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Proč? Říkala jsem, že vám  Pokud máte  Vzduch vám žehná, 
dřív Slunce žehnalo méně? dobrého mistra, voda vám žehná, 
Předtím jste to cítila méně? dobrou metodu praktikování, dokonce zahrada vám žehná, 
Ne, ne. to je speciální požehnání. země, po které jdete 
Jen jsem zvědavá.  Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) vám žehná. 
Ne. Dobrá. Ne, ne. Už jste vlastně moji  Vše vám žehná. 
Pokud jste cítila otázku zodpověděla, I zvířata kolem vás  
dříve méně požehnání, první otázku, jaký je vám žehnají, 
bylo to proto, že jste  zlatý recept na zvířata ve volné přírodě 
byla na nižší úrovni, maximalizaci našich… vám žehnají. 
nebyla jste moc dobře  Ano, říkala jsem vám to. Víte, co myslím? Ano. 
spojená, víte? – Opatřete si hory  Proto lidé rádi jezdí  
s přirozenou vesmírnou  a moře před nimi, držte se ven do přírody, 
energií požehnání.  dvou stromů a dýchejte sledovat ptáky 
Vidíte, čím víc praktikujete, a dívejte se na slunce. a cítí se dobře, 
tím citlivější  A v noci jděte ven, dívejte se  ani nevědí proč. 
se stáváte  na měsíc, hvězdy, ano? Ano? 
na tyto vyšší vibrace. S Mistryní  A když jedou k moři, 
Dříve jsme byli  sedící vedle nás. koupou se, cítí se dobře –  
na nižších vibracích, Ano, Mistryně sedí  ani nevědí proč. 
vidíte? Byli jsme víc zahaleni vedle vás a drží vás za ruku... Cítí se lépe než 
a mnohem hrubší, Ano. To byste si přáli (Ano.) v bazénu, ani  
proto jsme obdrželi jen  Tolik žáků, nevědí proč.  
hrubou energii. (Ano.) měla bych problém A když jedou k řece,  
Čím výš jdete, držet vás za ruce. koupou se v řece,  
tím jemnější je energie. Není divu,  cítí se dobře – 
(Ano. Dobrá.) že Quan Yin Bódhisattva nevědí proč. 
Pak budete cítit víc  měla tisíc rukou, Když jdou do lesa, 
požehnání nebo víc  ale to by stejně nestačilo.  celý den chodí, 
povznesení, protože jste výš. Tisíc nic není. jsou unavení, ale cítí se dobře  
Ano? Ne proto,  Tisíc rukou, – nevědí proč. Kyslík. 
že by se změnilo Slunce. tisíc očí Vše v tomto světě, 
Slunce se nezměnilo. není nic, že? je spojeno  
Nic se nezměnilo. Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) Jsem s materiální existencí, ano. 
My jsme se změnili. tak ráda, že Vás tady vidím. I něco trochu  
Rozumím tomu. Jsem si jistá, že ano. nehmotného, jako kyslík, 
Děkuji Vám, Mistryně.  Mistryně,  je ale stejně  
A druhá zní: mám dvě otázky. v materiálním království. 
Kolik duchovních bodů První zní:  Země vám hodně 
je potřeba Zdá se, že nám dřív žehná. Narodili jsme se, 
k rozšíření DPD? Slunce neposkytovalo  aby nám bylo žehnáno. 
K rozšíření? tolik požehnání,   Jsme požehnané děti. 
To záleží na tom, jako teď… Každý den, 
kterou DPD. Slunce? (Ano.) bychom měli být šťastní, 
Záleží na tom kde Udělala jste  i kdybychom neměli 
a jak je velká s Nebem  peníze, ano? 
a jak byla rozbitá nebo  nějakou dohodu, Být člověkem, být zdravý, 
jak slabá je, ano? Ano. kde nám Slunce může dávat mít něco, 
Proto na to  víc požehnání? to už je velké  
není daná definice. Ne, je to stejné, drahá. požehnání. Ano? 
