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jestli jde kurs je to méně znečistěná oblast Říkala jste, 
dolů nebo nahoru. a nadechnete se že praktikující Quan Yin 
Zadruhé: mají strach,  a vydechnete, získávají víc požehnání, 
že lidé přijdou a ukradnou ho budete se cítit tak dobře, například od andělů, rostlin, 
nebo si budou prohlížet jejich  protože čistý vzduch  (Všude, ano.) 
majetek nebo je bude vám žehná. Ano? větru a vzduchu. (Ano.) 
něco obtěžovat… možná A když budete sedět  Musíme si být  
něco špatného. na slunci, budete cítit, že vědomi těchto požehnání,  
Nebo se někdo v podnikání vám náhle přišlo víc nápadů abychom je získali? 
může pokusit je sesadit, nebo že jste uvolněnější Ne, ne, ne. 
najít nějakou chybu a taky se vám bude Jen jim nezapomeňte 
na jejich podnikání snadněji meditovat, poděkovat. Ano. 
nebo něco takového. když vás bude slunce hřát – Nejste si toho vědomi,  
Dělají si stále starosti. samozřejmě, ne příliš. ale někdy to cítíte. 
A další věc je, Vidíte? To je požehnání.  Proto  
že ostatní lidi na nich Ale jelikož jsme se narodili to nevíte, 
hledají chyby, protože  do tohoto fyzického těla, ale když řeknete, že půjdete 
mají peníze. které je tak hrubé, do lesa a posadíte se, 
Proto, vždy když přijdou, tak hrubé, tak necitelné, budete se cítit moc dobře. 
někdo je obtěžuje, že přesto, že je požehnání  Budete to přičítat kyslíku.  
proto se taky musí  tak mocné, cítíme jen,  Víte? 
schovávat a stranit lidem. „Jsem jen uvolněný“ Není to vždy kyslíkem. 
Proto není jejich život nebo „Jsem jen ospalý.“ Ano? A když půjdete, 
stále přirozený.  Víte, co myslím?  ponoříte se  
Vždy se musí jistým (Ano, Mistryně.) do moře, budete se cítit  
lidem vyhýbat. Proto lidé, kteří se narodili tak dobře, tak uvolněně 
Ne jako chudí lidé,  nebo žijí ve velmi zářivé, a budete to přičítat 
kteří nemají co ztratit, slunečné zemi, vodě. 
ti jsou stále  jsou trochu uvolnění, Je to voda, ale je to  
bezstarostní. uvolněnější víc než jen fyzické. 
A další věc: a my říkáme, že jsou líní. Vidíte? 
jelikož jsou bohatí, Není to tak. Lidé velmi rádi 
musí  Jsou jen uvolnění, chodí do hor, 
udržovat nějakou úroveň, příliš uvolnění,  prochází se. Proč? 
proto potřebují řidiče, nestarají se příliš  Jaký je rozdíl  
potřebují sluhu, o materiální zisk, mezi horami 
potřebují hospodyni, proto. a rovinou? 
potřebují uklizečku, Neumí moc  Jen se tam obtížněji  
potřebují paní k dětem, přemýšlet chodí. 
potřebují tímto směrem.  Cítí se tam ale lépe. 
různé věci Jsou ale tím způsobem Víte, co myslím? 
a musí se na všechny  požehnáni.  (Ano, Mistryně.) 
ty lidi spolehnout, Jsou raději chudí a šťastní, Dobrá. Požehnaná síla. 
aby vypadali bohatí než bohatí a ustaraní. Tak neříkejte,  
a z vysoké společnosti, Mnoho bohatých lidí  že si toho nejste vědomi, 
aby vypadali reprezentativně. je příliš ustaraných jen si nemyslíte,  
A být na někom  a jsou celý den rozmrzelí. že je to požehnání. Vidíte? 
závislý, Zaprvé: A když pojedete někam, 
i na vašem sluhovi, je bolest, protože si dělají starosti kde je čerstvý vzduch, 
vy víte kde. o jejich peníze, není tam tolik lidí, 
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než půjdete spát aby to lidi věděli, Není to dobré. 
nebo po meditaci, kdyby byli slavní, Nenarodili jsme se,  
když se vyspíte – protože  abychom byli závislí. 
jakkoli, ano? si to vydělali,  Proto se většina z nás  
Jen nezapomeňte poděkovat. měli by si to udržet, narodí sama 
Ano? nebo jsou-li hezcí, a zamře sama,  
Čím víc budete děkovat,  protože si to  protože Bůh chce,  
tím víc dostanete. vydělali. Pokud abychom byli nezávislí. 
