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Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 

Můžete nám pak říct,  

jak je vysoko Mistryně 

v dalších kvalitách  

jako je Kvalita vznešenosti, 

Kvalita lidskosti a IQ? 

Vy se ptáte na všechno! 

Typičtí reportéři! 

Mnohé z nás to 

skutečně zajímá 

a chtějí to vědět, prosím tedy, 

můžete nám to sdělit? 

Prosím! Prosím! 

Prosím, prosím, prosím! 

Prosím, Mistryně, prosím! 

Dobrá, dobrá. 

Zeptám se Nebe. 

Bože. Dobrá, 

Nebe mi řeklo, že: 

„Dobrá, můžu to říct taky  

vám,“ protože, víte proč? 

Jinak byste se  

stále v duchu ptali 

a nedělali byste nic jiného. 

Ano, ano. 

A myslím si, že se mě teď  

ptáte, jsem si jistá, 

že vás lidé z venku o to 

taky žádali. Že ano? 

Ano, mnoho lidí, Mistryně. 

Dobrá. 

Dobrá, můj Bože. 

Zvědaví, zvědaví. 

Bylo by nejlepší,  

kdybyste si to zjistili sami 

a věděli, kolik máte 

IQ, HQ a NQ, místo toho, 

abyste kontrolovali mne. 

Ne, je to udivující, 

jak jste zrovna řekla, 

že máte 40 milionů LQ. 

To je naprosto skvělé! 

Dobrá, potřebujme  

to teď, ne? 

Ano, Mistryně. 

Abych se mohla  

postarat o hodně lidí. 

Svět je velký, ne?  

Ano, Mistryně. 

My to teď  

veřejně rozhlašujeme, 

víte, co myslím? 

Je to jiné než 

za dob  

Ježíše nebo Buddhy, 

oni měli jen  

hrstku žáků, 

nebo byli jen v jejich zemi. 

Teď je to trochu  

víc mezinárodní 

a potřebujeme trochu víc,  

tučnější bankovní konto 

lásky. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, podívejme se. 

Podívejme se kolik. 

Mohu se zeptat Nebe 

kolik NQ, 

kolik IQ. 

Co chcete vědět? 

NQ? Co? 

Všechno, Mistryně. 

Och, jako co? 

Kvalitu vznešenosti, 

Kvalitu lidskosti, IQ? 

IQ, inteligenci taky? 

Dobrá. (Ano!) Dobrá. 

Vy to nevíte? 

Musíte se ptát? (Skvělé.) 

Myslela jsem si, že to zjistíte. 

Dobrá, nevadí. Zjistím to. 

Dobrá, jelikož se ptáte,  

mohu vám to říct. 

Kdybyste se neptali, 

neříkala bych to, protože  

se musím zeptat Nebe, 

je-li pro svět dobré, 

aby to věděl. 

Dobrá, dobrá. 

Typičtí reportéři! 
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Dobrá, teď, podívejme se. 

Dobrá, NQ… Och můj Bože 

nějakých hodně miliard. 

Nevím. 

Je tam příliš mnoho nul. 

Příliš mnoho nul, ano? 

Dobrá. 

Dobrá, teď IQ… 

Co se týče IQ, 

já nemám IQ, 

jaké máte tady. 

My tomu říkáme moudrost, 

neříkáme tomu IQ, protože 

je to duchovní záležitost. 

Jsem si jistá, že budu mít 

taky nějaké IQ, 

zamyslím se… 

IQ, kolik IQ? 

Kolem 600 %. 

Och můj Bože! 

A moudrost – 

normálně hodnotíme  

moudrost, ne IQ; 

co bych tady stejně  

mohla dělat se svým IQ, 

ať už by bylo  

jakkoli vysoké? – (Ano.) 

taky dalších hodně miliard, 

hodně miliard. Nemohu 

to spočítat, och, Bože… 

Můžete nám říct 

přesné číslo, Mistryně? 

