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velmi užitečné,  stále se načítají, a ještě Mistryně, mám otázku 
velmi, velmi dobré. Ano?  vám to nemohu říct. ohledně DPD (Duchovních 
Mistryně, to jsou ve  A druhá otázka zní? požehnaných drah). 
skutečnosti všechny otázky, Druhá zní: (Ano.) Nedávno jsme  
které dnes máme, ale jak  Kolik jich teď bylo obdrželi seznam DPD, 
jste zmínila dříve, uzdraveno a spojeno? které byly uzdraveny 
říkala jste, že na konci, Říkala jsem vám: Nemohu  v centrech světa. 
byste se s námi   vám to říct, načítá se to. My z hloubi naší duše 
ráda podělila o duchovní  Dobrá. víme, že díky 
poznámky. Rozumím, rozumím. milosti a lásce Mistryně 
Dobrá, podívám se. Ta poslední otázka? teď tyto DPD existují, 
Podívám se. Poslední, aby pomohly přinést 
(Děkuji Vám.)  kdyby se něco,  větší stabilitu světu. 
Vzpomínáte si,  myslím,  Mohla by nám  
že Ježíš řekl:  kdyby se vyvinulo špatně, Mistryně prozradit, jak  
„Nikdy vás  jako přírodní pohroma se mohly tyto DPD  
neopustím, nebo katastrofa, na dálku uzdravit 
až do konce světa?“ byla by tato centra… přes intenzivní  
(Ano, ano, Mistryně.) Ano. byly by bezpečnými meditaci Mistryně? 
To je druh slibu, domovy, centra s DPD? A Mistryně, kolik 
který může dát  Ne. Bezpečný domov je DPD bylo teď  
Mistr Quan Yin,  ve vašem nitru. ve světě uzdraveno 
Páté úrovně, žákům. Tyto Duchovní požehnané a spojeno? 
Čistý, osvícený dráhy,  Budou tato centra  
Mistr alespoň Páté úrovně, ať jsou kdekoli, s DPD ve světě  
ano? Ano. máte-li štěstí  bezpečným domovem pro  
Deváté úrovně, samozřejmě, s nimi meditovat, setkání, nebo se může něco  
ten je mnohem lepší. Ano. vám dají vážného poblíž přihodit? 
Ani nemusíte být  víc duchovních bodů, než Děkuji, Mistryně. 
jeho žáky, byste získali normálně  Och můj Bože! 
i tak vám může pomoci. na jiných místech, ano?  Tak dlouhá otázka. 
Ale Metoda Quan Yin  (Ano, Mistryně.) Dobrá. Mohli bychom ji 
je jistá cesta A rychleji, ano? rozdělit do dvou otázek? 
k vysvobození. Ano? Rychlejší a silnější První je kolik je  
(Ano, Mistryně.) duchovní body. DPD ve světě, ano? 
A nabízí mnohem víc – Neochrání vás  Ano. První otázka zní: 
rychlejší osvícení, rychlejší to centrum, ale čím víc  Jak jste je opravila 
duchovní pozvednutí. duchovních bodů budete mít, a spojila, 
Teď vám mohu říct tím větší ochranu  abyste vytvořila víc DPD, 
kolik celkem praktikujících pro sebe taky  protože jste nám nedávno  
Světlo a Zvuk budete mít. Ano? Ano. dala tento seznam 
dosáhlo  Rozumím, Mistryně. (To vám nemohu říct.) 
Páté úrovně. Ano? Takže ta centra  a přidala jste k tomu 
Děkujeme Vám, Mistryně. vám poskytnou  mnoho dalších DPD. 
Ano. Zahrnuje to ale  víc bodů a rychleji. To vám říct nemohu, ano? 
všechny ostatní  Rychle. Ano, stokrát, (Ano, Mistryně.) 
praktikující Quan Yin, ano? tisíckrát rychleji. I kdybych vám to řekla,  
(Ano, Mistryně.) Dobrá. Záleží na tom,  nerozuměli byste. Ano? 
