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když máte moc. zillionů. Ano Zdravím, Mistryně. 
Proto  (Děkujeme Vám, Mistryně.) Ano. Zdravím. 
se říká: Ano, bez svobody Jak Mistryně zřejmě  
„Buďte opatrní, nemohou lidé dýchat, už ví, 
co si přejete,“ bez svobody v nedávné době 
protože někdy si  nemohou mít důstojnost. proběhly velké změny  
přejete, abyste měli moc, Bez svobody nemohou v arabských zemích. 
abyste měli prestiž lidé vyvíjet  Lidé volají po změně. 
ve společnosti, postavení svůj potenciál (Ano.) 
ve vládě, a nemohou, zaprvé,  To je poprvé 
ale jakmile  sloužit svému státu v historii Egypta, že si 
máte moc, nebo sloužit světu. křesťané a muslimové 
věci se změní, Tudíž nemohou sloužit navzájem pomáhají, 
vy se změníte. rodině nebo jejich zemi jako teď. (Ano.) 
Ne proto, že… a potom světu Mistryně, korespondují  
Lidé si musí taky uvědomit, na svůj plný výkon. tyto změny  
že to není chyba  Takže svoboda  s duchovními změnami? 
jednoho prezidenta je velmi zásadní  Ano, nějak ano. 
nebo jednoho předsedy vlády pro lidskou evoluci, Doufám, 
nebo jedné vlády. pro dobro  že to půjde dál, 
Je to problém světa, že lidé budou mít  
postavení. pro mír na planetě. mezi sebou alespoň mír  
Čím vyšší je postavení, To je jejich lidské právo  a svobodu. 
tím větší je zodpovědnost, mít svobodu, protože  Když žádají  
větší jsou lákadla oni jsou dětmi Boha. o svobodu, 
a větší jsou pasti. Musí mít  měli by ji mít, 
Lidé vás zahrnou svobodu, protože lidé si  
různými nepravdivými aby řídili svůj vlastní život, svobodu zaslouží: 
příběhy, lichotkami, aby se rozhodovali, svobodu slova, 
co způsobí, že velmi  co chtějí dělat, svobodu 
snadno selžete. aby se pohybovali, pohybu z jednoho 
Lidé tak snadno jak je jim příjemné místa na druhé, 
podlehnou vaší moci a aby mohli věřit  svobodu cestování, 
a udělají cokoli  v jakého Boha  svobodu  
si budete přát, chtějí věřit, náboženské praxe, 
i když to bude špatné. pokud nikomu  svobodu říkat,  
A nikdo se neodváží neubližují. co chtějí 
vám říct, (Ano, Mistryně.) a zvolit si, koho  
když je to špatné Měli by mít  chtějí, aby řídil  
a nikdo se  všechnu základní svobodu, jejich zemi. 
vám neodváží říct, aby si vydělali na živobytí, Základní lidskou svobodu. 
když je to správné. aby měli slušný život, ano? Na to jsem taky dala 
A v té době budete Jen základní lidskou svobodu mnoho zilionů 
mocnější a mocnější Ano. A mají právo  duchovních bodů 
a pak nebudete ani chtít  ji mít, a doufám, že to zabralo. 
lidi poslouchat,  a mají právo  Děkujeme Vám, Mistryně. 
jestli je to správné ji vyžadovat, Děkujeme vám. 
nebo to je špatné, pokud ji nemají. Jsou to stovky 
a pak pomalu, pomalu To je problém  tisíc zillionů 
bude ta moc  s lidmi, s každým,  zillionů zillionů 
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nebo sejde dolů toho, čím chceme být. konzumovat toho člověka 
do tohoto světa, Je to jako s každým vůdcem a změní ho  
přinášíme si s sebou ve světě, v jiného člověka. 
takzvané  oni mají své ideály, Být v takovém postavení 
dřívější kolegy, příbuzné chtějí vést národ, je velmi nebezpečné. 
nebo dokonce nepřátele chtějí  Mít moc 
a někdy se ti nepřátelé pomoct jejich lidem, znamená, být v nebezpečí. 
dostanou taky  ale když se   Proto si každý vůdce zaslouží 
do kruhu vůdců. dostanou k moci, aby mu bylo taky odpuštěno. 
A pak, zřejmě vypadají, lidé kolem nich je budou Ne, aby byl  
že jsou velmi poslušní příliš uctívat, vždy obviňován. 
a velmi spolupracující budou dělat vše, co chtějí, To je problém 
a velmi pomáhají proto si uvědomí,  když je někdo u moci. 
a mají respekt, že mají  Proto musíme 
ale pomalu, postupně takovou moc, být i s duchovní silou 
nebo dokonce podvědomě že mohou dělat cokoli opatrní, 
udělají něco nebo  chtějí, ať je to správné nebo  protože, když  
uvedou vůdce v omyl špatné a pak  duchovně praktikujeme, 
a způsobí ve věcech   je velmi snadné upadnout. máme takovou sílu, 
větší chaos Další věc že se naše přání splní. 
a taky to vůdcům  ohledně vůdců. Proto  
zhorší. na jakémkoli poli nebo  musíme být opatrní na to, 
Nejsou to jen  v jakékoli mocnějším  co si přejeme. 
podřízení postavení, než jsou obyčejní  Přejte si jen  
nebo spolupracovníci lidé, je ta,  co je prospěšné pro ostatní, 
nebo asistenti, že samozřejmě musí  pro lidstvo 
kteří vás uvedou v omyl  mít lidi,  a pro nás samotné, 
nebo udělají věci opačně, aby pro ně pracovali, a nemějte sobecká přání  
než jste je měli záměr udělat ale podřízení,   a ne chamtivá, 
nebo pro jaké lidi jste chtěli  lidi, lakotná a velmi neurozená 
pracovat nebo pro  kteří pro ně pracují přání. 
