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Co jste tedy dělali 
celou tu dobu? 
Meditovali. (Meditovali?) 
Ano. Dívali jsme se na video, 
Supreme Master TV. 
Takže jste viděli 
prezidenta? (Ano.) 
Dobře, líbil se vám? 
(Ano.) 
Říkal, že je starý. 
Nevím, jak starý. 
Vy lidi jste v pořádku?(Ano.) 
Je něco, co pro vás 
mohu udělat? 
Ne. 
Zůstaňte lidi tady, ano? 
Já jdu nahoru, zkontrolovat, 
jestli ještě všichni žijí, 
pak se vrátím. 
Půjdu nahoru a vrátím se. 
Nha Trang? 
Jsou zde dvě 
největší skupiny, 
aulacká 
(vietnamská) skupina 
a čínská skupina. 
Tyto dvě skupiny 
moc pláčou. 
Pokaždé, když přijedete, 
je to, jako byste se vrátili 
k životu po smrti. 
Dobrá, dívejte se, dokud 
nebudete spokojeni, ano? 
Jen pozdravím a tak. 
Říkala jsem, že jsou 
tady dvě skupiny kamarádů, 
Aulačané (Vietnamci) 
a Číňané. 
Pokaždé, když sem přijedou, 
je to, jako by se zrovna 
vrátili k životu 
po smrti – zmrtvýchvstání. 
Buď hodně pláčou 
nebo dělají mnoho hluku, 
obojí je stejné. 
Proto jsem jim řekla: 
„Dobrá, dobře se dívejte.“ 
Dobrá, meditujte. 
Meditujte, ano? 
Ano. 

A já se pak vrátím 
a povíme si něco velkého. 
Vrátím se 
a řeknu vám něco velkého, 
co ode mne očekáváte, 
jako například, 
jak se stát Buddhou 
a vrátit se do 
Království Boha 
a „Buďte veganem, 
žijte ekologicky 
(zachraňte planetu!) 
tím, zachráníme planetu!“ 
Něco takového. 
Dobrá. Dobrá, dobrá! Ano? 
Pokud nechcete 
něco urgentního, 
než zemřete? (Ne.) 
Všechno je v pořádku?(Ano.) 
Dnes je sobota, ano? 
(Ano.) 
Něco velkého 
všude pořádají, že? 
Chtějí vyjádřit 
mírový 
hlas, ano? (Ano.) 
Chtějí, aby byl jejich 
mírový hlas slyšet 
v různých zemích. 
To je taky dobré. Dobré. 
Ano, možná 
byste měli dělat to, 
místo, abyste tady seděli. 
Možná bych měla jít ven  
a taky použít 
nějaký velký tlampač. 
Dobrá, nedělejte si starosti. 
Jestli se strachujete, pak jděte 
ven s maskou nebo něčím, 
jestli nějakou můžete koupit. 
Je něco, 
co si můžete koupit 
proti jedům? 
Plynovou masku? 
Masku. Mají jich na internetu 
několik. 
Mají je 
na internetu? (Ano.) 
Prodávají plynové masky? 
Ano, asi za 250 dolarů 

nebo za 300 dolarů masku. 
Skutečně? 
Kde jste to našla? 
Můj přítel 
to hledal, ale ve skutečnosti 
jsme si je 
ještě nekoupili. 
Nekoupili jste si je? 
Měli by jich vyrábět víc. 
Nežertuji. 
Ano, myslím společnosti, 
kdokoli, měli 
by vyrábět víc těchto 
„plynových masek“. 
Měli byste mít tyto masky 
proti jedovatým plynům. 
Ano? (Ano.) Dobrá. Jen 
pro případ, že byste přežili. 
Nevím, 
způsobem, jakým meditujete, 
nebudete vědět, 
jestli jste odešli do Nebe. 
Jen tam budete sedět 
a odejdete, jako obvykle, 
víte? Můžete 
přemýšlet o podnikání, 
stejně, jako obvykle. 
„Dobrá, je čas odejít? 
Dobrá!“ 
A andělé přijdou a 
řeknou vám, že je čas odejít, 
protože je 
na této planetě 
příliš jedovatého plynu. 
„Je čas odejít, ano? 
Opravdu? Myslíte jít 
na oběd nebo…?“ 
Napůl budete spát a napůl… 
„Už je čas oběda!“ 
„Nebo je přestávka? 
Přestávka, ano? 
Já jdu! 
Já jdu.“ 
A pak vám mohou andělé 
říct: „Ne, ne, ne, ne! 
To není oběd! 
Není přestávka! 
Je čas odejít! 
Odejít! Víte, odejít! 
A vy řeknete: 
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„Nevadí, 
já už jsem stejně odešel. 
Každý den odcházím.“ 
Ano, pro vás to bude 
pravděpodobně velmi rychlé 
a bezbolestné, jako obvykle. 
Když meditujete 
a jen odejdete. 
Buď odejdete na tu stranu 
nebo tamtu stranu, dozadu 
nebo dopředu, vlevo, vpravo 
nebo nahoru. To už je jedno, 
je to stejné, ano? 
Jen odejít, jen odejít. 
Jakýmkoli směrem, 
ano? Ano. Dobrá. 
Můžete se zeptat: 
„Mohu si s sebou vzít 
mobilní telefon?“ 
„Ne, ne, nemůžete, netřeba. 
Máme tam nahoře 
telepatii. 
„To je to, co potřebuji. 
Pak nebudu muset platit 
složenky za telefon,“ ano. 
„Mistryně říká, že potřebuje 
někoho s telepatií. 
Je to otázka času.“ 
A pak, „Dobrá, ale 
mám nějaké peníze 
pro případ… 
Mohu pro nás nějaké vzít? 
Pro případ, víte, 
koupit si nějaké bonbóny 
nebo něco.“ 
„Ne, nemůžete si je vzít.“ 
„Co nějaké zlato?“ 
„Ne, už máme nahoře 
hodně chodníků. 
Není potřeba.“ 
„Co tak 
SM nebeské šperky, 
mohu si je vzít s sebou?“ 
Co dále byste si chtěli 
vzít s sebou, 
kdybyste odcházeli? 
Mohli bychom si vzít Vás? 
Mě si vzít, ano. (Ano, ano.) 
Já tam budu stále. 
„Já“ jsem jen jedna, 

