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Dobrá, 700 
duchovních požehnaných  
drah zůstalo. Můj Bože! 
Je jich tak málo 
a tak velká planeta! 
A jsou roztroušené po všech 
pěti kontinentech, ano? 
Nejsou speciálně pro 
Ameriku nebo pro Německo 
nebo nějakou jinou zemi, 
jsou ale roztroušené  
po všech pěti kontinentech. 
Mohu vám říct  
jen nějaké příklady. 
Nemohu tady stále sedět  
a povídat si s vámi, ano? 
Ano, Mistryně. 
Taky si nevzpomenu 
na jména zemí 
a musím lovit v mysli, 
kde.  
Řeknu vám jen, co je  
přímo před mýma očima. 
Například, máme… 
různé počty  
v různých zemích.  
Ptal jste se  
na USA. 
Spojené státy americké – 
můj Bože! – 
mají pět  
duchovních požehnaných  
drah, DPD 
a Německo jich má osm. 
Itálie jich má šest, 
Francie čtyři, 
Austrálie čtyři,  
Řecko čtyři,  
Slovinsko dvě, 
Spojené království šest, 
Irsko dvě, 
Skotsko čtyři, 
Maďarsko šest, 
Španělsko šest, 
Kolumbie šest, 
Paraguay dvacet,  
Thajsko osm, 
Au Lac (Vietnam) deset, 
Dominikánská republika  
čtyřicet, Kamerun čtyřicet, 

Vnější Mongolsko deset, 
Švédsko deset, 
Holandsko čtyři, 
Švýcarsko deset, 
Monako tři, 
Jižní Korea pět, 
Severní Korea tři, 
Čína čtyřicet, 
Indie třicet, 
Starý Tibet čtrnáct, 
například. Ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
A jak poznáme 
tyto duchovní 
požehnané dráhy? 
Slyšeli jsme o některých  
známých svatých místech, 
jak ale poznáme 
méně známá místa? 
Známá svatá místa 
nemusí nutně mít tyto 
duchovní požehnané dráhy. 
Jsou jen známá, 
nemusí tam  
být pro vás 
vůbec nic. 
Mohlo tam být něco 
v té době, protože  
se tam udály nějaké  
speciální věci, ale nemají… 
A jak  
to poznáte, ano? 
Nepoznáte. (Aha.) 
Nebudete to vědět, pokud  
vám je Nebe neodhalí, 
pokud si to zasloužíte, ano? 
Taky je stejně většina  
lidí příliš zaměstnaná, 
aby se dozvěděla víc  
o duchovní znalosti, 
víte? 
Je velmi těžké, 
aby se někdo  
o tom vůbec dozvěděl. 
V celém světě 
je jen šest lidí, 
kteří je rozpoznají, 
šest lidí, 
nezahrnuji tam sebe. 
Kdybych tam byla zahrnuta,  

