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Mistryně,  
jsou teď některá centra 
blízko nebo na 
duchovní požehnané dráze? 
Ano, ano. 
Některá jsou, některá. 
Některá centra mají, 
některá centra nemají. 
Dobrá, zjistím to. 
Dobrá, začneme 
v USA. 
Dobrá. Ano, Mistryně. 
V New Jersey máme 
jeden duchovní bod – 
jen bod, ne dráhu. Dobrá. 
Lituji, je zredukovaná. 
Je v mé ložnici. 
Je asi velikosti 
mého zápěstí. 
Je to jen bod, ano? Ano. 
Ano, Mistryně. 
Nějaké další centrum 
v Americe, 
nevidím ještě žádné. 
Ano? Dobrá. 
A teď na Kostarice 
je jedna dráha. Ano? 
Ano, Mistryně. 
A další centra 
v Číně nemají. 
V Au Lac (Vietnamu) 
nemají. 
Žádná centra 
nemají, 
ale všechna centra  
mají více požehnání   
než doma. Ano. 
Minimální požehnání 
v jakémkoli centru je asi 
o 20 % vyšší než doma. 
Maximálně je to 
o 70 % víc 
duchovních požehnaných  
bodů než doma. 
A když sedíte s duchovní 
požehnanou drahou, 
pak máte minimálně  
o 10 % víc  
než v centru 
a maximálně  

o 60 % víc než  
v normálním centru. Ano? 
Ano. Ano, Mistryně. 
V centru  
už máte požehnání, 
když jste ale na 
duchovní požehnané dráze, 
pak máte  
o 10 % až 60 % víc, 
od 10 do 60 % víc. Chápete? 
Ano. Ano, Mistryně. 
Teď máme nějaké 
v Miaoli. 
V Miaoli máme tři 
duchovní požehnané dráhy. 
Jedna je před mojí jeskyní, 
druhá je  
v další jeskyni. 
Ne, já jsem neměla jeskyni 
v té době, 
ale na hřebenu hory, 
kde jsem mívala  
dřevěný dům. 
A další je  
taky na dalším  
vrcholu hory, 
říkají jí Lien Wa Shan 
a Tai Yin Shan. 
Obě hory mají 
duchovní požehnané dráhy 
na různých místech 
a jedna je  
před mojí jeskyní. Ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Některé  
duchovní požehnané dráhy 
jsou jen body, ano? 
A některé jsou dlouhé,  
mnoho kilometrů, 
mnoho desítek kilometrů. 
Nejdelší je dlouhá kolem 
50 kilometrů, 
a největší je  
kolem 40 centimetrů 
v průměru, ano, ano. 
Uprostřed kruhové, 
(Ano.) válcové dráhy, 
je asi 40 centimetrů. 
Ta je nejsilnější 
na světě. Aha. Ano.  

Je kolem 40 centimetrů 
v průměru. Ano. Dobrá. 
Skoro půl metru, ano? 
Je to přibližně. 
A je dlouhá 
50 kilometrů 
a nejmenší  
je malý bod 
v New Jersey v mé  
ložnici, jak jsem vám říkala. 
Ta je nejmenší. 
Děkuji mnohokrát, Mistryně. 
V centru 
Ping Tong 
máme jednu 
duchovní požehnanou dráhu. 
V Hao Cha,  
kde jsem meditovala… 
Hao Cha 
je v odlehlých horách. 
(Ano, Mistryně.) 
V jeskyni,  
kde jsem pobývala, 
je taky jedna  
duchovní požehnaná dráha.  
Nemohu zkontrolovat vše. 
To je k tomu vše. 
Jen jako příklad, ano? 
(Děkujeme Vám, Mistryně.) 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Jaký je rozdíl 
v duchovní energii 
a požehnáním 
mezi setkáním 
s Mistryní a  
setkáním na místě s duchovní 
požehnanou drahou? 
Vy to ještě nevíte? 
Nevidíte  
ten rozdíl? 
Necítil jste  
ten rozdíl? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá, rozdíl je   
asi kolem 
několika desítek milionů. 
Například, 
na setkání na místě s 
duchovní požehnanou  
drahou, jak jste se ptal, 
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je to asi od 200 000 
do 8 milionů za hodinu. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Když máte setkání 
s Mistryní je to kolem 
30 milionů až 250 milionů 
za hodinu. 
Záleží na tom,  
jak jste upřímní  
a soustředění ve své  
duchovní meditaci, ano? 
Je tam tedy  
nějaký rozdíl. 
(Ano, Mistryně.) 
Je to trochu rozdíl. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Moje otázka se týká 
duchovních zásluh: 
pozvedají duchovní  
zásluhy, které získáváme 
službou přímo   
naši duchovní úroveň 
nebo fungují jen tak, 
že ulehčují naši 
duchovní cestu, abychom 
mohli lépe meditovat? 
Jestli taky můžete 
vysvětlit, proč člověk 
získá víc duchovních bodů, 
když je  
na vyšší úrovni 
a jeho úroveň 
se zvyšuje rychleji, 
čím je člověk výš? 
Duchovní zásluhy, 
samozřejmě, pozvedají  
přímo vaši duchovní úroveň 
a taky uhlazují 
vaši duchovní cestu, ano, 
abychom mohli lépe 
meditovat. Obojí. 
A ano, čím výš jdete, 
tím víc duchovních zásluh 
Získáváte – rychleji. 
Ano, to už jsem vám říkala 
dříve, posledně. 
(Ano, Mistryně.) 
Dokonce i na 
duchovně požehnaných  

