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Ahoj, Mistryně.(Ahoj!) 
Když jsem předtím 
meditoval…myslím, měl 
jsem nádherné zážitky, 
a cítím se skutečně 
dobře a skvěle. 
Ale… ve skutečnosti 
nemám žádné otázky, 
ale když nyní medituji, 
nic si nepamatuji, ale 
když přijdu zpět, cítím 
se uvnitř velmi dobře. 
Cítíte se dobře, nebo ne? 
Ano, cítím se uvnitř 
skutečně skvěle. 
Ale zapomněl jste. 
Zapomněl jsem vše. 
Co jste viděl? 
Ano. 
To není špatné. 
To znamená, že 
jste se zlepšil. 
Šel jste trochu výše 
než mysl, 
takže si to mysl 
nepamatuje. 
Dobrá? (Dobře, OK.) 
Někdy si 
to pamatujete. 
Někdy není mysl 
schopná pro vás 
toto všechno nahrát. 
Ale cítíte se stále lépe 
a lépe? 
Ano, cítím, ano. 
To znamená, že postupujete. 
Děkuji Vám. 
Musíme nechat jít 
všechny vize, abychom 
byli nesobečtí, bez ega. 
Jednu po druhé opustíme 
všechny tyto úrovně 
lstivého ega, abychom 
byli jedno s tímto, 
to jsou všechny věci. 
Být jedno se všemi věcmi, 
musíte ztratit sami sebe. 
Tudíž nemáte nikoho, 
kdo by tam seděl 
a viděl vize, jen 

když je to 
skutečně potřeba. 
Ale to není to, 
to není to. 
Musíte 
pokračovat. 
Co chce ona říct, 
je, že když 
medituje, 
mozek jí nemůže dát 
vysvětlení toho, 
co vidí. 
Ve vizích. 
I když jsme všichni 
stejní, některé naše mozky, 
mozky, individuálně, 
nejsou stejné. 
Proto se někteří lidé 
například rychle učí, 
někteří se učí pomalu. 
A tak je to stejné 
s duchovní pamětí. 
Někdy je mozek 
schopný se dostat 
trochu dále do 
duchovního království, 
aby nahrál vizi 
a vzal ji zpět. 
Někdy mozek schopen není. 
Ale to neznamená, 
že nemáte vizi. 
Každý, kdo je 
zasvěcený do této 
Metody Quan Yin, 
má světlo, má zvuk. 
Proto se někdy vzbudíte 
uprostřed noci 
nebo vás manžel 
kopne, 
najednou se vzbudíte 
v místnosti plné světla. 
A to trvá minutu, 
nebo tak, a pak víte, 
že jste někde byli. 
Ale nevěděli jste to! 
A kdybyste nebyli 
probuzeni vaším 
manželem nebo synem, 
nebo jakýmkoli hlukem 
v té době, 

nevěděli byste, 
že jste byli ve světle. 
Rozumíte? 
Někdy se vzbudíte … 
och, není to 
jenom ve světle, 
vzbudíte se s pocitem, 
že vibrace Quan Yin 
tam jsou stále, 
jako byste odněkud 
sestoupili. 
Nebo někdy cítíte, 
že jste shozeni, 
rychle, 
a škubne to s vámi, 
a vás to probudí. 
To je vnitřní vize 
a vnitřní zkušenosti, 
které pro vás nemůže 
vždy mysl zaznamenat. 
Nebo to zaznamenala, 
ale když jste se vzbudili, 
jste zaneprázdněni. 
Nepřemýšlíte dále 
o duchovních věcech. 
Musíte dělat 
tisíce věcí 
v domě 
a vidíte tisíce lidí 
mimo domov. 
Váš byznys 
a vaše děti, váš 
manžel, vaše matka, 
vaše tchýně, 
blablabla … 
Každý vyžaduje vaši 
pozornost, takže ani 
nemůžete mít čas, 
užít si, co je nahráno. 
Jako když máte doma CD 
přehrávač, ale nemáte 
čas si ho pustit, 
potom ty písně 
nemůžete slyšet. 
Ale nicméně 
vidíte-li, že se váš život 
stále zlepšuje, 
vaše láska se rozšiřuje, 
vaše štěstí je každým 
dnem větší a větší, 
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to je duchovní 
ovoce. 
Potom víte jistě, 
že každou noc 
cestujete s Mistrem 
do vyšší dimenze, 
ať si to 
pamatujete nebo ne. 
Nebo jak jinak se 
mění vaše osobnost? 
Jak narostla vaše 
láska do takové míry? 
Jak se zvětšovala vaše 
moudrost den ode dne? 
Znamená to, že 
jste-li trochu 
mimo mysl 
a zapomínáte jako já, 
trvá vám déle 
se naučit meditovat? 
Jste-li trochu 
roztržitá nebo trochu 
zapomínáte 
jako já. 
Trvá mi déle 
se učit, protože 
jsem trochu zmatená. 
V době, kdy vidíte, 
je váš mozek, 
vaše pozornost vzhůru. 
Tehdy to vidíte. 
A když to nevidíte, 
znamená to, 
že jste v hlubokém 
spánku nebo samádhi, 
potom přijdete zpět, 
nepamatujete si to. 
Takže vidíte-li to 
teď a znovu, 
vězte, že to jistě 
vidíte každý den. 
I když někdy 
během spánku. 
Většinou vidíte 
vize a jdete 
s Mistrem během 
spánku do vyšší úrovně, 
jak už jsem se 
o tom zmínila. 
Protože během dne, 

