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moc jsme nepomohli, žehnalo Máte  
moc jsme toho nemohli  a milovalo nás. požehnání Mistra, 
udělat s rozhodnutím, které  Proto ji lásku oplácíme což je víc, než jakékoli 
udělali, ale alespoň jsme a chceme ji ochraňovat. Duchovní požehnané dráhy  
pomohli mnoha jiným lidem. To je vše.  dohromady, (Ano.) 
Kamkoli jdu, Mistryně, mám  máte víc než slunce, 
lidé říkají: „Začnu, krásnou zkušenost a máte slunce, 
dnes se stanu vegetariánem.“ od několika z nás (Ano.) máte měsíc, 
Když s nimi mluvím,  z dnešního dne. máte hvězdy. 
jen řeknou: Kolem stánku Víte už teď všechno. 
„Ano, udělám to.“ prochází každý den Jen toho využijte. 
Ano, protože  tato skupinka lidí. Pokaždé, když budete  
se jim to zdá logické. Měli jsme toho člověka meditovat a vzpomenete si, 
(Ano.) To je skvělé.  z Cancúnu Technologická… jen: „Děkuji ti. 
Mexičané jsou  Promiňte, jsem tím Prosím žehnej mi. 
prostě výjimeční. velmi vzrušená. Děkuji za tvé požehnání.“ 
Stánek byl… Jde o to,  A přijměte ho, ano? 
Mnoho lidí říkalo… že nás ta univerzita pozvala „Děkuji vám, vám všem.  
Hned to pochopili,  na dva dny za sebou Vám všem – všem stromům, 
pochopili to! učit studenty, rostlinám, Zemi, 
Bylo potřeba jen říct: vědecké i umělecky nadané. vzduchu, slunci, 
„Staňte se veganem“, Začali jsme dnes. měsíci, hvězdám,“ 
a oni: „Ano, dobrá.“  Mělo to velký úspěch. všem božstvům, 
Jsou velmi,  Půjdeme i zítra které vám žehnají, andělům, 
velmi, velmi jednoduší. a pozvou  UFO lidem – 
Bylo to úžasné… víc studentů. viditelným, neviditelným – 
Myslím, skutečně jsem  Budete dělat co? a všem zvířatům, 
slzela s těmi  Učit je vařit divokým zvířatům, i  
krásnými lidmi. veganské jídlo. mouchám, které jí váš med, 
Ano, ano. To je hezké. žehná vám 0,5 %. 
Šla jsem do hotelu,  V Cancúnu? (Ano.) Proto je pro nás vše 
abych koupila nějaké extra Vy tady bydlíte? zázrak. 
oblečení, mexické oblečení, (Dělali jsme to dnes…) Tento vesmír je  
abych byla jako Mexičanka, Vy tady bydlíte  zázrak, ano. Dobrá. 
když jsem šla na setkání nebo jen teď? Žijeme na této planetě,  
a ta žena mi řekla: Ne, ne, Mistryně. proto ji chráníme. 
„Já už jsem vegetariánka Jen jsem přijela. Snažíme se ji zachránit,  
měsíc.“ Dobrá, dobrá, dobrá. protože milujeme stromy, 
A dnes jsem  Dobře. Dva, nebo tři dny  milujeme Zemi, 
měla interview stačí a dejte jim ty knihy. milujeme zvířata, 
s televizí (Dali jsme.)  a milujeme  
a dívka, která se mnou A řekněte jim o Supreme lidi na ní. Ano? 
dělala rozhovor, řekla: Master TV víc. Ne proto,  
„Ode dneška  (Ano.) Dobrá, dobře. že jsme závislí   
budu vegetariánkou.“ Bravo, bravo. Skvělé. na této krásné planetě, 
Přesně tak. Pomáhá stánek? ale protože jsme vděčni. 
A hodně lidí, které jsem  (Ano. Ano, je velmi dobrý.) Protože nás tato  
potkala, když si přečetli ty Dobrá,  planeta tak dlouho živila 
knihy, chtěli podpis. takže i když jsem sem přijela, a milovala  
Říkala jsem: „Budete   vy jste sem přijeli, a vše nám tak moc 
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všechny ty knihy, myslím. Je to úžasné, ano. veganem?“ 
Mistryně, včera jsme měli  (Ano.) Všude.  „Ano. Ano, paní. Ano, paní. 
interview s Hehersonem  Mohli bychom tady být Podepište se, prosím!“  
Alvarezem (Ano.) napořád a tisknout knihy. Jsou velmi roztomilí. 
a dali jsme mu Ano, taky si myslím! Jsou tady dobří lidé, 
jednu z vašich knih Myslím si, že dobří lidé. 
a on chtěl, abyste  kdybychom objeli Mexiko, Musíme dát  
otevřela veganskou restauraci  že bychom všechny převedli personálu  
v Manile. na vegetariánství. v Messe nebo kdekoli 
Řekl, že by Vám pomohl. Ano, proč ne. můžete, dejte taky, 
Ano, to je hodný člověk.  (Všichni to chtějí.) nejen hostům, 
On a jeho žena Ano, možná to uděláme,  jestli máme, ano? 
se stali vegany, jednu zemi v jedné době. Nebo až pojedete, 
stali se vegetariány, ano. (Ano.) pokud vám zbudou knihy,  
On je poradcem Ano, máme  nechte je v hotelích, ano? 
prezidenta asi 300 zemí Lidé si je vezmou 
o klimatické změně. ve světě, ano? později nebo je vezměte  
Dobrá, něco dál? Některé jsou velmi malé, s sebou na letiště a dejte je 
(Myslím, že to je vše.) jeden den se postaráme  lidem na letišti. 