drahách, čím je člověk  
na duchovní úrovni výš, 
tím víc získá. 
(Ano, Mistryně.) 
(Děkuje Vám, Mistryně.) 
Není zač. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Bytosti ze  
Třetí úrovně a výš,  
když zemřou, půjdou zpět 
do jejich současné úrovně  
a nebude se jich moct  
dotknout Mája. Je to tak? 
A co když  
přijdou sem dolů 
a otevřou si řeznictví 
nebo jatka, 
kde se ročně ztrácí   
miliardy bodů? 
Neodčerpají  
se jejich zásluhy, 
aby se dostali zpět? 
Nepamatuji se, že bych řekla, 
že Třetí úroveň a výš. 
Zřejmě jsem řekla,  
že bytosti nad Třetí úrovní 
se vrátí tam, odkud  
přišly. Ano. 
Ale nicméně, 
bytosti Třetí úrovně, 
vysoké Třetí úrovně 
se taky vrátí zpět, 
a je velmi nepravděpodobné, 
že by si otevřeli 
řeznictví, drahý 
nebo jatka. 
Dobrá? Rozumím. 
Tito lidé, 
jsou–li na vysoké úrovni, 
nad Třetí úrovní 
a tak, 
ti by nikdy nedělali  
takové věci, ano? 
(Rozumím.) 
V jejich  
hlubokém podvědomí 
okamžitě, 
hned, intuitivně 
rozpoznají, že je to špatné. 
Nedělali by to. 

(Rozumím.) Ano. 
Proto se neobávejte, 
že by si otevřeli řeznictví 
nebo něco takového. 
Kdyby to udělali, jistě, 
že by to odčerpalo 
jejich duchovní zásluhy 
a nemohli by se vrátit. 
(Dobrá, aha. 
Děkuji Vám, Mistryně.) 
Není zač. 
Moje další otázka 
je o buddhismu. 
Jsou nějaké  
buddhistické příběhy,  
které vypráví o tom,  
jak se člověk příště narodí  
jako kuře nebo kráva atd., 
a pokud je zabijeme 
nebo je sníme, narodíme se  
znovu jako ta zvířata, 
ale budeme jemnější? 
A pokud zvířata 
nehledají odplatu, 
jak to,  
že kolo odplaty 
stále existuje pro ty, kteří jedí  
maso, zabíjí zvířata atd.? 
Ano. 
Protože zákon karmy 
(odplaty) to automaticky 
vyměří, 
ať chcete odplatu  
nebo ne, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Proto říkám, že zabíjení  
není nikdy správné, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Válka není nikdy správná. 
I kdybychom si mysleli, 
že vyhrajeme válku a   
nepřítel nás potom  
nepřijde zabít, 
je to zřejmě jen  
zdání. 
Vůbec to tak není. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Člověk, který vyvolá válku, 
bez ohledu na cokoli, 
bude muset  
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těžce platit, ano? 
Protože jsou v tom zapletené  
vzácné životy, je jedno  
jestli jsou v právu nebo ne. 
Například,  
v tomto životě 
můžeme mít  
menší karmickou zátěž,  
pokud jsme v právu, 
ale stejně musíme zaplatit 
za ztrátu životů. 
Například,  
dokonce v tomto fyzickém  
světě, kdybyste vzali zákon 
do svých rukou  
a zabili byste člověka,  
který zabil vaše rodiče – 
nebo vašeho nepřítele – 
stejně byste šli 
do vězení.  
(Ano, Mistryně.) 
Možná, že bude trest  
nějak snížen, 
ale stejně musíte 
podle zákona zaplatit. 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá. To je stejné. 
Vesmírný zákon  
je stejný, 
protože Bůh řekl: 
„Mně patří odplata.“ 
Nebo, „Nesuďte, jinak 
budete sami souzeni.“ 
Ano? Dobrá. 
Lidé říkají, 
že prorok Mohamed, 
mír s ním, 
říká že můžete jít ven 
a zabíjet ostatní 
nevěřící a pak 
jít do Nebe. 
Není možné, 
že by kdy 
řekl takovou věc. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Není možné, 
že by Prorok někdy 
nabádal lidi, 
aby šli do války, 
dokonce aby se bránili. 