i když se 
snažíte meditovat, 
polovinu času spíte, 
nebo dvě třetiny toho, 
nebo z jedné třetiny myslíte 
na všechny jiné věci 
kromě Mistra nebo Boha 
nebo Svatých Jmen. 
A proto si dokonce 
během meditace 
mnoho z nás myslí, 
že nevidí světlo, 
i když světlo přišlo, 
protože vaše pozornost 
není 100% koncentrovaná. 
Ale potom během noci, 
když spíte, 
vaše mysl, 
tvořivý mozek odpočívá, 
a tak vám může Mistr 
pomoci rychleji. 
Mám další otázku, 
která se týká mozku. 
Studuji na univerzitě. 
Je možné, že 
všechny informace, 
které získávám 
během studií, 
překážejí duchovní praxi? 
Někdy ano. 
Přílišný vývoj 
intelektuální síly 
si někdy vyžádá oběť 
na duchovním vývoji. 
Ale to neznamená, 
že nemůžete jít. 
Budete mít větší 
prospěch v noci, 
když spíte, 
větší, než když 
meditujete. 
Ale říkala jsem vám 
mnohokrát, jistý znak 
duchovního vývoje je, 
že se váš život 
mění každý den. 
Zažíváte zázraky. 
Zažíváte pomoc 
v době potíží. 
V době nouze 

cítíte, že tam 
někdo je. 
Někdo skutečně vidí, 
že tam Mistr je, 
někdo cítí, 
že je tam Mistr. 
Nicméně tam 
Mistr je. 
Nebo se váš život stále 
mění k lepšímu, 
lepšímu a lepšímu. 
Jste více milující, 
tolerantnější, moudřejší, 
více rozumíte. 
To je jistý znak 
duchovního pokroku. 
To je jistý znak, 
že vidíte světlo 
někde ve spánku, 
nebo jste-li v samádhi. 
Když se vrátíte zpět, 
zapomenete. 
Kdybyste viděli 
světlo v Nebi, viděli 
byste Otce v Nebi, 
a přišli byste zpět 
znovu jako všivá osoba, 
kdo by to chtěl? 
I když zapomeneme 
na vizi, stejně jsme se 
změnili k lepšímu životu, 
to je prospěch, 
to je, co chceme. 
Stáváme se svatými, 
zatímco žijeme. 
Zatímco zůstáváme živí, 
můžeme být svatou 
osobou, takže to je dobré. 
Mistryně, věříte 
v jednorožce? 
A můžete-li mi říct, 
do které úrovně 
patří? Jednorožci. 
Och, jednorožec! 
Ti patří do 
úrovně zvířat. 
Ovšem v duchovní 
úrovni. 
Myslím, protože oni 
nejsou v této dimenzi. 
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To je to, 
na co poukazuji. 
Nějací lidé 
je viděli. 
Je to zřídkavé. 
Nějací lidé 
je viděli. 
Dobrá, 
patří do duchovního 
království zvířat. 
Jdete-li do Nebe, 
vidíte psy, kočky 
a toto všechno. 
Takže nejspíš jsou 
někde společně. 
Děkuji Vám. 
Máte rád jednorožce? 
Ano, Velmi. 
Moc špatné. 
Viděl jste ho? 
Nejsem si tak jistý. 
Myslím si to. 
Myslíte si to? Tak 
proč se ho nezeptáte? 
Je lepší mít rád Boha. 
V pořádku. Uvidím vás 
zase zítra. 
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