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Když 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.  

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Z toho plyne  

další otázka: 

Mistryně, přišla  

jste již do tohoto světa 

se všemi těmi body 

nebo jste je nashromáždila 

během pobytu tady? 

Jaké body? 

Duchovní body? (Ano, 

duchovní body, Mistryně.) 

Ano, ano, ano, ano. 

Přišla jsem sem dolů 

po mnoho životů 

a nashromažďovala jsem je 

a také mi bylo dovoleno 

vzít si nějaké  

z domova, z Nebe. 

Ale nemohu si brát příliš  

moc, rozumíte mi? 

(Ano, Mistryně.) 

To není dovoleno. 

Když jsem přišla sem,  

musela jsem je vydělávat  

s vámi a teď utrácím 

rychle, rychle, rychle. 

Proto někdy  

onemocním. 

Někdy je to těžká nemoc, 

někdy jen lehká nemoc, 

podle toho. 

Nevadí mi, být nemocná, 

nevadí mi ani zemřít, 

kdybych ale byla moc  

nevyvážená, pak bych  

nemohla pomoci ani vám, 

myslím, světu. 

Proto se musím někdy  

udržovat v rovnováze. 

Ano, Mistryně. 

Musím se trochu  

držet zpátky, abych  

získala více úroků,  

jako u svěřeneckého fondu. 

Například, něco musím dát, 

jako miliardáři, 

něco vydají, 

ale něco si ponechají 

ve své bance, 

aby to mohlo dál  

tvořit příjem  

přes úroky nebo  

přes jiné investování. 

Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Není to tak,  

že by byli lakomí, 

že by si nechávali pro sebe – 

– proč nedají vše? 

Proč dají jen polovinu? 

Proč, když mají 100 miliard, 

dají jen  

50 miliard nebo 70 miliard 

nebo jen 1/3 nebo 1/2 toho?  

Proč nedají vše? 

Musí si něco nechat, 

aby mohli mít víc 
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na pomoc. Chápete? 

(Ano, Mistryně.) Dobrá. 

Moje další otázka, 

Mistryně, je: Mistryně, 

jednou jste na přednášce   

ve Švédsku řekla, že „vše 

co se děje se děje  

právě teď a  

děje se to současně. 

Jen proto,  

že my jsme klamaní  

časem a prostorem 

na této planetě, 

proto nevidíme  

různé věci,  

které se dějí současně.“ 

Mistryně, je to stejné jako  

to, čemu se  

ve kvantové fyzice říká 

„paralelní vesmíry“? 

Ano, to je podobné. 

Ano, Mistryně. 

Pokud je to tak, jaká je role  

ducha v tomto případě? 

Duch sem přišel… 

například, aby tady  

pomohl světu, 

(Ano, Mistryně.) 

a můžete si zvolit 

přijít sem, 

do této špatné oblasti 

nebo si můžete zvolit zůstat 

v lepším prostředí, 

v lepším Nebi. 

Někdy ale, kvůli 

karmě (odplatě) nebo něčemu 

špatnému, co jsme udělali  

v minulém životě, 

se musíme vrátit zpět sem, 

abychom to napravili, ano? 

Ano, Mistryně. 

Duše si tady  

bere různá těla, 

aby pomohla světu  

nebo vyčistila minulé chyby. 

Ano, Mistryně. 

Rozumím. 

Může tedy jeden duch  

existovat a obývat 

mnoho různých těl 

najednou? 

Jistě, jistě, samozřejmě. 

Samozřejmě, drahý. 

Jenže duch se 

nemůže spojit s 

jinými těly, 

pokud je příliš zatížen 

na nižší úrovni. 

Rozumíte? (Ano, Mistryně.) 

Meditace je způsob,  

jak se spojit 

s vaším vyšším Já. 

Proto musíte  

meditovat, ano? 

Jelikož vyšší Já  

je spojené  

s Původní velikostí, 

s vyšším Já, Láskou, Bohem. 

Když ztratíme spojení 

s vyšším Já,  

pak jsme přišli také o  

spojení s Bohem; 

nebo spojení není  

moc dobré. 

Proto musíme jít  

výš a výš,  

abychom se spojili 

s vyšším Já. 