Pro lidi, kteří jedí maso 
a zabíjejí zvířata, 
jsem vám už  
říkala o zákonu. 
A taky, když se  
lidi znovu reinkarnují 
jako lidi, po tom všem,  
znovu zapomenou 
a budou znovu jíst maso, 
protože  
špatná karma (odplata) 
je příliš silná – 
podobné přitahuje podobné – 
a oni budou znovu taženi  
do toho kruhu. 
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Proto se dostávají do potíží  
znovu a znovu. 
Proto jsem vám říkala, 
abyste nejedli maso,  
neubližovali zvířatům, 
ani ne ze soucitu, ano? 
Jen když milujete sami sebe. 
Musíte být osvícení, 
abyste se dostali z toho kruhu 
a stali se svobodnou duší 
a pak nebude žádná další 
karma (odplata). Ano? 
Chápete? Dobrá. 
(Ano. Děkuji, Mistryně.) 
Mistryně, existuje důvod, 
proč jsou lidé chyceni 
do větrného víru 
astrální lásky? 
Například, tato láska, 
tato fyzická astrální láska  
je tak silná, dokonce silnější 
než jejich láska k Bohu. 
Ano, rozumím. 
Je to kvůli  
karmě (odplatě). 
Je to karma, 
(Ano.) 
karma (odplata), 
která svazuje lidi. 
Jako například lidé,  
kteří mají takovou 
karmu (odplatu), 
že jdou do pekla, 

nemohou tomu uniknout,  
ano? (Ano, Mistryně.) 
I kdyby chtěli,  
věděli by, že je to utrpení, 
nemohou z toho vyskočit – 
není to možné. 
Alespoň  
ve fyzickém světě  
si můžete zvolit, 
můžete si zvolit. 
Můžete z čehokoli  
co se vám nelíbí,  
vyskočit, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Většinou, 
většinou. 
Pokud už jste ve vězení,  
pak prosím nevyskakujte, 
ano? 
Ale, jak víte, fyzický 
osobní vztah 
je také druh vězení. 
(Ano, Mistryně.) 
Vzpomínáte si na píseň, 
„Vracím se domů, 
užil jsem si svůj čas“? 
(Ano, Mistryně.) 
Ano, nakonec 
říká něco jako: 
„Jsem stále ve vězení 
a moje láska 
drží klíč.“ Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá dítě, 
sama si zvolte. 
Neobviňujete  
vnitřního Mistra, 
vnějšího Mistra. 
„Vnější Mistr“ chce, 
co chcete vy. Ano?  
Dávám vám jen  
vedení, ale vy 
si volíte, ano? 
Vnitřní Mistr taky chce, 
co chcete vy. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Ano. Jako, když se mě ptáte, 
co doporučuji, že máte jíst, 
já řeknu, že vám dám  
všechny varianty 
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a vy si zvolte. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Dám vám návod 
a vy víte, co je  
pro vás dobré, 
co si můžete zvolit, 
čím se můžete  
trénovat, jestli si to  
vzít nebo ne. Ano? Ano? 
(Ano, Mistryně.) Dobrá. 
A Mistryně, 
jedna poslední otázka. 
Když někdo v té situaci  
uvízne, 
pomůže mu meditace 
nebo modlení? 
Jak překonají  
tyto překážky? 
Mohou se modlit, mohou. 
Nejlepší bude, 
abyste si dělala starosti 
o vaši duši, prosím, 
meditujte 
a dělejte nějakou dobrou  
práci, aby vaše duše  
byla pozvednuta. 
V tom případě, i kdybyste 
nebyli spolu,  
můžete dokonce pomoct 
pozvednout koho milujete. 
To víte. 
Když se ale oba  
potopíte, nikdo  
vám nebude moct pomoci. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
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