Za posledních 70 let jak velká ta DPD je. Ano, Mistryně. 
praktikujících na Světlo a  Ano? Většina z nich jsou  Načítá se to, ano, 
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když zrovna  do tohoto světa. Zvuk, kteří dosáhli 
dosáhnete té úrovně. Je mu dovoleno Páté úrovně vědomí 
Jste ještě nejistí, nějaké přinést. je celkem 
a kdyby vám lidé lichotili Víte, co myslím? 2 000 osob. 
a zkazili vás, Ano, Mistryně. Dobrá. A pro 
pak byste o to přišli. Ano. A tady dál  naší skupinu, naší skupinu 
Je možné mít vydělává další, praktikujících Quan Yin,  
víc než 100 % GQ pak tyky může dávat  od té doby, co jsem převzala 
a kolik GQ  víc. tento „obchod“, 
má Mistryně? Ale pro praktikující  je 402 lidí 
Ne. Ne. GQ je… Quan Yin na Páté úrovni.  
100 % je dost dobrých, a taky breathariány Takže celkově 
to stačí. je mnohem obtížnější za 70 let je dalších 
Přes to není, ano? druhé zachraňovat, praktikujících Quan Yin 
Rozumím, Mistryně. víte, co myslím? Protože 1598 osob 
Ano, Mistryně. tam není dávání a braní. a pro nás, od té doby, co jsem  
Děkuji Vám, Mistryně. Ale stejně může nějaké  nastoupila do tohoto „úřadu“ 
GQ, stále slídíte zachránit, protože – asi za 30 let, ano?  
po mých záležitostech. než byl zasvěcen (Ano, Mistryně.) – 
Pomohlo by vám,  bral si nějaké jídlo je to 402, ano?  
kdybych vám řekla, že mám z tohoto světa, Za posledních 70 let, 
100 % GQ? proto může zachránit ty, jen 13 lidí, kteří 
Pomohlo by  kteří s ním byli předtím, praktikují breathariánství  
vám to nějak? než se stal breathariánem,  dosáhlo Páté úrovně. 
Měli byste důvěřovat  spojeni. Rozumíte? Třináct lidí, jedna tři, 
vašemu instinktu, (Ano, Mistryně.) ale musíte taky brát  
vašemu pocitu Je mu ale zajištěno v potaz, že je jich málo, 
nebo vaší vnitřní vizi, vysvobození devíti generací, co do počtu, ano? 
když meditujete protože to je  (Ano, Mistryně.) 
o mně nebo o komkoli. podmínka zasvěcení. Další je,  
Nemusíte se mě vždy  Ano, jak pokračuje, že breatharián Páté úrovně 
ptát nebo mi věřit,  může zachránit  nemůže zachraňovat duše. 
co říkám, ano? své příbuzné a přátele, Může učit lidi, jak  
Musíte ověřit, protože praktikuje zachránit sebe, ale dokonce, 
je-li to správné  Metodu Quan Yin, i když dosáhne Páté úrovně, 
nebo je-li to, co vás učím, ne proto,  nemůže zachraňovat lidi. 
logické nebo to  že je breathariánem. Může zachránit nějaké, 
není logické, ano? Ano. Dobrá, k 7. únoru 2011, ano, ale ne ve velkém počtu, 
Ano, Mistryně. 402 praktikujících Quan Yin jako Mistr Quan Yin. 
A zkontrolujte to  v naší skupině Protože spojení  
svojí vnitřní vizí a svojí dosáhlo Páté úrovně je jiné. 
vnitřní intuicí. Ano? a je to trvalé, Duchovní spojení  
A pokud už to víte,  není to kolísavé. je jiné. 
nemusíte se mě ptát. Proto vám už neříkám, Je prostě mnohem mocnější, 
Je mi trapné mluvit kdo je kdo, ano? Mnohem větší příjem, 
před vámi o sobě. protože mám obavy, ano, víc je takovému  
Říkali jste mi, že už  že byste je rozmazlovali,  Mistrovi dovoleno přinést 
nejsou žádné další otázky, a pak by jejich úroveň klesla. s sebou nějaké duchovní  
to byla poslední otázka? Ano. (Ano, Mistryně.) zásluhy, než se narodí, 
Jen vás ta otázka Ano, není to tak snadné, přinést je sem dolů, 
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napadla, že? 
