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Odkud jste? 

Montreal. 

Montreal. Kanada? 

Kanada. 

Jižní Afrika. 

Och, můj Bože! 

Japonsko. (Japonsko!) 

USA. 

Au Lac (Vietnam). 

Různí lidé. 

Jak se máte lidi? 

Dobře, Mistryně. 

Cítíte se dobře, ano? (Ano.) 

Jak dlouho jste tady? 

Rok?  

Dvacet čtyři hodin. 

Dvacet čtyři hodin, ano? 

Dobrá. To je dobře. 

Je čas, abyste si odpočinuli 

a zvykli si  

na prostředí. Kdo 

vám říkal, abyste sem přijeli? 

Rádi jsme přijeli! 

Rádi? (Ano.) Dobrá. 

Jsem ráda, že se vám to líbí. 

Jsem ráda, že jste přijeli. 

Sem, sem, sem. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Láska, láska, láska. 

Děkuji, že jste přijeli. 

Miluji Vás, Mistryně. 

Já vás miluji! 

To je nějaká láska, láska. 

Není to, že by to nebylo nic,  

je to hodně lásky. 

Líbí se vám to, protože 

to je láska, láska. 

Ahoj, čokoládo! 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Miluji vás! 

Jste závislá, 

vždy přijedete. 

Nejraději bych zůstala stále. 

Ano, Mistryně! 

Kdo je toto? 

Aulačané (Vietnamci)? 

Můj Bože! 

Je skvělé, že jste  

mohli přijet a ještě pláčete. 

Jak to, že jste kamarádi  

tak emocionální? 

Aulačané (Vietnamci)? 

Ano. 

Vy jste  

z Formózy (Taiwanu)? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Dlouho jsme se neviděli. 

Dlouho jsme Mistryni 

neviděli. 

Zdravím, Mistryně. 

Miluji Vás, Mistryně! 

Také vás miluji! 

Vím, že mne milujete. 

Vím, že milujete, milujete.  

Jak se máte?  

Miluji vás. 

Mexiko? 

(Mexiko.) Znám Mexiko. 

Zdravím, zdravím, má lásko. 

Zdravím. 

Děkuji, Mistryně. 

Moc krásné. 

Děkuji Vám mnohokrát. 

Vy. 

Vy také. 

Vy jste taky moc krásná.  

Děkuji Vám, Mistryně. 

Zdravím, zdravím. 

Moc Mistryni milujeme. 

To je skvělé. Děkuji vám. 

Děkuji vám za vaši lásku. 

Já miluji vás. Miluji vás.  

Krásné? 

Je to jednoduché a krásné. 

Všichni jsou z Mexika? 

Ano. 

Vítejte. 

Děkujeme Vám. 

Milujeme Vás. 

Vítejte doma. 
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Milujeme Vás, Mistryně. 

Velmi dobře! 

Všichni jsou šťastní? 

Ano. 

Je jídlo v pořádku? 

Ano. 

Jedí dobře, ano? 

Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač! 

Nějaké otázky?  

Ne? Dobře. 

To znamená, 

že jste osvícení. 

Pokud nemáte otázky… 

Rádi se na Mistryni díváme. 

Dobrá. Lidé se ptají: 

„Kam jedete?“ 

Vy řeknete: „Jedu  

se podívat na Mistryni.“ 

Tak do toho a dívejte se. 

Tak by to mělo být. 

Všechny jazyky to vyjadřují 

takovým způsobem: 

„Jedu se na něho podívat“, 

„Jedu je podívat 

na moji Matku“, 

„Jedu se podívat   

na moji starší sestru“, 

„Jedu se podívat   

na moji mladší sestru“. 

Všichni říkáme „podívat se.“ 

Proč? 

V podstatě 

nám stačí, když se  

vzájemně podíváme do očí. 

Jsme-li v našem  

srdci čistí nebo 

je-li naše duchovní úroveň  

vysoká, potřebujeme se jen  

vzájemně podívat do očí. 

Proto to lidé v dávných  

dobách vyjádřili následovně: 

„Pojedu se na něho podívat.“ 

Co tedy „podívat“ znamená?  

Použít oči, abyste viděli,  

ano? A ten druhý člověk  

také „vidí“ nás. 

To znamená,  

že jediné, co musíme udělat 

je: „podívat se“. 

„Dotknout se“  

je druhé v pořadí. 

Je to ale v pořádku. 

To druhé nejlepší  

je lepší než nic. 

I to třetí nejlepší je dobré. 

Cokoli je dobré,  

když sem přijedete. 