bylo by to sedm, ano? 
A těch šest lidí  
je dokonce rozptýleno 
po celé planetě. 
Podívejte, například, 
podívám se, podívám se. 
Každý je  
nemůže rozpoznat, 
ani duchovní mistr 
je nerozpozná. 
Například, 
v celé historii 
lidstva, 
během deseti tisíc 
minulých letech 
tato místa rozpoznali 
jen dva mistři. 
A teď  
jen šest lidí 
rozpozná tato místa, 
a nejsou to mistři. 
Jsou to jen  
obyčejní lidé, 
kteří praktikují jógu,  
například, ano? 
(Aha.) 
Já jsem jediný Mistr, 
takzvaný Mistr, který 
rozpozná tato místa. 
Říkala jsem vám, 
že Nebe vám je odhalí, 
pak je poznáte, 
jinak, ne. 
Dobrá, nyní je  
ve světě šest lidí 
a všichni jsou  
soustředění v USA. 
USA má tři lidi. 
Jeden je černý a dva bílí. 
Jeden černé pleti 
a dva bílé pleti, ano. 
Protože v Americe  
máte různé druhy pletí,  
proto vám to musím  
říct jen takto. 
Dobrá,  
a jeden je v Jižní Africe. 
To je běloch. 
Mohu vám říct jen  
toto, protože kdybych  
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vám měla říct  
kde a kdo, 
vyžadovalo by to hodně 
průzkumů. 
Do toho nepůjdu, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Nemohu, nemohu. 
Dobrá, nicméně,  
není mi ani dovoleno 
to prozkoumávat, 
a myslím si,  
že bych to nemohla odhalit, 
aniž bych tam jela, 
na to konkrétní místo, 
pak bych to věděla. 
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
A v Asii 
jeden člověk, Číňan.          
Je taoista, 
žije v Hongkongu. 
V celé Asii 
je jen v Hongkongu. 
A v Austrálii 
je jeden černoch. 
V Austrálii je jeden černoch, 
který to ví, 
kterému byla odhalena. 
Dobrá, takže jen šest lidí 
ve světě. 
Sedm, včetně mne, 
samozřejmě. 
Dobrá, všichni jsou příliš  
zaneprázdnění, aby se  
dozvídali další věci. 
Oni si myslí, že už vědí  
všechno, 
ale nevědí. 
Vždy je něco  
dalšího, můžete se  
učit stále. 
(Ano, Mistryně.) 
Jste šťastný,  
že jich má Německo osm? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Moje otázka zní, 
jak dlouho tam tyto 
duchovní požehnané dráhy 

byly? 
Byly tam  
tisíce, tisíce, 
tisíce let, ano? 
A odkud se vzaly, 
Mistryně? 
Odkud se vzaly? 
Zjevily se z čistoty, 
čisté esence, 
ze Světla a Zvuku, 
z Nebeské síly, 
aby požehnaly planetě 
a udržovaly planetu  
v rovnováze. 
A lidé, kteří praktikují 
na Světlo a Zvuk 
je mohou zesílit – 
mohou je zesílit, 
mohou je prodloužit  
nebo dokonce rozšířit. 
Mistryně, zmínila jste, 
že trvá  
tisíce let, 
než se zničí 
duchovní požehnané dráhy. 
Trvá to taky tak dlouho, 
získat další? 
Ano, ano, ano. 
Dokonce déle. Ano. 
Například, 
je to stejné jako 
ve fyzickém světě: 
trvá déle  
vypěstovat strom, 
ale je rychlejší   
ho porazit, vidíte? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji mnohokrát, Mistryně. 
Není zač, moje lásko. 
Mistryně, věděla byste, 
kolik je  
duchovních požehnaných  
drah 
na Formóze (Taiwanu)? 
Na Formóze (Taiwanu) 
máme nějaké, 
ano, samozřejmě. 
Je výjimečné  
požehnání rozpoznat 
takové místo nebo mít 

