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cítila, že lidé, kteří získají
Opravdové spojení a trvalá
toto opětovné spojení pomocí
léčivá síla
léčení a díky tomuto
Mám otázku.
spojení se změní,
Celý můj život provázely sny.
přestanou kouřit
Ve snech jsem viděla světlo
a brát drogy.
a letěla jsem ke slunci,
Tak si tedy myslím, že doba
a jednou jsem měla sen.
je teď na Zemi tak obtížná,
Cítila jsem, že tato vnitřní
že možná tyto věci
moudrost vysvětluje
přichází společně
věci kolem Měsíce a Země
z dávné moudrosti a
a všech fyzických věcí.
možná z planet,
A před čtyřmi lety jsem
tak jsem se tedy rozhodla
prosila
s touto prací pokračovat.
o léčitelskou práci
Co za práci děláte,
a ta do mého života přišla.
myslím,
A když jste se teď
jaké lidi spojujete,
objevila v mém životě vy,
a jak to děláte?
upadla jsem do
Stojím ve vzdálenosti
hlubokého boje.
30 centimetrů a
Ve vaší knize jsem četla,
tvořím nad jejich těly signály.
že bychom se neměli
Jsou vegetariány
věnovat léčitelství.
nebo stali se kvůli tomu
A vím, že jsem tento
vegetariány?
druh přikládání rukou
Ne, to je druhá věc,
při léčení, nechala jsem toho.
kterou dělám.
Ale s touto novou prací
Vysvětluji hodně o syrové
jsem velice bojovala,
stravě, protože jím
protože pro mne,
veganskou syrovou stravu.
to je nová práce
Viděla jsem v televizi,
na této planetě.
viděla jsem Vás
Říká se tomu
s Dr. Gabriel Cousens,
„opětné spojení“
tím známým lékařem,
a já jsem spojovala lidi
má centrum v Arizoně
s novým uspořádáním,
a četla jsem před mnoha
říkají tomu
lety jeho knihy
„osové uspořádání“
a šla jsem tou cestou
a spojuje to opět
a teď jím téměř jen
mřížku vesmíru
syrovou stravu
s mřížkou osobní,
a dělám o syrové stravě
s uvědoměním Krista.
semináře.
A když jsem s touto
Ptám se vás na lidi
prací přestala, protože jsem
se kterými jednáte,
četla vaše knihy,
přešli na vegetariánství
volali mi lidé, abych
nebo veganství nebo
s tou prací pokračovala.
na syrovou stravu,
A cítila jsem
to znamená bezmasou stravu,
mojí vnitřní moudrostí,
přešli na to?
z mého vnitřního srdce,
Změnili se v tomto směru?
že je v pořádku v té práci
Pomohla jste jim,
pokračovat, protože jsem

aby jedli méně masa?
To se tohoto netýkalo.
Aha, čeho se to tedy týkalo?
Proč je s někým spojujete
a oni pak dále dělají to samé?
Myslím, že je spojuji
s vnitřní moudrostí
a že si nějak uvědomí,
že nejsou na správné cestě.
Po práci tedy, většinou
nemám s těmi lidmi
žádný kontakt.
Jako bych je navedla
na správnou cestu
a pak je nechám jít.
Nesleduji tedy,
zda změnili svoji stravu.
To je moje druhá práce,
že dělám přednášky
a nespojuji vždy
tyto dvě záležitosti.
Vím, že je to velice důležité,
ale cítím, že jsou opět spojeni
ve svém srdci.
Zabývám se mnoho let
syrovou stravou,
a pokaždé, když dám lidem
příliš přísná pravidla,
poruší je.
A tak existuje jediná
možnost, žít to.
A ukázat lidem,
že je to možné.
Všude pracuji
jako rehabilitační pracovnice,
to je moje práce,
z toho získávám peníze.
A někdy je to velice těžké,
protože
všichni ti lidé přicházejí
se všemi těmi věcmi,
se svými klouby
a jejich bolestmi zad
a všemi těmi věcmi.
A vykládám
o veganské syrové stravě
a všech těch věcech.