Všem se vám to líbí. 

Ale nám,  

duchovním praktikujícím, 

by mělo stačit použití 

našeho oka moudrosti. 

Navíc, lidem,  

kteří jsou zamilovaní 

stačí dívat se vzájemně  

do očí. 

Je to jen tak,  

že jsme na ten systém  

po dlouhé době zapomněli. 

Vy se ale navzájem  

nedíváte do očí. 

Když se pak podíváte 

pod úroveň očí, 

nastane problém. 

Stačí, podívat se  

vzájemně do očí. 

Pokud se díváte  

stále níže, 

pak se věci změní. 

Pokud se díváte  

stále pod úroveň očí, 

po chvíli se přestanete dívat 

a pak se to přepne   

do jiného systému. 

Čím je duchovní praktikující 

na vyšší úrovni, 

tím méně používá 

fyzických prostředků. 

Dívání se do očí  
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už není to nejlepší, 

dívání do očí  

je druhé nejlepší. 

Vnitřní komunikace, 

bez použití fyzických očí, 

je nejlepší. 

Nejlepší je  

komunikovat vnitřně. 

Druhé nejlepší  

je dívat se do očí.  

Třetí nejlepší je,  

dotek na hlavu. 

Náš duch je všude. 

Dobrá! 

Říkám vám.  

Tento svět je skutečně 

velmi chaotický. 

Naštěstí jsme teď v pořádku 

a silní. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Je už dokonce méně  

kuřáků. (Ano.) 

Ve zprávách 

jsem nedávno viděla, 

že lidé jedí také méně 

hovězího. 

Slyšela jsem to, 

obzvlášť v Americe 

teď lidé jedí méně hovězího. 

Méně ho chovají 

i konzumují. 

Je tedy snížení  

na obou stranách. 

Když je menší spotřeba, 

je menší produkce. 

Když tedy budeme dál  

těžce pracovat, možná  

budou jednoho dne na celém  

světě vegetariáni.  

Lidé budou velice  

laskaví a pak získají 

požehnané odměny. 

V tomto světě je to  

skutečně těžké. 

Není to chyba  

lidí ze západu, ani Asiatů. 

Astrální bytosti  

sestoupily a druží se s námi,  

aby nás zlákaly. 

Například, 

někteří lidé někdy nechtějí  

prodávat opium, 

ale nějaké astrální bytosti  

sejdou dolů, aby zmátly 

a svedli lidi. 

Tyto astrální bytosti 

tady mohou zůstat  

několik dnů. 

Jeden nebo dva týdny 

jim stačí, 

aby nalákaly lidi 

a namluvili jim to a tamto. 

Tak se lidé stávají 

závislými  

a mají problémy. 

Bez astrálních bytostí 

by byl náš svět lepší. 

Náš svět je příliš blízko 

astrálních bytostí, 

proto je pro ně snadné 

cestovat nahoru a dolů. 

Pro nás není snadné  

jít nahoru, 

ale pro ně je velice  

snadné sejít dolů. 

Nemají  

fyzická těla, a mohou 

si vzít různé podoby. 

My lidé nemáme žádnou 

nebo velmi malou magickou  

sílu, ale všechny astrální  

bytosti mají magickou sílu. 

Dokonce i astrální bytosti 

s méně požehnanými  

odměnami mají magickou  

sílu. Někteří  

s více požehnanými  

odměnami mají větší sílu. 

Chodí nahoru a dolů, 

aby svedly lidi, 
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jsou nezbední. 

Někdy jsou odporní. 

Někdy sejdou  

astrální bytosti dolů, 

aby se pomstily 

za nenávistný, vztah 

z minulého života 

a tu a tamtu 

osobu zabili. 

Jelikož nemůže lidi zabít, 

zláká je k užívání drog, 

opia, morfia, 

k hazardu 

nebo pití alkoholu atd., 

například. 

Stále tu osobu láká. 

Když mu ten člověk  

naslouchá, 

je to jeho konec. 

Pak to pro něho bude 

velmi obtížné 

znovu získat klid, 

který měl předtím. 

Pro to jsou lidé k politování. 

Někdy jsou v depresi, 

tak jich astrální bytosti  

využijí, 

v době kdy jsou dole, 

zranitelní 

a neopatrní, 

aby je navedli na scestí. 

Když jsou lidé deprimovaní, 

nepřemýšlejí a nejsou 

silní na duchu, 

proto se nechají zlákat. 

Pak začnou pít alkohol 

nebo užívat 

drogy nebo morfium. 

Když se  

pak stanou závislými, 

začne to být nepohodlné. 

