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Je to jednoduché. kde bylo hodně šťastných  Živím se, pracuji 
Před šesti měsíci jsem byl  okamžiků a také  v oddělení patologie 
někde na pláži v Austrálii několik smutných. v nemocnici. 
a snažil jsem se Něco ve mně si myslí,  Během dne přijdu do styku 
myslet na píseň, že je to stejně všechno  s hodně lidmi,  
která by mi pomohla se  dost dobré. každý den. 
něčemu naučit o Metodě  Takže jenom jsem Vám chtěl  A jenom přemýšlím,  
Quan Yin a takových věcech. poděkovat. jestli je… kromě toho  
A mě taková píseň napadla a  Asi před šesti měsíci opakovat Pět Jmen, 
zpíval jsem si ji pro sebe, jsem se dostal do čarovného  když jednám s každým  
a také jsem si pomyslel,  mírumilovného stavu. pacientem, 
že by Vás mohla potěšit. A měl jsem od Vás hodně  je nějaký další způsob,  
A tak jsem přemýšlel,  pomoci. kterým se mohu chránit? 
jestli jednoho dne nebo za  A potom jsem o tom začal  Opakujte Pět Jmen  
několik dnů, nebo někdy,  příliš hodně přemýšlet a a umyjte si pořádně ruce, 
bych Vám nemohl zazpívat? měl jsem dlouho velký boj  kdykoliv přijdete do kontaktu  
Och! se svojí myslí. s pacientem, okamžitě potom. 
Prvního  A jaksi jsem ji někdy nechal  nebo okamžitě potom. 
v novém tisíciletí  vyhrát a Pokud můžete, na konci dne  
máme párty a můžete jenom jsem chtěl říct,  nebo kdykoliv během dne, 
se pokusit jim to říct, že mi to bylo velice líto. přidejte trošku citronu, 
a oni vás nechají zazpívat v  Měl jsem hodně nečistých   abyste se s ním mohl umýt.  
v jednom z programů. myšlenek a věcí. (Dobrá.) 
Děkuji Vám. Ztratil jste nějaký váš dobrý  Snímá to lépe energii,  
Aby to každý mohl slyšet. čas tím, že jste dělal něco  snímá to psychický kontakt. 
Dnes přijede více lidí. ne tak dobrého, ano? Citrón a sůl, dobrá?  
Tak si to ušetřete  To je v pořádku. Zapomeňte  (Dobrá.) 
pro ten velký čas. na to, to je minulost. Ale trošku, trošku.  
(Děkuji Vám.) Rádo se stalo. Je to to, co vás teď trápí? Jenom několik kapek 
Rádo se stalo. Dobrá, potom si slibte, a trošku soli. 
Mé matce je 66 let a  že to už znova nebudete  A rychle,  
praktikuje muslimkou víru. dělat, a to je jediná věc,  potom si to opláchněte. 
Ráda by získala zasvěcení.  kterou můžete udělat.  A potom si oklepejte  
Ráda by získala zasvěcení. Dobrá, a odpusťte si. vaše ruce sedmkrát, 
Může být zasvěcena? Děkuji Vám, Mistryně. abyste snížil  
Och, jistě, to je v pořádku.  Rádo se stalo. psychické spojení. 
Kde je? Je to jenom tak, že jste ztratil  Pokud vám to pomůže,  
Je v Kalifor nii. váš čas, nikoho jiného. udělejte to. Pomáhá to. 
Řekněte jí, aby se rychle  Takže začněte znovu.  Pokud se necítíte moc dobře,  
připojila k dalšímu zasvěcení. My to někdy děláme.  udělejte to, dobrá? (Dobrá.) 
Děkuji Vám. Nudíme se. Po sedmé můžete klepat dále,  
Moje manželka a já  Nudíme se, takže se ztratíme. kdykoliv můžete, 
jsme byli zasvěceni Nedělejte si starosti,  ale alespoň sedmkrát. 
v Istanbulu, v Turecku,  jsou to malé věci. Třeste intenzivně. 