Čím vděčnější jste, v tom nebudou pokračovat,  Když jste ale bohatí, 
tím víc dostanete. mohou jejich bankovní  většinou  
Čím víc si to  účet vyčerpat, musíte být závislí. 
uvědomujete, duchovní bankovní účet. Rozumíte mi? 
tím lépe se budete cítit. Víte, co myslím? Nejste zvyklí si  
Je to stejné,  Jen abych je povzbudila prát oblečení, 
jako když máte peníze, aby v nitru víc přemýšleli, nežehlíte a pak  
ale nemáte pocit, víc meditovali, víte? to zapomenete. 
že máte peníze, Aby si uvědomili a děkovali Bohatí lidé 
pak nemůžete mít pocit, za všechno požehnání,  jsou na tom tak, 
že jste bohatí a moc pyšní. které mají a ztišili se, nežehlíte si  
Víte, co myslím? nebyli příliš nadšení své oblečení, 
Když si ale uvědomíte, a nebyli příliš chtiví neuklízíte  
že máte peníze, po materiálních věcech. ve svém domě, 
cítíte se jistější, To je důvod,  musíte spoléhat  
ne? Ano. proč to lidem říkám. Dobrá?  na lidi. To je normální. 
Například. Ne, abych vás motivovala Víte, co myslím? 
Dobrá. (Děkuji Vám.) vydělat sto zilionů,  Čím víc služebnictva  
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) abyste se mohli stát  máte, 
Jsme velmi šťastní,  prezidentem  tím víc vás bolí hlava, 
že Vás znovu vidíme. USA. protože dva lidé se  
Má otázka  Například. nikdy nesynchronizují, ne. 
má dvě části. Vy to víte, speciálně Není tam telepatie, 
První otázka, praktikující, moc dobře spolu nevychází. 
první část zní: praktikující Quan Yin. Vždy musíte lidem  
Zmínila jste,  I když si myslíte, říkat, co mají udělat, 
že požehnání žáků že si nejste vědomi, a neudělají to vždy,   
Devátou úrovní je 30 000 %. jste si vědomi. jak si přejete 
Mohla byste to víc vysvětlit? Jen o tom nepřemýšlíte, a pak se vždy  
Proč? Je co  to je vše. necítíte dobře: 
vysvětlovat? Je lepší si to uvědomovat, jste rozzlobení, frustrovaní. 
Vy to můžete vysvětlit. být vědomí. Víte, co myslím? 
Jen si užívej  Pokaždé, když se nadechnete, A když služebnictvu  
navíc 30 000 bodů. uvědomte si,  vyhubujete, mohou  
Jen si je užívat, dobrá. že jste požehnáni. vás žalovat. Ano. 
Chápu. Děkuji Vám. Poděkujte vzduchu. Víte, co myslím? 
Stačí to? Kdykoli můžete,  (Ano.) Není to  
Och můj Bože! Samozřejmě, poděkujte. Víte? moc dobré postavení, 
že vám Mistr Deváté úrovně  Nebo poděkujte  být bohatý a slavný. 
požehná víc, ne? ráno Nevydělávejte na to  
Vy čekáte, že vám  a znovu večer, žádné body. 
požehná 3 body  než začnete meditovat, Jen to říkám,  
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Spojení. praktikujícími Quan Yin  nebo tak nějak? 
A vy jste taky  a lidé, kteří jedí  Co myslíte tím,  
na vysoké úrovni. maso a pijí alkohol vysvětlit to víc? 
Čím výš jste, a to všechno, získají jen Co dál chcete 
tím víc požehnání získáte. 3 %, více či méně – vědět? 
Vše vysoké, dokonce i méně. Proč vám tak hodně  
vše lehké, Dáváno je stejně, žehná nebo co? 
jde nahoru, že? ale oni to nezískají. Jen ze zvědavosti, proto. 
Stejné je to  Zaprvé: protože Dobrá. Ne, ne, ne. 
s duchovní kvalitou. (Dobrá. jedí maso a to všechno, Je to jako se sluncem: 
Děkuji, Mistryně.) je to odpočítáno. dává vám teplo, ano, 
Není zač. Zadruhé:  a voda vás 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) toto maso a alkohol  ochlazuje. 
