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je to stejné,  srdeční čakra, Zdravím, Mistryně. 
jako když opustili své tělo krční čakra atd., atd. Zdravím. 
v době zkušenosti Rozumíte? Jak se máte, Mistryně? 
blízké smrti. Ano, Mistryně. Mám se dobře. Dobře, lásko. 
Půjdou do  Všechny jsou spojeny. Jsem v pořádku. 
astrální úrovně a setkají se Čím je ale úroveň vyšší, Jsem ráda, že Vás slyším, 
se svými příbuznými  tím je spojení  děkuji Vám. 
a přáteli atd., atd., atd.  s Nebem lepší, proto  Jsem ráda, že slyším vás. 
Nebo během zkušenosti  jsme si zvolili oko moudrosti, Mistryně řekla,  
blízké smrti mohou  který je nejvyšším místem  že oko moudrosti 
stále bloumat kolem,  v těle  je spojením  
protože si nepřipouštějí  pro duchovní spojení. mezi fyzickým světem 
že by měli odejít, Tak to je, ano? a Nebem. 
proto ještě mohou vidět Dveře! – dveře chrámu. Proč byl tento bod 
své fyzické tělo. Dobrá. stanovený jako 
Ale nakonec, Teď si doma otevřeme naše nebeský úzký průchod? 
stejně odejdou dveře, půjdeme ven A taky jsem slyšela,  
a půjdou na dlouhou dobu  a budeme spojeni   že mozková šišinka je  
do astrálního těla. s celým fyzickým světem, spojena s okem moudrosti. 
Rozdíl mezi tím,  ano? Můžete nám, prosím,  
když meditujete Ano, Mistryně. vysvětlit, jak něco tak  
a odejdete a  A my otevřeme  fyzického může mít  
zkušeností blízké smrti duchovní dveře také duchovní atributy? 
je ten, že vy půjdete  a budeme spojeni, Dobrá. Ano, je to velmi  
do vyšší úrovně. vyjdeme ven  snadné. Je to jako u vás  
Vy nepůjdete jen  do celého duchovního, doma, máte mnoho dveří, že? 
do astrální úrovně. nebeského světa. Je to jasné? Ano, Mistryně. 
Proto nemusíte  Ano, Mistryně. Jedny hlavní dveře 
používat astrální tělo, Dobrá. Děkuji vám. a vedlejší dveře 
abyste běhali kolem a dívali  Děkuji Vám, Mistryně. nebo zadní dveře, 
se na vaše fyzické tělo, ano? Mám další otázku: abyste se mohli spojit 
Ano, Mistryně. Jaký je rozdíl s celou společností venku. 
Dobrá. mezi naší  (Ano, Mistryně.) 
Protože jedno je jít  přirozeností Buddhy, Podobně je to ve vašem těle, 
na vyšší úroveň svého Já, která opustí tělo je jako chrám 
vědomí během meditace ve vašem těle jsou určité  
a Boha, Božství, a lidmi, kteří mají  body, 
a to druhé je jen  zkušenost blízkou smrti, které jsou spojeny 
opuštění fyzického těla, když opustí své tělo, s Nebem. 
aby se vstoupilo do astrálního a mohou vidět  A je tam několik  
těla, které je na hranici své fyzické tělo,  bodů nebo jeden bod, 
našeho fyzického těla. jak tam leží? spolu propojeny:  
Je to ale dobré, Dobrá. celý systém 
dokonce to už je dobré, To je běžné – těla, 
protože lidi to vidí  je to běžné pro většinu lidí,  koresponduje  
jako Nebe.  kteří nedělají s různými úrovněmi 
Je to velmi podobné nic zlého vědomí, například 
našemu světu tady v tomto životě. dokonce chodidlo nohy 
a tělo,  Když nakonec opustí  a solar plexus 
ve kterém v té době jste, své tělo, dole v břišní dutině,  
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pozitivnější,  píše, že neseme i hříchy  je velmi podobné 
nebeské, plné lásky, našich předků, našemu fyzickém tělu, 
požehnání a štěstí…  vzpomínáte? protože fyzické tělo 
Buňky budou znovu  Ano, Mistryně. a astrální tělo 
nabity, obnoveny  To znamená to. spolu sousedí 
a dokonce se budou  To, co děláme, co se děje  jako sousedi. 
rodit nové a nové buňky, během meditace na Světlo  Fyzický  
protože a Zvuk je, a astrální svět  
normálně jsme věční. že Světlo a Zvuk jsou sousedé, proto 
Normálně, bychom mohli žít to bude vyživovat, vyživovat když odejdete 
věčně, kdybychom chtěli. DNA větším množstvím  a jdete do astrálního těla, 
Takže nové buňky   nebeských, pravdivějších  můžete vidět  
se budou rodit, informací o tom, kdo  to fyzické tady. 
aby nahradily ty špatné, skutečně jsme:  Když ale odejdete  
negativní že to není tělo co jsme  během duchovní praxe, 
budou nahrazeny zdědili od rodičů samádhi, je to jiné. 
pozitivními ani všechno karmické  Půjdete  
atd., atd. spojení a zápis, do vyšší úrovně, 
A potom,  který jsme měli   vyššího vědomí. 
ať zbude cokoli, v minulém životě, Můžete dokonce opustit 
buňky budou nasáté přes spojení  všechny těla najednou, 
nezměrnou moudrostí, s fyzickou DNA  takže se stanete jen Světlem, 
světlem, láskou, mládím, rodičů, například. jen původním Já, 
štěstím, požehnáním atd. Světlo a Zvuk Světlem Boha. Ano? 
Ano, Mistryně. řekne DNA, Děkuji Vám, Mistryně. 
Tak to je. Ano? že „Vy nejste toto, Není zač. 