Meditujte. (Ano. Dobrá.) o celou záležitost Jestli se to může, nevím. 
Jen meditujte, ano? a bude hotovo, ano? Nebo je nechejte v hotelu. 
Můžeme zhasnout Ve skutečnosti jsme spočítali Lidi si je vezmou. 
a meditovat společně. kolik jsme rozdali Nebo je nechte kdekoli 
Takže, děkujeme Vám  a dnes někteří  je dovoleno je nechat, 
mnohokrát, za váš čas navštívili školu, ano? 
tento večer.  univerzitu a pak  Chtěla jsem jich dát  
To je v pořádku. jsme to nemohli spočítat. vytisknout víc a víc, ale 
Přejeme Vám  Byli tak rychlí, vypadá to, že jich není dost. 
hodně radosti prostě celou hromadu. Dnes,  
a dobré zdraví. (Ano, to je moc dobře.) kolik tisíc? 
Děkujme Vám, Mistryně  Rozdali to jen  Včera to bylo asi 
mnohokrát. za jeden den. 4 000. Byly rychle pryč. 
Rádo se stalo!  Je velmi dobré dát  Dnes kolik? 
Prosím, teď meditujte. to studentům univerzit, Dnes, knihy, 
Teď získáte  protože mladí lidé poslali jsme 1 200 knih 
60 000 bodů, dvakrát tolik! snadno porozumí. do Cancúnu Messe. 
Dobrá, budeme meditovat,  Jsou otevření. Uvnitř, delegátům. 
lidi? Ano. Dobrá. Ano, a pak  Ano, dobrá. 
Ještě jednu věc: si přečtou Vaši novou knihu A letáků jsme rozdali, 
Buďte stále nezištní, „Z krize k míru.“ nevím. 
vždy bezpodmíneční. Myslím, že kdyby si všichni Vytiskli jsme jich, myslím,  
Ano? Nikdy nechtějte tu knihu přečetli, že by přešli, 28 000,  
z žádné situace profitovat. změnili by svá srdce. ale dnes nám došli. 
Pak získáte víc,  Pak jeďte domů,  Dobrá práce. 
než čekáte. Ano? vytiskněte tu knihu Naši zasvěcení 
Vždy buďte nezištní, a dejte ji lidem. chodili městem, 
vždy bezpodmíneční. Především, myslela jsem,  nemohli si odpočinout: 
To je způsob,  především lidi, kteří  každý chtěl jeden  
jak funguje  jsou ve vedoucích pozicích a pak stáli ve frontě.  
vesmír. Ano? by měli číst   Ano. 
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Je vám stejně  Ano? Pokud chcete,  
žehnáno, obzvlášť,  Nebuďte malí. aby vám slunce žehnalo, 
když ho nechcete urvat. Nebuďte žebráci. Ano? uvědomte si vlastnost slunce. 
Víte, co myslím? Protože  Stále dává  
Říkala jsem vám, že je vám  budete požehnaní. a nikdy vás o nic  
žehnáno stále, Je vám žehnáno stále, nežádá. Ano? 
dálkovým ovládáním, 24 hodin, 25 hodin. Ano?  Měsíc, hvězdy,  
sluncem, vším. Nikdy se nebojte, že  stromy, vzduch – 
I kdyby vám  nezískáte požehnání. Ano? nikdy nic nežádají. 
nebylo žehnáno, tak co? I kdybyste neviděli   Tímto způsobem  
Máte už  Mistra, pozvedneme naše vědomí 
Metodu Quan Yin. jste požehnaní, protože  a tak můžeme 
Žehnáte sami sobě. Ano?  Mistr ví, co děláte. požehnat ostatním, 
My jsme jedno. Jsme jedno. Ano? chceme-li být bezpodmíneční 
O nic nežebráme. Nesnažte se tlačit, a nezištní. Ano? 
Chápete? Vy jste jedno. nesnažte se stále Není žádné „Já“ jsem dala. 
Vy jste já. vystavovat Ano? Žádné „Já“ si vezmu. 
Co je mé, je vaše. před Mistryni, To je nejlepší. 
Už jsem vám to říkala,  abyste získali víc požehnání. Pokud stále chcete  
víte, co čekat. Mýlíte se. získat dokonce mé požehnání 
Ano? A mě znáte velmi  Tímto způsobem to  „spadnete,“ nízko. Ano?  
dobře. nezískáte. I kdyby ano,   Nízká úroveň. Jen to nechte  
Já nechci ne-Božskost. je to velmi málo ve srovnání být. Přirozeně, 
Očekávám, s tím, co byste dostali,  co je vaše, přijde. 