To se stává. 

Proto my, duchovní   

praktikující bychom neměli  

upadnout do deprese. 

Je lepší být pozitivní. 

Když posloucháme hudbu, 

měli bychom poslouchat 

povznášející hudbu. 

Když si někdy poslechnete 

smutnou hudbu, je to  

v pořádku, jen nepropadněte 

depresi, ano? 

Pro zábavu můžete  

poslouchat smutnou hudbu, 

ale neupadněte duševně 

do deprese, 

když jste v depresi, 

snadněji se necháte zlákat 

neviditelnými bytostmi, 

rozumíte? (Ano.) 

Svět je jich plný, 

protože je blízko  

astrálního světa. 

Tito duchové tady  

pobývají, 

sblíží se s námi 

a pohybují se nahoru a dolů 

dlouhou dobu. 

Hodně lidí je zlákáno 

a podlehnou, jejich mysl  

je změněna a pak se  

stanou nástroji 

těchto duchů. 

Lidé budou ovládáni,  

protože dovolí  

duchům, když jsou  

v depresi, aby vešli. 

Když si duchové  

zvyknou být  

v blízkosti toho člověka, 

začnou vcházet  

a vycházet z toho člověka. 

My, duchovní praktikující  

máme ochranu. 

Víte proč lidé  

chodí do Mekky, nevíte? 

To se dělalo,  

když Mistr žil. 

Říkali: „Alespoň   
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jednou za život  

musíte jít do Mekky.“ 

Proč? Vidět mistra. 

Dokonce  

všichni tam jít nemohli, 

někteří lidé… 

bylo to mnohem obtížnější, 

než když jste jeli sem, 

mnohem obtížnější. 

Přesto šli. 

Teď to tedy víte. 

I když už jste byli  

zasvěcení, 

jednou za život  

byste měli jít do Mekky, 

ano? 

Jen abyste viděli Mistra, 

pro posilnění. 

Měli pocit, jako 

že skutečně získali zasvěcení. 

Něco takového, 

víte? 

Ano, tak to je. 

Vím 

proč Buddha říká, 

že by měl osvícený  

člověk jíst jednou za den. 

On a jeho mniši 

jedli jen jednou za den. 

Myslím, že není pohodlné 

chodit ven a žebrat celý den  

o almužnu. 

Po chvíli měl ale 

žáky… 

Myslím, že by mu  

přinesli jídlo, ne? 

Rozumím ale tomu, 

proč měl jen jedno jídlo  

za den. Myslím,  

že měl příliš hodně žáků 

a žádný čas. 

Dobrá, teď víte proč. 

Víte, proč lidé musí 

jít jednou za čas 

do Mekky – 

alespoň jednou za život, 

říkali to. 

V Indii také říkají, 

že alespoň jednou za život 

byste měli jít, 

abyste viděli Mistra. 

Vy se na mne ale jezdíte  

dívat víc než 

jednou za život. 

Tomu nerozumím. 

Máme velké štěstí, Mistryně.  

Štěstí, ano? 

Jsme tak šťastní. 

Já taky. Dobrá, dobrá. 

Vidím ji pokaždé. 

Pokaždé, když má čas, 

přijede. 

Jak to děláte? 

Mistryně, 

pokaždé mi požehnáte. 

Chtěla jsem vás vidět. 

Věříte tomu? 

Mám o ni obavy, 

ale ona se nebojí vůbec. 

Protože podle všech historek,  

které mi vyprávěla se o ni 

velice strachuji. 

A podívejte se na ni, 

prostě sem přijede: „S ničím  

si nedělám starosti. 

Mistryně mi vždy dá peníze.“ 

Ona je chodící zázrak, 

víte? 

Kdo říká,  

že praktikující  

nevyužívají zázraky? 

Ona je využívá stále.  

Och, dítě. 

Tak moc Vás miluji,  

Mistryně. Je těžké to nedělat. 

Já vím, ale Ježíši, 

přijedete jen na pár dnů. 

To je jedno. 

Jak se tam všichni máte? 

(Dobře.) Nemáte tedy  
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žádné životně 

důležité otázky? 

Mistryně, mám jich hodně. 

Povídejte, lásko.  

Nejdříve bych vám chtěla  

poděkovat, že pomáháte mojí  

matce. Byla jsem už  

přeplněná problémy 

s mojí matkou a vy 

jste mi skutečně požehnala. 

Když jsem dorazila domů, 

vše jste zajistila, 

že vše fungovalo. 

Proto Vám moc děkuji. 

Skvělé. 
 