20. listopadu. Vzpomeňte si, že jste Bůh.  Po umytí to setřeste,  
Rád bych Vám velice  Vy rozhodujete, co dělat. jakmile je to možné. 
poděkoval za toto speciální  Ale někdy není vaše  Nejdříve jsem Vám chtěl  
zasvěcení. rozhodnutí tak vznešené,  poděkovat moc za všechno, 
Mám otázku.  jak byste chtěl. protože jsem měl skutečně  
Zažil jsem zázraky  Takže to změňte, dobrá? zajímavý život, 
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podle Mojžíšova zákona. jsem četla knihu. v mém životě. 
podle Mojžíšova zákona Vyprávěla o nějaké skupině  A tím, že jsem přišel na tuto  
A jenom jsem tady seděl a  lidí v nějaké vesnici v Peru, událost, měl jsem příležitost 
přemýšlel, když mluvila, kteří se ztratili díky slyšet příběhy od jiným  
že tito lidé nebyli ještě  nějakému druhu duchovní… bratrů a sester 
osvícení Já vím, že  o mnoha zázracích, 
k faktu, že není taková věc  naše metoda není taková. které přicházejí přes Vás. 
jako čisté a nečisté maso. Naše cesta není taková. A jsem zvědavý:  
Neměli bychom jíst  My hodláme žít  Jak děláte tolik zázraků? 
žádné z nich. tento život, a potom  Zázrak je, že já nic nedělám. 
Oni nebyli osvícení k faktu,  jít zpět k našemu Otci. Jsou tam automaticky.  
že vajíčka jsou také Ale šli oni do Nebe,  Jsou tam automaticky. 
mimo limity. k našemu Otci? Možná přes toto fyzické tělo,  
Snažte se jít krůček po  Oni jdou tam,  ale je to Bůh,  
krůčku, ano. kam náleží jejich úroveň. kdo dělá zázraky. 
Jenom jim řekněte, ať si  Takže každý v tomto životě  Bůh si někdy vybírá nějaký  
přečtou nějaké pasáže v Bibli, může dělat to samé? nástroj, jako mne, 
které hovoří o nejezení masa  Ne každý. aby ho předvedl komukoliv,  
a o tom všem. Je dobré jít,  u koho cítí, že má cenu, 
Možná, že to četli, možná ne. když žijete, s Vaším  aby ho obdržel. 
Mistryně, všichni zasvěcení  fyzickým tělem? Děkuji Vám moc. 
z Jižní Afriky nás požádali, Můžete. Rádo se stalo. 
abychom Vám poděkovali za  Můžete to udělat také.  Vy jste sem přijel  
Vaše požehnání a lásku, Ale my nespěcháme. z Turecka? 
kterou jste přinesla  Máme jenom několik let nebo  Já žiji v Holandsku.  
do Jižní Afriky několik desítek let k životu. (Och!) 
a kterou jste nám dala. Užívejte si ho, ano? A to bylo  
Mnoho z nich nemohlo přijít,  My půjdeme, když přijde čas,  nejbližší místo k zasvěcení.  
ale oni jsou Vám skutečně  přirozeně. (Ano.) nejbližší místo k zasvěcení. 
vděční Tito lidé si zvolili, že to  (Ano, ano, ano.) 
a posílají Vám hodně lásky a  udělají tímto způsobem, Jsem jinak z USA.  
velké poděkování. a pro ně je to v pořádku. (Dobrá.) 
Potom také poděkování Každý má jiný způsob, Velice mezinárodní. 
ode mne, Mistryně, který si zvolí,  Ano, chci Vám poděkovat,  
za všechno,  jak žít svůj život. že nás utěšujete, Alláh. 
co jste pro mne udělala. Dobré ráno, Mistryně.  A vždy, když se nás ptáte,  
Bylo to velice, velice  (Dobré ráno.) jak se cítíme, 
speciální a přišlo to právě ve  Je pro mne poctou  chci se Vás zeptat zpět:  
správný čas, sedět tady před Vámi. „Jak se cítíte?“ 
a jsem za to skutečně vděčná.  Vy jste jenom příliš skromný. Cítím se velmi dobře. 
