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Zdravím, lidi! 
Zdravím! Jak se máte? 
(Dobře.) Vidím vás! 
Vidím vaše 
krásné tváře! 
Vedete si dobře, 
to vidím. (Ano.) 
(Co Vy?) Ano, 
mám se dobře, jsem šťastná. 
Život nemůže být lepší. 
Nic pro nás nemůže být 
špatné – vše je dobré 
pro praktikující 
Světla Boha. 
Co váš život? 
(Skvělé, děkujeme Vám.) 
Skvělé! To ráda slyším. 
Mimochodem, speciálně 
bych chtěla pozdravit ty, 
kteří jsou naladěni 
v centrech. Máme jich 
mnohem víc, myslím ale, 
že je špatný čas, že se 
nemohou všichni naladit. 
Víte, 
že jsou různé časové zóny. 
Proto se může 
naladit jen polovina z nich. 
Například, ahoj! 
Speciální pozdravy, 
speciální lásku, speciální 
objetí, speciální požehnání 
do (Jižní) Koreje, Busanu – 
to je nové centrum – 
a v (Jižní) Koreji, Daegu. 
V (Jižní) Koreji, Gwangju. 
V (Jižní) Koreji, Soulu. 
V (Jižní) Koreji, Jeju, 
Jeonju. 
V (Jižní) Koreji, Yongdong 
a Formóza (Taiwan). 
Tai Dong; 
Formosa, Chia Yi. 
Dobrá, Čína, Hongkong, 
Čína, Macau. 
Mnohá z Číny nebo Formosy 
se nemohou připojit. 
Myslím, že to není jejich čas. 
A Au Lac, (Vietnam), 
Nepal, Katmandu;  

Kanada, Toronto. (Haló!) 
A speciálně vaši 
krajani, 
Kanada, Vancouver. 
Mexico, Texcoco, 
Mexico, Monterrey, 
Mexico, Jalapa. 
USA, Arizona. 
Toto je USA: New Jersey, 
California, San Diego, 
San Francisco, San Jose, 
Florida – Orlando 1, 
Orlando 2, 
Massachusetts, Boston.  
New York… 
New York, New York, 
Apple, Big Apple. 
USA, Ohio, Oklahoma,  
Texas – Houston, Dallas. 
To je vše. 
Teď je to Německo… 
To je Evropa: 
Německo, Berlín. 
Německo, Düsseldorf. 
Irsko, Dublin. 
Francie, Paříž. 
To je pro teď vše. 
Příště uslyšíte 
někoho dalšího – 
některá další centra, 
která mohou být ve stejné 
časové zóně, jako my. 
Dobrá! 
Je velmi milé vidět vaše 
tváře. Tady vás 
hodně zvětšili, takže 
vás mohu vidět všechny. 
Ahoj, ahoj, ahoj! Všichni! 
(Ahoj) Vypadá to, že je 
vaše centrum velmi velké! 
Jak se daří? 
(Dobře.) (Dobře!) 
Je milé vás všechny vidět. 
Vidíte mě dobře? 
(Ano.) Dobře, dobře! 
Jaká je to technika! Budeme 
na tom dokonce lépe. 
Bude to lepší, než říci „ahoj“! 
Ano, vidím, že máváte. 
Máte tedy nějaký problém, 

