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Měl jsem sen, 

že jsem byl v horách 

a připomnělo mi to 

místo,  

kde jsem byl dříve. 

Proto tam vznikla  

mnohem osobnější atmosféra, 

a cítil jsem se bezpečně. 

Ano, ano. 

A pak 

jsem byl v těch horách 

a na mostě, 

který vedl přes cestu. 

Pak jsem stál  

na tom mostě a pak jsem  

Vás viděl na té cestě 

a pomyslel si: 

„Och, to je Ching Hai.“ 

A vy jste se pak podívala 

nahoru, ale nemluvila jste; 

Já jsem slyšel váš hlas 

a potvrdila jste, 

že jste to Vy. 

Pak jste  

šla do hotelu. 

a před tím hotelem 

byl nějaký stan. 

Já jsem jen šel za Vámi 

a vešel jsem do toho stanu. 

Pak jsem  

prošel tím stanem 

a vešel do hotelu.  

A když jsem vstoupil  

do haly toho hotelu, 

bylo tam úplně  

prázdno, 

a pak to bylo jako  

nekonečný tunel 

a Vy jste mě táhla  

tím tunelem. 

Vířil tam vír, 

vířil a já jsem si pak  

pomyslel: „Dobrá, 

to je okamžik, 

kdy jsem byl osvícen. 

Och, teď, teď, 

jsem osvícen, 

získal jsem osvícení!“ 

A ležel jsem v mé posteli 

a všechno to,  

co se mi honilo hlavou 

a všechno to světlo a energie 

a pomyslel jsem si: „Och, 

teď jsem získal osvícení, 

Mistrně mě dělá osvíceným.“ 

Pak jsem ale 

ztratil vědomí. 

A pak ráno 

jsem vstal, a ještě jsem  

nebyl osvícen. Ale… 

Jste. 

Byla to ale opravdu  

hezká zkušenost. 

Stalo se to v létě, 

myslím vloni 

a pak jsem si skutečně  

myslel, že bych měl získat  

zasvěcení a začít tuto metodu. 

Abyste získal skutečné  

osvícení, ano? 

Nejen ve snu. 

Ano. 

Dobrá, vítejte doma. 

Potřeboval jste  

několik zkušeností, 

abyste získal zasvěcení. 

Ano, typický muž: 

„bez důkazu ani náhodou“. 

To je dobré. 

Dobrá, někdo další? 

Někdo další, kdo viděl 

„zeleného Mistra“? 

Je toho hodně, 

nemůžu si vzpomenout. 

Zdravím, Mistrně. 

Zhmotnila jste se do… 

na několik dnů, byla  

v mém domě můra. 

Byla čistě bílá 
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a větší než obvykle. 

Byla skoro 

jako karikatura, 

jako kresba, 

ale přesto skutečná. 

A měla jste na sobě takovou 

kožešinu, ne pravou… 

nebyla to pravá kožešina. 

Na zádech  

té můry byla velká… 

jako když nosíte  

vaši (umělou) kožešinu 

kolem krku. 

Nikdy jsem neviděl nic… 

můru jako… 

bylo to jako… byla jste to vy.  

Nebyla to jen můra, 

byla nádherná. 

Jak víte,   

že jsem to byla já, dítě? 

Protože jste  

se mnou mluvila 

a byla jste v mé blízkosti 

několik dnů. 

To je mocné. 

A bylo to velice speciální.  

Jsem… jsem Vámi Mistryně  

vždy velice požehnán. 

Tak hodně, 

hodně zkušeností… 

jen mozek to ne…  

Je to jako tyto… 

laně uprostřed noci, 

jako tyhle tady 

a je tady anděl, 

velký anděl, který 

překryl obě laně. 

A mozek, když 

poprvé začnete meditovat, 

nechápe, 

že jste měli zkušenosti. 

Vy jste je měli; 

další den si myslíte: 

„Ne, ne, ne. 

To nebyla pravda.“ 

Vím, že jsem to viděl. 

Bylo to jako… 

byl to zářivě bílý anděl. 

Myslím,  

že to bylo krásné, zase. 

A jak ubíhají dny, 

začnete mít méně  

sebejistoty, 

že se to skutečně stalo. 

Rozumím. 

Mozek vám říká: 

„To nemůže být pravda.“ 

Přesně tak, ano. 

„Že máte představy“ 

a všechny ty věci. 

Ano. 

Mnohokrát  

jste přišla 

a postarala jste se o mne 

a zabrala mi místo. 

