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Mistryně, jak můžeme být 
víc v nitru 
a pozorovat sebe? 
Už jsem vám to říkala: 
vzpomínejte na Boha, 
přeříkávejte Svatá jména. 
Klesne naše úroveň, 
když věnujeme 
příliš pozornosti speciálně 
špatným vlastnostem 
druhých, Mistryně? 
Ano, samozřejmě, 
klesne. 
Myslíte si, že stoupne? 
(Ne.) Ne. 
Vše, co je těžké, klesá dolů, 
to víte. 
To je zákon, že? 
A cokoli si myslíte 
o ostatních špatného, 
to znamená, 
že je to těžké, 
má to těžkou energii, 
nepřetrvávejte v tom, 
protože byste s tím padli 
dolů. Chápete, ano? 
Ano, Mistryně. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
Získejte znovu vaše těžce 
získané duchovní zásluhy 
stálým „hleděním si svého“. 
Stále přeříkávejte 
Svatá jména, 
upamatovávejte si Boha. 
Kdykoli chcete 
někoho kritizovat, 
prosím, modlete se, 
abyste se toho zdrželi. 
A pokud jste to již udělali, 
prosím, modlete se 
za odpuštění a modlete se, 
abyste to neudělali znovu 
a omluvte se 
tomu člověku osobně – 
myslím vně 
nebo v nitru, ano? 
Ano, Mistryně. 
Alespoň v nitru. 
Jinak budeme muset 
platit našimi těžce 

vydělanými duchovními 
body, o které se bojíte. 
Nestraším vás, 
je to pravda. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, 
jednou jste řekla, 
že ego je 
jediná věc, 
která nás dělí od Boha 
a je nejhorším nepřítelem 
naší duchovní praxe. 
Je to ale tak lstivá věc. 
Je tak obtížné odhalit ho 
u sebe dokud možná 
není příliš pozdě 
a děláme velké chyby 
nebo dokonce i nějakou 
dobu po tom 
nepoznáme, 
že to pracuje naše ego, 
přestože na to ostatní ukazují. 
A když dostaneme někdy 
test, přestože to 
všichni ostatní vidí, 
my, kteří jsme v tom, 
nevidíme, že nejsme 
naladěni na Boha. 
Mistryně, 
měla byste pro nás nějaké 
doporučení, jak zmenšit 
naše ego, abychom mohli 
dělat věci podle vůle Boha 
a ne mysli nebo ega? 
To je velice 
obecná otázka. 
Obecně, když víte 
že je dobrá věc udělat 
to a tamto a je to 
správná věc a je to od vás  
požadováno, 
pak to udělejte. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
A pokud si myslíte, 
že existují lepší způsoby 
a ta druhá osoba se může 
mýlit, pak s tím člověkem 
nejdřív promluvte, 
abyste viděli: 
„Och, podle mého názoru, 

nemyslíš si, že bychom 
to měli udělat lépe? 
Nemyslíš si, že bychom 
měli udělat tamto lépe?“ 
A pak to udělejte 
v souladu, ano? 
Místo toho, abyste šel 
a dělal to sám svým 
způsobem a ničil 
úsilí celé skupiny 
nebo zdržoval 
duchovní misi. 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám. 
Moje další otázka zní: 
Jak poznáme, 
že jsme testováni, nebo 
když nejsme spojeni 
s Vámi, Mistryně? 
Nevím. 
Nevím, kdy 
jste testován. 
Například, řekněte mi. 
Řekněte mi příklad, 
pak vám možná poradím. 
Řekněme, že nás rozptylují 
světské požitky, 
jak poznáme, 
zda jsme testováni, 
a nejsme spojeni s Vámi? 
Dobrá, 
zodpovím vaši otázku: 
Nikdo vás nezkouší, 
ano? 
Jsme stále 
v pokušení, 
pokud žijeme v tomto světě. 
Je tedy na vás, 
dát se do toho 
nebo jít proti tomu, 
přemoct to. 
Je to velice těžké 
a je na vás, 
srovnat si to v hlavě, 
jakým směrem 
skutečně chcete jít. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Pokud chcete být 
jedno s Bohem, 
pokračujte tím směrem, 
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bez ohledu na překážky 
a řeknete: „Já nepotřebuji 
toto. Nepotřebuji tamto. 
To není to, co chci“, 
atd., atd. 
A je to těžké, 
protože když jsme 
v tomto fyzickém těle, 
máme už všechny různé 
překážky 
naprogramované 
v genetické dědičnosti, 
v společenských podmínkách 
nebo zvycích, ano? 
Nebo tlak vrstevníků 
a taky hormonů. 
Není to tedy tak, že by někdo 
mohl na někoho ukázat 
prstem a říct: 
„Ty nemáš pravdu, jsi 
špatný“, nebo něco takového. 
Je to zatraceně těžké! 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Můžete-li, 
odpusťte si. 
Pokračujte ve svém cíli 
nebo ve svém cíli 
nepokračujte. 
Je to váš život. 
Dělejte, co chcete, 
přesně, co chcete, 
a zaplaťte za to, 
co chcete, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá, jste mladý 
a já jsem ráda, 
že jste ještě tady. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Jsem moc rád, že jsem tady. 
Jsem na vás všechny pyšná. 
Jsem na vás pyšná 
a taky rozumím 
obtížím, ano, 
a moc vás miluji, 
že se snažíte tak usilovně. 
(Děkuji Vám, Mistryně. 
Moc Vás milujeme.) 
Vás všechny. 
Nemůžete být stále 
spojen 

