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Zdravím, Mistryně. 
Zdravím! 
Jak se máte, krasavče? 
Mám se dobře, Mistryně. 
Děkuji Vám. 
Myslíte si, 
že jste hezký? 
Dostala jsem vás! Dostala. 
Dobrá. Dobrá, jste 
nebo alespoň v televizi. 
Dobrá. 
Daří se vám tam ještě dobře? 
Ano, je to dobré, Mistryně. 
Cítíte se dobře? (Ano.) 
Vaše otázka? 
Dobrá. Dostat se do Páté 
znamená, že musíme projít 
tajnou oblastí 
Čtvrté, kterou nás 
může provést jen 
osvícený Mistr. 
Pokud nás může požehnání 
slunce pozvednout do Páté, 
znamená to, 
že nás slunce provede 
touto oblastí? 
Ano, ano, ano. 
Protože slunce je 
z Páté úrovně, 
proto to velmi dobře zná, 
jak se dostat Domů, 
nemyslíte? 
Ano, Mistryně. 
Když žijete v Kalifornii, 
kdybyste mě přijel 
navštívit 
a chtěl mě pozvat 
k sobě domů do Kalifornie, 
věděl byste, jak  
mě tam vzít? 
Ano, Mistryně. 
Ano, jistě, dobrá. 
Když je slunce 
bůh Páté úrovně 
a může to lidstvu 
nabídnout, 
co člověk získá, 
když se k Vám bude upřímně 
modlit, protože jste 
Mistr Deváté úrovně? 

Říkala jsem, že jsem 
Mistr Deváté úrovně? 
(Ano, Mistryně, jste.) 
Říkala jsem to? 
(Myslíme si, že jste, 
Mistryně.) 
(Věříme v to, Mistryně.) 
Myslíte si to. Ano, to je… 
Amerika je svobodná země, 
můžete si myslet, co chcete. 
Svoboda myšlení. 
Ne, věříme, že jste, 
Mistryně. 
(Věříme, že jste.) 
Dobrá, děkuji. 
Děkuji, za vaši důvěru. 
Jaká je další otázka? 
Víte, 
během zasvěcení 
jsem vám slíbila, 
že vás vezmu do Páté úrovně, 
ano? (Ano, Mistryně.) 
Nic jiného 
se vás netýká, 
ano? 
Ano, Mistryně. 
Skutečně souhlasíme. 
Ano, dobrá. Víte, 
Bůh je velmi milosrdný. 
I kdyby člověk 
neznal žádného mistra, 
stvořil slunce, 
vidíte 
a veškeré požehnání 
od zvířat, 
od stromů, 
od rostlin, 
od moře, 
od Země… Můj Bože! 
Lidé jsou takoví chudáci, 
pokud toto nezjistili. 
Proto vám to všechno 
říkám, aby lidé 
nemuseli následovat 
mne, aby si byli jen 
vědomi požehnání, 
jakým jsou 
a vzácného života, který, 
jako lidské bytosti mají 
a pak v budoucnu 

na tom budou lépe. 
Mistryně, (Ahoj, krásko.) 
potřebují se praktikující 
Quan Yin 
modlit k bohu slunce, 
aby získali Pátou úroveň 
nebo je to jen 
pro nezasvěcené? 
Protože si myslím, 
že už máme Vás, 
Mistryně, a vy jste řekla, 
že všichni dosáhneme 
Páté úrovně, 
dříve či později. 
Potřebujeme se ještě 
modlit k bohu slunce 
nebo je to víc požehnání 
a rychlejší růst, 
když se modlíme 
i k Vám i ke slunci? 
Děkuji, Mistryně. 
Dělejte, co chcete, 
je to svobodný svět. 
Modlete se 
ke komu chcete. 
K slunci, měsíci 
a ke hvězdám, to vše je vám, 
samozřejmě, k dispozici, 
proč je tedy všechny 
nevyužít ve váš prospěch? 
Nejsem diktátor, 
nic takového. 
Říkám vám to, aby 
vám bylo pomoženo, víte? 
Při všivém způsobu, 
jakým meditujete, 
získáte veškerou pomoc, 
kterou potřebujete i 
od „žížal“ 
nebo 
červů, 
pokud vám požehnají. 
Žádejte o požehnání, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Ano, myslím, 
než začnete meditovat, 
můžete se modlit ke všem, 
kdo vám pomáhají, ano? 
A modlete se taky k Mistrovi. 
Normálně to ale bylo víc 
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pro nezasvěcené, 
když se nemají na koho 
obrátit, samozřejmě. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
To vše je pro nezasvěcené 
nebo pro nezasvěcené lidi 
tam venku, s tím úmyslem 
jsem to odhalila, ale 
vy už máte jistotu. 
Ano. Pokud se ale můžete 
modlit, říkala jsem vám, že to 
neublíží. A další tajemství. 
Říkejte „prosím“, magické 
##slovo. 
Prosím, Mistryně, prosím. 
Dobrá, dobrá, dobrá, dobrá. 
Už jsem to slyšela! 
Praktikující 
Quan Yin 
absorbují víc požehnání 
ze slunce a všech 
dalších nebeských těles 
nebo pozemských těles, 
víc než 
jiní praktikující 
nebo nezasvěcení. Ano? 
Ano. Ano, 
to si myslím. 
Děkuji, Mistryně. 
Protože je váš 
„stroj“ čistý. 
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Můžete jet rychleji, 
jste pročištěni 
a jste dobří, ano. 
Protože jste, 
naučili jste se být dobří 
různými způsoby, 
různými aspekty, 
proto jsou vaše bytosti 
připravenější, čistější, 
povznesenější, aby obdržely 
požehnání, jaké je 
ve vesmíru k mání. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Je to velmi logické, 
ano, logické. Dobrá, ano. 
A moje poslední otázka je: 
Mistryně, dříve, než 

