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Skutečně? Mám další. Rozumíte? Bůh je tady. Jakmile 
Ano, dobře,  Ano, Mistryně. mám vzduch k dýchání 
to je to, na co jsme se Vás  Dobrá. Děkuji vám. Jakmile  
chtěli zeptat. Nepamatuji si, kdo mi  přijde ráno 
Pokračujte, pojďte. Povídejte. kolik dal, ano? Jakmile s tebou mluvím 
Ve skutečnosti Jelikož jsem neměla  a ty mě slyšíš, 
nám díky těmto novým  dostatek, prostě jsem řekla: Bůh je tady. Jakmile 
znalostem v hlavě vyvstaly „Máte nějaké? mám vzduch k dýchání 
další otázky  Tady, tady, vezměte si je. Jakmile  
o dalších tématech. Dejte je dětem,“ ne? přijde ráno 
Proto bychom Vás, A jelikož nás  Jakmile s tebou mluvím 
s vaším laskavým dovolením, často nevidí,  a ty mě slyšíš, 
Mistryně, rádi požádali,  chtěla jsem jim  Bůh je tady. Jakmile 
abyste se s námi podělila dát štědře, mám vzduch k dýchání 
o vaši nezměrnou moudrost nejen deset dolarů, Jakmile  
na tato témata, víte, co myslím? přijde ráno 
byli bychom poctěni,  Co si dnes koupíte Jakmile s tebou mluvím 
kdybyste je s námi za deset dolarů? a ty mě slyšíš. 
sdílela, Mistryně. Jen nějaké lupínky Jste všichni v pořádku, 
Jistě, jistě. nebo jedny sušenky. lidi? (Ano.) 
Udělám, co mohu. Dobrá, drazí. Mnohokrát děkuji za to, 
Zeptám se  Mistryně, jsme tak šťastní, že jste v pořádku. 
obecenstva: že Vás máme tady  Och, dortík! 
Chtěli byste aby  v Cancúnu, v Mexiku. Děkuji vám. 
se s námi Mistryně podělila Jsem taky velmi šťastná, Vy jste tedy ještě tady? 
o nějakou moudrost? věříte mi, ano? (Ano.) Do zítřka? (Ano.) 
Ano! Neexistují slova,  Myslím, že dnes večer nejsou 
Začněme tedy  která by v lidském jazyce  žádné otázky, kdybyste ale  
s první otázkou, vyjádřila chtěli, můžete se mě zeptat 
vlastně já mám, Mistryně, naši vděčnost.  a já vám odpovím nebo ne, 
otázku. (Prosím.) Děkuji vám. to je druhá otázka. 
Mistryně, Ve skutečnosti, děkujeme  Nicméně, nejdříve ze všeho 
v předešlé konferenci Vám, Mistryně, velmi  vám chci poděkovat lidi. 
jste zmínila, ještě jednou, že jste Miluji vás a děkuji vám 
že když meditujeme, ve vašem vzácném čase za vaši obětavost. 
získáváme duchovní body  přijela sem a byla s námi, Dnes ráno  
a zdá se to tak málo podělila se o své niterné  jsem jela do odlehlé vesnice, 
ve srovnání znalosti, abychom lépe  abych navštívila chudé  
s tím, kolik potřebujeme, porozuměli tomu, co se děje rodiny a připravila jsem  
abychom se stali zdravými  a co můžeme udělat, nějaké peníze, ne moc,  
lidmi, což bylo abychom zlepšili sebe  asi šest, sedm tisíc 
9,2 zilionů bodů nebo jen, i svět. amerických dolarů 
abychom byli lidmi. (Ano.) Mistryně, nedávno jste  a bonbóny a sladkosti  
Jak jsme tedy nashromáždili se s námi podělila navíc. 
všechny tyto body? o hodně nových informací… Stejně to ale nebylo dost, 
A existují další způsoby,  Skutečně  tak jsem si půjčila nějaké 
kromě meditování se to mnohým  peníze od některých z vás. 
nebo dělání dobrých věcí, z nás v našich hlavách  Prosím ozvěte se, abych 
které nám pomohly  změnilo. (Ano?) vám peníze vrátila. 
získat mnoho bodů? Je to velmi, velmi zajímavé. Rozumíte?  
