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prosím, zvedněte ruce. nebo něco podobného Zemský bhikkhu 
Jeden, dva, tři, čtyři,  pro pozici v sedě. praktikoval v Jiuhuashan 
pět, šest. Nepoložili  asi 75 let. 
Tolik lidí má psa? to tělo venku. Žil do věku 99 let. 
Jakého psa?  O tři roky později Po celou dobu 
Aulackého (vietnamského) se náhle sama otevřela  jeho asketické praxe 
psa, „kropenatého“ psa? dvířka. se ani jednou nevrátil 
Jakýkoli pes je dobrý, Obvykle, když bývá rakev  do Korey. 
všichni jsou k pomilování. zahrabaná nebo ji nechají Vstoupil do Nirvány 
Například, když se chceme  v nějakém chrámu, (Věčné blaženosti) 30.7. 
starat o nějakého psa, zavřou ji. v 26. roce  
je jedno, co je to za druh, Náhle o tři roky později dynastie Tang. 
nekupujte ho, ano? se otevře a tělo je stejné Tři roky  
Jděte do psího útulku, jako dříve, nedotčené, po jeho úmrtí se náhle  
kam lidé odkládají své psy, tak měkké a může se hýbat, otevřelo víko  
když už se o ně  proto byli tak šťastni, od jeho rakve k sezení. 
nechtějí starat. že ho vyndali ven,  A uvnitř jeho tělo a rysy 
Vybereme si psa, který se  aby ho mohli uctívat. vypadaly naprosto stejně  
nám líbí, jakéhokoli. Uctívají ho dodnes. jako u žijícího člověka. 
Jen si ho vezměte domů, Ten příběh  Jeho ruce a nohy byly 
budete ho mít rádi. Je to o Zemském bhikkhu stále měkké a pružné, 
přirozené, protože ten pes  je pravdivý příběh. jako by se mohly hýbat. 
nás bude hodně milovat. A jeho postava, to je Dodnes je fyzické tělo 
Bude nás milovat  také skutečný člověk,   tohoto Earth-Store bhikkhu 
bezpodmínečně,  ne jako v příbězích,  stále v Jiuhuashan oddanými  
sní, co mu dáte, které jsme slýchali   uctíváno a obdivováno. 
i kdybychom ho nekrmili, o Buddhovi, když ještě žil. To znamená, 
stejně s námi zůstane. To je skutečný příběh že již zemřel, 
Nikdy neodejde. a on je tady stále, ale jeho tělo zůstalo  
Psi dávají svému pánovi vše. myslím jeho fyzické tělo nedotčené, jako když žil, 
Proto všichni milují psy. je stále tady. tak měkké. 
Protože někteří lidé Tento příběh byl napsán Oni tam stále  
psům nerozumí, v „Příbězích mnichů uctívají jeho tělo. 
odloží je, vysoké úrovně“ a  Stejné jet to 
jen proto, že jim nerozumí. v „Příbězích kouzelných  s Hui Neng, 
Často je to tak. mnichů“ Číny. jeho tělo je stále uctíváno 
Například na narozeniny Také se to velmi jasně v místech, kde praktikoval. 
nebo na vánoce nebo  zapsalo do historie. Proč jsou těla 
Buddhovy narozeniny atd. Ale ne mnoho lidí  například těchto Bódhisattvů, 
lidé dávají dárky, zmiňuje psa Shan Ting. šestého patriarchy 
hodně jich dává psy Poté se hodně lidí  Hui Neng a tohoto 
jako dárek. o něm dozvědělo, Zemského Bódhisattvy, 
Když, například my a pak do toho příběhu  jako byla v době, kdy žili? 
milujeme psy,  přidali něco víc o psovi Víte co to znamená, 
myslíme si, že jiný člověk  Shan Ting. když se rakev k sezení 
také miluje psy. Máte nějaké otázky? sama otevře? 
