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Zdravím, Mistryně. 
Zdravím, Francouzi! 
Jak se máte? 
Velmi dobře, Mistryně. 
Jste v pořádku? 
Jsem v pořádku, děkuji Vám. 
Vše je v pořádku? 
Šťastný Nový rok. 
Jste tam stále šťastný? 
Ano. Velmi, Mistryně. 
Mistryně, díky Vám. 
Dobrá. 
Je velmi milé 
začínat tento Nový rok 
s Vámi, Mistryně. 
Děkuji mnohokrát. 
Ano. 
Je milé začínat s vámi! 
Děkuji Vám. Děkuji Vám. 
Mistryně, 
moje první otázka zní: 
Proč jsme si zvolili 
být daleko od Boha? 
Byla to naše mysl 
nebo naše pravé Já, 
kdo se rozhodl 
chovat se bezbožně? 
Je to mysl, ano? 
Je to mysl. 
Než jsme sešli sem dolů… 
Ještě před všemi 
„předtím předtím“, jsme se 
domluvili, že budeme 
hrát naši roli v tomto světě, 
ale duchovněji, 
víc svatě a pak 
nás ovlivnila 
atmosféra 
této planety 
a udělali jsme nějaké chyby. 
A pak, 
čím víc chyb jsme 
udělali, tím hustější 
byla na planetě 
nesvatá energie a 
my jsme tedy jen klesli. Ano? 
A pak se mysl stávala 
víc a víc závislá 
na tomto světě, místo 
na upamatování si Boha, 

místo toho, 
aby poslouchala ducha. 
Proto jsme se propadali 
dál a dál. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
A duch je někdy 
velmi unaven a má toho dost, 
proto duše opouští tělo 
a proto nakonec 
opouštíme někdy planetu 
ještě se zátěží  
z minulé 
fyzické existence. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Mistryně, nedávno jste řekla, 
že příroda, 
Země a zvířata 
nám stále žehnají. 
(Ano.) 
Jak to, že my, jako lidé, 
kteří jsme stvořeni 
k obrazu Boha, 
jak to,  
že jsme jediné bytosti, 
které nežijí se zvířaty 
v harmonii? 
Ano, protože jsme zapomněli 
– zapomněli jsme na principy 
lásky. Zapomněli jsme, 
že jsme všichni jedno. 
To je nevědomost, 
kterou jsme zatíženi 
v okamžiku vstupu do 
těchto fyzických království. 
Vidíte, zapomínáme 
přírodní zákony  
a učíme se špatné, 
buď od společnosti ve které 
žijeme nebo od společnosti 
celkově nebo od chybujících 
rodičů nebo bludných tradic 
atd., atd. 
a pak se stáváme takovým 
a takovým člověkem 
a ego plodí 
další nežádoucí zvyky 
a vlastnosti. 
Proto se stále 
vzdalujeme a vzdalujeme 

