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Bytosti Pátých úrovní 
jsou zde, jen aby nám 
duchovně prospěly, 
pozvedly nás a přinesly štěstí, 
ale bohužel, 
my toho někdy zneužíváme. 
My se nechováme  
jako lidi, kteří si zaslouží 
všechnu tu pomoc, víte? 
Proto máme všechnu 
tu násilnou atmosféru – 
kvůli válkám, 
kvůli nenávisti, 
kvůli masovému vraždění 
zvířat atd., atd. a zneužívání 
životního prostředí. 
 
Vždy všem říkám:  
„Prosím, věnujte větší  
pozornost morálce. 
Prosím,  
buďte soucitnější. 
Prosím, buďte ctnostnější. 
Milujte jeden druhého. 
Mír. Ne válku. 
Ne zabíjení. Buďte vegany  –   
to ochrání všechny. 
 
Poslouchají, ale? 
Nejsem si jista kolik. 
Samozřejmě, teď už 
jich poslouchá víc. 
Mnohem víc jich poslouchá. 
Vysílali jsme o zastavení 
krutosti na zvířatech, 
mnoho milionů lidí 
přestalo kvůli tomu  
jíst maso – 
někteří nastálo, 
někteří nadlouho 
a někteří jedí méně masa.  
Teď jen doufejme, 
že to bude stále 
lepší a lepší, 
jinak by to nebylo jen záření, 
bylo by  
víc výbuchů, 
například,  
jak to říká Bible, 
oheň sestoupí z nebe 

atd., atd. 
a zničí  
planetu i lidi. 
Je mi líto, musím vám 
říct pravdu. 
Mám ale obavy. 
Přemýšlím dnem i nocí: 
„Co dalšího mohu udělat, 
abych pomohla planetě,  
pomohla lidem se probudit  
k větší duchovní 
a morální úrovni?“ 
Přemýšlím dnem i nocí 
a pokaždé 
najdu nějaké řešení, 
například, 
jako prospěch slunce 
a hned vám to řeknu nebo 
duchovní požehnané dráhy. 
Mimochodem, 
duchovní požehnané dráhy, 
mívali jsme jich  
tuny 
a byly všechny propojené. 
Pak by byla planeta 
ve větším klidu. 
Když jsou ale všechny 
rozlámané, jako teď, některé 
jsou jen několik kilometrů, 
některé 
už jen několik metrů 
a tenké jako můj malý prst, 
nebo se některé zmenšily 
na bod, jak už jsem vám  
říkala, jako v centru New  
Jersey –  bod jako toto, 
už to není dráha. 
Potřebujeme 500 
duchovních požehnaných  
drah, aby byli všechny úplné, 
myslím spojené, aby byly dva 
konce spojené – pak bychom 
byli ve větším bezpečí, ano?  
Abychom byli v bezpečí před 
katastrofami, před slunečním  
zářením a před všemi jevy, 
které nás mohou ohrozit, 
(Ano, Mistryně.) 
od takzvaných  
přírodních katastrof. 

Ještě se mi to ale nepovedlo. 
Snažila jsem se 
jednu prodloužit  
intenzivní meditací, 
na nějaké  
duchovní požehnané dráze, 
ale pak se 
něco přihodilo. 
Takže pracuji ve velmi  
obtížné situaci. 
Cokoli mohu udělat,  
udělám, ano? 
Nevím, jak dlouho 
mi bude trvat, 
než se mi povede najít další  
duchovní požehnanou dráhu, 
abych ji prodloužila, 
abych ji zesílila. 
Posledně jsem jednu našla, 
meditovala jsem  
jen dva týdny a  
prodloužila se asi o stovky  
kilometrů 
a zesílila  
do všech stran  
o čtyři metry. 
Průměr se zvětšil, 
rozšířil až  
na šest metrů. 
Bývala jen jako 
moje noha dole, můj kotník,  
skoro jako můj kotník, 
a za dva týdny 
se rozšířila. 
Byla asi jen  
30 metrů dlouhá 
a prodloužila se, je teď 
dlouhá stovky kilometrů 
a široká šest metrů. 
A ta druhá  
je asi čtyři metry. 
Měla jsem dvě. 
Snažím se prodloužit 
a rozšířit obě, 
postupně. 
Všichni v Nebi – 
mnoho jich se nám snaží  
pomoct, pomáhají také mně. 
Negativní síla je tady ale 
taky velmi silná, víte? 
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Je to jejich území. 
Pokud bychom se neobrátili 
k nebeské síle 
duchovního panství, 
pak bychom byli  
pod jejich vlivem, 
v jejich milosti. 
A pokud by většina, 
masa lidí 
byla taková, 
pak by bylo velmi obtížné 
se vyškrabat a zlepšit. 
(Ano, Mistryně.) 
Mistryně, další otázka 
navazuje taky   
na sluneční záření. 
Je to větší verze, 
je to super solární vichřice, 
kterou NASA 
předpokládá, 
že by mohla přijít na Zem 
v roce 2012 nebo později 
a to z erupce  
slunečních skvrn 
a říkají, že by mohla vymazat 
energetickou síť na Zemi 
a zničit  
satelitní komunikaci. 
Říkají taky,  
že poslední velká solární  
bouře se objevila v r. 1859.  
Můžete nám, prosím, 
Mistryně říct názor  
k předpovědím NASA? 
Och, můj Bože. 
Jak mohu něco předpovídat? 
Myslím si, že to  
může být dokonce horší. 
Nevymaže se 
možná jen  
elektrická rozvodná síť 
nebo komunikace, 
může se vymazat  
celá planeta. 
(Rozumím, Mistryně.) 
Proto jsme naléhavě  
zřídili televizi. 
Co si myslíte? 
Nemám  
tolik peněz jako 