Já jsem tady. je jako když staví zeď, To je prostě přirozenost 
Tam. Ano. která jim brání Mistra 
Mám otázku získat požehnání.  Deváté úrovně. 
ohledně zvířat. Stejně, jako když prší, Ano? (Dobrá.) 
Na gala večeru a vy máte deštník,  Jako přirozeností psa je,  
jste zmiňovala ptáky, budete míň  že je velmi loajální. 
a čím větší ptáci,  mokří.  Dobrá. 
tím větší sílu požehnání Nebo jste v domě, Druhá část zní: 
mají pak budete méně mokří, Všichni zasvěcení  
a zdá se, že se to  než když jste venku, získávají  
shoduje s výzkumem a když máte  toto požehnání stejně? 
Richarda Greene, pláštěnku, Ano. Stejně. Stejně, 
který mluvil  jste mokří méně, než ale taky záleží na tom,  
o Albertu Einsteinovi a kdybyste pláštěnku neměli. jak vysoko ona či on je. 
(O hmotě.) Lidé, kteří jedí maso, Mistr dává stejně, 
o hmotě a… pijí alkohol a to všechno, tak jako slunce 
(Síle hmoty, ano.) nosí „pláštěnku“ dává stejně, 
Ano. Proto přináší  a jsou celou dobu ale někteří lidé  
větší zvířata  v místnosti. se jdou schovat do domu. 
větší sílu požehnání?  Takže vlhkého vzduchu  Někteří lidé si vezmou 
Ano, je to zákon hmoty. se dovnitř dostane jen málo. slunečník, aby se schovali, 
Říkala jsem vám, kolik  Vlhký vzduch, aby necítili takové horko. 
vám žehná slon, ano? vzduch po dešti se  Slunce dává  
(Čtyřicet, myslím.) dostane dovnitř, ale ne déšť. stejné teplo 
A pes  Víte, co myslím? ve stejné oblasti. 
žehná méně. Proto se nenamočí, Dobrá? 
Vidíte to? možná se jen trochu zchladí. Předpokládám tedy,  
A velryby Kůže bude  děje se to každý den? 
vám žehnají podobně, chladná a vlhká, Každý den. 
více, či méně, oblečení bude trochu vlhké, Dobrá, dobrá. 
jako sloni. ale oni nebudou mokří, Děkuji Vám, Mistryně. 
(Děkuji Vám.) jako kdyby byli   Není zač. 
Není zač. na dešti a běhali v něm. Vidíte, proto  
Nevím, jestli se  Ano? (Ano.) jsem vám řekla, že i když 
počítá velikost nebo ne, Proto žáci získají víc, Mistr žehná 30 000 %, 
ale je to tak. protože my jsme spojeni. někteří lidé venku, 
Je to tak. Víte, co myslím? lidé, kteří nejsou  
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Takže možná, že já budu 
mít méně požehnání než vy, 
protože  
jste větší než já! 
Pokud se stanete mistrem,  
budete žehnat velmi, velmi. 
Dvojnásobně. Pospěšte si! 
Vy, všichni tlouštíci tam,  
pospěšte si, pospěšte si! 
Zdravím, Mistryně. 
Ano, zdravím. 
Líbí se mi vaše vlasy. 
Děkuji. 
Požehnaná síla  
měsíce, hvězd, 
světa a vzduchu, má  
stejná specifika  
jako slunce? 
A v jaké hodiny  
by bylo nejlepší meditovat? 
Prosím, meditujte 
v noci, když hvězdy  
a měsíc vyjdou. 
Nemyslíte? 
Slunce vidíte 
ve dne,  
pak meditujete 
ve dne. 
Když chcete získat  
požehnání z Měsíce 
a hvězd, pak  
počkejte,  
až vyjdou, ne?  
Nebo byste měla meditovat 
ve dne a čekat, 
že vám Měsíc bude žehnat? 
Dobrá. Další otázka,  
Mistryně. (Ano.) 
Dávají nám tyto  
elementy tolik požehnání 
jako Slunce? 
Měsíc, hvězdy… 
Ano, ano. 
Už jsem vám říkala kolik. 
Toho dne, že? Ano. Dobrá. 
Děkuji, Mistryně.  
Plný měsíc  
žehná víc. 