(Dobrá.) Mysl se vrací k nějakým  Děkuji Vám, Mistryně. 
Ale současně, Mistryně, věcem, Ano, mám velké štěstí, 
se za sebe trošku stydím, o kterých mluvila ráno  jsem velice požehnaná a  
jsem na dvou úrovních. ta paní, velice milovaná. 
Na jedné úrovni se snažím  o náboženské skupině a  Cítím se stale dobře. 
neposuzovat a růst přes to sabatu. Jsme tak šťastní ve Vaší  
Ale potom na jiné úrovni,  Jestli mluvíme o stejném  přítomnosti. 
Mistryně, cítím, že jsem měla  náboženství, Děkuji vám. 
tolik příležitostí to náboženství také mluví o  Mistryně, 
přijet na semináře  čistém a nečistém mase, před dvěma lety  
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A oni jsou skutečně  být odtamtud vysvobozeni. a strávit s Vámi čas,  
báječní lidé. Můžeme! Stále můžeme.  který jsem měla, 
Jsou velice skromní a  Není to problém!  a přesto stále ještě mám  
nesoudí. Mistr je všude. pochybnosti uvnitř sebe  
Ale když vaří maso, Může vás chytit  ohledně mé praxe. 
zjišťuji,  v Astrálním světě: Když jsem byla poprvé  
že tím skutečně trpím. „Mám tě!“ zasvěcena, neviděla jsem  
Já si vařím pro sebe a oni si  a potom vás vyhodit nahoru. Světlo. Alespoň to bylo to, co  
vaří pro sebe.  Takže nás stejně vezmete? mi říkala moje mysl. 
Jenom mám problémy Jistě! Autobus je velký. A asi o rok později jsem si 
čuchat ten smrad,  Nedělejte si starosti, dobrá? vzpomněla, co jsem viděla  
když vaří. Pokud chcete jít nahoru, to je  během zasvěcení, 
A jinak jsem zjistila, vše, co potřebuji. takže potom jsem věděla, že  
že to jsou skvělí lidé.  Děkuji Vám, Mistryně. jsem Světlo viděla. 
Takže jenom přemýšlím,  A pokud byste chtěla jít  Skutečně věřím v to,  
jak to ovlivní  znovu sem dolů, potom co nás učíte. 
moji duchovní praxi? je to také vše, co potřebuji,  Ale mám také sny, Mistryně, 
Nebo bych raději měla najít  abych vás poslala zpět. kde si někdy nejsem jistá,  
nějaké jiné místo,  Žádný problém.   jestli je to sen ve spánku nebo  
které bude vhodnější? (Já to nechci dělat.) jestli je to sen ve spánku nebo 
Pokud můžete, dobrá?  To záleží. jestli je to zážitek. 
Jestli se necítíte pohodlně, To znamená, že jste už  A často jsem je měla o Vás. 
potom to samozřejmě vyvinutá, Mistryně, Kapském Městě  
musíte udělat tak,  protože pokud byste nebyla,  jsem četla časopise o jedné  
abyste se cítila  byla byste více spjatá  sestře, která zemřela, 
pohodlně. Ano. s tímto světem a její mladší sestra s ní  
Lidé jsou sladcí a pokorní, a stále byste nechtěla jít,  mluvila poté, co zemřela. 
ale pokud vám nevědomě  dokonce teď! A zeptala se jí,  
jakýmkoli způsobem  Dokonce teď  jestli viděla Světlo a Zvuk,  
způsobují nepohodlí, už chcete jít, jestli viděla Světlo a Zvuk, 
potom se snažte zorganizovat  potom to nechte být,  když zemřela. 
váš život lépe. když budete umírat, víte? A sestra řekla:  
Ale nepospíchejte,  To je ta jediná „Ne skutečně, bylo to velmi  
to je v pořádku. nepsaná touha ve vaší mysli, všivé.“ (Ano.) 
