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Každá 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 taky vyvinutější. 
Jen se obávám, 
že na naší planetě jsou teď  
všechny rozbité na kousky. 
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, 
rychlejší a silnější. 
Trvalejší. 
Taky jste Mistryně  
zmínila, že byly 
dříve spojené. 
Tvořily po planetě 
něco jako síť? 
Ano, ano. Kdyby všechny 
duchovní požehnané dráhy 
byly úplné, jako kruh 
kolem planety, 
pak by byla v rovnováze. 
Kdyby jich bylo víc, 
bylo by méně katastrof,  
víc míru, 
víc štěstí  
pro všechny. 
Kdyby všichni lidé  
nebo víc lidí 
bylo duchovně pozvednuto 
a morálně slušných, pak  
bychom mohli, jako celek, 

vytvořit více nové  
duchovně požehnané síly, 
samozřejmě, s pomocí 
vyšších bytostí, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Když vytvoříme jeden bod, 
který se rozšíří 
jako olejová skvrna. 
Pokud se nám to povede 
asi na jedno procento,   
pomohou nám s mnoha 
procenty, mnoha desítkami 
procent. 
Přesně o tom mluvím. 
Musíme být duchovní, 
musíme být morální, 
musíme být  
soucitní, abychom 
si pomohli, abychom 
zachránili náš domov. 
(Ano, Mistryně.) 
Někdy jsem si myslela, 
že už nemám  
naději. 
Vždy máme naději, 
protože víme,  
že jste tady s námi. 
Ano, duchovně, ano. 
Duchem, ano. 
Co se týče planety,  
nejsem si jistá. 
Pokud budeme dál ničit 
duchovní požehnané dráhy 
a nebudeme vytvářet nové 
nebo je prodlužovat,  
rozšiřovat, nevím,  
jestli budeme mít naději. 
Protože můžeme být 
v nebezpečí ze všech stran, 
nejen zvyšování hladin moří,  
nejen oteplování planety, 
nejen vymírání druhů, 
nejen tajfuny, povodně 
a nedostatek vody 
a nedostatek všeho. 
Dokonce i ze slunce – 
můžeme na sebe  
přitáhnout  
sluneční plameny, 
pokud nebudeme morální 

a mnoho dalších věcí. 
Dobrá, můžeme být  
zranitelní ze všech stran, 
tak to je, 
pokud nebudeme morální. 
Pokud nezměníme  
naše životy 
v mnohem soucitnější, 
mnohem laskavější, 
hodné Nebe, 
budeme zranitelní 
všemi  
zlověstnými událostmi. 
Dobrá, dělejme dál to  
nejlepší. Meditujme,  
modleme se. (Ano, Mistryně) 
Říkala jsem vám předtím,   
že i normální lidé 
se modlí na slunci, 
taky mají  
víc duchovních bodů, 
a všichni společně 
budeme schopni získat 
víc duchovních bodů, 
abychom posílili ochranu 
naší planety, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Pak může být  
katastrof méně 
nebo mohou   
být menší 
(Ano, Mistryně.) nebo žádné. 
Nevím, jestli máme  
ještě dostatek času, 
pokud se lidé nezmění. 
Skupina toho moc 
udělat nemůže, 
víte? – (Ano, Mistryně.) 
ve srovnání  
s davem. 
Celá planeta je připravená. 
Populace, 
většina z nich je připravená. 
Jen jim to 
vůdci musí 
říct – nejen  
vládní činitelé, 
ale duchovní vůdci, 
náboženští vůdci. 
Všichni musíme  
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pracovat společně, 
abychom řekli lidem, 
abychom dali lidem vědět, 
že je čas na změnu. 
Oni sami se musí  
taky změnit, 
musí být příkladem 
a odvážně to  
veřejně prohlásit, 
aby se lidi učili 
z jejich příkladu 
a zjistili, 
že je to skutečně naléhavé 
a že existuje řešení, 
které pomůže, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
My sami, i když jsme velká 
skupina, můžeme pomoci, 
ale lidé se musí změnit. 
Lidé se musí změnit, 
aby byli dokonce 
pomoci hodni. 
Jinak, 
čím víc meditujeme, 
pokud se lidé nezmění, 
samozřejmě, pomůžeme 
sami sobě víc, ale oni z toho 
moc velký prospěch 
mít nebudou, nezmění-li se.  
Pokud dva lidé  
nepůjdou stejným směrem, 
jak by si mohli 
vzájemně pomoct, 
v době nouze?  
Jak můžete pomoct 
nést zavazadlo 
nebo se vzájemně zvednout, 
když jeden z vás spadne? 
Dva lidé musí jít  
stejným směrem. 
I když je jeden velmi silný 
a druhý je méně 
silný, ale jdou  
opačným směrem 
nebo jiným směrem, 
ten silný nemůže  
pomoci tomu slabému. 
Proto lidé  
na planetě musí jít  
stejným směrem, 

