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Zdravím, Mistryně. 
Zdravím, čokoládo. 
Mistryně, jednou jste 
nám řekla, jak dlouho 
vám to trvalo, dostat se 
z nejvyšší úrovně 
na Zem. 
Kromě zvykání si 
na hrubou energii 
Země, je to taky 
kvůli cestování vesmírem, 
že to trvá nějakou dobu? 
Máte na mysli, 
že cestuji vesmírem? 
(Ano.) 
Proto létám skrz? 
Ne, drahý. 
Je to jen materiálně řečeno. 
Ne, nelétám 
vesmírem, ano? 
To není fyzické. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Není to tak, že bych 
létala fyzicky 
z jedné úrovně 
sem dolů, ne, ne. 
Je to zorganizováno 
duchovně a ne, že současné 
planety, které existují, 
kam dohlédnou vaše oči, 
že prolétnu skrz, 
víte? 
Dokonce nemám UFO. 
To nedělám, ano? 
Duchovně je to jiné, 
ano? 
Ano, Mistryně. 
Jiné. 
Děkuji Vám. 
Děkuji ale, 
že si děláte starosti 
s mojí dlouhou cestou. 
Víte, většina mistrů, 
když sem chtějí 
přijít – 
nebo nějaký mistr, 
učitel vysoké úrovně – 
musí přijít sem, 
jako každý jiný 

nebo přichází v duchu 
a půjčí si tělo 
nějakých budoucích lidí, 
například, nějaké dítě 
se má narodit 
a je zorganizováno, 
že potom, co se dítě narodí, 
ten Mistr 
převezme to tělo, ano? 
A ta druhá duše… 
Většinou když je dítě 
v lůnu, duch tam 
vždy nezůstává, 
ano? Ano. 
Je tam příliš tma 
a příliš těsno. 
Přijdou buď přesně před 
porodem nebo po porodu. 
Je snadné zorganizovat 
to v duchovních královstvích, 
že si jakékoli vyšší bytosti 
mohou převzít takové tělo. 
V mém případě to bylo 
podobné, ano? Podobné. 
Předtím ale, 
nebylo nejobtížnější 
částí narození, 
nebylo to 
toto fyzické tělo, 
nejobtížnější částí byla 
ta cesta, víte? 
Ta cesta. 
(Ano, Mistryně.) 
Musíte projít 
mnoha opatřeními, 
mnoha procedurami. 
Dokonce i tady, například, 
cestujete z jedné země 
do druhé, musíte si nejdřív 
vzít taxi nebo auto 
nebo jet autobusem, vlakem 
nebo tramvají a pak musíte  
dojet na letiště, 
odbavit vaše zavazadla, 
projít 
všemi kontrolami. 
Pak musíte  
jít do letadla, 
a někdy vás bolí v uších, 
kvůli rozdílnému 

atmosférickému působení, 
nebo hlava. 
Někdy neslyšíte 
ani sebe, 
někdy máte mnoho dní 
zalehlé uši 
nebo alespoň přechodně, 
zatímco jste 
v letadle nebo když 
přistáváte atd., atd. 
Někdy v letadle 
zvracíte, protože 
nejste zvyklí na velkou 
nadmořskou výšku atd., 
a váš žaludek 
se vám zvedne z nižší části 
břicha do krku, 
nebo něco podobného, 
a pak jdou všechny 
věci z našeho žaludku 
taky krkem ven. 
Proto v letadle 
poskytují vše 
pro vaše pohodlí: pro případ, 
že nemáte kyslík, 
mají kyslíkové masky, 
pro případ, že se vám chce 
zvracet, mají připraveny 
pytlíky na zvracení a pásy, 
(Ano, Mistryně.) 
„zapnout bezpečnostní pásy“ 
a různé věci, 
které připravili. 
Jen abychom cestovali 
v tomto fyzickém těle, 
je to jen o několik 
tisíc metrů výš 
a zažíváte 
tolik nepohodlí, 
nemluvě o bytostech 
na duchovně vysoké úrovni, 
které přichází  
na tuto hrubou planetu, ano? 
Pak si to dovedete představit 
nebo nedovedete. 
I pak, například, 
když sejdete dolů 
na zem… Nedávno 
vyvinuli 
novou techniku, 
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na léčení lidí, 
jako že vás zahrabou 
hluboko pod zem 
a dýcháte jen 
přes trubičku, 
která vede 
na vzduch z podzemí, 
kde jste zaživa zahrabáni. 
A někteří lidé panikaří – 
nemohou to zvládnout. 
I když ještě mohou dýchat, 
je to ale tak jiné – 
je tam taková tma a bezmoc 
a jsou pod tlakem 
země. 
Pokládají to na různé 
tlakové body. 
Nezkoušejte to. 
Prosím, nezahrabávejte se. 
Musí to dělat odborníci, 
kdybyste se třeba chtěli 
dát zahrabat. 
Protože musí pokládat 
zem různé váhy 
na různé tlakové body, 
aby bylo tělo vyléčeno 
nebo na energetické body. 
Něco takového. 
Je to jako akupunktura: 
musíte dávat jehly 
na různé energetické body 
na těle. 
Prosím, nezkoušejte to. 
Kdybyste zemřeli, 
nevracejte se a neříkejte mi, 
že jste mrtví! 
(Ano, Mistryně.) 
I když se jdete potápět 
pod vodu 
v moři nebo řece, 
když se potopíte příliš 
hluboko a nejste dobře 
vybaveni, cítíte se 
velmi nepohodlně – 
můžete při tom 
přijít i o život. 
A i kdybyste se potopili 
ne příliš hluboko, 
a nebyli jste zvyklí 
na ohrazení 