Bill Gates nebo někdo, 
mám méně než Bill Gates. 
Nemám tolik peněz. 
Dávám to vše  
do Supreme Master TV 
a podobně, 
protože je to tak urgentní. 
(Ano, Mistryně.) 
Ne, že bych chtěla 
šetřit peníze, 
jen jsem měla obavy, 
že nemáme dost, 
ale stále to dělám, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
A jen je mimochodem 
dál vydělávám. 
Dobrá. 
Promiňte, proto  
nemáte dost  
tak dobrého vybavení 
jako bych  
chtěla, abyste měli. 
Proto je mi líto, 
že nemáte 
tak dobré místo, 
jaké bych chtěla, abyste měli  
a promiňte,  
že nemáte  
tolik pohodlí jaké  
bych chtěla, abyste měli, 
hodící se  
k tak velkým novinářům, 
lidem, jako jste vy. 
My jsme v pohodě, Mistryně. 
Jsme v pohodě. 
Děkujeme za vše,  
co jste nám dala. 
Není to tak dobré, jak bych si 
pro vás představovala. 
Ale nevadí, máte  
víc duchovních zásluh, 
než byste mohli žádat, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Prosím, vydržte to, 
ano? 
A budeme pracovat, 
dokud budeme moct. 
(Ano, Mistryně.) 
Ano, nestěžuji si, 
že nemám peníze, 

jen bych si přála,  
abych jich měla víc. 
Vydělávám a dávám 
a platím současně,  
většinou sama, 99,9 % sama, 
a pokud někdo vůbec  
pomůže, je to jen trocha 
a já o tom ani  
nevím. 
Možná pomůže, možná ne. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Protože já si  
od nikoho  
nic brát nechci. 
Mohla bych se obrátit 
na světovou banku, 
ale ani to nechci, 
protože nevím, odkud 
ty peníze pochází. 
A je pod moji důstojnost 
o něco vůbec žádat, 
dokonce, i abych investovala 
s našimi vlastními penězi 
a potom to dostala zpět, 
to ale nechci. 
Nechci být na ničem  
závislá, protože 
nevím odkud  
peníze pocházejí. 
O mých penězích 
vím, že jsou poctivé, 
těžce vydělané – 
čisté 
a bezpodmínečné. 
Proto je můžeme použít, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Žádné jiné finance, méně než  
to, nejsou ideální. (Ano.) 
Neberu je ani 
od žáků, 
proč bych si je brala 
od světové banky 
nebo někoho? 
Proto tedy promiňte, 
jestli tady nemáte dost  
pohodlí, dost jídla, 
dost velkou místnost  
nebo něco takového. 
Dobrá, jedna další otázka 
ode mne, Mistryně. 
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Často ve zprávách slyšíme 
o objektech ve vesmíru, 
které se téměř srazily se  
Zemí, ale naštěstí 
to nemělo žádný následek. 
Existuje nějaká síla, 
která může odklonit  
jejich směr ve vesmíru? 
Můžeme zvýšit 
šance na  
tato odklonění?  
Ano, pokud zvýšíme  
náš morální standart 
a meditační praxi 
a budeme na veganské stravě. 
Podobné přitahuje podobné,  
ano? O tom není pochyb. 
Jsme-li tedy na vysoké 
morální úrovni, duchovně  
pozvednuti, pak samozřejmě 
do naší cesty budou  
přicházet jen dobré věci. 
Jinak,  
ani já sama  
nemohu dělat moc víc 
s vesmírným zákonem, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Dělám již, co mohu, 
mnohokrát jsem téměř 
přišla o život. 
Důvod, proč jsem ještě  
naživu – protože se někteří  
z vás modlili, abych zůstala 
a pak taky moje vůle  
žít déle, abych mohla  
pomoci planetě. 
Kdo jiný to tentokrát  
může udělat? 
Všichni se 
většinou starají o sebe. 
Je v pořádku,  
když se starají o sebe, 
ale správným směrem: 
když jsou morálně slušní,  
vegani, soucitní, ano? 
Ano. (Ano, Mistryně.) Dobrá. 
Teď důvod, proč  
jsme se vyhnuli mnoha  
katastrofám a kometám: 
nejdříve proto,  