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A když jsem adoptovala  jen abyste  Dobrá. 
moje psy, měli srovnání  Nebo je to možná 
neudělala jsem to proto, nebo abyste věděli za miliardy životů? 
že jsem chtěla získat body… kolik máte, ano? Ne. Dobrá, poslouchejte. 
Tehdy jsem to nevěděla, A hlavně je to  Když už jste tady, jako   
nebo alespoň  pro lidi,  lidské bytosti,  
vědomě jsem to nevěděla, kteří nepraktikují,  a jste teď zdraví,  
nehledala  aby jim to připomnělo, znamená to,  
jsem to. že jsou vzácní a že že už je máte. 
Čím víc otázek  by měli pokračovat v plnění Jen hledám, kolik  
máte,  jejich energetické banky. stojí každá věc. Ano. 
tím víc informací Jinak by si mysleli: Vy už ale máte  
získávám „K čemu to je? zdraví, to znamená,  
nebo jen když něco  Proč meditovat? že už máte 
potřebuji vědět A proč je slunce dobré, ty ziliony zilionů 
nebo když něco vy  na co? a pokud už  
potřebujete vědět, Musíte jim to tak říct ve dobře vypadáte, 
pak po tom pátrám. skutečných termínech, ano? pak už jste je měli. 
Víte, co myslím? Místo,  Vidíte? 
To je přístup,  abychom vám říkali:  Nezačínáme vydělávat 
který bychom měli mít. „Vegetarián, soucit, teď. To by bylo pozdě, dítě. 
Když milujeme nějakého psa, zachraňte planetu.“ Podívejte se na sebe, 
chceme zachránit toho psa, Ano, je čas na vaše vlasy, šedé. 
ne proto, že chceme body. jim říct proč. Podívejte se na mé 
Nechceme jíst  Víte, co myslím? šedé vlasy. 
kuřata proto, že: Normálně se jim  Mám na mysli to,  
„Chci, aby to kuře  jen snažím říct: že jsme vzácní, ano? 
žilo a bylo šťastné „Prosím, jen  A vy už máte  
se svými kuřátky.“ buďte soucitní“, vše, co máte. 
Tak by to mělo být. protože je dobré  Jen prosím dál  
Víte, co myslím? být soucitný, doplňujte  
Teď se to ale dostává zachraňte zvířata, váš duchovní bankovní účet, 
do zoufale nebezpečného  protože byste měli být než se vyprázdní. Ano? 
bodu, bodu zlomu milující a vlídní. Proto, když máme špatné  
pro planetu, proto  Tak by to mělo být. zdraví, znamená to,  
to musím říct tak, Neměla bych tady ani sedět   že náš bankovní účet je malý. 
říct to všem tak, a vyprávět vám Já to někdy tak mám. 
jako poslední kartu. kolik bodů získáte, Musím se vám přiznat. 
Ne, ještě jich mám víc, když zachráníte kuře Kdybych nepracovala 
to se ale vždy  nebo kolik získáte, s těmito světskými  
netýká všech. když zachráníte delfína, starostmi, ano,  
Nechávám si hodně například. vydělala bych mnohem víc. 
věcí pro sebe, samozřejmě. Neměla bych nikomu Například, 
Zaprvé, možná to Nebe nic takového říkat. během těchto dní,  
nedovolí zveřejnit. Když já jsem  od doby, co jsem sem přijela,  
Zadruhé, možná zachránila kuře, jsem dohromady vydělala 
se to netýká lidí nikdo mi neříkal jen kolem 5 zilionů a 
nebo i když o tom vědí, kolik bodů získám. přišla jsem o mnohem víc… 
nečiní to v jejich  Chtěla jsem jen  protože, protože, protože. 
životě žádný rozdíl, zachránit kuře. Sepsala jsem to, 
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ano, dobrá? 
Děkuji, Mistryně.  
Rozumím teď mnohem  
lépe, děkuji Vám. 
Dobrá. Ano. Můj Bože, 
byli ale šťastní, 
že jsme jim to řekla. 