Spontánně, že? 
(Ano, Mistryně.) 
Jsme jen zvědaví, 
Mistryně. 
(Ano, jste zvědaví.) 
Jen by jsme to rádi věděli. 
Dobrá. Tak víte to  
nebo to nevíte? 
Ano, Mistryně, víme to. 
Jen to chce 
naše zvědavá lidská  
mysl slyšet 
přímo od Vás, 
ale hluboko uvnitř 
to už víme. 
Dobrá, to je pro vás dobré. 
Je pro vás dobré, abyste 
věděli, že váš přítel, váš  
vůdce a učitel 
má jistý krok, ano? 
Ano, Mistryně, ano. 
Samozřejmě, ano,  
to je zřejmě dobré. Ano. 
Možná je dobré to vědět. 
Je to tak nebo ne? 
Je to dobré. Ano. 
Ano, ano, Mistryně. 
Ano, proto, když 
Ježíš žil, 
nebyl vychloubačný 
ani nijak arogantní 
ani nic takového. 
Když se ho ale  
lidi zeptali 
nebo to zřejmě chtěli   
žáci vědět, 
musel jim říct: 
„Jsem Světlo světa, 
dokud  
jsem na tomto světě“, 
a „Nikdo  
se nedostane k Otci, 
jen skrze mne.“ 
Ano, Mistryně.  
Myslím, že musel ujistit 
své žáky: 
„Dobrá, následujete  
správného učitele, 
já jsem pro vás skutečně   

dobrým vůdcem.“  
Myslím, že musel, 
jinak, on nebyl takový, 
aby tolik mluvil 
o sobě,  
kdyby to nebylo nutné. 
Ano. To je ten problém: 
musíte být pokorní, 
ale současně musíte říct  
pravdu. 
Dobrá, máte 
teď ještě nějaké otázky 
nebo pro vás mohu  
udělat něco jiného? 
Myslím, že toto ukončuje 
konferenci, Mistryně. 
Dobrá, dobrá. 
Jste tedy šťastní? 
Víte všechno? 
Je ještě něco, 
na co se chcete zeptat, bokem 
mimochodem, nebo…? 
Mistryně,  
všichni vypadají spokojeně. 
Ano. 
Dobrá, dobrá tedy. 
Mohu teď tedy popřát 
dobrou noc? 
Ano, Mistryně. 
Děkujeme mnohokrát. 
Děkujeme mnohokrát 
za vaši milující trpělivost 
a za odhalení  
této neocenitelné  
a fascinující znalosti, abyste 
nám pomohla být blíž Bohu  
a porozumět 
práci vesmíru. 
Nejmilovanější, Mistryně, 
budeme se modlit 
za vaše vynikající zdraví 
a ochranu, 
abyste mohla dále 
žehnat světu 
a všem bytostem, 
mnoha způsoby, 
vaším neúnavným úsilím.   
Nechť Bůh požehná 
celé lidstvo houževnatostí, 
láskou a moudrostí, 

aby se brzy probudil 
jejich soucit 
a Božská přirozenost, 
aby se nakonec Nebe 
projevilo na Zemi. 
Amen. 
Mistryně, děkujeme Vám 
a děkujeme Vám znovu. 
Tolik Vás milujeme. 
Dobrá. 
Já děkuji taky vám, vám  
všem. Děkuji vám  
mnohokrát. Cítím vaši lásku 
přes oceány 
i hory 
a děkuji vám za to. Ano. 
Moc vás milujeme, 
Mistryně! 
Milujeme vás, Mistryně.  
Sbohem. 
Zatím, sbohem.  
Taky vás hodně miluji. 
Vy to víte. 
Miluji vás, miluji vás, 
miluji vás!  
(Milujeme Vás.) 
Šťastný Nový rok. 
Šťastný Nový rok  
taky Vám, Mistryně. 
Sbohem. Uvidíme se. 
Velice Vás milujeme. 
Miluji Vás. 
Sbohem. Miluji vás. 
Sbohem, Mistryně. 
Bůh vám žehnej.  
(Bůh žehnej.) 
Bůh vám žehnej, Bůh žehnej. 
Děkujme Vám, Mistryně. 