s kterým vám mohu pomoci? 
Dobrá, Mistryně, 
máme několik otázek. 
Jistě! To je skvělé. 
Většina z nich 
jsou od nově zasvěcených. 
Já teď přečtu 
první z nich. (Ano.) 
Drahá Mistryně, 
mám potíže 
s meditací na Zvuk. 
Někdy neslyším 
vnitřní Zvuk. 
Můžete mi říct, 
co mohu dělat? 
Děkuji, Mistryně, 
miluji Vás. 
Já vás taky miluji. 
Taky vás miluji. 
Možná se poraďte 
s dávno zasvěcenými, 
jestli to děláte 
správně. 
Nebo někdy, víte, 
musíte asi 20 minut 
přeříkávat Svatá jména 
před tím, než budete 
dělat Quan Yin, 
meditaci na Zvuk. 
A taky nesmíte 
následovat Zvuk, 
a jen se soustřeďte 
na Oko moudrosti, 
a nebloumejte kolem – 
myslím ve vaší mysli – 
protože 
když se touláte, 
Zvuk zmizí. 
Zvuk nezmizí, 
jen odejde 
někam jinam. 
Takže musíme  
víc praktikovat. 
Neztrácejte trpělivost 
a srdce. 
Všichni se musí 
naučit chodit, 
než budou moct běhat. 
Dostanete se tam, 
nebojte se! 
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Všichni jsme 
tím prošli, ano? 
A někdy pochybujeme, 
jestli ho slyšíme nebo ne, 
nebo je-li to vnější zvuk 
nebo je to vnitřní Zvuk? 
„Je to skutečně mé srdce 
nebo je to něco jiného?“ 
Víte, 
různé věci 
nám přichází na mysl. 
Nedopusťte, aby vám 
to vše dělalo starosti. 
Vy už jste tam 
a jdete ke Světlu, 
ano? 
Drahá Mistryně, 
tato je podobná: 
Mám potíže 
soustředit se, 
když medituji. 
Prosím, řekněte mi, jak 
mohu zlepšit svoji meditaci. 
Zlepšujeme se praxí. 
Většina dětí, 
když se narodí, 
leží bezmocně. 
A vy jste nový, proto 
tolik nespěchejte 
a netlačte 
tolik na sebe. 
Protože, pokud se neuvolníte, 
bude ještě těžší 
se soustředit. 
Bude tedy lepší, 
když to necháte být. 
Jen si sedněte, uvolněte se 
a přeříkávejte 
Svatá jména, kdykoli 
si jen vzpomenete, vždy, 
když si vzpomenete 
a soustřeďte se 
na oko moudrosti 
a pak půjdou 
věci samy, ano? 
Světlo vždy nepřijde novým 
praktikujícím, dokonce 
starým praktikujícím, 
protože nemáme vždy 
schopnost 

ani fyzickou kondici 
se koncentrovat. 
To se stává všem, proto 
si nedělejte starosti, ano? 
Jen pokračujte, 
choďte na skupinové 
meditace, uvolněte se 
a snažte se, jak můžete 
při meditacích doma. 
Dělejte, co můžete, 
to je vše! 
Žádný neklid, 
žádná očekávání, 
netlačte na sebe, 
protože Bůh časem přijde, 
Bůh je uvolnění, 
láska a přirozenost. 
Hodně přemýšlíme 
o mnoha dalších věcech a 
naše mysl nemůže odpočívat 
a to je ten důvod, 
proč musíme praktikovat 
každý den, abychom dosáhli 
perfektního stavu klidu, 
samádhi. 
Pokud to zvládneme přes 
noc, dostaneme zasvěcení, 
pak nepotřebujeme 
nic dalšího. 
Víte, co myslím? 
Miluji vás a přeji vám 
brzký úspěch. 
Drahá Mistryně, 
jak si mám stále 
udržet pocit, že jsem 
jedno se všemi bytostmi? 
To je dost těžké, 
ale ne nemožné. 
Časem, praxí, 
věci přijdou  
přirozeně, ano? 
Ani to nemusíme 
cítit stále, 
protože se musíme 
stále starat o různé 
světské věci 
v tomto světě, 
takže buďte přirozený, 
buďte sám sebou, užívejte si 
meditace stranou 

a dělejte svoji práci 
ve světě. 
Děkuji Vám. 
Další otázka. 
Drahá Mistryně, vím, že 
naše fyzické tělo obsahuje 
stejný základní materiál, 
jako jsou atomy, molekuly 
atd., 
ale Mistryně, 
z čeho je stvořena naše duše? 
Je ze stejného materiálu, 
jako naše tělo? 
Ano, je, je. 
Vše je stvořeno 
ze stejné substance. 
Jen stupeň 
„zhuštění“ 
je jiný, ano? 
Takže je to těžké, ano? 
Díváte se na vodu 
a kostky ledu: 
jsou stejné 
nebo jsou jiné? 
Jsou jiné, ano? 
Kostky ledu 
ve vašem mrazáku 
vypadají 
jinak, než voda 
nebo je to stejné? 
Jiné a stejné. 
Jiné a stejné, ano. 
Tak to je. 
Jsou jiné, 
jejich fyzické zhmotnění 
Světla je jiné 
ze samotného čistého Světla, 
ale je to nicméně 
stejná substance 
a to je ten problém 
s námi: 
nemůžeme se ztratit, 
jako kostka ledu, 
abychom se ztotožnili 
s tekoucí vodou. 
Když ji ale slunce rozpustí, 
víme, ano? 
V meditaci 
Světlo rozpustí 
vaši existenci, jako 
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kondenzované zhmotnění  
proměnlivého Světla, 
nádherné substance 
Boha. 
Pak budete vědět, 
že nejsme tělo. 
Ano? 
To je záměrem meditace. 
Poznáte své 
velké Já. 
To byla poslední otázka. 
Vše ostatní je 
víc vyjádření… 
Dobrá, ať mluví! 
Kdo chce mluvit. 
Ahoj, Mistryně. Jak se máte? 
Ahoj, dítě, Julie. 
Dobrá, Mistryně, 
tolik Vás miluji! 
Chybíte mi! 
Taky vás miluji. 
Každý den mi chybíte. 
Kdykoli si na Vás vzpomenu, 
jen…začnu slzet. 
To je dobré! 
To jsou slzy lásky, 
to je dobré. 
Bude vás to držet 
víc v požehnání 
při duchovním růstu, 
dokud se vaše touha 
nespojí v jedno 
se silou Mistra. 
To je záměr. 
Moc Vám děkuji, 
Mistryně. (Velmi dobře.) 
Za vše, co jste 
pro mne udělala, 
jsem skutečně vděčná. 
Moc vám děkuji. 
Není zač. 
Díky Bohu za vás 
a cením si vašeho 
úspěchu a vaší víry. 
Děkuji Vám 
Děkuji i vám. 
To jsou naše problémy, 
Mistryně. 
Ne, to je v pořádku. 
Mám stejný problém. 

