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„musíme to dělat, musíme“,  podle bodů, Zdravím, Mistryně. 
pak se modlíme, snažíme se. kdybyste si přála  Zdravím. 
To je síla vůle. být krásnější, Povídejte. 
Zdravím, Mistryně! taky se to stane, ano, Ano, zdravím, Mistryně. 
(Zdravím.) pozvedne to  (Zdravím.) Dobrý večer. 
Je moc hezké Vás tady vidět. vaši krásu, Mám otázku,  
(Je moc hezké vidět vás.) ano? Dobrá. která má dvě části ohledně 
Dobrá, moje otázka zní: Ano. duchovních bodů. 
Jaký má vztah duchovní  A druhá část je: První část je, 
kultivace  Jak souvisí naše síla  „Rozhodují duchovní body, 
s našimi duchovními body? vůle s množstvím  které jsme měli 
Poskytuje vám  duchovních bodů, které  než jsme se narodili 
víc bodů. máme, síla vůle? o tom, kdo budeme  
Čím víc se kultivujete, Síla vůle? v tomto životě?“ 
čím víc meditujete, Síla vůle s tím nemá Ano, ano, ano. 
tím víc bodů máte. nic společného, jen Ano. Ano, (Dobrá.) 
Ano? Dobrá. že byste si sedla protože někteří lidé  
Děkuji Vám. a meditovala na slunci, dobře vypadají, 
Není zač. u moře a v písku někteří lidé ne, 
Zdravím, Mistryně. a opírala se o stromy někteří lidé jsou bohatí, 
Zdravím! Kde? v lese  někteří jsou chudí, 
Tady. a obklopila se  někteří jsou slavní, 
Drahá Mistryně, tygry, lvy, buvoly,  někteří lidé nejsou. 
Mistryně zmínila,  slony – těmi,  Vidíte,  
že na to, aby se stal člověk  kteří nám nejvíc žehnají – kolik bodů vyžaduje  
prezidentem, potřebuje krokodýly, včelami, bobry, různá oblast  
alespoň 530 000 zilionů bodů liškami, kýmkoli, našeho života, vidíte? 
nebo kolem 700 000 jakýmikoli zvířaty. A taky spříznění, 
zilionů bodů, abychom Víte, co myslím? nejen body. 
byli králem nebo královnou. (Rozumím.) Například, 
To jsem říkala? Ano? Pak budete mít pokud jste v minulém životě 
Dobrá, jakkoli, vše nejlepší… nejen vydělávala  
ano, a pak? a ryby v moři se budou duchovní body, 
Vy tedy chcete být  taky dotýkat vašich chodidel. ale taky jste respektovala 
prezidentem? Ano, je obtížné najít možná nějakého mistra 
Ne! takové místo, kde nebo jste si moc vážila  
To je těžká práce, dítě, máme tygra tam nahoře toho mistra, pak jste se  
těžká práce. Ano, povídejte. a ryby tady narodila s krásnou tváří 
Ano. a slunce a moře a váš hlas se bude  
Zdá se,  a zadek v písku lidem velmi líbit 
že je to mnohem víc, a nohy ve vodě a vaše rty  
než pro normálního člověka, a stromy z obou stran. budou vypadat jako květina. 
jak to že to vypadá, A Mistr sedí  Takové věci. 
že někteří prezidenti někde poblíž. Víte, co myslím?  
dělají tak nemoudrá Sníte. Ano, takže v tomto životě, 
nebo neláskyplná rozhodnutí, Síla vůle nemá nic  například, jste se už 
jako jít do války,  společného s body. narodila taková 
když by měli být  Síla vůle pochází z mysli. a kdybyste získala  
tak dobrým člověkem, Když něco chceme  víc duchovních bodů, 
když mají tolik bodů? zoufale dělat, stalo by se to  
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kteří chtějí vůbec v tomto  kvůli lidem Dobrá. Body na to, 
světě žít. kolem něho aby byl člověk prezident, 
Velmi žalostné, nebo kvůli prestiži jsou jen na prezidenta. 
velmi smutné. prezidentského úřadu Nemá to  
Myslím na lidi často nebo protože je to muž, ve skutečnosti ještě nic  
a často pláču. víte, ego, nebo kdyby to  společného se ctností.  