Nemusí to tak být. Takže teď chcete  Znamená to,  
Nemůžete tedy jen tak jet domů a pořídit si psa?  že když zemřel, 
dát někomu psa Které rodiny mají psa? seděl takto v meditaci, 
jako dárek, že? Kolik psů, proto lidé vyrobili rakev 
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telepatii jako to zvíře, mají rčení: Lidé, kteří milují psy 
pak jsem se to dozvěděla. „Zachraň nějaké zvíře, automaticky  
Mnohá zvířata nám dávají ono ti tu laskavost oplatí.“ hledají takového, 
velmi speciální dar. Je to pravda, který se hodí k nim. 
Například, že když zachráníme zvíře, Oni mají rádi psy,  
když to zvíře přijde, splatí nám to, proto je to snazší. 
najednou máme je to přesně tak. Nejedná se Ale podle toho co vím, 
magickou sílu, víme o peněžní odměnu. líbil vám by se 
co se nám v blízké  To zvíře s námi  jakýkoli druh psa. 
budoucnosti stane. dokonce nemusí  Já mám například deset psů, 
Oni to cítí  ani bydlet. dát nějakého pryč 
a dají nám to vědět. Často, když to zvíře bych odmítla. 
Je to skutečně tak. zachráníme, vysvobodíme ho, Každý kdo přijde 
Například tak. znamená to, že to není náš  a o nějakého žádá, 
Často,  pes nebo zachráníme nějaké  říkám ne. 
když přijde pes, zvíře venku a pustíme ho, Miluji ty psy všechny  
například, často nám přesto pomohou. a všichni psy milují mne 
najednou máme peníze. Pomáhají nám telepaticky, celým svým srdcem. 
Mysleli jsme si,  žehnají nám Milují mne na více  
že peníze nám přineslo a náhle naše nemoc  než 100 %. 
naše prosperující podnikání. poleví nebo zmizí Lidi, kteří se vzájemně  
Ne. Nemusí to tak být. nebo naše děti milují na 100 % 
Mnoho krát  udělají zkoušky je velmi těžké najít, že? 
je to díky tomu psovi, nebo najednou zmizí  Miluje-li nás někdo na 70 %, 
že náš obchod prosperuje, naše rodinné potíže to už jsme velmi šťastni.  
že nás napadl takový  nebo náhle zbohatneme. A těch dalších 30 % si šetří 
způsob jak vydělávat peníze. Záleží na druhu magické síly  pro nějakou jinou ženu, 
Nevíme, že je to proto, nebo na schopnostech, kterou neznáme. 
že nám ten pes pomohl. které mají. Ne,  
Je to proto,  Každé zvíře přináší že miluje ji,  
že nám přinesl tuto výhodu. jiný druh požehnání, ale jenom ji „kontroluje“. 
S ptáky je to stejné, má jiný dar. Těch 30 % je na „dívání“. 
ti malí i velcí Říkám to obecně. Aby byla láska mezi  
mi přinesli hodně požehnání. Není to tak,  člověkem a člověkem 
Ne, že bych ho potřebovala, že bych po něčem toužila, 100%, to je těžké najít, že? 
ale později jsem to zjistila. ale až potom, co jsem se Psi nás milují  
Například, bez ohledu na to, starala o psy a ptáky, to vím. dokonce víc než na 100 %, 
jak moc toho Mistr dává, V minulosti jsem  dokonce by pro nás zemřeli. 
stejně to není dost, nevěděla, co nám Raději by zemřeli, 
protože mám  mohou zvířata dát. aby nás ochránili  
příliš mnoho „dětí“. Když jsem slyšela: a ochotně to přijímají. 
Co je mi dáno, „Zachraň zvíře  Proto jsou psi  
o vše se podělím, a ono ti dobrodiní oplatí,“ velmi, velmi svaté bytosti.  
takže je to stejné. nic jsem si o tom nemyslela. Ale obvykle bývají 
Je to jako bych to neměla. Byli tak ubozí, když taková všechna zvířata. 
