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Zkontrolovala jsem to. 
Myslela jsem si: „Můj Bože, 
proč je lidstvo tak dole?“ 
A pak jsem kontrolovala 
všechny Mistry. 
Dokonce mezi Mistry 
osvícenými Mistry, 
kteří žehnají naší planetě 
jejich LQ se také liší, 
podle toho,  
jak moc pozvedli lidstvo, 
kolik času měli, 
kolik příležitostí 
on či ona měli k pozvednutí  
vědomí lidstva 
nebo k procvičení  
jeho milující síly. Ano? 
Čím více času měl, 
tím více procvičoval 
svoji milující sílu, 
tím více se toho samozřejmě  
objevilo na záznamu 
jeho nebeské bytosti, 
zatímco ještě byl 
ve fyzickém těle. 
V Nebi jsou si  
samozřejmě všichni rovni. 
Já jen mluvím o lidském  
světě tady, ano? 
I kdybyste  
náhodou zjistili, 
že jeden z Mistrů 
minulého života 
měl menší LQ 
než jiní Mistři 
ve svých životech, 
když byli  
na fyzické planetě,  
prosím, neznepokojujte se 
a neprokazujte tomu Mistrovi 
méně respektu 
a více respektu 
tamtomu Mistrovi. 
Rozumíte mi? 
Proto, i kdybyste  
mi nevěřili, 
podívejte se na život 
Mahávíry a budete vědět. 
Dokonce radil  
svým žákům,  

aby nejedli ani kořínky 
a dokonce, aby si zakrývali  
pusu, když jdou ven, 
aby nevdechli  
hmyz 
a nezabili ho. 
Tak rozumíte tomu,  
že říkám pravdu? 
Také to vím jen nedlouho, 
protože  
jsem odhalila LQ 
a pak jsem,  
mimochodem, zkontrolovala 
zpátky všechny Mistry, 
jen zkontrolovala. 
Víte ale,  
že jelikož Mahávíra 
dosáhl téměř 
nejvyšší Vyspělosti lásky 
když byl na planetě, 
proto se to, samozřejmě, 
objevilo na schématu  
jeho fyzického bytí. 
To ale neznamená, 
že ostatní velcí Mistři 
mají menší LQ. 
Je to jen proto, 
že situace byla jiná, 
jejich život byl jiný, 
žáci,  
které on nebo ona vedl 
byli různé úrovně, někdy 
ten nebo onen Mistr nemohl 
postupovat příliš rychle. 
Rozumíte mi? 
Ano. 
Zatímco, například, 
Mahávíra 
se narodil v dobré době, 
měl všechny nejlepší žáky, 
bylo snadné je učit, 
možná takto. 
Teď rozumíte?  
A on možná žil déle,  
narodil se  
za vhodné situace, 
kdy se snadno šířila Pravda 
a byli dobří,  
velmi poslušní žáci, 
například takto. 

