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vidí Světlo  a takových. Ano? Mistryně, 
a slyší Zvuk. Samozřejmě, že je to dobré. ve světě jsou speciální  
Vzpomínáte na ta  Kdybyste tam šel, místa jako Mekka, 
takzvaná svatá místa  možná byste měl pocit, Medina, Řím, která lidé 
nebo poutní místa? že lépe meditujete, navštěvují kvůli požehnání. 
Když nějací lidé dokonce jen  protože se tam všichni  Pomáhají nám  
sedí na jakémkoli místě, soustředí  nějak duchovně 
poslouchají moji přednášku, na modlitby a mají skutečně 
taky  a v to místo věří. požehnání? 
vidí Světlo Možná, když tam půjdete, Dobrá, 
a slyší Zvuk, vzpomínáte? budete se také cítit dobře. jsou některá místa, 
(Ano, Mistryně.) To záleží na lidech. která mají duchovní 
Dobrá. Dobrá. (Ano, Mistryně.) požehnání, jako například  
Není to tedy nutně Jsou na těchto  Mekka nebo Medina, 
tím místem. místech jiné  protože tam 
Máte-li duchovní vibrace? Prorok Mohamed, 
žijícího mistra, máte  Ano, jsou jiné, mír s ním, 
svaté místo kdekoli – možná povznášející energie. pobýval. 
všude, kde je On. Ano?  Kdyby byli všichni lidé. Proto Ho tam lidé, 
A taky ve vašem srdci, kteří tam jdou pozitivní  v té době, když Prorok  
když jste spojeni, a čistí, žil,  
když jste upřímní, pak by byla atmosféra  chodili navštěvovat, 
hluboce, zcela čistá a povznášející. Ano? samozřejmě, 
spojeni  Ano, Mistryně. aby získali jeho požehnání, 
s mistrem uvnitř, Jinak, ne.  aby získali zasvěcení 
pak jste soustavně Není to místem,  a získali duchovní vedení 
na místě mistra, je to lidmi. a seděli s ním, 
ať je ten mistr kdekoli. Protože když  protože Ho milovali. 
Ano? (Ano, Mistryně.) mistr již opustil A když Mistr zemřel, 
A vy se stanete fyzické tělo, žáci,  
svatým místem. požehnání Mistra přímí žáci, 
Ano.  se po nějakých dvou stech, samozřejmě, stále 
Co dál, drahý? Čokoládo. tří stech letech vyčerpalo. to místo navštěvovali. Ano?  
Kolik je takových speciálních  A teď možná tomu Ale po dlouhé, dlouhé době, 
míst tady na Zemi, místu dávají požehnání mnoha sta, tisíc let 
těchto svatých míst? žáci, protože se už to požehnání 
Kolik požehnaných míst ho jezdí dál navštěvovat. trochu vyčerpalo, ano? 
bylo dříve ve srovnání Ale pozdější generace Požehnání Mistra 
s dneškem? již nejsou dokonce se vyčerpá. 
Snížil se počet? ani přímými následovníky Když tam ale chodí  
Dobrá, dobrá. žáků Mistra. hodně lidí a myslí pozitivně 
Existují skutečná Přicházejí tam v naději a modlí se, pak samozřejmě, 
duchovně požehnaná místa. na duchovní požehnání. je tam stále pozitivní  
Jsou. Možná ho dostanou, energie. Ano? 
Některá jsou skutečně, budou-li upřímní. (Ano, Mistryně.) 
speciálně duchovně  Jsou upřímní, když ho získají  Je stále lepší než mnoho 
požehnaná – nemusel tam  taky v kostele  jiných karmicky zatížených  
nutně pobývat Mistr. nebo kdekoli, ano? oblastí nebo válečných zón 
Bude to na nějakých velmi Při modlitbě, vzpomínáte?  nebo dalších špatných míst, 
nepravděpodobných místech, Ano. Ne každý, kdo se modlí jatek 
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Zůstalo nám jen 700 a duchovní požehnané dráhy překvapivých místech. 
duchovních požehnaných  se vytratily Říkám jim: 
drah, ano? nebo se ztenčily nebo zkrátily „Duchovně požehnané  
Děkuji Vám, Mistryně. nebo se z nich stal jen bod. dráhy“, ano? DPD. 
Proč se  Kdyby  Jsou to různá svatá místa,  
zmenšily, Mistryně? duchovní praktikující skutečná svatá místa. 
Protože lidstvo  na Světlo a Zvuk Skutečné duchovní  
dělalo špatné věci. dál meditovali požehnání získáte z těchto  
Není to ale  a byli by náhodou  DPD – to znamená, 
jeden rok, dva roky blízko těchto „Duchovně požehnaných  
nebo dokonce sto let, duchovních požehnaných  drah“. Proč drah? 
aby je to ovlivnilo, drah nebo ne daleko od nich, Protože je to jen dráha. 
je to tisíc let  pak by mohli tyto duchovní Není to jen místo, 
lidské činnosti, požehnané dráhy prodloužit. je to čára. 
která není duchovní, Ano? Šňůra, Jako, například, 
není vlídná jako prádelní šňůra, ano? tady je hora 
a štědrá, Jako elektrické vedení, a tady vede dráha  
není milující duchovní požehnané dráhy, duchovního požehnání, 
a soucitná, protože jsou to jen dráhy. plná energie 
proto se zmenšily  Nejtlustší by byla  dokonce Páté úrovně. 
nebo zmizely.  na šířku 40 centimetrů, Táhne se v linii 
Trvá to tisíce let čtyřicet centimetrů, z hor, 
a stovky nebo miliony nejtlustší na šířku. například, 
lidí páchá Jinak ta šňůra nebývá plochá, celou cestu k oceánu 
všechny tyto různé činy je to jako kulatá šňůra, vpředu. 
neduchovní, nehumánní… provaz. Záleží na tom,  
aby se  Ale velký, ano? jak je ta dráha dlouhá. 
dráha ztenčila, Ano. Dříve jich bylo víc, 
duchovní požehnaná dráha, A zářivý. ubylo jich. 
aby se zmenšila nebo ztratila. Například, jen za To je pravda. 