Mám pocit, že jsou bezmocní neudělal, lidé  Může se stát,  
proti různým silám by ho nepodporovali že budete sedět celý den na  
kolem nich. nebo protože to musí dělat, slunci a vyděláte tak hodně  
Víte, aby vypadal, že se stará  bodů nebo možná v minulém  
víte, faktem je,  o svoji zemi životě jste vydělala hodně  
že když jste dospěli nebo o lidi atd., atd. bodů, ale stejně si vytváříte  
do tohoto věku a ještě žijete Víte, když se  z někoho nepřítele 
a ještě jste zdraví narodíme do tohoto světa, nebo někdo si  
a dobře vypadáte, nemáme vždy  dělá nepřítele z vás. 
to už je hodně zásluh. zásluhy být tím, Víte, co myslím? 
Protože, víte,  být tamtím, být hezcí, Například, Ježíš Kristus, 
když jste se poprvé narodili, být slavní, si nedělal nepřátele   
když jste byli dětmi, být prezidentem atd., ale  z nikoho, 
napadaly vaši kůži mysl, síla vůle, ale někteří lidé 
různé elementy, je někdy ovládaná se sami stali nepřáteli 
radikály, volné radikály. situací kolem nás Ježíše Krista. 
Pokud jste neměli například nebo minulostí, Víte, co myslím? 
mateřské mléko, rodiči, ano, (Ano.) On říkal jen  
aby vás chránilo vrstevníky nebo spoluobčany dobré věci 
nebo něco jiného, nebo někdy je dokonce  a předával jen duchovní  
aby vás chránilo, naše postavení  znalost a sílu 
už jste mohli  našim nepřítelem. Ano? svým žákům, 
zemřít, hned když  Je to velmi těžké říct… ale lidé stejně špatně 
jste se narodili. nebo v minulém životě rozuměli. Ano? Ano. 
Ano, byli jste zranitelní si byli vzájemně nepřáteli. Vzpomínáte, když jste 
útokům různých  Proto, vydělat body, poprvé přijela do Cancúnu,  
prvků ze vzduchu: abyste se stala prezidentem jak to bylo těžké? 
bakterií, virů, nestačí na to, Ano, Mistryně. 
věcí, které nás  aby se smazala tato  Ano, dokud si lidé na vás 
obklopují, špatná karma (odplata). nezvykli a nepoznali vás. 
a my dospělí Víte, co myslím? Ano? Ano. 
jsme někdy silnější, Nebo vydělal dost, Ježíš nikdy neměl příležitost, 
máme větší imunitu, aby smazal svoji aby ho všichni poznali. 
ale děti, špatnou karmu (odplatu), Dobrá. 
jejich jemná kůžička ale nepřátelé nesmazali Takže prezident si možná 
je okamžitě napadána tu svoji  vydělal tolik,  
radikály nebo prvky, špatnou karmu (odplatu) aby se stal jen prezidentem, 
kterým říkají a stále se chtějí vměšovat ale nic mu nezbylo  
„volné radikály“ ze vzduchu. a dělat potíže na další věci. 
Říkají, že  a on musí reagovat Ano? A když  
mateřské mléko  a pak vytváří novou je prezidentem,  
je proti nim ochrání. špatnou karmu (odplatu). je někdy nucen  
Proto všichni povzbuzují  Je to velmi lstivé. dělat věci  
lidi, aby děti krmili Velmi lstivé pro všechny, proti jeho vůli, 
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Nebo dokonce  a další druh  mateřským mlékem. 
nabídli něco  je jiné, víte? Vidíte, co myslím? Ano. 
velkému mistrovi On vydělal, Je zázrak, že tady 
a vydělali hodně zásluh, aby se stal prezidentem, ale vy i já ještě sedíme. 
aby se stali prezidentem, ale nevydělal na další věci, Ano! Každý den 
ne víc. Vidíte? Ano. ne dost, ano? Dobrá. si musíte uvědomit,  
A když pak  Děkuji Vám, Mistryně. „ je to zázrak“, ano? 
přijdou do tohoto života… A kromě toho, říkala jsem  A víte, proč 
Říkala jsem vám,  vám, že je to taky spříznění.  někteří lidé kouří 
že shromažďovat zásluhy  Víte? Například,  a jedí maso a stále 
není vždy požehnání. když někdo dobře vypadá, žijí? (Proč?) 