takové místo kdekoli. 
Nedělejte si starosti, 
Formóza (Taiwan) ho má, 
Formóza (Taiwan) ho má. 
Jen chci zkontrolovat, 
kolik. 
Formóza (Taiwan)  
má dvanáct duchovních 
požehnaných drah. 
Mistryně, jak to, 
že malá místa jako  
Dominikánská Republika 
jich má čtyřicet 
a velké země  
jako je USA,  
jich má jen pět? 
Zdá se,  
že velikost země  
nerozhoduje. 
Můžete nám k tomu  
říci víc? 
Samozřejmě, že se  
nepočítá. 
To už jsem vám říkala. 
Najdete je na velmi 
nepravděpodobných místech.  
Monako má  
například tři. 
Monako má asi rozlohu  
jen tři kilometry čtvereční  
a má tři  
duchovní požehnané dráhy. 
A USA… 
Nevím proč, drahá. 
Nevím proč, 
nejspíš hodně válek 
nebo tak něco. 
(Ano, Mistryně.)  
Mistryně, zmínila jste 
že místa,  
o kterých si lidé myslí,  
že jsou svatá, nemají  
duchovní požehnané dráhy. 
Můžete nám říct o místě, 
kde se narodil Ježíš?  
Je tam  
duchovní požehnaná dráha? 
Betlém. Zeptám se. 
Podívám se. (Dobrá.) 
Ano, bývala tam,   
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ale už není. 
Ztratila se. 
Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
A co tam, kde se narodil  
Buddha,  
v Nepálu? 
A co tam, kde  
se narodila Mistryně? 
Myslím, že bude lepší 
ptát se  
na současnost,  
to je pro vás mnohem  
užitečnější. Ale podívám se. 
Já nevím,  
kde jsem se narodila, 
nebyla jsem tam. 
Říkala jsem vám,  
že jsem si tělo půjčila, 
když bylo tělu  
dva roky. 
(Dobrá. Ano, Mistryně.) 
Nicméně, podívám se. 
Když to chcete vědět… 
je to ale jen kuriozita. 
Vůbec vám to nepomůže. 
Já si ani nepamatuji, 
kde jsem se narodila. 
Moji rodiče jsou již  
mrtví. Zamyslím se. 
Ano, je tam jedna. 
Ještě tam je. Ano. 
Zkontroluji to. 
Ano, Buddhovo místo 
narození mělo jednu, 
je ale pryč. 
Tisíce jich,  
víc než tisíce  
víc než tisíce 
duchovních požehnaných 
drah se rozpadlo a zmizelo. 
Můžeme přenést požehnání 
z těchto 
duchovních požehnaných 
drah na jiné místo 
nebo přestěhovat tyto 
duchovní požehnané dráhy, 
například, 
k nám domů nebo do centra? 
Dobrá, dobrá. 

Rozumím. 
Doteď  
existuje jen jeden člověk,  
který si může  
zapůjčit tuto 
duchovní požehnanou dráhu 
a dát ji z jednoho místa  
na jiné a tím je váš Mistr. 
A dva bývalí Mistři, 
před deseti  
tisíci lety 
to byl taky váš Mistr 
v minulé inkarnaci. 
Nemůžete si ji vypůjčit, 
aniž byste měli povolení 
od boha, 
který dohlíží na  
duchovní požehnané dráhy, 
ano?  
Existuje bůh, 
který dohlíží na všechny 
duchovní požehnané dráhy 
ve světě   
a musíte požádat o povolení  
si ji půjčit, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Samotné duchovní  
požehnané dráhy nemají duši. 
Je to jen nebeská energie, 
čistá, v nejčistší formě. 
Jako energie 
Páté úrovně, ano? 
Jsou tedy velmi skryté 
a tajné, 
proto je většina lidí  
ani nevidí. 
Říkala jsem vám, že jen šest 
lidí ve světě je vidí 
a já jsem sedmá, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
I když  
září jako slunce, 
ale samy se skrývají. 
Nemůžete je ani vidět, 
i když se táhnou 
mnoho kilometrů daleko. 
Po celé dráze 
a jsou silné jako moje tělo. 
Stejně je lidé nevidí. 
Žijí tam, 

