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My jsme dětmi Boha jak jsou velké, jim dáváte.  Mistryně, vlastně doufáme, 
a Bůh dlí uvnitř nás Ano? Ano. Dobrá. že se s námi  
a pokud duchovně (Ráda bych Vám  podělíte o nějaké nové  
nepraktikujeme, nemůžeme poděkovala.) Dobrá, dobrá. a důležité informace 
ani nikomu žehnat. Bylo ale do teď dobré, a přemýšlíme, 
Není to smutné? že i když jsem vám  jestli je něco,  
Mít peníze toho neřekla hodně,  co na co jsme se nezeptali, 
a nepoužívat je pro sebe jen jsem vám řekla abyste na co bychom se měli zeptat? 
a pro své příbuzné, byli soucitní, Je něco, co byste 
své přátele, hned jste mě  nám chtěla sdělit? 
svoji zemi. Nijak. poslechli Možná příště. 
Je to stejné – a stali jste se vegany Nebojte se. 
máte hodně peněz  a pomáháte dalším  Potřebujete čas,  
v bance lidem ze svého srdce. abyste věci zažili. 
a nepoužíváte je, To je dokonce lepší, Nemůžete sníst  
ani pro sebe než kdybyste věděli  vše najednou. 
a žijete každý den  proč to máte dělat. Kromě času, 
jako chudý člověk, Víte, co myslím? když si naložíte  
dokonce žebrák. To od vás bylo  tolik jídla, můžete  
Rozumíte mi? To je stejné. velmi dobré. sníst jen tolik. Pomalu. 
Neduchovní člověk  Proto celou tu dobu… Dobrá. Dobrá. 
má ohromný potenciál a teď jste se dozvěděli  Děkujeme, Mistryně. 
požehnané síly tyto informace. Ano? Není zač. 
uvnitř sebe, Možná uděláte něco víc,  Nebylo to všechno  
nedotčený. kdo ví, pro vás dost nové, 
Dokonce, i když a pak si zasloužíte všechny tyto věci? 
se modlí, Nebe neposlouchá. více informací. Ano? Nejsou nové? 
Víte, co myslím? Nebo to už Informací bylo  
Protože se nemodlí možná stačí. hodně. 
z celého srdce, Co víc chcete vědět? My jsme jen dychtiví. 
jen se modlí, protože je Na co? Myslím, co mohu říci? 
to rituál, tradice, Máte vše: Ještě nejsme perfektní. 
ale skutečně se nemodlí Slunce, Měsíc, hvězdy Jsme tak nenasytní! 
ze svého srdce. a máte svého  To je v pořádku. 
Někdy jsou  takzvaného Mistra. Samozřejmě, samozřejmě, 
lidé upřímní, A máte jeden druhého. je ale důležité praktikovat, 
dokonce lidé venku – Víte co? to co víte, ano? 
viděli jste to. Je to škoda. (Ano.) 
Modlí se upřímně Můžete si žehnat navzájem Nejen to vědět 
za své příbuzné a můžete žehnat  a jen ze zvědavosti. 
nebo za nemocného člověka. dalším lidským bytostem, ale Jsou to vzácné informace, 
Zázraky se staly, většina lidských bytostí  ano? (Ano.) 
protože v té době  si vzájemně žehnat nemůže. Stojí mě to čas 
byli velmi upřímní Jsem tak smutná.  a taky to musím zkoumat 
a pozvedli se Zvířata nám mohou žehnat. a je v tom taky moje láska. 
v té době nahoru, My si nemůžeme žehnat (Ano, Mistryně.)  
aby se setkali s Nebem. ani vzájemně, a máme Taky záleží na čase. 
Víte, co myslím? ten potenciál. Například vaše děti,  
Je tam spojení, Máme ohromnou moc  když dospívají, 
trochu „připojení“. vesmíru v sobě. podle toho,  
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mouchám, které jí váš med, Tady v Cancúnu Stejně jako  
žehná vám 0,5 %. je jeden hotel, kterým  někdy s elektřinou, je kaput, 
Moucha a včela, vede jedna Duchovní  ale na chvíli ji zapojíte, 
1 %, vzpomínáte? (Ano.) požehnaná dráha, „zareaguje“ trochu 
Pokud byste se chtěli  jen jedním pokojem. a pak je zase kaput, 
přiblížit divokým zvířatům,  Protože jde  protože je kaput. 
nechoďte příliš blízko tím pokojem. Na chvíli  
tygra nebo lva Jen proto, že jsem tam jela, zasvítí, 
a podobně, ano?  než jste přijeli víte, co myslím? 
Žehnají vám: a bydlela jsem v tom hotelu, Ano, tak je to. 
2 % tygr, 1 % lev. proto to vím, jinak Ale u lidí,  
Nevím proč  bych to taky nevěděla. kteří praktikují  
je tam ten rozdíl. Jmenuje se hotel Omni, Quan Yin, například, 
Nevím,  v devátém patře. je síla  
proč tygr žehná víc. Zapomněla jsem pokoj. vždy po ruce. 