Ano, Mistryně. ne, ne, ne. Zdravím, Mistryně. 
Mistryně, Skutečným dědictvím Zdravím, lásko. 
je to důvod, proč jsme si  DNA, Mistryně,  
všimli, že po zasvěcení  skutečným vlastníkem Mistryně řekla: 
vypadá člověk jinak, DNA je Bůh“, „Díky změnám 
dokonce fyzicky? například takto, vnitřních vibrací, 
Jak to funguje? a vyživuje ho, když praktikujeme 
Ano, ano. vyživuje ho více Quan Yin, 
Protože buňky se změnily, pravdivými informacemi. budou přicházet nové nápady 
říkala jsem vám to.  Proto se DNA a budou růst nové buňky. 
Buňky jsou nasáté mění, V té době je to, jako 
pozitivnější energií, má více informací, bychom se znovu narodili.“ 
větším světlem, větší  a pak pomalu, pomalu Mistryně, ovlivňuje  
moudrostí a  bude nahrazovat nebeské  meditace naše buňky DNA? 
svěžími informacemi, poselství, Ano. Jistě, ovlivňuje. 
mladistvější energií. pravé odhalení, všechny tyto  Ovlivňuje. 
Vše je tvořeno  odpadky a tmavé záznamy Protože normálně je DNA 
energií. na DNA o minulosti, dané 
Po zasvěcení  zatěžující, karmické  a jste zatíženi  
nebo po meditaci vědomí, ano? různými  
nahradí  Ano, Mistryně. karmickými informacemi 
v buňkách světlo tmu, Není zač. z předchozích životů 
a světlo bude  Poskytuje stále lepší  a od rodičů.  
posilovat, informace, Proto se dokonce v Bibli  
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všechna náboženství. musí poznat nejdříve  obnovovat a bude se plnit  
A další část toho, moudrost a pak pravdivými informacemi. 
Mistryně: používat tu moudrost, Je to živá energie, 
Může meditace pomoci aby vedl národ. mladistvá energie, 
vyhnout se válkám na Zemi? Není to logické? věčná energie. 
Samozřejmě, může. Může. Je. Ano, Mistryně. 
Samozřejmě, že může. Mnozí to ale nedělají. Tak to funguje, dítě.  
Kdyby všichni meditovali Proto můžete vidět,  Děkuji Vám, Mistryně. 
a respektovali že některý člověk není  Dobrá, není zač. 
pět pravidel dokonce šťastný se sebou, Někdo další  
nebo deset přikázání  není plný  mě chce opékat? 
Boha, myslíte si,  ctnosti a moudrosti Ano, Mistryně. My. 
že by šli ven  a jeho rodina pak není  Zdravím, Mistryně. 
a bojovali spolu? (Ne.) v harmonii,  Jak se máte? 
Nebo, že by někoho  protože on ani neví,  Mám se dobře. Skvěle. 
otravovali a něco  co má dělat se svojí V nedávné  
od někoho chtěli? manželkou nebo manželem, přednášce,  
(Ne, Mistryně.) Ne? například, Mezi Mistryní a žáky, 
Víte, co myslím? Ano. a pak bojují, jste vyprávěla příběh 
Ano. hádají se o vůdci,  
Meditace přináší mír a žijí v nešťastném  který praktikoval 
a přináší štěstí manželství a pak,  Metodou Quan Yin. 
uvnitř, samozřejmě, pokud ten  Jak by se zlepšily 
protože když člověk člověk řídí zemi, vlády, kdyby  
opět najde pravé Já dovedete si to představit, vůdci meditovali? 
a nebeské požehnání když je to větší rodina Zlepšily by se 
a milost a ve vládě bývá  hodně. 
a štěstí víc lidí s egem a V dávných dobách 
ani za peníze nekoupí. pak to bude  volili jen osvícené lidi 
Jste-li skutečně šťastni větší chaos – nebo je doporučovali 
díky meditaci, ani nemluvě  nebo je uctívali jako  
je vám jedno o uklidnění světa. krále nebo královnu 
co máte na sobě, Proto už nežádáme  nebo vůdce národa. 
je vám skutečně jedno mír ve světě. (Ano.) Proto 
co jíte nebo nejíte. Budeme ho ale mít. je uvedeno v konfuciánské 
Je to skutečně tak. Budeme ho mít. moudrosti, že musíte 
A je skutečně škoda, Budeme ho mít, nejdříve kultivovat sebe, 
že někteří lidé ve světě nakonec, jednoho dne. a pak můžete zvládnout  
neznají tento stav. Nakonec. Vypadá to,  svoji domácnost a své 
Myslí si, že jim peníze že tam směřujeme. osobní záležitosti. 
přinesou štěstí. V to doufám, ano. (Ano.) A pak, až třetí, 
Myslí si, že když vyhrají   Ano, Mistryně. Děkuji Vám. můžete řídit národ, 
válku, budou mocní. Pak byste mohla  a začtvrté, můžete dokonce  
Och ne, ne, ne. navrhnout, aby  urovnat celý svět. 
Čím víc to dělají, všichni vůdci meditovali, Ano, ano. 
tím víc se všemi  bez ohledu na to,  Je normální, že král 
válčí, jakého jsou náboženství? nebo vůdce musí nejdříve  
čím víc získají, Ano, měli by. kultivovat sebe, 
tím víc ztratí. Měli by.  musí se spojit  
Ztratí hodně času Meditaci doporučují  s Královstvím Boha, 
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a degradují se 
až do pekla. 
Měli bychom mít tedy   
mír a štěstí. 
Mír a štěstí přichází 
z poznání  
našeho nebeského Já 
a to přes meditaci. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
(Děkujeme Vám, Mistryně.) 