A vždy jste tam  

byla pro mne, 

Mistryně, mnohokrát, 

jen… (To je dobré.) 

Ano, děkuji Vám. 

Je dobře, že to víte. 

Rádo se stalo. 

Je dobře, že to víte, 

protože já o tom  

nic nevím. 

Alespoň jeden z nás  

to ví. 

Velmi dobře. 

Ta můra se v domě  

zdržovala 2 dny, 

2, 3 dny… nezemřela. 

Musela to být speciální můra. 

Ano, ano. To byla…  

Potloukala se tam hodně  

dlouho a nezemřela, pak  

musela být určitě speciální.  

Ale byla jste to Vy! 

Ne…je pro mne velice  

těžké… 

Vy to víte, ano. 
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Ano. 

Je to speciální pocit, 

spojení. 

Přesně tak, ano. 

Vy to víte, ano. 

Prostě to víte. 

Nebylo to jako můra. 

Byla jakoby stvořena, 

protože její hřbet 

byl jako… 

jako když nosíte vaši…  

Ano, jinak 

byste ji nepoznal.  

Ale byla čistě bílá. 

Nebyla na ní ani tečka tmavá. 

Byla jen čistě, 

čistě bílá. 

A ta krásná kožešina 

kolem jejího krku. 

A… ano.  

Naštěstí ji nikdo nezabil. 

Och, ne, ne, ne… 

Dobrá. 

Jako by byla uzamčená. 

Jako zamčená, ano, 

dobrá, dobrá. 

Můra může snadno vletět  

oknem dovnitř a vyletět ven. 

Mistryně, 

když mi bylo asi 22, 

zdálo se mi o tom,  

že Mistryně vyzařovala bílé 

světlo. Proto jsem  

si myslela, že zemřu, 

protože jsem v té době  

byla na nemocničním lůžku. 

Celá místnost byla bílá. 

Mistryně přišla  

také s bílým světlem. 

Když jsem se probudila,  

myslela jsem: „Bylo to  

skutečné?“, protože jsem  

měla pocit, že jsem zdravá. 

Pak jsem si pomyslela, že  

musím rychle informovat  

rodinu. Tak jsem šla nahoru 

najít svoji matku. 

Bylo to zřejmě  

brzy ráno. 

Ještě spala. 

Když jsem šla nahoru, 

zjistila jsem, že celé moje  

tělo vyzařuje bílé světlo. 

Cítila jsem: 

„To musí být skutečné, 

protože lidé  

nevyzařují světlo.“ 

Pak jsem šla nahoru 

hledat svoji matku. 

V té době měla moje matka 

chronickou bolest zad. 

Nemoha zvednout  

ani jednu ruku. 

Pak jsem si pomyslela: 

„Když vyzařuji světlo, 

zkusím se dotknout  

ramene mé matky.“ 

Když jsem se jí dotkla, 

probudila se 

a řekla mi,  

že celá její ruka byla ztuhlá. 

Jen jsem se jí lehce dotkla. 

Později byla ruka mé matky 

zcela vyléčena. 

Bylo to skutečně úžasné. 

Nemohla rukou  

dlouhou dobu 

ani pohnout. 

Nakonec byla jen jedním  

dotekem vyléčena. 

O tři dny později   

si pro mne Mistryně  

nepřišla, aby mě odvedla. 

Pak se roztrhala moje  

identifikační karta v pračce, 

tak jsem požádala o jinou. 

Ano. 

Ale Mistryně stále nešla,  

aby mě odvedla. 

Pak jsem si pomyslela, 
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že možná ani netoužím  

po tom, aby Mistryně přišla.  

Jsem si ale jista,  

že to byla Mistryně, 

protože když jsem vstala, 

viděla jsem, že celý náš dům  

září bílým světlem.  

Pak se i mé tělo změnilo  

v záři a bylo průsvitné. 

Možná vaše průkazka odešla, 

protože jste ji nepotřebovala. 

Bylo to symbolické, ano? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Je to jedno, 

zemřeme dříve nebo později. 

Nemůžeme utéct. 

Zdravím, Mistryně. 

Před zasvěcením  

se mi o Vás taky mnohokrát  

zdálo. 

Jednou se mi zdálo,  

že se mě Mistryně ptá: 

„Jsi připravená 

jít se mnou Domů?“ 

Řekla jsem: „Ano, jsem  

připravená. Kdy mě přijdete 

vyzvednout?“ 

Pak Mistryně zmizela. 