od Božských vlastností. 
Můžeme se ale vždy vrátit, 
pomocí modliteb, 
meditace, 
opětné oddanosti Bohu. 
Kdykoli 
otočíme hlavu zpět, jdeme 
opět správným směrem,  
je to zcela nový život. 
Vždy máme 
šanci začít opět 
nový život. 
To je dobrá zpráva. 
(Ano, Mistryně.) Ano? 
Děkuji Vám mnohokrát, 
Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Mistryně, existuje jeden 
příběh ze zkušenosti žákyně, 
když byla v Nebi 
a pak se vracela 
na svět jako štěně 
a pak jako dívka, 
a říkala, že každý 
si musí vybrat nedostatky 
nebo slabosti než 
se narodí jako člověk. 
Jen osvícení mistři 
si nemusí brát 
žádné nedostatky. 
Můžeme se dozvědět, 
je-li to pravda, Mistryně? 
Ano, to je pravda. 
Co je ale záměrem 
těchto nedostatků? 
Jak nám mohou pomoci 
být blíže k Bohu? 
Ve skutečnosti ne. Mistr 
si nemusí brát žádné 
nedostatky, 
protože Mistr 
bude muset naložit 
s mnoha nedostatky 
lidstva, 
když Mistr sestoupí 
na tuto planetu, 
bude už muset nést 
na zádech hodně špatné 
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karmy (odplaty) lidstva. 
To už je příliš hodně. 
Proto si nemusí žádný 
Mistr brát už žádné 
další nedostatky. 
Protože Mistr 
je stejně perfektní. 
Proto cokoli Mistr 
na tomto světě dělá, 
je kvůli lidstva, 
pro lidstvo 
a jen se záměrem 
pomoci lidstvu. 
Víte? 
Proto, pokud vidíte 
nějakého Mistra, že má 
takzvané „nedostatky“, 
nejsou to nedostatky. 
Je to jen způsob, 
jak musí Mistr věci dělat. 
Mistr ale nebude 
napořád přemožen 
nebo přetížen 
těmito takzvanými 
„nedostatky“ nebo 
čímkoli co vidíte 
a nezdá se vám perfektní. 
Je to jen přechodné. 
A Mistr to velice rychle 
překoná 
a pak bude dál 
pomáhat lidstvu, jakýmkoli 
možným způsobem. 
Vidíte, 
jako policie, 
někdy předstírají, 
že jsou kriminálníci, 
gangy, aby věděli 
co dělají. 
Rozumíte mi? 
(Ano, Mistryně.) 
Není to tak, že by 
policajt byl zločinec. 
Viděli jste to v mnoha 
filmech, víte, co myslím, že? 
(Ano, Mistryně.) Dobrá. 
Jsou ale jiní než  
opravdoví kriminálníci, ano? 
Policajt může jednat 
jako zločinci, například, 

prodávat nějaké 
zakázané zboží a podobně 
nebo ho kupovat, 
aby odhalil, 
jak pracují, 
nebo gangstery. 
Policie ale ve skutečnosti 
tyto věci neprodává ani 
tyto věci neomlouvá. 
A na rozdíl od zločinců, 
oni dělají tyto 
skutečné věci. 
Nebo například 
nedostatky lidí, 
ty nám nepomáhají dostat se 
blíž k Bohu, ale jsou cenou, 
kterou musíme zaplatit, 
abychom se dostali sem jako 
lidé – buď abychom 
pomáhali ostatním nebo 
abychom pomohli sobě 
růst duchovně, víte? 
Vůbec nám nepomáhají 
dostat se blíž k Bohu, 
ale jsou jen záležitostí 
se kterou musíme souhlasit, 
když chceme být 
v této fyzické oblasti. 
Není to tady Nebe, 
proto tady není nic zadarmo. 
Proto cena, kterou platíme 
je vysoká, proto musíme 
trpět, velmi trpět, 
když se snažíme konat 
dobro, být tady dobří nebo 
se snažíme, abychom  
sami duchovně rostli. 
Rozumíte? 
Ano, Mistryně. 
Doufám, že jste šťastná 
a rozumíte mé odpovědi. 
Mistryně, co se tedy 
stane, když nejsme 
schopni překonat 
ty nedostatky? 
Zabrání to našemu návratu  
do Nebe? 
Jistě, jistě. 
Pokaždé, 
když jsme znovu dole, 