Čím výš jdeme, 

tím silnější je spojení 

s Nebem, 

s Moudrostí 

a Láskou. Ano, chápete? 

Ano, Mistryně. 

Další otázka, 

když se vrátíme k tomu bodu: 

Jak získá Mistryně   

všechny duchovní body zpět, 

když jste tady   

a body ztrácíte? 
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Musím meditovat 

jako vy lidi. 

Musím je vydělávat 

jako každý jiný. 

Protože i kdybych sem dolů 

přinesla všechnu Lásku, 

lidí je stále příliš hodně –  

víte, co myslím? – 

a špatná karma 

(odplata) je příliš velká, 

rozumíte? (Ano, Mistryně.) 

To je jedna věc. 

Další věc je ta,  

že podle zákona fyzického  

světa, když jsem sem dolu  

přišla, jsem jako každý jiný – 

mám sílu,  

ale jen uvnitř. 

Venku si to musím vydělat. 

Ano? (Ano, Mistryně.) 

Cokoli tedy mám  

z minulých životů 

a co mi bylo  

dovoleno si vzít –  

trochu z Nebe – 

to ve světě utrácím. 

Kdybych už nic neměla,  

musela bych  

pilně meditovat; 

já ale vydělávám rychleji 

než běžný 

praktikující Quan Yin. 

Chápete? 

Ano, Mistryně. 

Vydělávám rychleji, 

ale také rychleji utrácím. 

Ano, vy například vyděláváte 

pro sebe, vaši rodinu, 

pět generací, 

případně vaše přátele, 

psy a kočky. 

Já musím vydělávat 

pro celý svět, chápete? 

Alespoň pro celý svět,  

tento svět. (Páni.) 

Proto utrácím velice rychle, 

velmi rychle. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Ano. 

A někdy,  

když nejsem dost rychlá, 

onemocním. 

Vážně nebo lehce, podle  

toho. Musím to ale rychle  

vydělat zpět. 

Jen se teď musím starat o to,  

abych teď byla  

trochu víc v rovnováze  

než dříve. 

Dříve 

jsem byla šílená,  

a někdy to bylo trochu   

nevyvážené, myslím tím,  

že jsem dávala příliš hodně, 

a tělo to nemohlo vydržet, 

ano? (Ano, Mistryně.) 

Když se dává příliš,  

tělo to nemůže taky vydržet, 

protože to znamená,  

že musím vzít hodně  

síly, rozumíte? 

(Ano, Mistryně.) 

A tělo není  

vždy schopné  

tolik přijmout 

nebo dávat tolik  

a taky nemá tak moc  

v domě, rozumíte? 

(Ano, Mistryně.) 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, má lásko. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Chtěla bych Vám poděkovat, 

že jste nám opět požehnala  

konferencí tak brzy  

a za vše, co jste nám dala. 

To je v pořádku! 

Promiňte! 

Není zač.  
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Vím, že nemůžeme ani  

pochopit kolik   

jste nám toho dala. 

Jak to, že má někdo  

nula špatného a nespočet 

dobrého, Mistryně?  

Děkuji Vám, Mistryně. 

Přemýšlím jak… 

jak.  

Dobrá, jak jsem již zmínila,  

myslím, že někteří Mistři 

si něco musí přinést dolů. 

(Ano.) 

A co se týče vás,  

i když máte  

asi pět bodů špatných  

a 70 % dobrého, 

můžete to vždy napravit, 

až se z toho stane nula – 

nula špatného  

a hodně, hodně víc dobrého.  

Když je ale někdo bezmezně  

dobrý, to je již jiná kategorie, 

ano? 

To je kategorie Mistra. 

Ano, Mistryně. 

Kromě toho, to všechno  

nepotřebujete, abyste mohli  

pracovat u Supreme Master  

TV, že? 

Každá trocha pomůže. 

Když půjdete nahoru, bude  

stačit 100 % nebo 120 %,  

200 %, kterých můžete  

dosáhnout. To stačí, ano? 

Dobrá. (Ano.) 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, 

má lásko. 

Víte, důvodem,  

proč ještě máte nějaké 

špatné body, například  

nemyslím vás,  

ale kohokoli – je,    

že v minulém životě 

si nevedli dobře 

a v tomto životě  

sem přišli,  

a musí to napravit. 

