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Najvyššia Majsterka 
Ching Hai nás informovala, 
že od doby konania tejto 
konferencie, veľa duchovne 
požehnaných dráh (DPD) 
bolo predĺžených 
a/alebo doplnených 
(čo znamená, že konce sa  
spojili), 
a preto je plná nádeje 
a šťastnejšia. 
Ale ešte mnoho, oveľa viac, 
je potrebné urobiť. 
 
Zdravím. 
Zdravím, Mistryně. 
Je hezké vás vidět. 
Je také hezké vidět Vás. 
Mistryně, 
od minulé fascinující 
videokonference s Vámi 
o Marsu a Venuši, 
na které jste odhalila 
mnoho tajemství 
vesmíru, jsme zjistili, 
že je toho o vnějším vesmíru 
stále hodně, 
co uniká lidské znalosti. 
Dnes bychom byli 
velmi vděční, Mistryně, 
kdybyste byla tak laskavá 
a osvětlila nám 
některé naše dotazy 
a podělila se s námi více 
o nebeskou moudrost 
a vhledy k tomuto tématu. 
Jistě. Udělám, co mohu. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, budu mít 
první otázku. 
Jednou jste řekla, Mistryně, 
že slunce je bytost 
Páté úrovně. (Ano.) 
Můžete to víc osvětlit? 
Je to jako s lidmi, 
že muselo růst 
od První úrovně, 
pak na Druhou úroveň, 
až dosáhlo 
Páté úrovně? 

Vyvíjejí se 
tak taky planety? 
Planety ano, 
ale slunce ne. 
Slunce bylo 
čistou bytostí Páté úrovně, 
která se nepotřebovala 
vyvíjet jako 
lidské bytosti, ano? 
Jsou to 
bytosti Páté úrovně, 
které se z lásky ke všem 
bytostem na této planetě 
a blízkých planetách, 
projevují jako slunce, 
aby nám pomohly. 
Nemusely se vyvíjet, 
přišly přímo, 
výhradně 
z Páté úrovně, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Planety se vyvíjí, ano. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
(Není zač.) 
Jak je slunce 
dobré nebo prospěšné 
pro lidský život 
na této planetě, Mistryně? 
Nejdříve, 
fyzicky řečeno, 
bez slunce 
bychom umírali 
nebo už bychom byli mrtví. 
Hodně věcí by nemohlo růst, 
lidé by nemohli růst – 
nebylo by jídlo, 
necirkulovala 
by voda, 
nečistil by se vzduch, 
atd., atd. 
Slunce nám 
velmi prospívá, slunce 
léčí mnohé nemoci. 
Například, 
v dávných dobách 
ještě neměli 
lék na tuberkulózu, 
položili pacienta 
do slunné místnosti 
nebo slunné oblasti 

