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Rozumíte? Myslím na to, co je nejlepší  Duchovní požehnané dráhy 
Proto  pro vás, víte. jsou čistou esencí požehnání,  
meditujeme, ano? I když je  aby požehnaly celé planetě. 
Někdy pobíháte, to daleko od pláže… Dobrá? Hodně jich 
nemyslí vám to  Zajímají mě  všude křižuje, 
moc jasně, ale  DPD. jako balón, 
jakmile si sednete, Dobrá, dobrá, dobrá. který je opleten dokola, 
nápad přijde rychle, ano? Vystřídejte se, abyste mohli  ano, aby  
Nebo si někdy  přijít, vezměte si dovolenou udržely planety  
sednete na slunce, a meditujte. v rovnováze, v míru. 
to je ještě lepší – Tam a tady  Už jsme jich ale příliš 
bude vám vše jasnější. nebo tady, víte, mnoho zničili, ano. 
A když budete jíst  když budete meditovat tam, Ještě některé 
jednodušeji, vaše tělo získáte 4 miliardy za hodinu  zůstaly. 
bude čistější, – miliardy ne miliony – Snažím se je opravit, 
méně zatížené, ano? během vrcholných hodin, posílit, ano? 
Bude méně zatížené a  vrcholných hodin. Aby se posílily 
budete myslet jasně, ano. A jindy, a prodloužily 
Jezte jednoduše a méně.  polovinu toho, ano. nebo dorostly, 
Ano? To neznamená, abyste  V normálním čase polovinu.  abych uzavřela, co je možné, 
byli hladoví, nic takového, Dovolená, duchovní  kdy je to možné, abychom  
jen čím jednodušeji, tím lépe,  dovolená. Koupejte se  si mohli ponechat planetu 
ano? Ano, dobrá. v duchovním požehnání, ano. trochu déle, 
Dobrá, uvidíme se. Dobrá, teď půjdu. dokud se lidé nezmění 
Děkuji, za vaši dnešní   Jděte spát k soucitnějšímu  
práci, obětování. a dál meditujte  přírodnímu životnímu stylu. 
Můžete víc meditovat nebo spěte, ano? Protože lidská přirozenost 
během dobrých hodin, ano, A kdykoli budete moct, by měla být milující a vlídná. 
a budete-li pokračovat   kdykoli během dne, kdykoli Když tady meditujete… 
v práci, je to v pořádku,  budete moct, meditujte. Skutečně bych radši, abyste 
ale ušetřete si nějaký čas  I kdybyste  víc meditovali, než pracovali, 
v meditaci, mysleli na meditaci, ale prosím, distribuujte  
teď víte, jak  přeříkávali si jména, rychle všechny knihy 
vzácné to je. mysleli na Boha, to má  a pak meditujte, ano?  
I když tam jen sedíte  taky dobrý vliv, ano? (Ano.) 
a moc dobře se  Ano, nemusíte sedět  Když tady budete meditovat 
nesoustředíte na  se zkříženýma nohama, od 10 do 15 hodin, získáte  
Duchovní požehnané dráze ale samozřejmě, asi 3 miliardy bodů 
a na slunci, když sedíte klidně, za hodinu. 
stejně získáte víc. lépe udržíte energii, Já zůstanu, jak budu moct.  
Rozumíte mi? udržíte lépe Profitujte z toho, ano? Ano. 
Stejně získáte body. Ano? to požehnání. Proto se  
Snažte se dělat  Stejně,  stále ptám:  
víc Quan Yin, ano? jako bych vás sprchovala „Kde jsou všichni?“ 
Vím, že je snazší  a pobíhali by jste, Je mi líto,  
sedět tam jen tak, nenamočili byste se pak že musíte pracovat. 
ale Quan Yin je pro vás tak rychle. Dobrá, nevadí, 
taky důležitá, Pokud, ale stojíte klidně, pracujte 
ano? (Ano.) pak se rychleji osprchujete a když budeme muset, 
Pamatujte si: slunce, vzduch,  a rychleji namočíte. zůstaneme déle. 
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zvířata nebo stromy a viděla je vcházet, les, stromy, květiny, rostliny.. 
nebo slunce nebo božstva pozdravila jsem,  Proto se snažíme vyhnout 
skutečně potřebují, abyste a pak jsem jim řekla: jedení rostlin,  
řekli: „děkuji“, „Prosím, pojďte dál víte, co myslím? 
abyste dostali víc. a napijte se, dáme si  Když teď víte  
Tak to není, džus nebo něco“. všechno, budeme jíst plody, 
jim je to jedno. Šli dovnitř, protože ano a jíst jednoduše, ano?  
Dávají  jsem jim byla sympatická. Plodů už je hodně, například 
bez podmínek, ano. Nepotřebovali to skutečně. fazole jsou  
Dokonce zvířata, stromy, Už večeřeli, taky plody, 
rostliny dávají  ale pozvala jsem je.  okurka je taky plod, 
bez podmínek. Dali si taky vegetariánské  rajče je plod, ano? 
Čím jsme ale vděčnější, jídlo, laskavě. To už je dost  
tím víc jsme  Řekla jsem, že je chutné atd. věcí k jídlu. 
naladěni na stejnou notu, A když jsme si popovídali, Nemusíme jíst  
se vším kolem nás  po chvíli, bylo hotovo, ani zeleninu, 
a žehnají nám,  „ode dneška vegani“. Skvělé. natož zvířata. 
protože jsme pokorní, ano. Dobrá. Čau. (Čau.) Víte, co myslím? 