se silou Mistra nebo 
fyzickým stavem Mistra 
nebo dokonce Boha, ano? 
Protože jsme v tomto světě 
hodně vyrušováni, dokonce 
i když pracujeme, 
soustředíme se taky 
hodně na práci. 
Pokud se ale soustředíte 
na práci pro Boha – 
to znamená 
na záchranu planety – pak 
jste taky s Bohem. 
I když v té době 
nemyslíte: 
„Bůh, Bůh, Bůh, 
jsem s Bohem“, 
nebo „Bůh je se mnou. 
Prosím, buď se mnou“, 
ale pracujete pro Boha 
a jste s Bohem 
v duchu práce, 
abyste zlepšili život 
dětí Boha. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám moc, Mistryně. 
Ano. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Na začátku, když jsem 
byl zasvěcený, 
cítil jsem, že jsem byl velice 
čistý a upřímný a myslel 
jsme si, že jsem v mnoha 
směrech perfektní. 
Myslel jsem si, 
že jsem velmi pilný a cítil 
jsem, že moje láska k 
Mistryni je nejvyšší v životě. 
Jsem si jistá, že je. 
Po letech jsem ale 
zjistil, že ani nemám 
všechny ty vlastnosti 
a láska 
k Mistryni je jen 
malým procentem, 
protože, když přijde na testy 
nebo osobní boj, 
láska k Mistryni 
je lehká jako pírko 

a boj, 
který podstupuji 
je velmi náročný. 
Mistryně, chceme si 
udržet tu upřímnost 
a pokoru a vděčnost 
a stále cítit 
toto požehnané privilegium, 
uvědomujíc si, 
že ze zillionů, trilionů 
životů je nás 
jen pár požehnaných, 
že můžeme následovat tuto 
vzácnou Quan Yin metodu, 
kterou jste nám poskytla 
a speciálně, že máme šanci 
pracovat s Vámi 
na vznešené misi 
pro záchranu planety. 
Otázka tedy zní, 
jak se máme zdržet pocitu, 
že jsme jako roboti 
a nerosteme? 
Jak se máme naučit 
být vděční, nesobečtí, 
upřímní, pokorní 
a milovat Mistryni a ostatní 
bezpodmínečně? 
Jste na sebe 
moc přísný. 
Víte, v tomto světě 
je to jako v manželství, 
i nejzamilovanějším párům 
za nějakou dobu, 
za pár let, jak jste řekl, 
lásky taky ubývá 
jako měsíce 
od poloviny 
měsíce. 
Ale láska je tam stále, 
slabě sálá, ano? 
A při nějaké příležitosti 
znovu vzplane. Proto 
si s tím nedělejte starosti. 
Jsem na vás velmi pyšná, 
že i pokud je pravda, 
co říkáte, 
jako že už 
nejste vděčný 
nebo že už si nevážíte 
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vaší práce 
a vaší výsady 
a vaší šance 
pracovat pro svět, 
jste stále tady. 
Proto  
jste stále tady, ano? 
(Rozumím, Mistryně.) 
I když si toho nevážíte 
a tak dále, 
jsem šťastná, 
že jste stále tady. 
Alespoň se snažíte, jak 
nejlépe můžete a vaším 
nejlepším je, co můžete. 
Jediné co můžete, je snažit 
se, co nejvíc můžete. 
A samozřejmě, 
jak každý den pracujeme, 
setkáváme se s problémy, 
technickými problémy, 
nějakými konflikty 
s kolegy, 
s vašimi  spolupracovníky 
tady, nebo spolubydlícími 
a s pocity marnosti 
a někdy tlačí 
čas. Ano, 
tomu všemu rozumím. 
A vy jste jen člověk, 
děláte, co můžete. 
A já jsem na vás velmi, 
velmi pyšná a velmi šťastná, 
že jste, co jste. 
Neočekávejte od sebe 
příliš mnoho. 
Jen dělejte, co můžete, 
a pokud nemůžete, 
pak je to taky v pořádku. 
Můžete se taky 
vrátit zpět, 
odkud jste přišel 
a dělat, co byste 
raději dělal, ano? 
Cením si toho, 
když pracujete tady 
a když půjdete pryč, 
dělat něco jiného, 
bude to taky v pořádku. 
Ano, dobrá? 

Děkuji Vám, Mistryně. 
Věc se má tak, 
že je na vás, 
abyste oživil své nadšení. 
Proto máme 
skupinové meditace, kazety, 
bratry a sestry, kteří nás 
podpoří, setkání, atd., atd., 
abychom si 
tu a tam vyměnili zkušenosti 
a tím si taky 
obnovíme naši víru. 
Proto vás 
někdy nechávám, 
tým Supreme Master 
Television, abyste se 
vystřídali a navštívili mne. 
(Ano, Mistryně.) 
Pokud chcete, 
stále můžete, ano? 
Máte-li čas, 
každý z vás může přijet 
nebo možná 
po tomto roce, ano? 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Jen buďte trpělivý. 
Věci se stále mění, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
A pokud nebudete moct, 
pak dobrá, žádná trpělivost. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ano. 
Jsem na vás všechny 
velmi, velmi pyšná. 
Už jsem vám to říkala. 
A velice vás miluji, 
za všechnu oběť 
a všechno trápení, 
kterým procházíte. 
Tato práce není 
obyčejná práce. 
Máte na svých 
ramenou celý svět, 
společně se mnou, 
a samozřejmě, hodně 
vlivu karmy, ano? 
Když chceme 
zachránit ostatní, 
když chceme 
zachránit svět, 

není to snadné. 
Jsem na vás velice pyšná, 
že máte 
tolik síly, 
že jste vydrželi  
až doteď, ano? 
Buďte na sebe pyšní. 
Oslavujte. Ano? 
A neposlouchejte 
svoji mysl. 
Je to jen vaše mysl, 
která si myslí, že jste špatný, 
že nejste dobrý. 
Jste dobrý, ano? 
Jste vynikající, 
vy všichni. Děkuji vám. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
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