Musíte být alespoň
uprostřed třetí úrovně,
abyste mohla pozvedat
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Nenavrátili se
lidi nebo propojovat lidi.
ke svému soucitnému já,
Tato práce pochází
jak se tedy mohou uzdravit.
od doktora,
Jak mohou postoupit
on říká lidem o tomto
nebo se znovu spojit?
léčení znovunapojováním.
Viděla jsem,
Nebyla jsem si tedy jista
že se mnoho lidí
odkud tento
po spojení změnilo.
způsob práce pochází,
Trochu se možná změnili.
a tak se chci zeptat Vás.
Přestali kouřit,
Vy děláte jen to,
ale lidé venku i bez vás
že stojíte
také přestávají kouřit.
a myslíte pozitivně
Hodně lidí teď
a promítáte to na lidi, ano?
přestává kouřit.
Ano.
Viděla jste to v televizi,
Je to představování si přání.
že po zákazu kouření
Je dobré myslet
přestalo ve Skotsku kouřit
pozitivně a přát si,
40 000 lidí, nebo kdekoli,
aby se to stalo.
vlastně aniž by jim
Je ale zapotřebí ještě další
někdo cokoli dělal.
věc, aby se to opravdu stalo.
Někdy lidé stejně
Vidíte, když vás já spojím
přestávají kouřit.
se Světlem, vidíte Světlo.
Nejspíš ten doktor
Když jsem vás spojila
má tu moc,
se Zvukem,
ale vy ji možná nemáte.
slyšeli jste Zvuk.
Nebo máte mnohem
Nic si nepředstavuji
méně síly než on.
a neposílám vám to.
Ale nicméně, je velice
Jen probouzím vaši vlastní
dobré myslet pozitivně,
přirozenost uvnitř
to je v pořádku.
a je to dokázáno okamžitě.
Jen si moc nemyslete,
A to je pravé spojení.
že je to realita,
Vše ostatní jsou jen přání.
a neposilujte tím vaše ego
Může být dobré myslet
a neubližujte vašemu
pozitivně, proč ne,
duchovnímu růstu.
ale nemusí to té osobě
Co tedy mohu udělat,
vždy pomoci,
abych zvýšila svoji úroveň?
když si přejete pomoci.
Dělejte prostě svoji
Děláte, co děláte,
práci doktora,
to je v pořádku.
fyzioterapeuta?
Dobrá, děkuji Vám.
Dělejte to, co pomáhá lidem.
Ale nemyslete si,
Pomáhá-li to, je to fajn.
že vy skutečně
Děkuji Vám.
té osobě pomáháte
Ale ne tak, že si budete
nebo ji s něčím spojujete.
představovat, že jsou lidé
Můžete si přát to dělat
spojeni, pak budou spojeni.
samozřejmě.
Výsledek mluví sám za sebe.
Ale nepředstavujte si,
Obyčejně je to tak.
že se to opravdu stalo.
Dobrá drahá, je to tedy dobré.
Nestalo, protože nepřešli na
Dělejte, co děláte,
vegetariánskou stravu.

ano? (Dobrá.)
Ještě se modlete k Bohu,
abyste nešla dolů s nimi.
Samozřejmě je to obtížné
rozlišit co je pravé
a co méně pravé.
A tak se samozřejmě
snažíte pomoci způsobem,
který si myslíte, že pomáhá.
Ale to není opravdová
pomoc, nicméně neublíží to.
Mohlo by vám to ublížit,
pokud byste si myslela,
že máte tu schopnost
a vy ji nemáte.
Bylo by to tedy odečteno
z vašich zásluh.
A to je vše.
Není to tak,
že bych něco zakazovala.
Je to jen tak, že cokoli
lidem řeknu, se děje,
to je dokázáno.
Například říkám,
máte v sobě Světlo a Zvuk,
mohu ho ve vás probudit,
a je to pravda.
Cokoli vám tedy řeknu,
je dokázáno.
A když jsem mluvila
o klimatických změnách
a tom všem, bylo to pak
také vědci dokázáno
vědeckými důkazy.
Nechci říkat nic takového
jako: „Dobrá, posílám vám
svoji pozitivní energii.
Teď se ciťte dobře,
šťastní, jupí.“
Nic takového.
Dělám věci pravdivě.