a omezení 
času a pohybu, 
budete taky panikařit. 
A když vyplavete 
nahoru příliš rychle, mohli 
byste se dokonce ohrozit. 
Když se vynoří, 
musí mít 
speciální přístroje, 
aby se zotavili, rozumíte? 
Musí si lehnout 
do nějakého 
hlubokého přístroje, aby se 
zotavili, kvůli vlivu 
hlubokého oceánu, 
tlaku vody, 
velké síly 
tlaku vody, 
na vaše tělo. 
Je to jen 
fyzický svět 
a my jsme jen 
několik metrů hluboko, 
například, 
a už se tak cítíme. 
Jen když jste možná 
zahrabáni metr pod zemí, 
ani to ne, a už je to  
velmi, velmi těžké   
to přijmout, 
natož 
vysoké duchovní bytosti, 
které nejsou 
ve fyzickém těle 
a musí sejít dolů, 
krok za krokem dolů 
do fyzického těla 
a přes různé úrovně. 
Dovedete si to představit. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Jaké je spojení mezi 
astrologickými znameními 
a našimi životy? 
Jak mohou astrologické 
vzorce ovlivnit naše životy? 
Například, je pravda, 
že když je člověk v čínské 
astrologii opice 
nebo škorpion 
v západní terminologii, 

pak bude mít  
takovou osobnost 
a takový osud atd.? 
Osobnost, ano, 
více či méně. 
Někteří více, 
někteří méně, 
je to ale spletité. 
A osud, není 
takový a takový osud, ne. 
Osud pokaždé 
nesouhlasí 
s astrologickým znamením. 
Ano? (Ano.) 
Osud si můžeme vytvořit. 
Když praktikujeme 
duchovně, když změníme náš 
život na morálnější úroveň, 
když jsme ctnostnější 
a méně sobečtí, 
víc duchovně pozvednutí, 
pak se náš osud změní,  
i když je daný. 
Osud ale nemá nic dočinění 
s astrologickými znameními, 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Osobnosti, ano, 
charakter, možná. Ale 
ty taky měníme podle 
naší minulosti, 
podle 
společnosti, ve které jsme, 
podle 
jídla, které jíme, 
podle místa, 
kde jsme se narodili, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Vždy se můžeme změnit. 
Je rozdíl 
ve správnosti mezi 
čínskou astrologií 
a západní astrologií? 
Ano, ano. 
Jsou podobně správné. 
Musíte ale 
zkombinovat ty dvě, 
to bude přesnější, 
ale nic není 
naprosto přesné, 
ano? (Ano.) 
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Duchovní praxí, 
Světlem a Zvukem se člověk 
mění, velmi rychle 
a někdy 
k nerozeznání. 
Jen když meditujete, 
konáte dobré činy, jste 
nesobečtí, pak jste pod 
novým astrologickým 
znamením, svatým 
znamením. Už ne zvířecím 
znamením. Západní, 
východní –  jsou to zvířecí 
znamení, víte? Ano. 
Dávám vám 
nové zrození, 
nové astrologické znamení, 
vaše svaté znamení. 
Ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Existují na 
jiných planetách 
duchovní požehnané 
dráhy (DPD)? (Ano.) 
Vznikají stejným 
procesem jako 
tady na Zemi? 
Ano, Ano, ano, ano. 
Ano, lásko. 
A DPD, 
které máme na Zemi, 
přestože jsou některé dlouhé, 
zdá se, 
že jsou menší 
ve srovnání v průměru. 
Jsou mohutné DPD, 
které existují na naší planetě 
nebo ve vesmíru, 
velké pásy 
požehnané síly? 
Jsou teď větší, 
jak jsem vám říkala. 
Ano, na některých místech, 
která mohu pohodlně 
najít, díky mojí meditaci, 
intenzivní, 
byly rozšířeny 
a prodlouženy, ano? 

(Mockrát Vám děkuji.) 
Přála jsem si, abych je 
prodloužila víc a víc, 
aby se nakonec 
spojily. 
A nějaká planeta, 
která má víc 
duchovních požehnaných 
drah, jsou tam vyvinutější, 
obzvlášť morálně, 
duchovně 
a jsou mírumilovnější, 
spokojenější, 
víc milující a vlídnější. 
A taky technologicky – 
technologie 
jsou také vyvinutější. 
Mám jen strach, 
že na naší planetě jsou teď 
všechny rozbité na kousky. 
Můžeme dělat 
něco víc, 
abychom Vám pomohli? 
To je jiné. 
Kdybyste jako skupina 
meditovali na těchto 
duchovních požehnaných 
drahách nebo blízko nebo 
nad nimi 
nebo uprostřed nich, 
mohli byste je taky 
prodloužit a rozšířit, 
ale ne tak rychle, ano? 
(Ano, Mistryně, ano.) 
Bylo by to velmi pomalé. 
Když to dělá Mistr, 
je to rychlejší, větší, 
(Ano, Mistryně.) 
rychlejší a silnější. 
Trvalejší. 
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