Nicméně se ale džinizmus 
nerozvinul tolik 
jako například 
buddhismus, křesťanství, 
hinduismus nebo islám. 
Rozumíte mi? 
Ano. 
Možná proto, že Mahávíra  
byl příliš striktní. 
Vidíte to? 
Proto přesto, že jeho  
bytosti náležela nejlepší  
kvalita lásky, 
když byl na planetě, 
jiní Mistři  
ho překonali v počtu lidí, 
které přivedli k soucitnějšímu 
způsobu života 
a mají vliv staletí. 
Nemyslím tím ale,  
že Mahávíra měl menší vliv 
nebo méně práce nebo,  
že ostatní Mistři byli lepší 
nebo něco. 
Není to tak. 
Záleží na okolnostech, 
víte, co myslím? 
Proto i mezi Mistry 
jsou různé úrovně 
Kvality lásky, 
To ale neznamená, 
že ten Mistr měl menší 
Kvalitu lásky, ne, ne. 
Někdy  
to musel dělat tak, 
aby přivedl více lidí  
k práci 
v závislosti na jejich  
nebeském porozumění. 
Víte, co myslím? 
Například, když je dítěti jen 
jeden rok, nemůžete po něm 
chtít, aby rychle běželo. 
Ano, ano. 
Někdy Mistr také  
obětuje něco   
ze své Kvality lásky, 
statusu 
své Kvality lásky, 
aby na tu cestu  
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přivedl více lidí  
a pak 
je pomalu vezme nahoru 
nebo je pomalu jiní Mistři 
vezmou nahoru 
v jiných světech 
v nějaké vyšší úrovni později. 
Rozumíte mi? 
Nebo je alespoň vyvedou 
nejdřív z temnoty 
nebo je nejdřív  
vyvedou z pekla. 
Proto pro případ, 
že byste během meditace 
a proto, 
že jsem vám toto řekla, 
kdybyste zjistili, 
že jeden Mistr měl méně LQ 
než jiný Mistr 
v minulém životě, 
prosím, nikdy 
nekritizujte nebo nemějte 
ve svém srdci neúctu. 
To by nebylo dobré. 
Ano? Dobrá. 
Jsem také velmi nadšená, 
že jsem s vámi odhalila  
některé věci. 
Také díky uvědomění  
vás všech, 
jinak bych to také všechno 
nemusela odhalit. 
Je také pravda, 
že někdy  
musí Mistr obětovat něco 
ze svého postavení, něco 
ze svého svatého postavení 
nebo ze své úrovně, 
aby pomohl ostatním. 
Protože kdyby běžel příliš  
rychle, nestačili by mu. 
Tak to je. 
Stejně tak, jako když  
s sebou máte děti 
a v nějaké situaci 
musíte rychle běžet, 
nemůžete po nich chtít,  
aby běžely jako vy. 
Musíte běžet pomaleji, 
i v době nouze, 

musíte běžet pomaleji. 
Čím víc dětí máte, 
tím pomaleji musíte běžet. 
Musíte  
na všechny  
do posledního čekat, 
aby i ten nejmenší stačil. 
Není to příznivé, 
ale musíte. 
Když máte jedno dítě, 
můžete ho nést 
nebo dvě děti 
vezmete je s sebou  
a běží s vámi, 
možná pomaleji, 
ale ne tak pomalu. 
Když ale máte sedm 
nebo deset dětí, pak  
poběžíte jinou rychlostí, 
mnohem pomaleji.  
Musíte čekat na celou rodinu. 
Rozumíte mi? 
V tomto případě dokonce 
obětujete svoje bezpečí. 
Při nějakém nebezpečí 
víte, když poběžíte pomalu, 
možná také zemřete, 
ale nemůžete tam nechat  
své děti 
a sebe zachránit. 
Proto je to podobné 
se všemi Mistry. 
Někdy musí  
obětovat svůj status, 
svůj svatý status, 
aby pomohli 
dalším bytostem jít nahoru, 
přestože u toho 
Mistr více trpí. 
Mistři ale nepřicházejí 
na tento svět nebo na 
jakýkoli jiný svět si užívat. 
Přicházejí sem pomáhat, 
pro to obětují cokoli. 
Někdy ve vašich očích,  
v očích smrtelníků, 
my nerozumíme, 
nevidíme věci správně. 
Možná je kritizujeme,  
ani jim  

