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pak se nedostaneme To je jediná trvalá léčivá síla. Sledovala jsem  
dále, než tam. Ne ta vypůjčená. mé přítelkyně, 
Poslední věc, Například tedy, které také pracují  
abych tomu úplně rozuměla, jeden z vás je nemocen s tímto napojujícím léčením, 
když lidé přijdou nebo něco takového. udělaly si kurz  
a chtějí získat toto Znamená to, že mi nemusí  u tohoto lékaře. 
znovu-spojení  nic říkat. Poprvé když to dělali  
a já vím, že to nejsem Já nemusím sedět na křesle s ním, měly hodně síly 
„já“, kdo to dává, a provádět léčebné sezení a léčení proběhlo. 
může mi to ublížit nic takového.  Například jaké síly? 
nebo mi to nějak může  Děje se to prostě  Moje přítelkyně byla doma 
překážet na mé cestě, automaticky. Ano, dobrá? a pacient v nemocnici 
pokračovat do další úrovně? To je jedna věc. na jednotce intenzivní péče 
Je velice obtížné Já o tom nemusím ani vědět. a jeho dcera volala, 
rozumět tomu, Odkud tedy přichází   aby ho moje kamarádka  
že to nejste „vy“,  ta léčivá energie? na dálku léčila. 
kdo to děláte, Chtěla bych tomu rozumět. A ona seděla ve svém křesle 
když bude někdo sedět Příběhům,  a po dvou léčeních na dálku, 
v křesle a posílat které jsem Vám vyprávěla. ten muž řekl, že pokaždé  
nějaké léčení na dálku. Přišla z astrální úrovně. slyšel slova ve své hlavě, 
Je obtížné odpírat egu Dobře. „Vstaň a jdi domů, 
výsledek toho. Říkala jsem vám   jsi vyléčen.“ 
Je obtížné říci mysli, v době zasvěcení, A ten člověk předtím  
že to nejste „vy“,  když dosáhnete  neměl kontakt  
kdo sedí v tom křesle, astrální úrovně, že máte  s duchovními věcmi.  
to nejsem „já“, hodně magické síly. A hadičky, které měl 
kdo posílá tu sílu. Jste schopni dokonce po operaci ve svém břiše, 
Je pro ego velice  věci zhmotňovat, vylezly z jeho břicha. 
obtížné to přijmout. dávat je lidem. A lékař to nedovedl vysvětlit. 
A jste-li schopni to udělat, Můžete zmizet. Tohle nemyslím. 
je to pro vás dobré. Můžete procházet zdí Nemyslím,  
Přeji Vám mnoho štěstí. a tak dále, že by neměly sílu.  
Mnohokrát Vám děkuji. jste-li v ní velice intenzivně. Ano, ale existují dva,  
Mistryně. Máte různé druhy  tři druhy síly. 
Ano. Ale skutečně bych to  magické síly,  Jak dlouho můžete toho 
nedoporučovala. jaké si dovedete představit. člověka léčit? 
Ale jste svobodná, Ale to není cílem  Například, 
jak jsem již řekla. naší praxe. budete ho léčit dnes. 
Buddha měl toho  Cílem je opět dospět Nezmění způsob života, 
nejmocnějšího mága sami k sobě, nemoc se mu vrátí 
v sanskritu jménem  abychom měli úplnou sílu, a dvojnásobně, trojnásobně. 
Maudgalyayana. kterou máme. Díky úrokům. 
Toho, kterého jsme nedávno Ne jen astrální sílu, Co bance nezaplatíte dnes, 
oslavovali na slavnosti  ne jen sílu druhé úrovně, zaplatíte zítra. 
Ullambana. ale úplnou sílu, Čím dále platbu oddalujete,  
Toho, který šel do pekla kterou jsme. tím větší úroky zaplatíte. 
a navštívil v pekle  Léčivá síla je jen  Jediná trvalá a skutečná  
svoji matku. jedním aspektem naší bytosti. léčivá síla vychází z nás tím, 
Toho, který mohl jít  A budeme-li se soustředit  že jsme soucitní, ryzí  
do různých úrovní  jen na to, a vznešení. 
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ze svých nohou“ s Buddhou v té době, Nebe a navštěvovat 
před každým domem, se díval svrchu, různé planety. 
kde se k vám chovali špatně. musela jít tedy do pekla. A když zemřel, 
Očistěte si špínu  A v pekle dokonce  bylo to kvůli  
ze svých nohou z toho domu, nemohla nic jíst. jeho magické síle. 
protože oni půjdou  Hoří tam stále oheň. Lidé, kteří s ním prohráli  
skutečně do pekla, A Maudgalyayana v boji s magickou silou, 
pro hroznou odplatu. byl mocný mág, protože měli méně  
Maudgalyayana tedy, měl hodně magické síly. magické síly než on, 
jeho matka byla tak hrozná, Mohl jít dokonce do pekla. ho zabili nějakým  
že se chovala ke všem  Nikomu tam není dovolen fyzickým způsobem, 
mnichům a žákům pohrdavě vstup, natož živému. ne magickým. 
a velice, velice neuctivě On ještě žil Nicméně tedy, 
a špatně a šel do pekla navštívit Buddha ho varoval, 
a nechala je jíst maso svoji matku, protože věděl, aby nepředváděl  
a podobně, když jim  že jeho matka  magickou sílu lidem venku, 
něco nabízela. v pekle velice trpí aby o ní lidé nevěděli, 
Musela jít tedy do pekla  bez jídla, hladová a aby ji neužíval nazdařbůh, 
a být takto v pekle pálená. a je celý den,  ale on neposlouchal. 
