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Mistryně, děkuji Vám. 
Před nedávnem jsem 
procházela těžkým obdobím. 
Protože jsme se museli  
náhle odstěhovat, můj otec 
velmi zeslábnul, i když to 
býval velmi silný muž. 
Trpěla jsem, protože 
jsem se musela stěhovat 
na neznámé místo a cítila 
jsem se velmi osamělá. 
Není to dlouho, 
když jsem meditovala, 
objala jste mě 
a ukázala jste mi obraz, 
kde Matka Marie 
objímá malého Ježíška. 
Cítila jsem z toho 
teplé objetí. 
Moc jsem měla 
ten obraz ráda 
a teď rozumím tomu, 
proč byl tento obraz 
namalován 
v západním světě. 
Můžeme tento obraz 
najít všude na západě 
v kostelích. 
Vy myslíte ve vašem snu? 
Matka Marie 
objímá malého Ježíška. 
Ve vašem snu? 
Během meditace. 
Od té doby 
naprosto zmizely 
mé pocity osamělosti. 
Taky mi je moc líto, 
co se včera stalo. 
Byla jsem skutečně šťastná. 
Ona byla velmi osamělá, 
a pak, během meditace 
jste přišla Vy a objala jste ji, 
jako Matka Marie 
objímala Ježíše, 
jako na obrázku. 
A od té doby 
je šťastná, 
a osamělost ji 
naprosto opustila. 
A říká: „Je mi moc líto, 

že včera jsem stála 
přede dveřmi.“ 
To je v pořádku. 
Můj manžel chtěl vidět 
Mistryni a miluje Mistryni. 
Její manžel nemohl přijet, 
protože je 
na vozíku. 
Říkal: „Och, 
moc mi Mistryně chybí.“ 
Když jsme se ptali, dostali 
jsme odpověď, že situace 
není pro něho vhodná. 
Zeptali se 
a přišla odpověď, 
že situace není pro 
něho vhodná. (To mě mrzí.) 
Ne, děkuji Vám. 
To je pro vás, 
že jste dobrá manželka. 
Pro něho. 
Její jméno je „Láska.“ 
Láska? (Ano.) 
Och, moc dobré jméno. 
Je dobré, 
že se k němu hezky chováte. 
S fyzickým tělem 
míváme někdy 
potíže, jako 
s autem, víte? 
Autu někdy 
upadne kolo 
nebo se něco pokazí, 
ale řidič je vždy 
v pořádku. 
Duch je v pořádku 
a vysvobozen. 
Jen to jen, že už předtím 
měl problémy.   
Takže, je to v pořádku, 
je to jen na tento život. 
Je mi líto, 
že nemohl přijet. 
Je velmi vděčný. 
Je Vám tak vděčný. 
Vy pláčete? 
Já ho znám. 
Oni jsou přátelé, 
bylo to velmi špatné, a on 
chtěl skutečně přijet. 

Ano, ano. 
Takže si jen půjčujete 
nějaké slzy od druhých. 
Řekněte mu, že ho moc 
miluji, za všech okolností. 
Pro mě je perfektní. 
Vždy. 
Děkuji, že jste 
vašemu manželovi 
tak dobrým přítelem. 
Nevím proč… 
Jste v pořádku? 
Potřebujete něco? 
Jste s nim stále 
šťastná? 
Šťastná? 
Řekla, že ano. 
Je to trochu těžká práce, že? 
Ne. (Ne.) (Ne?) 
Je stále šťastná. 
Tak moc ho milujete? 
Stále žijeme 
s vděčností. 
Jsou Vám stále vděčni. 
Ano. To je dobře, já vím, 
ale je s ním v srdci 
šťastná? 
Ano. (Ano.) 
Dobře. To je důležité. 
Láska je důležitá. 
Fyzické tělo je 
někdy v pořádku, 
někdy není v pořádku. 
Děkuji Vám. 
Dobrá. Vy jste sem přijela. 
Vždy, když se nebude 
váš manžel dobře cítit, 
ať sní jeden bonbón. 
Ano, dejte si je do tašky. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. Miluji vás. 
Jste tak dobré děvče. 
Musí to pro vás být 
těžké období, 
vidět ho tak. 
Ne proto, že je to těžká 
práce, je jí líto, 
že on se nemůže 
snadno pohybovat. 
Říkal mi, 
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že je to taky vůle Boha, 
že sem nemohl přijet 
a že ho Mistryně miluje. 
To je to, co přesně – 
tak smutné je to tentokrát, 
protože nemohl přijet. 
Ona to cítí. (Ano.) 
Nedělejte si starosti. 
Alespoň jeden z vás 
mohl přijet. 
Její manžel jí řekl, 
že když nemůže jet, že je 
to taky vůle Boha. (Ano.) 
„Já stejně Mistryni miluji.“ 
Vy jste jedno. 
Vy a váš manžel jste jedno, 
takže když jste vy přijela, 
je to, jako by přijel on. 
A možná, že je to 
cena, kterou musel zaplatit, 
za to, aby byl v tomto 
životě zasvěcen. 
Král Mája 
chce vždy, abychom 
něčím zaplatili, 
v tomto světě, 
za vše, co máme. 
Takže musíme zaplatit 
nějakou cenu. (Ano.) 
Já taky platím, 
jinými způsoby. 
Platím každý den. 
Fyzické tělo 
není někdy 
tím nejhorším. 
Když nejsme fyzicky 
úplní, není to 
dokonce to nejhorší. 
Pokud nejsme úplní 
v naší mentální oblasti 
a v našem porozumění 
Pravdě, 
je to dokonce horší. 
Vy dva jste alespoň 
spolu a jste šťastní. 
Někdy má 
žena manžela hezkého, 
„perfektního“, silného, 
ale není dobrý. 
Ano. 