Musí to dělat  posledních 10 let jsme ztratili Teď jich máme… 
tisíce, stovky  10 těchto duchovních Zkontroluji to. 
tisíc lidí,  požehnaných drah. Zkontroluji kolik jich je. 
tisíce let, ano? Ani jedna nová  Kde jsme?  
Ano, Mistryně. se znovu nikdy nezrodila. Trpělivost, trpělivost. 
Když se pak Ano? Ale díky  Položil jste  
definitivně ztratí. praktikujícím  tak obtížnou otázku! 
neznamená to, na Světlo a Zvuk – Musím to zkontrolovat, ano? 
že to někdo způsobil nejen naší skupiny, Minutu. 
jen včera. ale praktikujících  Máme teď ve světě jen  
Ne, trvalo to tisíce let na Světlo a Zvuk asi 700 duchovních  
před tím po celém světě – požehnaných drah. 
a vyžadovalo to tisíc, prodlužujeme některé, Dříve jsme jich měli 
stovky tisíc,  asi sto z nich. mnohem, mnohem více – 
miliony lidí, aby  Prodloužili jsme jich a  o hodně tisíc víc. 
opatřili takovou kolektivní  rozšířili sto, ano? Ano? Hodně se jich  
energii, špatnou energii, Ano, Mistryně. vytratilo, zmizely. 
aby poškodila Jen za posledních 20 let  Protože lidstvo dělalo 
nebo zmenšila nebo ztratila jsme ztratili 30 drah. příliš mnoho hrozně 
duchovní požehnanou dráhu. Ano. To je smutné. špatných věcí  
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Ano, dobrá?  
A duchovní požehnané dráhy 
nemusí být nutně tam,  
kde pobýval mistr. 
Mohou být, 
ale nemusí. 
Můžete je najít na  
velmi nepravděpodobných  
a nečekaných místech. 
Já jsem taky překvapená, 
ano? Ano. 
Ano, Mistryně. 
Dobrá, lásko. 
Ano, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
Které země  
mají tyto  
duchovní požehnané dráhy? 
Mají, například, 
Spojené státy 
nějaké? 
A co Německo? 
Proč? Proč USA? 
Proč Německo? 
Proč ne někde jinde? 
Vy jste Němec? 
Ano. 
Dobrá, proto, 
samozřejmě. Samozřejmě, 
ptáte se za svoji zemi 
a bydlíte  
v USA, 
samozřejmě, že se ptáte  
na tyto země, samozřejmě. 
Když to chcete vědět, 
řeknu vám taky nějaké  
další země, ano? 
Ano, prosím Mistryně. 
Samozřejmě, že máme  
nějaké v USA. 
Okamžik, moment, 
ano? 
Dobrá, tuto. 
Dobrá, řeknu vám to. 
Řeknu vám kde, 
kde jsou. 
Dobrá, 700 
duchovních požehnaných  
drah zůstalo. Můj Bože! 

Je jich tak málo 
a tak velká planeta! 
A jsou roztroušené po všech 
pěti kontinentech, ano? 
Nejsou speciálně pro 
Ameriku nebo pro Německo 
nebo nějakou jinou zemi, 
jsou ale roztroušené  
po všech pěti kontinentech. 
Mohu vám říct  
jen nějaké příklady. 
Nemohu tady stále sedět  
a povídat si s vámi, ano? 
Ano, Mistryně. 
Taky si nevzpomenu 
na jména zemí 
a musím lovit v mysli, 
kde.  
Řeknu vám jen, co je  
přímo před mýma očima. 
Například, máme… 
různé počty  
v různých zemích.  
Ptal jste se  
na USA. 
Spojené státy americké – 
můj Bože! – 
mají pět  
duchovních požehnaných  
drah, DPD 
a Německo jich má osm. 
Itálie jich má šest, 
Francie čtyři, 
Austrálie čtyři,  
Řecko čtyři,  
Slovinsko dvě, 
Spojené království šest, 
Irsko dvě, 
Skotsko čtyři, 
Maďarsko šest, 
Španělsko šest, 
Kolumbie šest, 
Paraguay dvacet,  
Thajsko osm, 
Au Lac (Vietnam) deset, 
Dominikánská republika  
čtyřicet, Kamerun čtyřicet, 
Vnější Mongolsko deset, 
Švédsko deset, 
Holandsko čtyři, 

Švýcarsko deset, 
Monako tři, 
Jižní Korea pět, 
Severní Korea tři, 
Čína čtyřicet, 
Indie třicet, 
Starý Tibet čtrnáct, 
například. Ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 