Říkala jsem vám to. není to vždy díky bodům, Se všemi jedy 
Vydělat jakékoli světské ale taky musíte  už by mohli být  
zásluhy není pro nás vždy  mít body, víte? dávno mrtví. 
dobré, protože když jednou  A pak dohromady možná Proč ještě žijí?  
získáme dost zásluh,abychom  s oceněním Buddhy, Vydělali si zásluhy, aby žili  
se stali prezidentem, pak co? dohromady vás  dlouhý život v minulém  
Máte sílu. to udělá krásnou. Ano? životě. Oni si ho teď  
Víte? Sílu, Nebo nabídnete Buddhovi  zkracují jedením masa 
a pak nevíte,  nějaké květiny, a ničí si  
co s tím dělat, pak vás oceníte Buddhu. své tělo, 
může každý využít, Víte, co myslím? Ano, sami si přivádějí nemoc, 
využít vaší moci, a pak samozřejmě, jinak by neměli  
aby manipulovali s dalšími  máte taky víc  nikdy žádný problém. 
věcmi, které nemusíte duchovních bodů, To je ale problém 
mít pod kontrolou. to pak dohromady s iluzí  
A budete ovládáni tímto způsobí, že váš vzhled v tomto světě. 
přesvědčováním, (Ano.) je neobyčejně okouzlující Když řeknu „Mája“, 
všemi těmi řečmi a použijete než jinak.  prosím, neurazte se, 
svoji moc Zdravím, Mistryně. Mexičané. 
pro špatný záměr nebo Zdravím. Nemyslím 
necháte lidi, aby to dělali. Vypadáte krásně. May tady, 
Víte, co myslím? Ano. Ano? Děkuji. nemyslím 
Nebo jste už někdy  Takže vy jste předtím Mayskou civilizaci, 
příliš unaveni dohadováním, zmínila, myslím „Mája“ 
necháte to běžet, a oni pak že někteří prezidenti v sanskritu. To znamená  
využijí vaší moci, mají velmi nízkou NQ, jak „král iluze“. 
aby rozpoutali válku. ale mohou nashromáždit  Všichni jsou tak klamaní 
Vy jste ale taky tolik zilionů bodů, v tomto světě, 
zodpovědná, aby se stali vůdci je tak obtížné žít, 
protože i když se  národa? takže kdykoli vás vidím, 
vám to nelíbí, jste Dobrá. Dobrá. mám pocit, že jste zázrak. 
vrchní velitel.  Nashromáždili  Ještě žijete 
Víte, co myslím? je předtím,  a vypadáte dobře 
A pak začínáte než jejich NQ klesla. a pracujete 
vytvářet novou  Myslím tím to, a jste zdraví a pobíháte – 
špatnou karmu (odplatu) že možná v minulém životě nepřemožitelní! 
a pak začne ten koloběh  meditovali, Mám pocit, že jste zázrak, 
znovu a znovu. možná dělali  ano? Takže mít 
V dalším životě už nebudete něco dobrého, ano? nějaký druh věcí 
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chtít být prezidentem nebo  
budete něčím jiným, nebo 
zase budete prezidentem, 
ale budete stále ve válce. 
Je velmi, velmi riskantní 
být ve vysokém postavení.  
(Ano.) Ano. 
Proto  
Konfucius řekl,  
že musíte nejdříve kultivovat 
vaši duchovní sílu. 
Pak se můžete postarat  
o svou domácnost a pak 
se můžete postarat  
o váš národ a pak  
můžete uklidnit svět. 