Jít domů, nemusí nutně  

znamenat zemřít. 

Znamená to, že naše duše, 

naše duchovní tělo 

jde Domů, 

což znamená,  

že duchovně praktikujete. 

Existuje další stupeň. 

Ještě několikrát 

Mistryně přišla. 

Byla jsem nemocná. 

Měla jsem hodně šedých  

vlasů, předčasně šedých. 

Často jsem snila o tom,  

aby mi Mistryně pomohla 

vyléčit mé šedivé vlasy 

a mnoho dalších nemocí. 

V té době jsem  

měla pocit, že mi Mistryně  

poslala vzkaz, 

takže celé mé tělo se cítilo 

moc dobře, 

jako by vyzařovalo  

tajemnou sílu. 

Vždy, když jsem vstala, 

cítila jsem se moc dobře. 

Slyšela jsem, že nemáme 

vykládat o našich vnitřních  

zkušenostech jiným lidem, 

ale předtím jsem to nevěděla, 

proto jsem to často vyprávěla  

matce. Pak se mi o Mistryni 

nějakou dobu nezdálo 

a byla jsem smutná. 

Později, se mi  

o Mistryni zase zdálo. 

Mistryně ke mně ve snu  

mluvila a říkala mi, 

abych pilně meditovala. 

To bylo před zasvěcením. 

Praktikovala jsem jen  

Pohodlnou metodu. 

Pak jsem byla nějakou dobu   

velice smutná, že nemůžu  

najít ve Španělsku 

čisté vegetariánské jídlo. 

Později ale jsem byla díky 

síle meditace  

schopna stát se  

čistou vegetariánkou. 

Pak jsem hned  

požádala o zasvěcení. 

Po zasvěcení jsem hned  

chtěla vidět Mistryni. 

Tak jsem po 1 měsíci 

od zasvěcení přišla sem. 

Také hned po zasvěcení 

jsem šla domů 

a začala meditovat. 

Když jsem začala meditovat 

na světlo, viděla jsem, jak 
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se na mne Mistryně směje. 

Cítila jsem se, jako bych  

vykonala něco důležitého. 

Byl to velice důležitý krok. 

Zdá se, že mi Mistryně  

žehnala a povzbuzovala mě. 

Velmi dobře. 

Děkuji Vám. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Dobrá, nikdo  

neviděl „zeleného muže“? 

Nikdo  

neviděl „zeleného muže“? 

Ano. 

Viděla jste? (Ano.) 

Ano. Pojďte sem, 

ať se podívám. 

Pojďte dopředu, 

mluvte vepředu. 

Mistryně, 

měsíc před setkáním  

v Thajsku 

mě porazil taxík,  

který jel na červenou. 

Mé tělo bylo vymrštěno 

z motocyklu. 

V té době  

mě hned napadlo: 

„Mistryně bude trpět  

víc než já.“ 

Moje celé tělo  

vyletělo do vzduchu.  

Pak jsem padala dolů, 

jako gumový balón. 

Moje helma byla  

na padrť, 

ale krk nebyl  

porušen. 

Mé brýle byly položeny 

hezky vedle mne, 

jako by mi je někdo složil 

a položil mi je 

vedle silnice. 

Držela jsem si hlavu 

a celou dobu jsem myslela 

na Mistryni. 

Pak jsem tam seděla 

a nemohla jsem vstát. 

Byla jsem moc smutná:  

„Och, nevím,  

jestli Mistryně  

netrpí víc než já?“ 

Dělala jsem si větší  

starosti o Vás. 

Hodně jsem se strachovala. 

Takže… v té době  

jsem nemohla vstát. 

Najednou se odnikud 

objevil nějaký  

džentlmen. 

Rychle mě zvednul 

a šel se mnou ke straně 

a posadil mě. 

Pak jsem čekala, až mě 

odvezou do nemocnice. 

Když jsem si sedla  

a znovu se podívala nahoru, 

už zmizel. 

Pomyslela jsem si, Mistryně 

ho poslala, aby mě zvednul. 

Mistryně se o mne starala  

celou dobu. 

Jsem samotná matka  

se čtyřmi dětmi. 

Mistryně mi vždy  

dělala společnost, 

umožnila mi mnohokrát 

z něčeho se dostat.  

Speciálně chci  

poděkovat Mistryni. 

Není zač. 

Děkuji vám, Mistryně. 

Rádo se stalo. Dobrá. 
 