Kdybych neměla nikoho, jsem si je přivedla domů. Když je vychováme 
žádného žáka, kdybych  Po dlouhé době,  od malička 
byla například co jsem se o ně starala, nebo je zachráníme, 
obyčejnou podnikatelkou, jsem to poznala. jsou velmi vděčná. 
která má hodně psů, Když mám podobnou V Au Lac (Vietnamu) 
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Jste-li obyčejným  že když k tomu přispějí psi, koček a ptáků, 
člověkem, neutrácíte, je to stejné. byla bych bohatá, 
nikomu neposíláte dary, Co mám ale na mysli zdravá, šťastná, 
nemáte žádné potřeby,  je, že psi ani ptáci  slavná, hodně lidí 
žádné studenty, by nikdy lidem neublížili. by mě milovalo, měla bych 
pak je to hodně peněz, ano? Jejich magnetické pole  bohatého manžela… 
Tolik peněz. je pro všechny velmi dobré, něco takového, 
Utratila bych to vše pro nás. rozumíte? 
za 2-3 dny. Každý pes, každý pták Například takto. 
Nebo bych je dala obětem   nebo jiná zvířata, Nebo bych byla velmi zdravá 
katastrof, každému  většinou nebo bych  
20 000 nebo 30 000 si s sebou přinesou dva  náhle zkrásněla. 
a vše by bylo pryč. nebo tři dárky, ne jen jeden. To se taky stává. 
Bylo by to pryč za 2 nebo 3  Pamatujete si dávný příběh, Mnohá zvířata vám vnášejí  
dny, nic by nezůstalo, o tom, že se božstvo zjevilo do tváře záři, 
takže se to nezdá moc. a dalo nám tři přání do vašeho vzhledu. 
Neříkám,   atd? Mnohá zvířata  
že každý z nich přinese To je podobné tomuhle. nám přináší peníze. 
hodně peněz. Například, Mnohá zvířata nám přivádí  
Není to tak. vysvobodíme psa  lidi, kteří nám pomohou. 
Ptáci přinesli také  z prostředí, Mnohá zvířata nám přivádí 
hodně peněz. kde z něho dělali zajatce, dobré přátele, lidi, kteří 
Co tím myslím je, uvazovali ho, nás upřímně ochraňují. 
že je jedno,  je to stejné, jako bychom   Často, když  
kolik peněz přinesou, vysvobodili džina z lampy. jsme někým raněni, 
mně se to nezdá moc. To zvíře nám také dá mylně z něčeho  
Ale normálnímu člověku dvě až tři přání, obviněni, najednou 
přinese jeden pták  ale je škoda, že neslyšíme se vše vyjasní. 
milion. co říká. Například takto. 
Dovedete si to představit? I když to neslyšíme, Mnohá zvířata nám pomáhají 
Pro mne není milion dolarů stejně nám to dají. tak, že se k nám špatní lidé 
moc,  Já mám nějaké psy, nemohou přiblížit, 
byly by pryč  … v minulosti nemohou nám ublížit. 
za chvíli. jeden z nich mi dal  Je mnoho, mnoho 
Ale představte si dvě přání, dva dary. zvláštních situací. 
člověka tam venku, Ti další psi, Když tedy máte psa, 
který velmi tvrdě pracuje, jeden mi dal jeden dar, ptáka nebo nějaké zvíře,  
když najednou má milion! ten druhý 1,5 daru, dávejte pozor. 
Často je to tak, že má  například takto. Dávejte pozor a hned  
najednou inspiraci Žádný mi nedal méně si všimnete, že se  
koupit si los. než jeden dárek. dějí zvláštní věci. 
Koupit si los  Například Benny  Například takto. 
v nějaké lotérii. přinesl peníze. Ale samozřejmě, 
Obvykle si nekupujeme los, Ty peníze jsem ale   Quan Yin praktikujícím 
najednou si přineseme domů také všechny utratila. se v jejich životech  
psa a napadne nás: Co přinesl, utratilo se. děje tolik zázraků,   
„Och, jak to,  Neznamená to, že si nemyslíme, 
že si najednou chci  že toho co přinesl,  že něco dělají psi. 
koupit los?“ nebylo hodně Není to tak? 
Koupíme si los protože můj život je takový. Tolik zázraků,  
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Nemohu tady sedět  a přivezeme jim potraviny, a pak vyhrajeme milion. 
celý svůj život a stále mluvit. aby mohli přežít, Například takto. 