Je to ale těžké. 

Když se znovu narodíte, 

zapomenete. 

Zapomenete na váš slib, 

dokonce na váš záměr. 

Řekněme, že máte  

například přítele,  

jen například, ano? 

V tomto životě  

vám není věrný. 

Běhá od jedné ženy 

ke druhé – 

a nemusí to být  

fyzicky, 

ale každé dívce, kterou má  

v dohledu dá své srdce, 

například takto – 

a mezitím 

se moc na váš vztah  

nesoustředí 

nebo nevyživuje lásku  

mezi vámi a jím, 

protože plýtvá svojí  

pozorností všude jinde, 

na dvě, tři dívky venku  

nebo na dívku, o které  

fantazíruje. Stále s vámi  

zůstává, možná vás  

i někdy obejme nebo  

s vámi něco dělá, 

ale jeho srdce není  

úplně s vámi. (Ano.) 

A kdybyste zkontrolovala 

jeho DQ, možná byste  

zjistila, že má asi 10 %  

špatného a 50 % dobrého. 

On tedy musí pracovat 

na těch 10 % špatných. 

10 % špatného způsobí, 

že upadne do kategorie 

nevěry. 
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Aha. 

A musí na tom v tomto  

životě pracovat, 

jen kdyby to věděl, 

jen kdyby vynaložil úsilí. 

Jinak 

je snadné prostě upadnout 

k flirtování tohoto druhu. 

Například, kdybyste se 

trochu doma pohádali,  

a on by pak prostě šel ven 

a vyhledal tyto dívky 

a povídal si s nimi 

nebo by si je idealizoval, 

místo toho, aby se snažil 

s vámi udobřit 

nebo se snažil zjistit  

v čem je mezi vámi  

dvěma problém 

a zlepšil své dovednosti 

nebo zlepšil vztah. 

Místo toho si jen zvolí 

všivou, snadnou cestu.  

Jde ven nebo jde  

vedle nebo něco, 

hledá snazší řešení, 

povídá si s děvčaty, sousedy 

nebo s kolegy  

nebo s kýmkoli, a nesnaží se  

o usmíření s vámi. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Pak si myslí,  

že je to tak dobré. 

To je dobré, „proč se  

otravovat s nevrlou ženou  

doma?“ 

To je ale pro něho špatné. 

Ano. 

A čím častěji to  

tak dělá, 

tím chladnějším  

se vztah stává, 

a chladne, 

čím víc to dělá; 

a vy to nakonec  

utnete a on nic 

nezměnil. 

Nezlepšil svých  

špatných 10 %, které sem  

přišel zlepšit 

a pak se musí  

znovu vrátit. 

A příště to bude  

20 % nebo 30 %, protože 

se navyšují úroky. 

Teď rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Když tedy máme  

nějaké špatné vlastnosti, 

je čas, abychom je změnili.  

Například, 

když ve svém srdci víte, 

že závidíte  

lepším lidem  

nebo že žárlíte 

na hezká děvčata   

nebo na někoho, 

kdo má lepší postavení, 

pak víte,  

že je to váš špatný bod. 

To je bod,  

který jste sem přišli  

napravit. Chápete? 

Chápeme. Ano, Mistryně. 

A ne abyste si zvolili  

snadný, špatný způsob, 

jako zapomenout na to 

nebo jít dělat něco jiného 

nebo abyste byli dál  

žárliví – „Kdo se stará?“ – 

nikdo stejně 

nezná vaši duši 

a nikdo neví  

co tajně děláte, 

abyste té osobě ublížili 

nebo nějak tu osobu  

ponížili. 

Ne, všichni to vědí, 

všichni. 
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Nic není tajemstvím. 

Nic není ve tmě, ano? 

Ve vesmíru je to  

vše průhledné. 

Dobrá. Ano, Mistryně. 

Nemyslím vás. 

Jen mluvím  

a říkám vy. 

Rozumím. 

Protože jste se zeptala, 

jen odpovídám. 

Rozumím. 

Možná máte lepšího 

přítele, 

já nevím. 

Řekněte mu, že je mi to líto, 

že jsem nemyslela jeho. 

To je v pořádku. 

To stačí, Mistryně. 

Dobrá. 

Děkuji Vám. 
 