jako duchovní  
praktikující, aby jim  
duchovní praktikující  
mohli pomoci víc. 
Je to lepší 
než být vzdálení, protože 
bez ohledu jak moc 
milujete svého přítele – 
je slabý 
a chcete mu pomoci – 
ale můžete spolu  
mluvit jen po telefonu, 
pokud zavolá o pomoc. 
„Och, jsem s tebou. 
Je mi to líto, 
stále se za tebe modlím.“ 
To je ale vše, co můžete  
udělat, nemůžete ho  
zvednout, (Ano.) 
když upadne na cestě. 
Dobrá, lásko. Děkuji Vám. 
Další otázka 
o DPD. 
Zmínila jste, 
že některá centra, 
mají DPD. Jsou  
ještě nějaká další centra 
ve světě,  
která sídlí na DPD? 
A pokud ano, mohla by se 
o to Mistryně s námi podělit?  
Kromě těch, o kterých jsem 
vám řekla, není žádné. 
Přála bych si, abych vám  
řekla, že všechna centra 
mají DPD, 
ráda bych to řekla, 
abych mohla být pyšná a  
říkat lidem, aby tam chodili 
stále meditovat, ale nemáme! 
A nějaké DPD jsou  
hodně vysoko na obloze, 
uprostřed nějakých měst, 
ke kterým nemáte 
dokonce přístup, 
nemůžete tam jít a sednout si  
nemůžete se o tom zmínit  
ani vládě – 
vysmáli by se vám nebo  
by vás zavřeli do blázince. 

Vím, že na některých  
místech v Evropě je několik 
duchovních požehnaných  
drah. Některé jsou velmi 
vysoko asi 30 metrů 
nad zemí 
a uprostřed náměstí, 
nějakého Zlatého náměstí, 
něčeho takového 
nebo Diamantového náměstí, 
jak to nazveme. 
Já to vím, 
snažila jsem se tam být 
a meditovat, 
ale dříve nebo později 
jsem musela odejít. 
Takže věc se má tak,  
že jsme sami, ano? 
Spoléháme se na sebe. 
(Ano, Mistryně.) 
Cokoli můžeme udělat, 
uděláme. 
Pokud něco nemůžeme  
udělat, je to prostě osud 
lidstva. 
(Ano, Mistryně.) 
Nemohu to ani  
vysvětlit lidem. 
Kdo by mi věřil? 
Kdo? (Moc lidí ne.) 
Jenom vy, lidi. 
Vy lidi a možná 
praktikující na Světlo 
a Zvuk venku 
nebo někteří duchovní, 
lidé jiných skupin,  
ti by tomu mohli věřit 
a budou mít prospěch 
z toho, co jsem jim řekla. 
Co jsem vám teď řekla 
o slunci, 
o vrcholných hodinách 
meditace, o duchovních 
požehnaných drahách. 
Možná to mohou cítit, 
možná že někdo, jeden 
nebo šest lidí to může vidět 
a řeknou si to vzájemně. 
Jinak se neodvažuji 
to nikomu říkat. 
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Důvodem, proč jsem  
to všechno řekla, kdyby mi  
někdo kromě vás  
uvěřil, aby z toho  
měli prospěch 
a pak postupně 
prospěli celé planetě, 
určitým způsobem, 
v některých částech. 
A kdyby věřilo dostatečné  
množství lidí, možná by 
to přineslo větší prospěch, 
ano? (Ano.) 
Dokonce pro ostatní, 
kteří ani nemeditují. 
Samozřejmě ale, 
když nemeditují 
a nejsou vegany, 
získají menší prospěch 
a možná žádný. 
Kdyby tam šli – žádný. 
Alespoň lidé,  
kteří mi věří 
nebo kteří jsou duchovní, 
z toho budou mít prospěch. 
Ano? (Ano.) 
Já už jsem šťastná, 
pokud věří 
a dělají to pro sebe. 
Neuvidím je, nebudu  
žádat nějakou provizi, 
neuslyším od nich 
ani „děkuji“.  
Je mi líto, že kromě 
center, o kterých 
jsem vám řekla posledně, 
žádná centra 
je nemají, 
nemluvě  
o tom, že by odpočívala na 
duchovních požehnaných  
drahách. Natož dokonce pod, 
ano? Ráda 
bych vám řekla víc. 
Ale alespoň centrum Miaoli, 
které jsem koupila, 
má tři, víte? 
(Ano. To je skvělé.) 
Jedna je v Lienhua Shan 
jedna v Taiyin Shan 