Och, nemohu. 

Po devíti nulách  

se ztrácím. 

Jen vím, že  

přes devět… 

Devět je miliarda, že? 

(Ano.) Dobrá, 

a potom… mnoho, 

nevím, zapomeňte na to, 

ano? Nevadí. 

Stačí mít   

nějaké miliardy, že? 

Ano, Mistryně. 

Jste už šťastní, 

ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, 

na co dále jste se ptali? 

Kvalita lidskosti. 

HQ? Dobrá, dobrá. 

Já nemám HQ, 

jen Neb-K. „Neb-K“ 

znamená Nebeská Kvalita. 

Jakou   

Nebeskou Kvalitu  

máte? 

Nebeská Kvalita… 

Neptejte se, 

zapřemýšlím, zeptám se. 

Nebeská Kvalita, 

och můj Bože, myslím, že 

to tam nahoře nespočítáme. 

Dobrá, hodně, hodně, hodně, 

opět hodně nul, 

Jsem závratná, ano?  

Závratná. Nevadí, pokud  

jsem pro vás dost dobrá, 

je to fajn. 

Nepotřebujeme čísla. 

Stále čísla, čísla, 

my nejsme matematici… 

Čísla jsou fajn, Mistryně. 

Ano, ale je to hodně nul, 

já nevím. 

Už jsem se ztratila, ano? 

Znamená to,  

že Mistryně má jen  

Nebeské Kvality? 

Co Kvalita lidskosti? 

Lidské bytosti musí mít 

Kvalitu lidskosti, aby se  

narodily jako lidé. 

Já nemám  

Kvalitu lidskosti 

a jako Mistr nemám 

žádnou Kvalitu lidskosti 

a nemohu sbírat defekty, 

jako jsou špatné kvality, ano? 
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Ano, Mistryně. 

Nemohu je sbírat. 

Duchovní učitel může, 

ale Mistr nemůže. 

Ne, nemusím. 

Myslím, že mám dost 

karmy (odplaty) 

lidských bytostí, 

nemusím sbírat žádné 

špatné kvality. Dobrá, 

takže protože nemám 

žádné Kvality lidskosti... 

Mají tedy lidé  

Nebeské kvality, Mistryně? 

Ano, ano, někteří. 

Ano, my je máme.  

Někteří, ano. 

Mnozí je mají, ano, 

někteří mají více Nebeských  

kvalit, někteří méně, 

ano. Dobrá? 

Znamená to, že jako  

Mistři… 

Rozumím tomu 

tak,  

že Vy jste jediná, 

která má tyto 

úžasné kvality 

a myslím, že jste 

jediný člověk nebo Mistr,   

který má všechny 

tyto úžasné vlastnosti a … 

Vy jste, myslím, 

jediná a první 

která žehná naší planetě? 

V minulosti je měli také. 

V minulosti je měli také,  

ano? V této době je to 

ale trochu jiné, 

protože jsem si musela  

vypůjčit tělo, abych mohla  

přijít, protože nemám  

Kvalitu lidskosti. 

Vypůjčila jsem si fyzické 

tělo prostřední dcery 

mých rodičů. 

Když tento vznešený duch  

opustil své tělo, 

mohla jsem to tělo použít. 

To tělo již bylo 

mrtvé, úplně  

studené a tvrdé, 

podle toho,  

co mi říkali moji rodiče. 

Bylo již mrtvé,  

když jsem vstoupila. 

To tělo bylo ale obydleno 

duchem z Páté úrovně 

a pak… 

Bylo to zorganizováno  

Nebem, 

Nebe zorganizovalo, 

že do toho těla přišel  

duch Páté úrovně 

a vyčistil to tělo 

nejdřív a já jsem si ho 

potom vypůjčila. 

Ano. 

Myslím,  

že máme takové štěstí, 

že jsme tady s Vámi 

a že s Vámi můžeme  

pracovat, Mistryně. 