„Pokora“znamená žádné ego. Dobrá, buďte hodní. Je tedy škoda, 
„Žádné ego“ znamená, Máte velké štěstí. že lidé na planetě 
že září božskost. Víte všechno – se tomu neotevřeli, 
Větší božskost, ano? duchovní požehnání, moc o tom nevědí 
Božskost uvnitř vás je požehnání ze slunce, a nejsou o tom přesvědčeni. 
vyšší, víte? požehnání z větru, S kýmkoli tady ale mluvíme, 
Je ho větší procento  požehnání od stromů, jsou přesvědčeni 
než ega, požehnání od zvířat… a snaží se změnit, 
proto jste víc spojeni Každý den  ano, alespoň kvůli mně. 
s dobrem, víte? – všem poděkujte, ano? Ano, moc mě to těší.  
s božskostí, (Ano.) Ano, moc mě to těší. 
s požehnáním I kdybyste  Zrovna teď, 
a získáte víc požehnání, jim neděkovali,  jsem mluvila se sousedy, 
ano? Dobrá. taky by jim to nevadilo, mexickým párem, 
Děkuji Vám, Mistryně. ale, čím vděčnější  a okamžitě řekli 
Podmínky jsou  budete, tím víc dostanete. „ode dneška“, 
v srdci. Velmi dobře. Víte proč? dva vegetariáni, ano. 
Jsem moc ráda, Ne, že by dávali míň, Říkala jsem vám to.  
že jste přijeli. Je to jen proto,  Jen pro zmínku. 
pro vás dobré. Děkuji vám.   že vy jste vděčni, změní   A potkala jsem je  
Pro všechny, kteří přijeli  se váš postoj. jen dvakrát. 
do Mexika je to pro ně dobré. Jste pokorní, víte,  Poprvé, když  
Je to v pořádku, ano? a vaše vibrace se změní, jsem přijela a jen jsem řekla: 
Ano, můžete domů vzít  jdete na vyšší úroveň. „Zdravím, vy bydlíte nahoře  
mnohem víc bodů. A čím výš půjdete, a já tady“,  
Nevím, jestli jsou tím víc požehnání  a okamžitě řekli,  
(DPD) ve vašich zemích. můžete absorbovat. To je vše. že kdybych něco potřebovala, 
I kdyby byly, musím  Všichni rozumí,  že můžu kdykoli přijít 
tam jet a zkontrolovat to. co mám na mysli? a požádat je. 
Víte, co myslím? (Rozumíme.) Řekla jsem: „Ano,  
Teď jsem tady Takže vděčnost nápodobně,“ a bylo to. 
a řekla jsem vám místa, neznamená, že  A dnes jsem se vrátila  
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ano, velmi dobrá místa.  
Dobrou noc, Mistryně. 
Pro kolik lidí 
jste dnes vařili? 
Pro stánek. 
Přibližně 2 tisíce. 
Dva tisíce? 
Dáváte 
2 000 sendvičů? 
Jak jste to udělali? 
Jak jste mohli připravit 
2 000 sendvičů? 
Osm lidí,  
vařili jsme a … 
Jeden vaří a jeden rozdává? 
(Ano.) A ostatní jedí. 
Velmi dobře. 
Dělejte jich kolik můžete. 
Sendviče jsou  
asi takto velké, 
ty se dvěma plátky? 
(Ano, dva plátky.) 
Dobrá, dobrá. Dobré děti. 
Dobrá. To je pro vás taky  
dobré. Je to dobré pro lidi. 
Můj Bože. 
Snažíte se tak pilně, a jestli 
lidi nepřejdou (na veganství), 
pak nemůžeme nic víc  
dělat. Ano? 
Děláme, co můžeme, ano? 
Po nějaké době,  
kdyby Nebe nechtělo,  
abychom už pomáhali, 
museli bychom to zastavit. 
Já ale zachráním duše. 
Jestli budu mít víc času 
na meditaci, budu moci  
zachránit všechny duše  
na planetě, i kdyby… 
Teď jich už mohu zachránit 
asi dvě třetiny. 
Duše, duše. 
Dobrá, musím jen  
meditovat  
trochu déle. 
Důležitější je,  
abych já meditovala 
a vy abyste meditovali, 
(Ano, Mistryně.) 

abychom zachránili duše. 
Pokud nebudeme moct  
zachránit materiální svět, 
zachráníme je, duše, 
aby mohly jít  
do lepšího světa, 
na lepší planetu. 
Dobrá, rozumíte tomu? 
(Ano.) Ano. 
Tak to dělejte   
ještě čtyři dny 
a pak meditujte, 
než pojedete domů. 
Meditujte tady, 
jak jen můžete, 
protože nevím, jestli 
tam, kam jedete, budete mít 
Duchovní požehnané dráhy 
nebo ne. 
Jsou na mnoha  
různých místech. 
Musela bych tam být,  
abych je viděla. Ano? 
Někdy je vidím  
z dálky, ale někdy ne. 
Dobrá? Ano. 
Je to složitější,  
než si myslíte, ano? 
Když jsem ale na tom místě, 
pak to vím jistě, 
že není úniku. Ano? 
Takže každý den,   
když se vrátíte,  
meditujte se mnou. 