a nikdy je nevidí. 
Vlastní to místo, ale 
nic nevidí 
a ani z nich nezískají žádný 
duchovní prospěch. 
Možná, že cítí  
trochu štěstí, 
že tam žijí,  
ale ani nevědí proč. 
A kdyby tam například 
seděl na tom místě  
žák, 
možná by získal  
čtyři miliony bodů za hodinu 
nebo více. 
Ale člověk,  
který jí maso, 
pije víno a to všechno, 
člověk,  
který nic nepraktikuje, 
může sedět  
přesně uprostřed ní, 
a nezíská nic, 
protože je to jen  
pro lidi,  
kteří jsou toho hodni.  
(Ano, Mistryně.) 
Nemůžete si je vypůjčit  
na dlouho, ano? 
I já si je mohu vypůjčit  
jen na 24 hodin, pokud 
chci. Když můžu. 
Ano?  
Ano, Mistryně. 
Zaprvé, musím být  
na tom místě, abych  
si ji mohla půjčit, ano? 
A musím mít povolení 
si ji půjčit. 
Myslím, musí to být čestné. 
Celý vesmír  
nevylučuje nikoho. 
Ano?  
Ano, Mistryně.  
Mohu si půjčit, 
například, mohu si půjčit, 
ale maximálně na 24 hodin 
a jen kousek z ní, ano? 
Ano, Mistryně. 
Například,  
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asi půl metru, 
a maximálně  
na 24 hodin. 
Duchovní požehnané dráhy 
potřebují čas 
aby se znovu spojily 
a znovu nabily  
do dalšího půjčení. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Já bych je ale  
také prodloužila, 
víte, co myslím? 
Kdybych si je musela půjčit. 
Věc se má ale tak,  
nemůže si je půjčit kdokoli. 
Nevím proč  
je mi dovoleno si je půjčit. 
Kdybych si je půjčila já,  
například, budou v bezpečí, 
možná jen o  
9 nebo 10 kilometrů 
dál. 
Ano? Na vzdálenost. Aha. 
Protože dál 
už by nefungovaly. 
A po 24 hodinách  
by už nefungovaly. 
Tak nějak to je. 
Například, kdybyste si je  
půjčili na šest hodin, pak  
dobrá, hned by se nabily. 
Kdybyste si je ale půjčili 
na víc, než šest hodin, 
na deset hodin, pak by  
to trvalo půl hodiny, 
aby se znovu nabily, 
nebo na 24 hodin, 
pak by to trvalo mnoho  
hodin, aby se nabily  
opět na jejich   
plnou hodnotu. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Proto je nemůžete  
přestěhovat někam jinam, 
když chcete. 
Tak to je. Ano. 
Musíte stát za to, 
musíte si to zasloužit, 
a i pak to má omezení. 
Není to jako síla Mistra. 

Je to jen koncentrovaná 
nějaká esence, 
nejčistší esence, 
která stále prodlévá  
v atmosféře, 
energie, 
a ta se koncentruje  
jen na tom místě,  
ne kdekoli. 
Například tak to je.  
A nečekali byste, 
že takové místo, protože 
to není žádné svaté  
místo, ani známé svaté místo, 
ani tam nepobývali žádní  
svatí, nikdo o něm neví. 
Ano, Mistryně. 
Dělají to tak,  
že se taky samy ochraňují, 
(Ano, Mistryně.) 
proto tam mohou být 
jen hodnotní lidé. 
Ano. Co tyto  
duchovní požehnané dráhy 
ve srovnání  
s našimi centry? 
Jaký je rozdíl 
v síle požehnání? 
Centra mají vždy  
více požehnané síly 
než cokoli jiného, ale tyto 
duchovní požehnané dráhy – 
jsou ještě mocnější. 
Kdybyste ji měli  
ve vašem centru,  
bylo by ještě mocnější. 
Podívám se. 
Je to další po požehnání 
sílou Mistra, ano? 
Hned za ním. Ano. 
Druhé za  
požehnanou silou Mistra. 
Je to výjimečná hodnota 
přijít k dráze 
a pobýt tam. 
Ano, Mistryně. 
Například,  
když sedíte v centru… 
kdekoli jinde sedíte, 
například, získáte  

asi 200 000 bodů. Ano? 
Ano, Mistryně. 
A kdyby se vám povedlo 
sedět uprostřed této 
duchovní požehnané dráhy, 
pak možná získáte,  
jako žák, můžete  
získat možná 5 milionů, 
4 miliony za hodinu, 
místo jen  
200 000 za hodinu. 
Chápete? Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
I kdybyste tam jen  
seděli, leželi, získali byste 
víc duchovních výhod, 
než kdybyste meditovali 
kdekoli jinde.  
Líbí se vám to? 
Ano! 
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