým psům? 
Jak se daří mým kočkám?“ 
Někdy se kočky a psi  
necítí dobře,  
když jejich pán odjede. 
Znám jednu kočku  
v Německu. Když jsem žila 
v Německu, jedna kočka, bílá  
tak tlustá, nikdy nechtěla jíst, 
když její pán odjel. 
Proto nikdy  
nemohl odjet na více  
než tři dny. 
Kočka by zemřela. 
Znám tu kočku osobně. 
Kočky jsou velice chytré. 
Nemáte-li rádi kočky, 
jistě na vás skočí 
a budete se cítit milováni. 
Proto jsou kočky všude. 
Kočky se hodně rozmnožují, 
protože lidé kočky 
milují více a více, protože 
ony vědí jak lidi okouzlit.  
Jsou velice nezávislé. 
Chcete-li, aby přišla, 
nepřijde. 
Když se vám ale nelíbí 
nebo něco, 
skočí na vás  
a způsobí, že se budete cítit  
velice důležití. 
Máte-li psa a kočku, 
kteří jsou klidní a dobří, 
a rádi meditují, 
pak je to dobré pro ně, 
dobré pro vás,  
máte společnost. 
Žádný problém. 
Moje matka zemřela  

letos v květnu  
a moje otázka zní: 
Co teď nastane? 
Nebyla zasvěcená. 
Ale vy jste zasvěcená, ne? 
(Ano.) 
To vaší matce pomůže. 
(Ano.) 
Nebylo to snadné, 
starala jsem se o ní  
do osmi dnů před její smrtí. 
Žádný problém. 
A ona pak musela jít  
znovu do nemocnice, 
nebylo to pro ní  
v té nemocnici moc příjemné. 
Samozřejmě, že nebylo. 
Bylo o ni postaráno, 
ale neměla žádnou   
skutečnou podporu. 
A pak  
jsem se modlila k Mistryni 
a pak jsem ji mohla  
přemístit do léčebny pro  
dlouhodobě nemocné na  
poslední 4 nebo 5 dní a ona 
si myslela, že je již v Nebi, 
bylo to tam tak hezké. 
A tak tam velice  
klidně a bez bolesti zemřela. 
To je velice hezké. 
A byla tam také pochována, 
jako královna 
a velice hezky jsme se  
s ní rozloučili. 
(To je dobře.) 
Její obličej byl velice hezký. 
Měla velice vážnou rakovinu,  
ale její tvář nebyla svraštělá, 
byla velice hezká 
a měla hezkou barvu. 
Byla hezčí než když žila? 
Ano, a velice hezky jsme se  
s ní rozloučili, 
tak jsme nepořádali  
normální pohřeb, 
protože jsme byli tak šťastni, 
že mohla takto odejít. 
Poslední tři dny  
se smála a zpívala s námi  

ve své posteli 
a byla opravdu  
poslední dny veselá. 
Moje otázka tedy zní: 
ona je již pochovaná,  
my jsme ji ale nedoprovázeli, 
nešli jsem za její rakví, 
protože jsme si řekli, 
že nechceme přeměnit 
tuto radost a příjemné  
rozloučení  
v hluboký zármutek, 
protože radost  
nějak převažovala. 
Teď ale, nějak pochybuji,  
protože jsme   
nedodrželi tradici. 
A teď se chci zeptat, 
jestli to stále  
vidí tak pozitivně 
nebo jestli se na nás dívá 
dolů a říká: 
„Teď to ani neudělají  
jak se podle tradic sluší.“ 
To nevadí. 
Ona už je pryč. 
Jí je to jedno. 
Stejně jsme udělali  
asi po 4 týdnech pohřeb, 
jen jsme netruchlili, 
jak lidé normálně truchlí… 
Rozumíte ve své duši, 
naprosto cítíte a rozumíte 
tomu, že je šťastná. 
Protože jsme to štěstí   
poslední tři dny cítili 
a přijímali. 
Ano, ano, 
a to je důkaz,  
že je vaše matka  
v dobrých rukách, 
a proto si vůbec   
nemusíte dělat s těmito  
vnějšími rituály starosti. 
Ona je již v Nebi, 
ona se již o všechno  
tohle klepání nestará. 
Tento strastiplný čas  
je pro většinu lidí velice  
těžký a vy to takto přijímáte, 
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to znamená, 
že jste již uvnitř osvícená 
a překročila jste tyto 
světské city a rituály. 
Taky jsem měla pocit, 
že velice půvabně 
svoji nemoc přijala. 
Byla po dobu své nemoci  
také velice smířená 
i jako pacient, 
nikdy si nestěžovala 
a byla velice otevřená, 
i když o ní nikdy nemluvila, 
šla svojí cestou  
velice otevřeně. 
Možná proto,  
že se uvnitř cítila tak dobře, 
protože vy jste meditovala 
a samozřejmě jste se za to, 
aby jí bylo dobře modlila 
a ona toto požehnání přijala. 
Proto byla tak klidná 
a mohla tak klidně odejít. 
Většina pacientů s rakovinou 
nemůže odejít tak klidně. 
Pláčou a mají  
celé dny bolesti. 
Tolik lidí…  
Ano, ona je také měla, 
ale nějak jsem cítila, 
že více, protože  
jsem s ní byla stále 
a většinou byly v noci, 
ale doktor nevěřil,  
že má bolesti. 
Také mi řekl: 
„Drama teprve přijde.“ 
Ale on si neuvědomil, 
že my jsme již byli  
uprostřed toho dramatu, 
protože její tvář byla vždy 
hezká a vypadala dobře, 
nebyla nikdy nemocná. 
Jen její tělo,  
poslední 3 týdny, 
ale její obličej  
byl vždy krásný. 
Jednou jsme zažili  
stav nouze, 
zkolabovala během noci  