že rosteme  
jako lidská rasa  
v duchovní praxi. 
Rosteme. 
Nemyslím „my“ – 
my jsme dokonalí, ano? 
Jak víte, 
většina lidí  
nepraktikuje  
Metodu Quan Yin, 
ani žádnou jinou meditaci. 
Každá jiná meditace 
je taky dobrá, 
jen musejí být  
soucitní a vegani, 
aby se vyhnuli utrpení 
jiných bytostí, 
a musíme  
zastavit války. 
Dovedete si to představit? 
Kdybyste žili vy ve válečné 
zóně a najednou by celá 
vaše rodina zemřela: vaše 
narozené dítě, všichni by 
zemřeli, vaše děti by  
zemřely. A vy byste přišli 
o končetiny 
nebo ještě o horší věci. 
Představte si, že jste to vy. 
Mnoho lidí ale  
způsobuje toto  
utrpení ostatním, 
dokonce lidským bytostem, 
nemluvě o zvířatech. 
Představte si, že jste lidé 
a pak nějaká  
vyšší rasa, 
mocnější 
a schopnější 
přijde a dá vás do klece, 
hodí vás tam, 
strčí vás tam, 
podřežou vám hrdlo nebo 
vám stáhnou kůži zaživa. 
Představte si, že jste to vy. 
A my to děláme, děláme to 
mnoha zvířatům. 
Už nemám žádné slzy, abych  
mohla plakat. Teď už ani 
necítím lítost  

ke zvířatům, protože, 
dobrá, trpí,  
přijdou o život, 
jdou ale do Nebe. 
Všechna zvířata,  
kterým bylo ubližováno, 
obtěžovali je, 
půjdou  
rovnou do Nebe. 
Je mi teď líto  
lidí, kteří dělají 
toto všechno a podobné 
činy jako je toto,  
promiňte mi, vraždy, 
jen aby vydělali peníze 
nebo aby měli luxusní život 
nebo styl, nevím. 
Můžeme všechny 
živočišné produkty nahradit 
jednoduchými umělými 
produkty, které koupíme, 
přírodními produkty. 
V dnešní době  
jsme velmi rozvinuti, 
můžeme vyrobit cokoli. 
Nemusíme zabíjet  
zvířata kvůli kožešinám 
nebo abychom se zahřáli. 
V dávných dobách, možná, 
v době kamenné nejspíš, 
měli výmluvu,  
protože neměli  
co nosit. 
Představte si,  
že teď máme vše, stejně 
chceme zabíjet zvířata pro 
kožešiny, abychom vypadali  
krásně. Jak to může být  
„krásné“, když někdo jiný 
pro to musí trpět? 
A máme v dnešní době  
hodně jídla. 
Nemusíme zabíjet  
zvířata, abychom se najedli 
a takovým způsobem, 
když ještě žijí. 
Hrozně je  
týráme, nejen že je  
zabíjíme, abychom je snědli, 
ale způsob, jakým žijí 
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své životy… Můj Bože! 
Jak nám může naše svědomí 
kdy odpustit? 
Nemám ponětí jak. 
Jste spokojen s mojí  
odpovědí? 
Ano, jsem, Mistryně. 
Děkuji Vám. Všichni jsme.  
Vhled do  
předpovědí NASA 
žádný nemám. 
Mohu vám jen říct,  
že jsme se vyhnuli  
mnoha katastrofám 
díky mnoha morálním  
osvíceným lidem. 
Samozřejmě,  
čím víc je jich, tím lépe, 
a máme víc a víc  
a máme víc a víc 
duchovních praktikujících 
všude po světě – 
ne tolik,  
kolik bychom chtěli – 
a veganů přibývá, 
přibývá všude po světě – 
ne tolik kolik bychom chtěli  
– ale tyto energie pomáhají, 
že se tady naše planeta 
ještě drží, 
že na ní ještě  
můžeme být 
a to je dobrá zpráva. 
A víc a víc lidí 
se přidává, 
pak se budeme moci vyhnout 
mnoha katastrofám, 
způsobeným člověkem nebo  
přírodním, kometám nebo  
sluneční záři nebo  
slunečním skvrnám a bouřím  
nebo hurikánům, tajfunům  
atd., atd. 
Kdybychom neměli  
tolik duchovních,  
morálně krásných lidí, 
jako máme teď, 
měli bychom víc  
katastrof. 
Možná už  

by jinak byla 
naše planeta zničena. 
Máme tedy štěstí, že jsme  
ještě tady. Jak dlouho?  
Neptejte se mě. Ptejte se lidí, 
co dělají svému  
vlastnímu domovu 
a svému vlastnímu duchu? 
Dobrá, lásko. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
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