A i když byl její syn celou noc pálená. Šel ven  
žákem Mistra Buddhy, Vydal se tam tedy vyzkoušet a poměřoval se a podobně. 
nemohl pomoci, svoji magickou sílu, Později si přivodil 
protože ona to věděla aby zhmotnil nějaké jídlo mnoho konfliktů. 
a dělala to. a dal jí ho. A tak zemřel. 
Ne že to nevěděla Ale pokaždé, když sousto Dobrá, jeho duše bude  
a byla neznalá. opouštělo její hrdlo, Buddhou vysvobozena, 
Věděla všechno změnilo se ve žhavé uhlí, samozřejmě, 
a pracovala proti. díky její špatné karmě. s tím není problém. 
Byla to tedy její odplata. Protože cokoli uděláte Ale co mám na mysli je, 
A ani její syn, který byl  opravdovému  že není bezpečné  
tak mocný v oblasti magie duchovnímu praktikujícímu spoléhat se na magickou sílu. 
jí nemohl pomoci. je největší hřích, Podívejte se na to takto. 
Zhmotnil dokonce který vůbec můžete udělat. Mohl jít dokonce do pekla. 
v pekle jídlo, Zabijete-li  Protože jeho matka 
v hladovém pekle. normálního člověka, zacházela se Sanghy, 
Přímo tam zhmotnil jídlo je už to velice, velice vážné. znamená to společníky 
a dal jí ho. Ale když klamete Buddhy, velice špatně. 
Byl velice mocný, nebo poškodíte Sanghu, Podle příběhu  
jeden z hlavních žáků  to znamená je dokonce šidila. 
Buddhy, opravdového praktikujícího, Dávala do jídla maso 
z nejbližších žáků.  například praktikujícího a podobně. 
A mnich, Metodou Quan Yin, který Protože věděla,  
tak ctnostný a dobrý, je věrný, který je ctnostný, že jsou vegetariány, 
stejně nemohl  který je vegetarián klamala je a podobně. 
matce pomoci, protože a který medituje, Dělala různé špatné věci 
byla tak špatná, příliš špatná.  je mírumilovný a vlídný dívala se svrchu na Sanghy, 
Ubližovala  a podobně, ublížíte-li praktikující, jako jste teď vy. 
pravému praktikujícímu,  nějakému takovému člověku, Ne jen na mnichy, 
proto. i Ježíš řekl: všechny praktikující  
A tak potom, co poznal, „Očistěte si špínu  Metodou Quan Yin 
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Nevím o něm moc, ty peníze? že není dost mocný, 
(Ano!) Musel jít ven a pracovat.  vrátil se a prosil Buddhu. 
on říkal,  Protože o toto  Buddha řekl: 
že to nechce vědět, nemůžete žebrat. „Chtělo by to, aby všichni  
takže jeho stín stále léčil Musíte si to koupit sami. žáci pomohli jedné matce, 
a činil zázraky. A tak s celým tím seznamem, takové špatné matce.“ 
Pomyslela jsem si, že je to  který mu Buddha dal, Vzalo by to  
velice krásné, když jsem to  co dělat, co dělat, co dělat všechny zásluhy celého  
četla, řekla jsem: a komu to nabídnout, shromáždění Sanghů, 
„Och, to je tak krásné.“ komu a komu. celého shromáždění  
Zajímavé je, A pak byla matka  pravých praktikujících 
někdy mám migrénu. vysvobozena. v té době, 
A když medituji na Zvuk, Dovedete si to představit? žáků Buddhy, 
zcela zmizí. Proto vám lidi stále říkám, kteří přišli dokonce  
Ale pak bohužel, magická cesta to není  po třech měsících strávených 
když skončím, vrátí se. ta správná cesta. v ústraní v horách, 
Někdy.  Je to dobré pro trochu zábavy tak mocných Sanghů, 
Chvíli pokračujte. a možná to oddálí nějakou  jen tak je možné  
Neptám se, nemoc nebo utrpení. pomoci jeho matce. 
není to nic k léčení. Posune, oddálí,  Maudgalyayana musí jít 
Já vím, já vím, já vím, ale Pána Karmy  a koupit ovoce, 
děje se to automaticky. nemůžete podplatit. zeleninu a potraviny.  
Je to zajímavé, To musí jít z nitra. Pět druhů. 
možná to bude  Musíte být dobří, různých barev ovoce 
jednoho dne jinak. pak budete vyléčeni  Ne jen jeden druh ovoce. 