a další den jsem hned  
volala doktora a řekla: 
„Už ji nezvládnu.“ 
A pak jsem mluvila  
s doktorkou,  
která měla službu 
a ona řekla: „Pro Boha, 
to nemůžete zvládnout, 
přijedu hned. 
Budeme muset vzít  
vaši maminku okamžitě 
do nemocnice.“ 
A když přijela 
a viděla ji, jak leží na posteli 
jen řekla: „Nevypadá  
to tak zle, jak to   
znělo po telefonu.“ 
Ano, doktoři toho nevědí  
vždy moc.  
(Ano.) To je dobře, 
že nevypadala tak nemocně 
a že se tak nemocná necítila. 
Ano, ale měla intenzivní  
bolesti a nějak nemohla… 
byl to zvláštní stav. 
Byla jsem víc znepokojená 
než ona 
a ta doktor mi nevěřil. 
A ona si nestěžovala.  
V tom jsem viděla,  
že to řídí Mistryně. 
Ano, samozřejmě. 
Bůh ji žehnal,  
protože měla dobrou dceru. 
To pomáhá. 
jeden člověk, který je  
zasvěcený může odvést  
5, 6 nebo 7 generací  
na svobodu, do Nebe 
a nemoci a různé tragické  
věci budou také  
minimalizovány, redukovány. 
Takové věci existují, ano. 
Mnoho našich zasvěcených 
mělo podobnou zkušenost 
a dokonce i víc. 
Já mám také  
takovou zkušenost. 
Také máte  
takovou zkušenost? 

Měla jsem výhřez ploténky. 
Bylo to velice obtížné. 
Přijela jsem sem tedy 
s límcem na krku. 
Doktoři mi říkali, 
že nesmím létat. 
Že není možné,  
abych s tím letěla. 
Přijela jsem sem  
s tím límcem na krku 
a už jsem necítila nic. 
Spala jsem na zemi 
a nebolelo mě to 
a nic jsem necítila. 
A doktor mi řekl,  
abych nelétala. 
Doktor jí dokonce  
řekl, aby nelétala. 
Vy jste tedy  
lékaře neposlechla. 
Přelétla jste k jinému lékaři. 
Řekněte mu: 
„Mám jiného lékaře.“ 
Víra vyléčí všechno. 
Když jste dobrá a máte víru, 
pokud praktikujete, 
dějí se stále  
všechny divy,  
všechny zázraky. 
Každý den je zázrak. 
Někdy to považujete  
za samozřejmé, 
nebo se to někdy děje,  
aniž byste si toho všimla. 
Ale stejně jsou   
všechny dny, 
každý den je po zasvěcení  
zázrak. 
Měla byste být nemocná  
a nejste, 
ale nevíte to, 
protože nemoc nedostanete. 
Jen Mistr to ví. 
Mistr to ví, 
Mistr to zařizuje. 
Z velké nehody 
se stane malá nehoda 
nebo se malá nehoda nestane. 
Například zlomený krk 
Například zlomený krk  
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není zlomený. 
A vy se pak cítíte dobře 
a řeknete mi, 
že se vám nic neděje,  
že nemáte žádné zážitky.  
Proč? Co ještě chcete? 
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