Jsou to oba predátoři. Samozřejmě,  Můžu položit otázku ohledně 
Ano, ale vidíte, že si nepamatuji pokoj.  Duchovních požehnaných  
čím víc masožravá  Mohla bych to zjistit, drah? (Jistě, jistě.) 
zvířata, ale proč? Můj Bože. Řekla jste, že by   
tím méně požehnání. A všichni byste tam jeli. byl dobrý nápad,  
Slon vám žehná víc, Dobrá, vy už máte  kdybychom na nich seděli, 
například, dokonce  hodně. (Sedět na nich, ne.) 
ptáci, malý ptáček, Máte  ale nevím,  
například papoušek, 8 %. požehnání Mistra, kde jsou. 
A tygr, lev což je víc, než jakékoli Jsou v Kanadě nějaké? 
jen 1 %, 2 %, Duchovní požehnané dráhy  Ano, říkala jsem vám,   
protože jedí maso, dohromady, (Ano.) že nějaké máme, 
zabíjejí. Vidíte? máte víc než slunce, ale že nemusí být blízko vás 
Ne, že by chtěli. a máte slunce, nebo kde byste 
Prostě se narodili, máte měsíc, je očekávali. 
aby to dělali. Kdyby ale máte hvězdy. Víte? 
všechna zvířata, všichni Víte už teď všechno. Kdekoli, co se týče nás, 
lidé, jedli vegetariánsky, Jen toho využijte. už jsem vám to lidi říkala. 
pak by všichni tito tygři, lvi Pokaždé, když budete  Tady v Cancúnu máme  
taky přešli na vegetariánství. meditovat a vzpomenete si, tři. (Ano, ano.) 
Mají v sobě taky jen: „Děkuji ti. Říkala jsem vám to? (Ano.) 
vegetariánský systém. Prosím žehnej mi. Cancún je tak malý, 
Je vědecky zjištěno,  Děkuji za tvé požehnání.“ a má tři  
že taky mají  A přijměte ho, ano? Duchovní požehnané dráhy. 
toto latentní „Děkuji vám, vám všem.  Není divu, že tam všichni  
vegetariánské střevo, Vám všem – všem stromům, jezdí a cítí se šťastni. 
něco takového, rostlinám, Zemi, Ano, stejně jako v Monaku,  
v sobě. vzduchu, slunci, je tak malé, 
Mohou to zaměnit, měsíci, hvězdám,“ a všichni jsou šťastni, 
vidíte? Kdykoli. všem božstvům, protože na malou plochu 
Není skvělé, které vám žehnají, andělům, má hodně Duchovních 
že o něčem nevíme UFO lidem – požehnaných drah, 
všechno? viditelným, neviditelným – že tam všichni jezdí 
Proto je pro nás vše a všem zvířatům, a líbí se jim tam, jsou šťastni. 
zázrak. divokým zvířatům, i  Víte, co myslím? Ano. 
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Tento vesmír je  
zázrak, ano. Dobrá. 
Žijeme na této planetě,  
proto ji chráníme. 
Snažíme se ji zachránit,  
protože milujeme stromy, 
milujeme Zemi, 
milujeme zvířata, 
a milujeme  
lidi na ní. Ano? 
Ne proto,  
že jsme závislí   
na této krásné planetě, 
ale protože jsme vděčni. 
Protože nás tato  
planeta tak dlouho živila 
a milovala  
a vše nám tak moc 
žehnalo 
a milovalo nás. 
Proto ji lásku oplácíme 
a chceme ji ochraňovat. 
To je vše. Ano? Dobrá. 
Děkuji vám mnohokrát. 
Žádné další otázky, drahá? 
Můžete se zeptat, chcete-li, 
nestyďte se. 
Jestli ne,   
budeme meditovat. 
Mohu položit  
jen ještě jednu malou? 
Jistě, jistě, jistě, 
jakoukoli otázku. 
Do toho. Do toho. 
Fascinuje mě  
Bob Dean. (Ano.) 
Mluvil o UFO,  
(Ano.) 
a mě napadlo: 
Je tady mezi námi   
teď hodně bytostí 
z jiných planet? 
Vy žádné nevidíte? 
Vidím Toma tady,  
ale on vypadá, jako  
by sem patřil… 
Možná, možná je. 
Možná ten hoch je. 
Někdy jsou  
neviditelní 

a nevidíte je, 
ale náhle máme 
kolem hodně  
andělů a božstev. 
Ano, speciálně,  
když se takto sejdeme, 
oni nás taky rádi navštíví. 
Ano? Taky nám žehnají, 
jsou s námi šťastni. 
Mají to tak rádi. 
Mají rádi tuto  
mírumilovnou atmosféru – 
přitahuje je víc, než  
atmosféra války. 
Máte tady hezkou  
meditační halu. 
Ano, vážená Mistryně, 
moc ráda Vás 
dnes večer vidím. 
Vážená Mistryně,  
ráda bych se Vás zeptala 
na pět pravidel. 
Každé pravidlo má 
pět andělů, aby se starali, 
takže, když člověk náhodně 
poruší nějaké pravidlo, 
pak andělé toho  
pravidla zmizí 
nebo dál… 
Zmizí. Zmizí. 
Zmizí. Ano. 
Není jim dovoleno 
toho člověka chránit. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Co kdybychom my všichni 
tady vydělali 30 000 extra  
bodů, tím, že Mistryni 
v kruhu zatleskáme? 
Ona jen žertuje, 
víte, ano? 
Vy víte, 
že žertuje, že? 
Jen chceme  
ukázat naši vděčnost. 
Ano, dobrá, dobrá. 
Je to jen vtip. 