Je to normální,  že chcete být vysvobozena. A potom  
že se cítíte špatně,  Takže to tak bude. Žádný  se ta mladší sestra zeptala  
když vaří maso. problém. (Dobrá.  mrtvé sestry: „Dobrá, proč?“ 
Nebylo by normální,  Děkuji Vám, Mistryně.) A ona potom řekla:  
pokud byste se necítila  Rádo se stalo. „Protože jsem byla  
nepohodlně nebo byste se A potom mám trochu  všivý praktikující, 
chtěla připojit k párty, víte?  hloupou otázku, praktikující na nízké úrovni,  
Takže je to v pořádku. a zeptám se Vás, protože když jsem byla na světě.“ 
Dobrá. trochu bojuji  A myslím, že mě to  
Děkuji Vám, Mistryně. s vyrovnaností toho,  skutečně vystrašilo, 
Och, rádo se stalo. abych byla schopna být fér. protože potom  
Je velice obtížné praktikovat  Vystěhovala jsem se z mého  jsem mluvila s poslem, 
v tomto světě, a rychle, víte, domova a přestěhovala jsem  a posel mi to vysvětlil, 
protože se stýkáte s příliš  se do bytu, který sdílím s  pokud jsme chyceni ještě 
mnoha lidmi jinými lidmi, v Astrálním světě, že ve 
a musíme sdílet,  ale oni nejsou zasvěcení. skutečnosti také nemusíme  
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cokoliv máme,  
duchovně, ano? 
Takže je to v pořádku,. 
nedělejte si starosti 
Je to poslední věk Kali Yuga,  
a Bůh je velice,  
velice šlechetný. 
Takže jakékoliv úsilí,  
pokud jste upřímní 
a dáte do toho úsilí, 
to je ono, to je všechno. 
To je vše, co se počítá. 
Pamatujte si,  
dokonce ve stejném článku 
je napsáno,  
že sestra říká: 
„Všechno, co Bůh potřebuje,  
je vaše píle, vaše upřímnost.” 
Buďte pilní, to je vše! 
A není na vás, abyste  
kontrolovali výsledek,  
není to na vaší kontrole. 
Jenom buďte upřímní, pilní 
snažte se stále meditovat,  
jak nejlépe můžete, 
a zbytek –  
o ten se postará Bůh. 
Ano. 
Já jsem si jenom vzpomněla,  
že před osmi měsíci 
jsem začala kurz jógy, 
nepamatuji si přesné jméno. 
Ale v tom kurzu  
pracují s energií. 
Je to jenom normální jóga, 
ale pohybují se  
nějakým směrem,  
aby získali také energii. 
Dobrá, jestli se s nimi cítíte  
pohodlněji,  
potom jděte k nim. 
Jestli se necítíte dobře,  
Jestli se necítíte dobře, 
zůstaňte doma a meditujte. 
Takže to není dobré tam jít? 
Neříkám, že to není dobré. 
Není to dobré,  
protože běháte všude 
a rozptylujete  
vaši mysl a energii. 

Matete sama sebe, 
a to je důvod,  
proč někdy máte 
pochybnosti. Nejste 
zaměřena do jednoho bodu. 
Je už velice obtížné  
meditovat jednou metodou. 
Je už velice obtížné  
koncentrovat se na jednu věc. 
Takže neposkakujte  
z místa na místo.  
Dobrá. Ano. (Děkuji Vám.) 
Já mám jenom tento bod, 
řeknu Vám,  
že Vás moc miluji. 
Jsem velice požehnána, 
že Vás mám ve svém životě.  
Děkuji Vám. 
Rádo se stalo, 
a jsem požehnána 
vaší oddaností  
a vaší vírou ve mne. 