nemusíme rozumět 
a možná je  
pomlouváme 
nebo v duchu kritizujeme. 
Čím méně ale jakéhokoli  
Mistra kritizujeme, 
a vidíme na něm 
něco dobrého, 
tím lépe pro nás. Ano. 
Každý Mistr by ale raději 
měl učit žáky,  
aby jedli vegansky, 
to je základ. 
Žádné utrpení 
dalších bytostí. Ano? 
Standart, základ. Dobrá. 
Takže lidské bytosti 
mají tuto dobrou zprávu, 
že přestože  
obecně řečeno, 
máme menší LQ 
než mnohá zvířata, 
ale můžeme si ji vyvinout 
a můžeme dokonce  
tato zvířata překonat, 
protože se tato zvířata 
narodila jen aby 
vykonávala tyto práce, 
pomáhala v jistých oblastech, 
proto nemají  
moc jiných příležitostí 
dostat se výš. 
Je to ale v pořádku. 
Přišly z vyšší  
úrovně vědomí. 
Jen dělají jinou práci. 
My lidé ale 
bez ohledu na to s jak nízkým  
LQ jsme se narodili 
nebo jaké jsme si doteď  
vyvinuli, 
stejně můžeme skočit nahoru. 
Můžeme skočit vysoko a  
rychle. Jediné co musíme  
udělat, je přepnout, 
přepnout proud 
našeho myšlení 
z černé na bílou, 
ze špatného na dobré, 
z krutosti na soucit. 
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Je to velice jednoduché. 
Rozhodnout se od teď, 
že od tohoto okamžiku 
se rozhodneme 
zvrátit náš osud, 
obrátit náš život 
na lepší stranu. 
Rozumíte tomu? 
Když se rozhodnete, 
že přejdete  
ze tmy ke světlu, 
pak si od toho okamžiku 
začnete vyvíjet 
své IQ, NQ, HQ, LQ, 
jakékoli Q, Q, Q, Q, 
jaké byste chtěli poznat 
nebo chtěli získat. 
Proto o tom lidé 
začněte přemýšlet, 
my jsme skutečně  
vrcholem stvoření, 
protože máme  
tolik privilegií, 
tolik příležitostí 
stát se lepšími, 
abychom se v tomto životě 
stali svatými, 
stali se Buddhou. 
Je to velmi snadné, 
jen změnit koncept. 
To je vše. 
Změnit způsob uvažování. 
Proto, pokud se někdo  
cítil uražen  
schématem LQ, NQ, FQ, 
čímkoli, prosím, odpusťte mi 
a prostě se zlepšete. 
Protože my  
máme šanci 
se zlepšit, abychom  
byli vrcholem stvoření, 
kterým bychom měli být. 
Jinak by  
koruna byla korunou  
někde jinde. 
Nemohli bychom ji nosit. 
Ano, je to přesně jako  
když se narodil princ, 
aby se stal nástupcem svého 
otce, krále, 

když byl ale mladší, 
nemohl  
korunu nosit. 
Ještě nemohl 
řídit národ, 
ale má potenciál, vidíte? 
On má potenciál, že jednoho 
dne bude nosit korunu. 
Ale jen pokud si ten princ 
rozvine 
vlastnosti prince 
a bude následovat cestu 
královského rodu, 
bude vznešený, laskavý, 
bude milovat své lidi, 
pak bude hoden toho 
být princem. 
Jinak by možná  
přišel o své postavení 
korunního prince 
a také královského prince. 
Možná by se  
dostal do velice  
nezáviděníhodné situace 
nebo dokonce do vězení 
nebo do blázince, 
kdyby nevyhovoval. 
Rozumíte mi? 
Ano, u nás lidí je to stejné. 
Proto je velmi snadné 
porozumět 
tomu, že je LQ lidí 
tak nízké, ale přesto jsou 
budoucím vrcholem stvoření.  
Záleží to na vás, 
záleží to na vás.  
Záleží na tom, jak je  
naše srdce připravené  
přijmout naši zodpovědnost. 
Když je někde nějaká výsada, 
je tam i zodpovědnost. 
Když ji tedy jednou  
přijmeme, záleží na tom, 
jak jsme ochotni 
převzít tuto zodpovědnost, 
jak moc jsme ochotni  
pomáhat ostatním, 
jak moc jsme ochotni 
se pro ostatní obětovat, 
podle toho poroste 

naše LQ. 
To vše je naše volba 
a je to velice dobrá zpráva, 
že máme volbu. 
Rozumíte mi? (Ano.) 
Dobrá, velice chytří lidé! 
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