Taky bych to chtěla dělat,  za několik dní  Pro obyčejného člověka 
ale nemohu. Například. si najdou něco sami.  je milion dolarů 
Proto,  Samozřejmě, já se chci  hodně peněz, že? 
pokud se lidé nestanou  postarat o všechny. Není to malý obnos. 
vegetariány rychle, Kdyby mi bylo dáno víc  Mnohá zvířata  
pak to bude trochu obtížné. peněz, postarala bych se  přináší velké dary: 
My už známe cestu Domů,  o všechny, zaprvé. „velké“ pro obyčejné lidi, 
proto se nebojíme smrti. Zadruhé, ale pro mne je to velmi málo.  
Je nám jen líto lidí, je to taky jejich zásluha. Často, když se lidem přihodí 
kteří tu cestu neznají, Například, často    nějaká katastrofa, 
proto se snažíme  nemohu dát víc. musím jim dát  
prodloužit jejich život, Často jsem prosila nějaké peníze. 
aby se probudili. Nebe, abych mohla dát „Jedna porce, když máte hlad 
Dáme jim nějaký čas, 10 000 dolarů nebo20 000, je totéž, jako velký koš, 
aby přemýšleli a uvažovali, pak to bude v pořádku. když jste plní.“ Není to tak, 
aby se probudili, Nemohu dát víc. že bych měla hodně peněz 
aby se mohli opět obrátit Kdybych dala víc, a mohla je rozdávat 
k dobrému  nemohli by to přijmout. celému světu. 
a dělat dobré věci. Kdybych dala víc, měli by I kdybych chtěla darovat 
Mistryně,  další katastrofy. několik set tisíc, nemohu. 
mohu položit otázku? Proto to, co dávám  Někdy mohu, 
Protože jsem viděla musí odsouhlasit Nebe, někdy je nemám. 
v novinách, že některé pak je to v pořádku. Někdy chci darovat  
organizace plánují Není to tedy tak, jen pár desítek tisíc dolarů, 
nějaké strategie, aby  že dám jakoukoli sumu chci. někdy pár stovek tisíc. 
omezily globální oteplování. Mnoho krát  Také záleží na tom, 
Plánují do roku  chci dát mnohem víc, kolik je tam obětí, 
2050…, pak 2025… ale nemohu. záleží na tom, kolik lidí 
To záleží na tom. Chci dát co nejvíc, již zachránila vláda 
Pokud nejsou vegetariány, ale často se stane, že když  a kdo zbyl, 
pak cokoli plánují, to dosáhne určité částky, ty pak můžeme zachránit. 
nebude fungovat. pak je konec. Přineseme jim nějaké peníze 
Ano, ano. Podobné je to s prací, a dáme jim je,  
Cokoli plánují,  kterou děláme, když je potřebují 
může mít jen malý vliv. abychom zachránili planetu, a oni z toho mohou přežít  
Při nejlepším, pár měsíců když říkáme lidem, aby byli  3, 4 dny nebo týden. 
nebo pár let, ale  vegani, konali dobré skutky,  A potom  
neprodlouží to o nic déle. vyhnuli se špatnému konání, si najdou práci 
Nebudeme-li mít  abychom zachránili planetu a zase se vrátí k normálu.  
požehnanou odměnu, a zachránili lidské životy Nebo jim něco víc dá vláda 
planeta nemůže přežít. existuje časový limit,  nebo nějaké bohaté národy, 
Abyste měli požehnanou který nemůžeme posunout. nějací bohatí lidé 
odplatu, znamená to,  Jsou někteří lidé, jim dají něco víc. 
že musíte být vegetariány kteří poslouchají, My Aulačané (Vietnamci) 
a konat dobré činy. proto můžeme posunout čas,  říkáme: „1 porce hladnému, 
Musíte respektovat životy, kdy tady můžeme zůstat. je totéž jako velký košík 
pak váš život bude ušetřen. Nemůže se ale posouvat  když jste plní.“ Že? 
Musíme chránit  stále, rozumíte? Když hladoví 
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životy ostatních 
žijících bytostí, 
pak mohou být naše  
životy zachráněny. 
Funguje zákon příčiny 
a následku, rozumíte? 
Děkuji Vám, Mistryně. 