jaký projekt, cokoli.  vždy neposlouchají, Protože i pak  
Jsou to taky vaši příbuzní co vůdci chtějí. se to stane skutečností, taky, 
a vaši takzvaní  Někdy kličkují, ale za jsou cenu? Vidíte? 
příbuzní a přátelé, aby ochránili své zájmy (Ano, Mistryně.) 
někdy vám taky  nebo aby pro sebe  Proto před zasvěcením, 
dělají potíže. získali větší moc dokonce všem lidem,  
Například,  nebo vyšší zisk. vám všem radím, 
možná, že byl ten Ale, samozřejmě,   abyste brali ohled 
vůdce původně velmi čistý, když se cokoli stane, nejdříve na pět pravidel, 
nezkorumpovaný, lidé mají tendenci abyste si vybudovali morální  
ale pak možná  házet všechnu vinu základ, jako základnu 
příbuzní, přátelé, na bedra  pro duchovní dům,  
členové rodiny vůdců a ne který budete v budoucnu   
jsou lákání a korumpování na malé podřízené, stavět. 
jinými lidmi a to je taky problém. Kdybychom měli duchovní  
pro jejich vlastní zájem, A další problém je  sílu bez morální výbavy, 
a tak prostě s karmou (odplatou). měli bychom potíže. 
stáhli vůdce s sebou Když se každý vrátí  Ano? (Ano.) 
nebo poskvrnili jeho nebo její  zpět do tohoto světa Stali bychom se opakem 
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jméno, jen tak mimochodem. 
Proto to není moc  
bezpečné postavení. 
Postavení moci 
není bezpečné. 
Proto my všichni, 
kdo chceme být vůdcem 
nebo se snažíme být vůdcem 
nebo kdo už jsme 
v postavení vůdce, 
se stále musíme dívat 
do nitra a pozorovat se, 
dívat se do nitra. 
Vždy musíte řídit 
a kontrolovat sami sebe 
a musíte mít  
velmi zdravý, pevný základ 
morální úrovně 
a ctnosti. 
Jinak je velmi  
snadné upadnout. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Dobrá. 
Jak jsem řekla, je mi líto 
každého vůdce, který chybil.  
Není těžké chybovat, 
když jste  
v mocném postavení 
a neměli jste dostatek 
základního morálního  
vybavení nebo jste se  
nevybavili dost ctnostným  
vedením, například. 
I když jste vůdcem,  
stále potřebujete vedení, 
obzvlášť  
duchovní vedení, 
morální vedení, 
jinak, kdybyste byli sami 
a poslouchali byste jen sebe 
a vaše podřízené, 
tak je velmi snadné upadnout. 
Je mi líto každého 
krále, každého prezidenta, 
každého předsedy vlády, 
který kvůli moci upadl, 
kterého lidé zavrhli,  
protože oni jsou  
taky oběťmi, 
oběťmi moci. 

Proto  
v dávných dobách... 
Číňané a Vietnamci 
mají rčení, že nejdřív 
musíte kultivovat 
svoji vlastní ctnost 
a duchovní standart 
a pak můžete…  
například, se oženit, 
starat se o rodinu 
a pak můžete  
vést zemi 
a pak můžete přemýšlet 
o usmiřování světa. 
Vidíte to? 
Ano, Mistryně. 
Nejdřív, kultivujte sebe. 
Proto někteří lidé možná 
nemají dost času 
kultivovat sebe, 
než se dostanou 
k moci nebo když 
se dostanou k moci, 
zapomenou na základní 
principy dobrého vůdce, 
kvůli situaci, 
kvůli lidem  
kolem něho. 
Dějí se různé věci. 
Proto, zatímco by měli  
lidé budovat  
demokratičtější zemi, 
demokratičtější systém  
pro jejich zemi, 
myslím si, 
že by měli všem vůdcům,  
kteří chybovali odpustit, 
aby se kruh 
násilí a odplaty 
přerušil 
a aby mohli lidé skutečně žít  
v trvalém míru. 
Mistryně,  
na Středním východě 
a v severní Africe 
je velká politická nestabilita. 
Mohla by Mistryně nabídnout 
útěchu nebo vedení 
občanům, kteří  
se teď nachází 

v těchto nepokojích? 
Měli by  
hledat Boha uvnitř. 
Měli by změnit  
jejich způsoby, měli by žít  
laskavějším způsobem života, 
být ve větším souladu 
s mírem. 
Pak mír přijde. 
Musíme tvořit energii, 
laskavou, 
mírumilovnou energii, 
abychom přitahovali mír 
a laskavost, ano? 
Neexistuje žádná rychlá  
náprava, musíme  
napravit jen sebe. 
Podobné plodí podobné 
a to je vesmírný zákon. 
Ano, Mistryně. 
Modlím se za ně. 
Nabízím za mír taky 
zilliony a zilliony zillionů  
bodů, 
jak jdu vpřed. 
Ještě to nestačí, 
samozřejmě, 
ale dávám, jak vydělávám – 
to už jsem vám říkala – 
všem rasám, 
všem zemím. 
A jen doufám, že budu moct 
vydělávat dost, abych dávala, 
a že budu dávat dostatečně  
rychle, ano? – takže se mír  
dostaví do všech zemí. 
Děkujeme Vám. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji 
za Váš zájem. 