a otevřeli okno, 
aby šlo slunce dovnitř 
a vyléčilo TB. 
Samozřejmě, 
že když byla příliš těžká, 
možná to nedokázalo, 
ale možná, 
že v počátečním stádiu 
ji takto vyléčit mohli. 
Taky dávali pacienta 
hodně na slunce, hodně – 
kdykoli mohli – 
aby vyléčili tuberkulózu. 
To bylo v dávných dobách. 
V dnešní době 
mají léky, které berete 
možná šest měsíců, 
devět měsíců, rok, 
dva roky, pak je po všem. 
Slunce léčí 
vaši bolest a trápení, 
vylučuje toxiny, 
potem – 
když je horko, potíte se – 
a taky léčí  
nějaké nemoci 
nebo další obtíže. 
Slunce prospívá 
všemu, dobrým i špatným. 
Slunce zvelebuje 
celou Zemi, 
na které žijeme 
a dává všem bytostem život: 
rostlinám, minerálům, 
zvířatům atd. 
Slunce dává lidem také 
radost, bezstarostný pocit. 
Slunce je potřebné 
pro všechny na Zemi. 
Kdyby nebylo slunce, 
zřejmě bychom všichni 
zemřeli. 
Vidíte, jak jsou lidi šťastni, 
když jedou na dovolenou 
do slunných oblastí? 
(Ano, Mistryně.) 
Například, 
Italové, proč 
jsou šťastnější než 
lidé v jiných zemích? Proč? 
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Protože mají 
hodně slunce, hodně slunce. 
Španělé, Italové – 
jsou uvolněnější 
a trochu méně se starají 
o materiální věci, 
než lidé, kteří mají 
méně slunce, ano? 
Slunce jim dopřává 
hodně uspokojení, 
proto mají pocit, 
že nepotřebují 
velký materiální komfort. 
Rozumíte? 
(Ano, Mistryně.) Dobrá. 
Například takto. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
I já miluji slunce. 
Zbožňuji slunce. 
Mohu zůstat na slunci 
celý den, a když je příliš 
horko, jen se trochu 
přikryji látkou. 
Mohla bych se dokonce 
dívat na slunce v poledne, 
neublíží mi. 
Neublíží mi. 
Trochu se usměrní 
nebo se trochu zacloní, 
tak, že mě nebolí oči. 
Slunce je 
nádherná bytost. 
Miluji slunce napořád. 
Velmi slunce miluji 
a slunce miluje nás napořád. 
Vzpomínáte si, že jsem vám 
říkala, že se lépe cítím ve 
stanu než ve velkém domě? 
(Ano.) Stále. Proč? 
Protože mám větší kontakt 
se sluncem, 
víc tam prosvítá 
a je tam méně překážek. 
Protože 
stan je příliš malý, 
když sedíte ve stanu, 
i když nejste venku 
na slunci, 
slunce svítí skrz. 
Cítíte se šťastnější. 

Myslím, že je to tím. 
Dům je velký a těžký, 
slunce se nedostane 
skrz. 
Stále to dělám, 
abych se cítila méně omezená 
a volnější, 
abych mohla lépe „dýchat“. 
Podobně, cítím se lépe 
v jeskyni než ve velkém 
domě, protože 
je to blíž ven. 
Myslím, že je to tak. 
My potřebujeme ochranu, ale 
dům je i omezení. 
(Ano, Mistryně.) 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, slunce je domovem 
bytostí Páté úrovně. 
V duchovních úrovních 
máme taky 
Pátou úroveň. 
Je tedy slunce domovem 
všech duchovních 
praktikujících, kteří dosáhli 
Páté úrovně, Mistryně? 
Och, ne, ne, ne. Ne všech. 
Říkala jsem vám, 
že bytosti slunce přišly přímo 
z Páté úrovně, 
ryzí, nezměněné, 
ne-postupující, 
a dobrovolně dělají tuto 
práci, jako bytosti slunce. 
Není to tak, 
že by všechny bytosti 
Páté úrovně 
letěly na slunce 
a celý den se tam slunily. 
Nesněte o tom, ano? 
To není vaše práce. Kdyby 
to byla vaše práce, možná. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Kdybyste byla na Páté úrovni 
a byla to vaše práce, možná, 
ale nevím, zda by vás 
nechali. Milují svoji práci. 
Slunce je obsazené, promiňte. 
Je ale mnoho 
dalších sluncí 