Děkuji Bohu bilionkrát 

a trilionkrát, 

že nám dal  

tuto příležitost a poctu. 

Děkuji vám  

za kompliment. 

Děkuji vám, za vaši důvěru. 

Děkuji, že jste  

nám dala příležitost. 

Jen, prosím, buďte pilní  

ve vaší meditaci, to je vše. 

A nepodlehněte zvyku, 

že jste unaveni 

a pak jdete spát,  

protože to je taky zvyk. 

Jinak, víte,  

jako žirafy nemají ani  
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sojové mléko 

jako vy, 

nemají ani tofu 

ani jiné takové  

mocné věci, nemají  

ani vitamíny 

a jedí jen listy 

ze stromů 

a spí jen  

pár hodin denně. 

Ano. 

Ano. Je to tedy jen zvyk. 

Ale samozřejmě, že se  

pohybují v lepším prostředí, 

možná. 

Dobrá, dobrá výmluva,  

dobrá výmluva. 

Dál spěte a nemeditujte, 

jakkoli 

a utrácejte duchovní body. 

Snažte se co nejlépe, ano? 

Ano, Mistryně. 

Já mám další dotaz. 

Jelikož je Mistryně 

na tak vysoké úrovni, 

ovlivňují Svatá jména  

Mistryni? 

Například,  

mohou Svatá jména 

pomoct ochránit Mistryni? 

Do určité úrovně. 

Kdybych já ale přeříkávala 

Svatá jména stále,  

lidé by nezískali 

moc velký prospěch, 

protože bych byla chráněná. 

Ano? Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Například, dnes večer 

sedím s vámi a povídám, 

ztratím přibližně asi 

5 milionů bodů. 

Vy ale získáte, každý, 

5 000 za minutu. 

Děkujeme Vám. 

Kdybych ale přeříkávala 

Svatá jména, což  

nemohu dělat stále,  

hlavně když mluvím,  

ztratila bych pak jen milion, 

ale vy byste získali méně. 

Získali byste asi  

kolem 2 000 za minutu. 

Pochopili jste to?   

Pochopili, Mistryně. 

A teď, například, 

když se dívám  

meditační halou  

na všechny, 

pak ztrácím asi 200 000 

bodů za minutu. 

Když se dívám  

po meditační hale,  

jen se dívám, nezaměřuji se  

speciálně na nikoho, 

pak ztratím  

200 000 bodů 

za minutu 

a žáci získají 

50 000 bodů. Ano? 

A teď,  

kdybych se dívala takto 

a přeříkávala stále  

Ochranu, ztratila bych  

asi 50 000 bodů 

za minutu, 

ale žáci by získali jen  

kolem 10 000.  

Pochopili? 

Pochopili, Mistryně. 

A když mluvím  

s lidmi z televize  

přes telekonferenci, 

nemohu stále přeříkávat 

Svatá jména. 

Ano. Rozumím, Mistryně. 

Přijdu o hodně, 

hodně, hodně bodů 

a nemohu je získat zpět.  

Víte, co myslím? 
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Například, dáte  

do televize nové video, 

svět ho předtím ještě   

nikdy neviděl 

a oni se na něho dívají, 

já pak ztratím 10 milionů 

bodů za minutu, zatímco  

lidé, diváci,   

ať jsou to  

žáci nebo ne, 

získají  

10 000 bodů za minutu. 

To v případě, 

že je to nové video. 

Když je to staré video, 

já ztratím  

3 miliony bodů 

za minutu, 

a oni získají  

5 000 bodů, pokud se  

na něho dívají opakovaně, 

za minutu. Ano. 

Kdybych přeříkávala  

Svatá jména, samozřejmě, 

že bych ztratila méně, ale lidé 

by měli menší prospěch. 

Ano. 

Kromě toho, 

když mluvím, 

je obtížnější  

přeříkávat Svatá jména 

nebo Ochranu. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 
 