potíže se násobí, 
a to by nám 
mohlo překážet, 
kdybychom chtěli 
jít zpět do Nebe. 
Mohli bychom být 
zavaleni všemi těmi trably 
a možná dokonce 
zůstat napořád  
ve fyzické oblasti 
nebo dokonce spadnout 
v existenci evoluce níž. 
Proto jsou 
tady Mistři. 
Bůh vždy posílá nějakého 
mistra, aby nás přišel 
pozvednout a pomohl nám 
si rozpomenout, 
když je to pro nás příliš 
těžké, abychom si s tím vším 
sami poradili. 
Ano? Máme štěstí. 
Děkuji Vám, Mistryně, 
že jste s námi. 
Není zač, má lásko. 
Dělám, co mohu. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Některé lidi 
nebo duchovní praktikující 
nechává Bůh 
chudé nebo s trápením, 
aby mohli být 
blíž k Bohu? 
Nebo si ten člověk 
vybral tento osud? 
Nemusí to být, 
možná, zvolené, 
je to ale kvůli 
špatné karmě (odplatě), 
ano? Ne Bůh. 
Neposílá vás sem dolů, 
abyste byli chudí nebo vás 
trestal, ani nic takového, aby 
jste mohli být blízko Bohu. 
V některých případech 
nás ale taková situace 
přivede blíž k Bohu, protože 
se modlíme usilovněji 
a skutečně potřebujeme 
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pomoc a žádáme Nebe 
a Zemi, aby nám pomohli.  
V tom případě 
nám to pomůže, ano? 
Děkuji, Mistryně. 
Pokud je někdo bohatý 
s mnoha domy 
a nemovitostmi, 
je dál od Boha? 
Existuje pro ně způsob, 
jak se dostat blíž k Bohu, 
i s jejich bohatstvím? 
Někteří lidé si taky 
zvolili, že budou bohatí 
nebo že budou chudí. 
(Ano, Mistryně.) Ano. 
Bohatí ale mohou být 
taky blízko Bohu, 
pokud nejsou ve svém srdci, 
na majetku, 
který mají, 
příliš závislí, ano? 
Ale stejně je potřeba 
zaplatit malou cenu. 
Znovu, možná vám přečtu 
můj duchovní diář, 
později, pak budete znát 
ceny některých věcí, 
za které musíme v tomto 
světě zaplatit, ano? 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. 
Později. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. 
Mistryně, když 
jsem viděla vaši práci 
a vaše interview 
v Cancúnu, 
získala jsem lepší představu 
o tom, jak neuvěřitelnou  
pozornost věnujete detailu, 
jak například, vaše hluboké 
myšlenky a péče o ostatní 
a vaše vytrvalost dělat 
vše perfektně. 
Skutečně to na mne 
zapůsobilo. 
A jednou jste zmínila, 
že my jsme perfektnost 
a že bychom měli dělat 

vše perfektně, 
jinak nám naše svědomí 
neodpustí. 
Mistryně, 
proč je tak důležité 
být perfektní, když to stojí 
příliš úsilí? 
A proč je tak těžké 
poslouchat naše svědomí 
a dělat věci 
správně? 
Zaprvé, ego. 
Zadruhé, 
zmatek kolem nás 
a v tomto světě. (Aha.) 
Zatřetí, zvyk. 
Lenost v tom taky 
hraje nějakou roli. 
Víte, máme sklon 
si volit snadnou cestu, 
přestože to není cesta 
úspěšná. Ano. 
(Ano, Mistryně.) 
Každý úspěch nepochází 
ze snadného způsobu. 
I když nějaký ano. 
Každý z nás je jiný 
a musíte znát své důvody 
a napravit podle toho 
všechny tyto nežádoucí 
stopy, ano? 
Pokud víme, 
že je to správná věc, 
pak bychom to měli udělat, 
za každou cenu, ano? 
Pokud víme, že je to špatné, 
pak bychom to měli zastavit, 
i když je snazší být líní 
nebo udělat to 
špatným způsobem, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Mistryně, my víme, 
že je pro nás nejdůležitější 
se zlepšit, 
máme ale tendenci 
se místo toho dívat na ostatní. 
Soudíme je nebo 

jim věnujeme tolik 
pozornosti, že kopírujeme 
jejich špatné zvyky. (Ano.) 
Jak se můžeme naučit, 
nedívat se 
na slabosti druhých? 
Musíte se snažit 
odvracet oči 
od druhých 
a obrátit je k sobě. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Vždy se snažte. 
Snažte se znovu, znovu a 
znovu. Protože vy už to víte, 
že když budete věnovat 
pozornost nedostatkům 
druhých, budete je kopírovat, 
ano? (Dobrá. Ano, Mistryně.) 
Vy už to víte, 
proto nepotřebujete, 
abych vám ještě něco říkala. 
Prostě se na druhé 
přestaňte dívat. 
Proto se v Bibli 
píše: „Nesuďte“. 
Ano? Nesuďte. 
(Ano, Mistryně.) 
Je to těžké, ale snažte se. 
(Ano, Mistryně.) 
Co jiného vám mohu říct? 
Dobrá. 
Pokaždé si upamatujte Boha. 
Pokaždé, když chcete 
soudit jiné lidi 
nebo kritizovat druhé, 
snažte se upamatovat si Boha 
a buďte šťastný, 
že nemáte takový 
nežádoucí zvyk, 
který vidíte 
na druhých, ano? 
Buďte šťastný, že jste 
perfektní, nebo perfektnější. 
Ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkujte za to Bohu. 
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