Ano, byli. 
Že? 
Ano. 
Proč? 
Proč máme získat body,  
když zachráníme kuře? 
Dobrá, pokračujte. Ptejte  
se mě na co chcete. 
Budu-li vědět, odpovím.  
Pokud ne, když se vrátím,  
prozkoumám to. Ano?  
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Ano, duchovní znalost 
taky potřebuje průzkum, čas. 
Víte, co myslím?   
Ano. (Děkuji Vám.) 
Zdravím, Mistryně. Dobrý  
večer. Mistryně, body 
o kterých jste říkala, že 
byly za to, co jsme dělali v  
minulých životech, abychom 
vydělali zásluhy pro tento  
život, může nám Mistryně  
říct, co teď můžeme dělat, 
abychom měli více bodů, 
abychom byli moudřejšími, 
víc milujícími, abychom 
se stali člověkem s mnoha 
dobrými vlastnostmi? 
Dobrá,  
co jsem vám říkala  
o minulosti, platí  
i pro současnost, ano? 
Předpokládejte, že již  
dobře vypadáte, 
pak nemusíte přemýšlet  
o tomto směru, 
pokud ale chcete být  
slavná, například,  
pak víte, kolik  
musíte vydělat. 
A jste-li již bohatí, 
pak opomineme tuto část. 

Už jsme to vydělali. 
Pokud ale chcete být  
teď bohatí, 
pak jsem vám řekla,  
kolik… 
Už jsem zapomněla. 
Ta informace přišla  
tak rychle, jen to zapisuji, 
vidíte, na malou,  
malou obálku, 
ale jelikož  
jsem jela sem, 
přepsala jsem je všechny 
na jednu stránku,  
a nechala jsem to doma. 
To vše jsem nechala doma. 
Myslím, mám toho víc, 
samozřejmě. 
Tuto část sem, 
jsem vzala s sebou, 
ale doma  
jsem nechala další. 
Věc se má tak, že jsem  
sebou nic nebrala 
a když jsem odjížděla,  
požádala jsem pomocníka  
doma, aby to poslal mailem,  
víte? Tak je to bezpečné, 
stále je to tam doma, 
protože kdybych to vzala,  
mohla bych ztratit zavazadlo. 
Někdo z vás ztratil  
zavazadlo, že? 
Vy chcete tentokrát  
vydělat víc peněz? 
(Ano, Mistryně.) 
Ano, je to stejné, 
drahá, stejné: 
meditace, meditace. 
A máte-li štěstí 
a meditujete pod  
Duchovní požehnanou  
dráhou nebo na  
Duchovní požehnané dráze. 
Pak máte víc. 
Získáte nejvíc, 
sedíte-li na slunci mezi  
„10 a 15 hodinou“ 
a na  
Duchovní požehnané dráze 

a u moře 
a dejte si nohy  
do vody 
a zadek do písku 
a kolem  
byste měli mít  
les a hory 
a v noci 
seďte dál, 
protože ve dne  
vám žehná slunce, 
v noci…takto. 
Takže máte všechno. 
A nejlepší je, 
když váš Mistr taky sedí  
vedle vás, například. 
(Ano. Ano.) 
Ne, společně,  
například takto. 
Pak vyděláváte rychle. 
Musím vám ale říct, že 
musíme dělat kompromisy. 
Neříkám, že máme   
v tomto životě vše 
jak chceme. Jak si přejeme. 
Ani já nemám. 
Například, když jedu sem,  
celý den jsem zaneprázdněná, 
od rána do noci,  
nemám ani čas moc  
meditovat. 
V noci přijdu domů. 
jsem velmi vyčerpaná, 
i když medituji,  
nemedituji moc dobře. 
Když jste příliš unavení, 
čaj a káva nefungují. 
Ano? 
Fungují až po čase, 
to už spíte. 
Nejste si vědomi 
vlivu kávy. 
To je vše, co vám mohu říct. 
Máte štěstí, protože  
praktikující Quan Yin 
přitahují nejvíce požehnání 
ze všech  
praktikujících 
všech vír, všech druhů 
meditací. 