nemusíte si mne brát 
s sebou – já budu brát vás. 
Ponesu – 
ponesu nebo potlačím. 
Říkala jsem vám: 
„Nejezte příliš,“ že? 
(Příliš těžcí.) 
Ano, byli byste příliš těžcí, 
jak bych vás unesla? 
Naštěstí většina z vás 
jste vegetariáni 
a trochu jste 
něco zhubli. 
Dříve, nevím, třikrát, 
čtyřikrát moje velikost. 
Dobrá, lidi. Ano, trochu 
jste se probudili. (Ano.) 
To je dobře, já taky. 
Dobrá, teď 
budeme trochu meditovat. 
Oni se nahoře smějí! 
Tlumočení je příliš pomalé. 
Lepší, než nic.  
Vzpomínáte na Havaji? 
Jelikož máme různé 
národnosti (Ano.) 
a oni tlumočili 
různě, 
protože někdo musel 
tlumočit do angličtiny 
a pak z angličtiny překládali 
možná do čínštiny 
a čínštinu překládali 
do dalších jazyků, víte? 
Zažili jsme tam vlny 
smíchu, vzpomínáte? – 
nejdřív Aulačané 
(Vietnamci) 
a pak anglicky mluvící 
a Číňané 
a Japonci 
a Němci 
a Korejci atd. 
Naše skupina je legrační. 
Hodně se smějeme, 
dokonce i smrti. Dobrá, 
mám ale, lidi, obavy. 
Bojím se o lidi. 
Ale nevadí, 
cokoli, pokud si 

toto zvolí, 
nechte to být. 
Nemůžeme lidi zadržet 
od toho, aby si zvolili 
co si chtějí zvolit, že? 
Věc se má ale tak, že 
předtím, než jsme sem přišli, 
věděli jsme, co chceme 
a když jsme sem přišli, 
nějak jsme zaslepení, 
minulostí, DNA, 
společenskými vlivy, 
přáteli, 
situacemi, ano, 
a taky našimi slabostmi, 
které jsme si cestou 
z Nebe posbírali, 
než jsme sem přišli. 
a někdy vás pak 
slabé stránky 
přemůžou, víte? 
Zdolají vaši sílu 
a pak děláte mnoho 
špatných věcí nebo věci, 
které nejsou žádoucí 
a pak se dostanete ještě níž 
a pak vás to bude 
stále potlačovat. 
Proto potřebujete 
v tomto světě mistra. 
Potřebujete někoho, 
kdo vám může pomoci 
v dobách, kdy máte potíže, 
protože když máte potíže, 
nevzpomínáte si, 
kdo jste. 
Nemůžete se ani 
sami zvednout. 
Vaše duše, vaše znalosti 
byly potlačeny 
a uzamčeny a zakryty 
a byly vám odebrány, 
že ani nevíte, 
odkud jste přišli 
a zapomněli jste na váš slib, 
co jste přísahali, 
než jste přišli. 
To jsou triky máji: 
nechají vás, abyste sem přišli, 
ale když sem přijdete, 
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jste ovládáni, 
pod jejich vlivem. 
To je dohoda, víte? 
Nemůžete sem jen přijít, 
volní a šťastní jako  
jste byli v Nebi. 
Musíte zaplatit cenu, 
abyste tady byli. Dokonce 
abyste vykonali vaši 
práci nebo abyste duchovně 
rostli nebo někomu 
pomohli duchovně růst, 
musíte zaplatit cenu. 
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