A nejsou spolu šťastní. 
Štěstí je důležité, 
v manželství. 
Ano, měla byste být 
šťastná. Máte štěstí. 
Vy jste vždy jedno, 
ano? 
Když se vezmete, 
jste jedno. 
Co? 
Je to díky Mistryni. 
Předtím ne? 
On pracuje velmi těžce 
celý den pro centrum, 
každý den. 
Myslím, že Mistryni miluje, 
víc, než já miluji Mistryni. 
Můj manžel Vás miluje 
víc než já. 
Dělá hodně práce 
pro centrum. 
Dobrá. Nemyslím si, 
že mě miluje víc, než vy. 
Je to jen jiné. 
Ne, já myslím, 
že její manžel Vás miluje 
víc než ona. 
Ne, ne, to není pravda. 
Čím to změříte? 
Použijete hrneček? 
Jeho hrneček je větší, 
než váš hrneček? 
To není pravda. 
Je to jen jiné. 
Ona to tak cítí? 
Jen jsem si to myslela, 
bez pochybností. 
Vždy jsem si to 
myslela. 
Mýlíte se. 
Dobrá. Kdo dále? 
Byla jsem zasvěcená  
před třemi měsíci. 
Je mi velkou ctí, 
se tady s Vámi setkat. 
Moje švagrová 
má rakovinu tlustého střeva. 
Chystá se na zasvěcení 
v září. 
Dodržuje veganskou stravu. 

Když jsem jí řekla, 
že Vás sem jedu 
navštívit, 
řekla: „Nemohu jet, 
když mi ale přivezeš 
nějaké bonbóny, 
ráda bych je měla, 
a vyléčila se.“ 
Byla zasvěcená 
před třemi měsíci. 
Její švagrová 
má rakovinu tlustého střeva 
a v září 
se chystá 
na zasvěcení. 
Říkala 
švagrové: 
„Pojedu na setkání 
a uvidím Mistryni,“ 
a švagrová pak řekla: 
„Prosím, dones mi 
nějaké jídlo, 
abych ho mohla sníst 
abych se uzdravila.“ 
Ano, 
je jich tam hodně! 
Když pojedete domů, 
vezměte domů nějaké, 
ano? Nemohu tam sedět 
a dávat vám je jednomu 
po druhém. Nemám dost 
pro všechny. 
Můj manžel se mnou 
jí veganskou stravu, 
ale nemůže získat zasvěcení 
kvůli jeho věku, 
protože nám bylo řečeno, 
že osoba přes 65 let 
nemůže dostat zasvěcení. 
Bylo mu tentokrát 
tak líto, že 
nemohl přijet. 
Její manžel 
je taky veganem, ale 
nemůže být zasvěcen. 
Je mu přes 65 let. 
Jak dlouho je veganem? 
Začal, když já jsem 
získala zasvěcení. 
Je to asi 5 měsíců. 
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Pět měsíců. 
Jen pět měsíců je veganem? 
(Ano.) 
A kolik je mu let? 
Kolik je mu let? 
Jí. Jemu. (Mně je 60.) 
Vám je 60. 
A vašemu manželovi? 
Mému manželovi je 70. 
Jí je 60, manželovi 70. 
Och! 
Může dostat 
Pohodlnou metodu. 
Bude dál se mnou 
veganem 
a praktikuje 
Pohodlnou metodu 
poctivě. 
Mistryně řekla, 
že stačí 
Pohodlná metoda. Ano. 
Ona říkala, že je manžel 
úplným veganem 
a dělá teď 
Pohodlnou metodu. 
Měl si jí vzít 
dříve 
a pak mohl přijít. 
Chtěl, abych Vám řekla, 
že Vás miluje, 
i když nemůže přijet. 
Její manžel řekl: 
„Miluji Vás,“ 
i když 
nemohl přijet. 
Och. Dobrá, to je velmi 
dobré. Je mi líto, 
je „příliš mladý.“ 
Další. Ano. 
Tady. Ona vyhrála… (Ano.) 
Och, promiňte. 
Nedělejte si starosti, lásko, 
jen žertuji, možná později. 
Nebojte se. 
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