Taky mi, lidi, chybíte. 
Rozdíl mezi námi 
je jen, 
že já nejsem tak horlivá 
a tak zoufale vás netoužím 
vidět a nic takového, 
přestože mi taky 
chybíte, já vím, 
že jsme spojeni (Ano.) 
a je to velmi jasné. 
Nicméně, 
je to pro vás dobré. 
Když toužíte po tom, 
vidět Mistryni, 
tělesnou podobu 
Mistra, je to dobré 
pro váš duchovní růst. 
Někdy musí být 
Mistr pryč, 
abyste toužili 
po sjednocení, 
protože to je symbol 
jednoty 
s vaším vlastním Já, 
s celým 
vesmírným Já, ano? 
Co další? 
Někdo další? 
Nějaký drahoušek? 
Ano, Mistryně, 
máme ještě jednoho. 
Ano. Ne! Ještě další,  
nebojte! (Dobrá.) 
Máme na vás čas. 
Dnes je váš den. 
Toto je 
Aulacky (Vietnamsky). 
Drahá Mistryně, 
prosím, dovolte mi mluvit 
Aulacky (Vietnamsky). 
(Dobrá.) Drahá Mistryně, 
Četl jsem 
vaše učení 
a byla tam jedna část, 
kde se říká: „Aby mohl 
učit cítící bytosti, 
musela se přirozenost 
Buddhy reinkarnovat.“ 
Rád bych se Vás zeptal, 
pokud cítící bytosti 

vytvořily v tomto 
životě hodně hříchů, 
půjde jejich přirozenost 
Buddhy do pekla, 
aby sklidily trest 
za toto bytí? 
Prosím, pomozte mi 
porozumět. 
Přirozenost Buddhy 
toho člověka 
musí jít do pekla 
znovu na trénink. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá, proto musíme 
duchovně praktikovat, 
aby naše hříchy zmizely. 
Duchovní praktikující 
nemusí jít do pekla 
na přeškolení. (Ano.) 
To proto, že hříchy 
nepochází od nás, 
ale spíš 
z nahromaděných zkušeností 
po mnoho životů, 
a teď, jak cirkulují, 
přehrávají se znovu, 
jako v rádiu. (Ano.) 
Nahrávají se a přehrávají se, 
jako v přístroji, 
jako v magnetofonu. 
A když to nahrajeme, 
pokud to nesmažeme, 
když ho zapneme, 
přehrává zvuky, 
příběhy a představy, 
které byly dříve nahrány. 
Proto teď, během zasvěcení, 
jsou tyto nahrávky 
vymazány. (Ano.) Jen ty, 
které musí být vymazány 
jsou vymazány, 
a něco je ponecháno pro 
pozdější postupné vymazání. 
Jinými slovy, musíme si 
nějaké z nich ponechat 
pro naši práci zde 
ve světském světě. (Ano.) 
Když pak budeme pracovat, 
budeme postupně odstraňovat 
co zůstalo. 
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Dodržujeme pravidla 
a nebudeme dál 
pravidla porušovat, 
jako v minulosti. 
Proto nemáme nově 
vytvořenou špatnou karmu. 
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