že budete perfektnost, kdybyste to nedělali. Co k vám přijde přirozeně,  
protože vím,  Víte? Kdybyste jen to si nechte. Ano? 
že jste perfektnost. dělali svoji práci.  Nesnažte se něco urvat. 
Chci kolem sebe Jsme tady všichni jen  Je to velmi nepohodlné 
jen Bohy. za jedním cílem, ano? pro člověka,  
Bohy ženy, Bohy muže, Abychom pomohli světu kterého se chcete zmocnit 
Bohy gaye, Bohy lesby,  a děláme práci společně. a je to špatné pro vás. 
velké Bohy, malé Bohy, Pokud se ale budete snažit  Ano? Velmi špatné. 
tlusté Bohy, hubené Bohy. získat jen něco pro sebe, Myslím jen, co se týče  
Je mi to jedno. pak je to již charakteru, to nemusím  
Musíte být Bozi. mimo tuto skupinu, ano? mluvit o duchovním  
Ano? (Ano.) Mimo naše zásady. požehnání nebo úrovni. Ano? 
Miluji všechny druhy Bohů,  Například,  Jen buďte přirození, buďte   
ale musí to být Bozi.  pokud máte  moudří, bezpodmíneční 
(Ano.) Dobrá. něco dělat, stále, 
Musíme pracovat společně. pak to prostě dělejte. jako slunce, měsíc,  
Jedete na čtyřech kolech. My jsme vznešení, jsme Bůh. nebe. Ano? 
Já to vždy říkám. Neděláme takové věci. Buďte velcí, buďte ohromní, 
Čtyři kola  Rozumíte mi? buďte bez hranic.  
musí jet společně Ne proto, že bych byla  Pak tím budete. 
stejným směrem. přísná, jen chci, abyste byli Ano? 
Kdyby chtělo jet  Bohem, kterým jste. Nežádejte mě, abych vám  
jedno kolo na jih,  Nechci, abyste byli  žehnala. Žehnejte sami sobě. 
a ostatní tři  takovým zlodějíčkem Žehnejte sami sobě všemi 
na sever, myslíte si, nebo žebrákem, ani  těmito kvalitami, 
že by to zvládli? (Ne.) Ne. o duchovní požehnání.  bezmeznou silou lásky. 
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Musíme být jako  
jeden systém. Ano? Jeden. 
Vy musíte dělat 
svoji práci, já svoji práci. 
Ano. Když máme čas,  
jsme takto spolu. 
Je to skvělé. 
Práce je různá, ano? 
Když pracujeme, 
musíme vykonat práci 
a později  
budeme odměněni. Ano? 
Nebo nebudeme odměněni. 
Kdo se stará? Ano?  
Musíte se probudit. 
Ano? Už není čas,  
hrát si na děti. 
Musíme teď dospět, 
být mužem, ženou, 
být zachránci   
planety, 
a pracovat společně se mnou, 
ne pracovat pro mne. Ano? 
Ne pracovat kvůli mně. 
Ne pracovat, protože  
mě chcete vidět nebo 
ode mne chcete požehnání. 
Ne, ne, nic z těchto  
nesmyslů. Chápete? Dobrá. 
My jsme se již narodili 
s požehnanou silou. 
Nemusíte žádat  
o nic víc. Ano? 
Jen meditujte, 
dělejte svoji vznešenou práci. 
To je pro vás velké  
požehnání, 
protože to znamená, 
že jste již dospělí. Ano?  
To znamená, že jste vznešení, 
jste svatí. 
Nežádáte žádnou  
odměnu. 
O co větší může být   
svatý? 
Myslím, o co je větší svatý 
ve srovnání s tím? 
Jak může být nějaký svatý 
větší než toto? 
Rozumíte mi? 

Tak si pogratulujte. 
Ano. A já 
vás budu milovat napořád.  
A kdykoli vás uvidím,  
řeknu: 
„Přijď sem, prosím. 
Přijď, přijď mě navštívit.“ 
Víte, co myslím? 
Ano, to dělám, ne? 
Pokud pracujete pro druhé 
bezpodmínečně. 
Moc vás miluji. 
Věřte tomu. 
I když vás nevidím, 
miluji vás 
a budete to cítit. Ano? 
Když mě ale budete chtít  
urvat a využívat jakékoli 
práce nebo postavení jen  
abyste získali moji pozornost 
nebo budete strkat nos  
do mých věcí nebo chtít mě  
sníst zaživa, nezískáte nic.  
Ano? Rozumíte? (Ano.) 
Buďte… (Bohem.) Bohem. 
Dobrá, teď 
zhasněte, 
budeme meditovat, ano? 
Děkujte za všechna  
požehnání, která máte. 
Miluji vás lidi. 
(My vás milujeme,Mistryně.) 