Co tedy máme, řekneme,
že to máme, to je myslím,
nejbezpečnější způsob.
Cokoli nemáme,
řekneme, že nemáme.
Kolik mám peněz,
tolik utratím.
Nesnažím se užívat
mé pozitivní myšlení
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Metodou Quan Yin
a nepředstavuji si,
nebo když mne potkali.
že mám bilion v bance.
Ale já sama jsem to nikdy
Nicméně tedy,
netvrdila, protože se to
jen svým způsobem říkám,
prostě stává.
že bychom měli dělat jen to,
Vím, že se to stane.
k čemu jsme způsobilí.
Díky vesmírné síle.
A vědět,
A to je pro ně dobré.
že je to vhodné.
Ale já neprohlašuji nic
Neznáme-li to,
jako léčitel,
pak to neděláme.
ani jako osoba.
A ne,
Věc se má jen tak,
že tomu jen věříme nebo
že pokud lidé praktikují
že jsme to slyšeli nebo,
Metodou Quan Yin,
že si to představujeme.
pak je to pro ně nejlepší.
Máme mnoho různých
Stanou se
způsobů praxe.
sami sobě doktorem.
A praktikující
Dokonce mnoho lidí vidí,
Metodou Quan Yin
že je tam rakovina
vyléčí sami sebe.
a druhý den tam není,
A budou stejně léčit ostatní,
a lékaři nevědí, co dělat.
automaticky.
Jsou již na operačním sále
Záleží na tom, na jak
a nemohou již rakovinu najít.
vysoké úrovni praktikujete,
Přes noc nebo za týden
aniž byste na někoho
se ztratí.
přikládali ruce, aniž byste
A tak se ten člověk musí
se na něho podívali,
dostat ze stolu a jít domů.
aniž byste tu osobu vůbec
Tak se to stalo.
znali.
Je to proto,
Někdy jenom
že se obrátili k jejich
kolem někoho projdete,
soucitnému přirozenému já,
již jste mu dali nějakou
jejich vlastní léčivé síle.
léčivou sílu.
To je pro všechny
To je tedy nejlepší
nejlepší léčení.
způsob léčení,
Budete-li tedy praktikovat
způsob, jakým to dělal Ježíš.
více Metodou Quan Yin,
On léčil, aniž o tom věděl.
budete
Řekl: „Tvoje víra
automaticky léčitelkou.
tě uzdravila.“
Ale budete-li dále
Nikdy neřekl,
upřednostňovat vaši metodu,
„Probouzím mrtvé.
je to také v pořádku.
Léčím slepé.“
Bude-li to vycházet z vašeho
Jiní lidé to říkali,
dobrého srdce,
protože to byla pravda.
nebudu vám nikdy
Událo se to díky Jeho
nic zakazovat.
duchovní síle,
Jste svobodná.
ale on to nikdy
Jste svobodný duch,
neprohlašoval.
svobodná duše.
A mnozí lidé říkali,
Dělejte, co chcete.
že byli vyléčeni,
Dělejte, co cítíte,
když meditovali

že je správné.
Ale někdy musíme za to
co děláme zaplatit,
není-li to správné
nebo je-li to na naše
výdělky příliš drahé.
Jako když chceme dát
10 000 dolarů, ale máme
v bance jen 5 000 dolarů,
pak si musíme dalších
5 000 dolarů půjčit.
Je to z našeho dobrého srdce.
Pak je to taky dobré.
Proč ne?
Dělejte, co cítíte,
že je správné.
Ale pravda je, že my,
praktikující Quan Yin,
léčíme v každém případě.
Například naše
duchovní zásluhy.
Čím vyšší úroveň máme,
tím větší léčivou sílu máme.
Hodně štěstí ve vaší práci.
Buďte milující
a dobrá ke svým pacientům
a to je v pořádku.
Jste ke svým pacientům
milující a vlídná,
a to je dobře.
Přeji vám vše dobré
a vašim pacientům také.
Ale ve skutečnosti
nemají moc šancí,
možná kromě toho,
že přestanou kouřit.
Měli by také
přestat jíst maso.
To jim přinese dobrý svět.
Zdůrazňujte to.
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