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Všechna božstva Pokud budeme dál zabíjet  Čím silnější bude, 
poslouchají naše příkazy. zvířata, je to signál násilí, čím delší bude, 
Budeme-li chtít mír,  signál války, víte? tím lépe. 
musíme  My jsme dětmi Nebe. Čím víc jsou dva konce 
signalizovat mír. Nebe chce,  spojenější,  
Musíme to udělat,  co chceme my, tím lépe. Ano. 
abychom ukázali, že chceme ať je to špatné nebo dobré. Děkuji Vám, Mistryně. 
mír, že jsme mírumilovní, Máme svobodnou vůli. Není zač. 
že milujeme mír. Jsme dětmi Boha. Zdravím, Mistryně. 
Nemůžeme jen chtít mír Jsme mistry vesmíru: Myslím, že jste  
a dál provozovat tyto   cokoli chceme, tuto taky zodpověděla, 
válečné záležitosti, se stane. o karmické struktuře, 
dokonce i se zvířaty. Chceme-li válku, jak jste ji opravila 
Chápete, co myslím? bude válka. pro mír ve světě.  
Podobné, přitahuje podobné. Pokud tedy chceme mír,  Otázka byla, 
Dobrá. (Děkuji Vám.) planeta se musí pozvednout, jestli je něco, co můžeme 
Není zač, lásko,  stejně tak celé lidstvo. udělat, abychom pomohli? 
není zač. My musíme  Pomáháte tím,  
Je to jen tak,  ukázat známku míru. že jste dobří, 
že i nějaký mír Musíme ukázat činem,  že jste nezištní, 
je lepší, než žádný. že chceme mír, že jste oddaní 
Ano? Ano. víte? věci planety, 
Abychom měli naprostý mír, Nemůžete jít na sever věci světa 
to ještě vyžaduje trochu  a očekávat, že budete na jihu. a jste sami dobří. 
úsilí ode všech. Nemůžete dál Vytváříte  
Proto  zabíjet zvířata a říkat: atmosféru míru, 
žádám všechny:  „Chci mír, alespoň do určité míry, 
„Prosím, pomožte chci mír,“ víte? 
tím, že budete dobří, protože zabíjení je válka! Kdyby byli všichni lidé 
že budete vegany,“ Víte, co myslím? jako vy, pak by 
jako znamení míru I když je to jen  mír trval věčně. 
pro Nebe, aby vědělo, jednostranná válka. Mír by byl  
že skutečně chceme mír. My bojujeme  okamžitě. 
To je způsob, jak proti zvířatům. Trvá to jen déle, protože 
chceme žít náš život, víte? Zvířata nikdy nebojují i když jsem ho zajistila, 
Životní styl, který chceme. proti nám, například,  
Pak mír přijde, ani se nebrání. nebo ho nějaký mistr zajistil, 
bez podpisů, Válka má většinou  trvá to déle,  
bez debat, obě strany, že? protože to atmosféra  
bez ničeho. Dobrá, někdy taky  dál znečišťuje. 
Bez podmínek. jednu stranu, My chceme mír, 
Signál je to, co od nás  když je země silnější, ale konáme násilně. 
Nebe potřebuje, ne modlitby. prostě si podrobí  Víte, co myslím? 
Modlitba je jen mluvení, jinou zemi, My chceme život, 
mluvení, mluvení.  vyvolá válku. ale dál zabíjíme lidi 
Mistryně, A my tady vyvoláváme i zvířata. 
řekla jste něco  soustavnou válku každý den Proto Nebe zachycuje 
na videokonferenci s miliardami zvířat jiný signál, říká: 
v Dubaji, že jsem a očekáváme mír? Jak? „Mé děti chtějí válku.“ 
tomu skutečně nerozuměla. Nebe čte naše signály. Víte, co myslím? 