a jedna 
na Baowu Ting 
před mojí jeskyní.  
Meditovala jsem tam, 
snažila jsem se ji prodloužit. 
Říkala jsem vám ale,  
že mi někdo řekl, 
že četl někde článek, 
že lidé  
nemají rádi dobré lidi, 
protože kvůli nim  
cítí vinu. 
Mají raději  
špatné lidi. 
Pamatuji si, že když byl 
Ježíš zajat 
a ten, kdo byl v té době  
u moci, Pilát, 
se zeptal lidí, koho chtějí, 
aby byl ušetřen – 
„ten kriminálník tady  
nebo Ježíš tam?“ – 
a oni chtěli ušetřit 
kriminálníka a ukřižovat 
Ježíše na jeho místě. 
Vzpomínáte? 
(Ano, Mistryně.) 
Již od pradávna 
měli mistři vždy  
potíže učit, pomáhat, 
žehnat této planetě. 
Je to stále stejné. 
Je to teď stále stejné. 
Pravděpodobně  
to není ukřižování, 
ale jiným způsobem – 
mentálně, psychologicky, 
nemohu to pojmenovat. 
Ještě máte nějakou otázku, 
má lásko? 
Ne, to je ode mne vše. 
Děkuji vám mnohokrát, 
Mistryně, za vše, 
co pro nás obětujete.  
Není zač. 
Mistryně, 
to byla poslední otázka 
naší konference. 
Ano? 
To byla poslední otázka, 

kterou jsme měli. 
Dobrá. 
Jsem ráda, že jsme 
se spolu mohli dnes  
přes konferenci vidět. 
Dobrá. 
Přeji vám vše nejlepší 
ve vaší duchovní praxi 
i dalších aspektech 
a možná, že se zase  
uvidíme 
nebo budeme v kontaktu. 
Děkujeme Vám, Mistryně, 
mnohokrát za vaši trpělivost 
s odpovídáním našich otázek.  
Ne, ne, ne. 
To není otázka trpělivosti. 
Dělám to ráda 
kvůli vám, 
ano? 
A vaše inteligentní  
dotazy mě těší. 
Jste dobří, 
jste dobří. 
Protože z vašich otázek bude 
mít prospěch mnoho lidí. 
Moc jsem se těšila 
na to, až všem řeknu o tom, 
co jim může prospět, 
vždy, když mohu. 
Je moc dobré, že se ptáte. 
Děkuji vám 
za vaše otázky. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Teď pronesu tak dlouhé 
rozloučení, buďte požehnáni, 
buďte milováni 
a postupujte. 
Bůh vám žehná, 
Bůh vás miluje 
i já vás miluji. 
Ano, Mistryně. 
Taky Vás milujeme, Mistryně. 
Jsem si jistá, že vás miluje 
i hodně lidí. 
Diváci vás milují, 
zvířata vás milují. 
Buďte požehnaná, má lásko, 
buďte požehnaná. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
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Lásko, lásko. 
Lásko, lásko, lásko. 
Milujeme Vás, Mistryně. 
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