a možná dalších planet. 
Možná přijmou 
nižší sluneční lidi, 
jakými jsme my. (Dobrá.) 
Mistryně, když je slunce 
bytost Páté úrovně, 
je zářivost slunce 
nebo intenzita stejná, 
jakou bychom zažívali 
na Páté úrovni? 
Na Páté úrovni 
zažíváme  
víc než slunce. 
Kdyby slunce mělo 
všechnu intenzitu 
všech jejích bytostí, 
bytosti na Zemi by zemřely, 
byly by mrtvé, mrtvé, mrtvé, 
byli bychom tak mrtví, 
že bychom neměli čas 
na konferenci. Ano? 
Bytosti Páté úrovně, 
jako slunce, regulují 
svoji zář, abychom 
ji mohli vydržet. Ano? 
Kdyby jeli naplno, 
vy i já bychom – sbohem! 
(Rozumím.) 
Mistryně, některé planety 
mají dvě slunce. 
Znamená to, 
že jsou duchovně 
vyvinutější? 
A jsou všechna slunce 
bytosti Páté úrovně, Mistryně? 
Ano, ano, všechna slunce 
jsou bytostmi Páté úrovně. 
A když jich mají víc, 
dvě slunce, to znamená, 
že je víc potřebují nebo, 
že si je víc zaslouží, ano? 
Dobrá. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Zdravím, Mistryně. 
Je milé Vás vidět, Mistryně, 
děkuji mnohokrát. 
Jste nádherná. ## 
(Můj Bože. Děkuji vám.) 
Mistryně zmínila, 
že slunce je plné 
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lásky a štěstí. 
Ano. 
Můžete nám říct 
o prospěchu 
dívání se do slunce? 
Má to zdravotní 
nebo duchovní výhody, 
když to člověk dělá? 
Dívání se do slunce, 
ano, ano, ano. 
Když se díváte do slunce 
asi 10 minut 
ráno, nebo tak, 
brzy ráno, 
když slunce vychází 
a asi 10 minut – 
více či méně… 
více, ne méně – 
večer, 
když zachází. 
Někteří lidé to dělají, 
aby nemuseli nic jíst, 
ano? (Ano.) 
A o zdravotním 
prospěchu již víte. 
O tom jsem vám již říkala. 
Když se sluníme, 
léčí to mnoho nemocí 
a dokonce léčí naše 
psychické rozladění 
a taky deprese 
a to všechno. 
Vidíte, v některých zemích, 
kde je méně slunce 
se cítí méně šťastni, 
než v zemích, kde  
mají hodně slunce. 
Ano, Mistryně. 
Není to tak? 
Ano. Je to tak, Mistryně. 
Dobrá. 
Pak to už víte. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Když praktikujeme 
meditaci na Světlo, 
je to jako bychom viděli 
tisíce sluncí. 
Pomohlo by tedy hledění 
do slunce praktikujícím 
Quan Yin růst, Mistryně? 

Nepotřebujete hledět do 
slunce, ano? Pokud sedíte 
na slunci, když meditujete, 
je to pro váš duchovní růst 
velmi, velmi, velmi dobré. 
Mohlo by to navýšit 
duchovních body o stovky 
tisíc nebo miliony, 
když se dobře soustředíte, 
pokud si to zasloužíte. Ano. 
Říkala jsem vám, že je na 
meditaci dobrý čas od 10 do 
3. Proč? Protože 
je slunce nejvýš. 
Ano, Mistryně. 
Když meditujete 
na slunci, 
vaše zásluhy 
se násobí, ano? 
Dokonce i lidem, 
kteří nepraktikují 
Metodu Quan Yin, 
když dokonce praktikují 
jen Zen nebo 
něco takového… 
Podívám se, jestli to  
pro vás někde nemám. 
Lidé, kteří praktikují 
Metodu Quan Yin 
mají ze slunce 
největší prospěch. 
Jiní praktikující 
z něho mají taky velký 
prospěch, ne ale takový 
jako Quan Yin Metodou. 
Jen nevím proč. 
Tak jsem 
to zjistila, 
tak mi to bylo řečeno 
a vím o tom. 
Podívám se. 
Například, vegani 
praktikující Quan Yin, 
když praktikují dobře 
a jdou do samádhi, 
i jen praktikující 
na Světlo a Zvuk 
Třetí úrovně mohou získat 
až 30 milionů za hodinu 
na slunci. 

Ale přikryjte se, 
nebo seďte ve stínu, 
když je slunce poblíž, 
prosvěcuje tam, 
to je taky dobré. 
Neseďte celý den na slunci. 
To by vás taky spálilo 
a měli byste rakovinu 
atd. To není dobré. 
Dobrá, Mistryně. 
Například, 
slunce svítí skrz 
a vy sedíte blízko… 
na hranici slunce, 
přímého slunce, 
na jeho hranici. 
Nebo na něm sedíte chvíli 
a vrátíte se do toho stínu, 
ano? 
Přímo na slunci 
a pak jděte do stínu 
nebo pod slunce 
a přikryjte se 
nějakým plátnem nebo něčím 
jako jsou rolety 
na vašem okně? 
To je taky dobré, ano? 
Nemusíte sedět 
přímo na slunci 
v největším horku 
dne. 
To by pro vás nebylo dobré. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Slunce vyléčí 
hodně věcí, dokonce 
psychické deprese 
a to všechno. 
To víte. (Ano.) 
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