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bohatým společnostem spolupráci všech. Řekla jste něco jako, 
je jedno, Vlády tam prostě že dáváte, odevzdáváte své  
kolik zaplatí. uvázly. body, abyste vytvořila mír  
Pro ně to není nic. Pokaždé, když můžu,  na Zemi a tomu rozumím – 
Zatím  jdu na (COP16) meeting. ale řekla jste: „V případě, 
budeme dál trpět  Jediné o čem mluvíme, jsou  že bych dala vše, 
oteplováním klimatu peníze, plány jak získat  řeknu vám upřímně,  
a otřesy a bouřemi peníze, abychom dali peníze že bych nemohla 
a zemětřeseními, nebo vzali peníze od, jít do Nebe.“ 
a vším dalším, abychom  Tomu nerozumím. 
co vyjmenujete. zmírnili klimatickou změnu. Proč ne? 
A lidé budou mít  Ale o jediné věci, Jak může někdo, tak 
dál hlad, budou umírat. kterou by to šlo teď snadno (Proč ne?) 
Děti dál nebudou mít snížit, jen stopnout živočišné  nezištný a božský jako Vy, 
zdravotní péči, jídlo, produkty, o té nikdo nemluví. nejít do Nebe? 
ani vodu, rozumíte? Zřídka. Jak mohl Ježíš zemřít 
Nevím kolika Prezident to trochu  na kříži, když  
penězi bychom mohli zmínil dělal jen dobré věci? 
napravit nedostatek vody  a někdo to zmínil Když  
v Saudské Arábii jen trochu, utratíte všechny peníze, 
nebo v dalších zemích, ale ne pro diskuzi. nebudete chudý? 
například. Jen to zmínili, ale neřekli: I kdybyste byl miliardář, 
Nevím za kolik „Dobrá, uděláme to utratil byste  
bychom si  nebo ne? všechny peníze, 
mohli koupit vodu. Půjdete  co byste měl? Nulu. 
Když ji nemáme,  do veganství nebo ne?“ A budete bezdomovcem, 
nemáme ji. Nic takového, ne… ne? (Ano.) Je to stejné? Je. 
I kdybyste měli   Doteď jsem to neslyšela. V případě, kdybych musela 
takto velký diamant, Možná jsem jeden  všechno dát – 
chodili byste  nebo dva meetingy zmeškala, budu se snažit něco ušetřit, 
po poušti, kvůli   ale kdybych musela – 
a prodali byste ho komu, jiným schůzkám, ale udělala bych to. 
písečným dunám? kdykoli jsem byla přítomna, Už by bylo štěstí,   
Ano, zemřeli byste  neslyšela jsem to. že bych nešla do pekla, 
s diamantem v ruce. Každá země jen  nemluvě o tom 
K ničemu. Jak to,  žebrá o více peněz. jít do Nebe. 
že to nikdo nevidí? Rozvojové  Můžeme něco udělat, 
Je to tak těžké. i rozvíjející se země  abychom Vám pomohli 
Jen se o sebe postarejte, žebrají o více peněz. dokončit vaši misi? 
ano? Když jsme udělali, A rozvíjející  Už pomáháte. 
co jsme mohli,  země plánují, Nemáte toho moc 
máme omezený čas  jak získat peníze ve svých rukou. 
dělat věci. od výrobců produkujících Vše není  
Pak se vrátíme, emise, formou poplatků, v našich rukách, víte? 
do ústraní – myslím,  podle množství uhlíku. Celé  
do ústraní k vám domů, Nepomůže planetě, vědomí lidstva 
do vašeho centra, kamkoli. když zvednete poplatky, musí chtít vytvořit Nebe 
Meditujte. protože někteří lidé  na Zemi. 
Profitujte z času, který  si to mohou dovolit. Není to tak snadné,  
vám Bůh dává na Zemi, Některým bohatým lidem, protože nemáme  
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profitujte ze slunce, 
měsíce, hvězd, 
větru, vzduchu, 
kdekoli žijete, 
profitujte z toho, 
co tam máte, ano? 
A jděte do vysokého Nebe. 
Víte co? 
I kdybych dala vše 
a všichni by  
šli do Nebe, já bych tady 
zůstala sama, tak co? 
Jsem jen jedna, víte? 
Nikdo by mě už neobtěžoval. 
Nebudu muset  
už nic dávat. 
Nebudu muset  
nikam jezdit. Byla bych 
sama na planetě spokojená. 
Bylo by mi to jedno. 