Pak to zmizí napořád. navždy, Ne jen mango nebo papáju. 
Pokračujte a pak  teď i potom. Musí to být pět druhů. 
to jednoho dne zmizí, Jste spokojená  Buddha to vše vyjmenoval. 
bude to dobré. s mojí odpovědí? A musí počkat  
Už se to nevrátí. Ale závěr je, do určitého dne, měsíce,  
Jen uneste tu trochu karmy, že si dělejte, co chcete, až vyjdou z ústraní  
kterou teď máte. co cítí vaše srdce jako dobré, všichni mniši a Sanghové, 
Dobrá. já vám poskytuji  praví praktikující, 
A pak meditujte na Zvuk, jen informace. aby viděli Buddhu, 
jak jen můžete, Kromě toho, poté co vyjde z ústraní. 
samozřejmě v proporcích. že nebudete jíst maso, V té době budou mocní, 
Ano. nebudete pít alkohol, po létu stráveném v ústraní, 
Zvuk a Světlo, meditujte, nebudete kouřit budou velice mocní, 
jak dlouho můžete. a nebudete brát drogy. plní požehnání a  
A pak to časem zmizí. A budete meditovat. plní nashromážděných zásluh 
Dobrá, díky Bohu   Vše ostatní podnikáte  a nebeské síly. 
máte migrénu jen někdy, na vaše vlastní náklady. A on jim všem musí  
ne stále. Ten příběh od Lao Tzu Tze. toto všechno nabídnout. 
Ano. Když jste vyprávěla, Musí pak pracovat 
Nemám ji stále. že když máte sílu, den a noc jako mnich. 
Je velice zajímavé,  pak nechcete vědět, Musí si potom najít  
jak může tak velká  že máte tu sílu. nějakou práci na částečný 
bolest zmizet… Četla jsem… úvazek, nebo něco. 
Prostě meditací na Zvuk. je to opravdu krásný příběh. Protože jako mnich,  
Ano. Četla jsem jen kousek. kde by vzal všechny  
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A pak to někdy neděláte, 
protože máte bolesti 
a řeknete si: „Och, 
teď nemohu sedět  
a dělat to.“ 
Ale je to naopak. 
Je to naopak, drahá.  
Jen se snažte to dělat 
a pak, výsledek se dostaví 
okamžitě. 
Říkala jsem vám to  
mnohokrát. Nelžu vám. 
Říkám vám jen pravdu. 
Nejen migréna. 
Ale ta se nejvíc odhalí 
a je vám to nejvíc zřejmé. 
Můžete to vidět okamžitě. 
Ano, já vím, ano. 
Vše ostatní  
tak dobře nevidíte. 
Například někdy 
máte skrytou rakovinu, 
ještě o ní nevíte. 
A také zmizí ještě dříve, 
než se o ní dozvědí lékaři, 
než se o ní dokonce dozvíte  
vy. Léčí to ve vašem těle  
tolik věcí, ne jen ducha. 
Ale vy to nevíte,  
protože o nich nevíte. 
Ne jen migrénu. 
Když je to migréna, 
je to tak zřejmé, 
že to víte okamžitě. 
To je pravda, ano. 
Mohu se zeptat ještě? 
Jistě, samozřejmě. 
Předtím jsme mluvili  
o moudrosti. 
A praktikováním  
Metody Quan Yin si  
rozvíjíte svoji moudrost. 
Někdy získáte malý vzkaz 
nebo něco, 
a pak je to tak rychlé 
a pak je to pryč. 
A pak to ztratíte. 
A pak později zjistíte, 
že jste s tím byla  
v kontaktu dříve. 

Ale možná, já nevím, 
nejsem připravená, 
schopná to zachytit a použít. 
Pochopila jste to. 
Jen váš mozek to nezachytil. 
Vaše mysl to nezachytila. 
Ale když jste to jednou  
získala, neztratíte to. 
Jak můžete očekávat, 
že váš mozek nebo mysl 
budou pro vás uchovávat 
všechny ty nádherné věci, 
které jsou mimo tento svět? 
Dobrá. 
Když to jednou získáte, 
získala jste to. 
Vy si to jen chcete  
podržet ve vaši mysli. 
Tak to nefunguje. 
Co dostanete, dostanete. 
To je dobré. 
Bude to narůstat, narůstat, 
až budete úplně osvícená. 
Ano? 
Ano. 
Vy už jste ale postoupila. 
Rosteme, dokud to je náš  
mozek schopen chápat, 
tak to je. 
Vše ostatní patří prostě 
vyšší sféře  
a je pro nás obtížné 
to tady počítat. 
Proto někdy máte pocit, 
že ještě nejste tak  
inteligentní, jak byste chtěli. 
Ale jste, nebojte se. 
S čím jednám, 
je jen vaše ego. Ne vy, 
myslím u všech, někdy. 
Musím ho omezit,  
jak je to jen možné. 