jste pozvedla svět 
na Třetí úroveň, 
zdálo se to tak obtížné 
a že to bude trvat dlouho 
postoupit jen  
v rámci jedné úrovně, 
uvnitř úrovně 
nebo do další úrovně. 
Víme, že je to jen  
díky milosti Boha, 
že je nám dána šance 
získat zásluhy tak rychle, 
abychom postoupili výš 
za tak krátkou dobu. 
Mistryně, udělala jste 
dohodu s Nebem 
a vesmírem, aby umožnili 
dalším pozemšťanům 
jednoduše se posunout, 
když budou vegany, 
budou konat dobro 
a budou žádat slunce 
o požehnání? 
Protože se zdá, že jen 
ti, kteří mají mistra, 
mohli dřív dosáhnout 
Páté úrovně. 
Děkuji, Mistryně. 
Dobrá, ano – 
ano a ne. 
Ano, vše se musí 
kompenzovat. 
I mým psům musím 
někdy dát 
nějaké duchovní 
body navíc, 
obnos duchovních 
záslužných bodů, aby 
se rychleji uzdravili, 
aby se necítili 
tak nepohodlně, 
možná jejich stářím nebo 
genetickými poruchami, 
které musí snést, 
a takové věci. 
Není toho na psy moc, 
samozřejmě, ale stejně 
někdy musím udělat obchod. 
Víte, 
vše je obchod. 

Ne proto, 
že by Nebe něco chtělo. 
Nebe neobchoduje. 
Je to jen tak,  
že špatná karma (odplata) 
se musí splatit. Ano? Ano. 
(Ano, Mistryně.) 
Například, 
vaše sestra dluží 
někomu 100 dolarů. 
I když je to 
málo peněz, 
pokud to nemůže zaplatit a 
vy máte peníze, samozřejmě, 
že to zaplatíte. Ano? 
Jinak by ta druhá osoba 
nebyla šťastná. 
Kdyby ta částka 
byla větší, povolali by 
ji k soudu. Ano? 
Nebo by ji 
zadržela policie 
nebo by přišli nějací lidé 
a vystěhovali ji z jejího domu 
a zkonfiskovali všechen 
její majetek, 
který má, 
náhradou za dluh, 
který udělala. 
To velmi dobře víte. 
V Americe 
se to děje často 
nebo možná ne tak často, 
ale stává se to – 
dost často – a z lidí 
se stanou bezdomovci, 
kvůli tomu. 
Některé lidi 
jsem viděla v televizi, 
že byli zaměstnaní, 
měli vysoký standard, 
dobří, dovední lidé 
a někdy dokonce manažer, 
ale nějakou nešťastnou 
náhodou – možná byli 
nemocní nebo je něco 
postihlo – a pak nemohli 
platit dluhy, 
které měli vůči bance 
nebo úvěru, 
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a pak přijdou z banky 
a vezmou jim dům 
a prodají vše ostatní, 
a jen přes noc 
se z nich stali bezdomovci. 
Ano. Proto musí být 
lidská duchovní úroveň 
nebo duchovní spása 
taky takto 
kompenzována, 
podobným způsobem. 
Proto člověk, který 
má víc duchovních bodů, 
může, samozřejmě, dát 
člověku, který je momentálně 
na úrovni duchovní 
chudoby. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Myslím, že někdy 
vám není dovoleno 
dát vše, ale 
do určité úrovně můžete. 
Ano? 
Tentokrát, 
díky jednání, ano, 
proběhlo nějaké jednání 
a taky proto, 
že je výjimečná doba, 
na naší planetě,  
proto je Nebe shovívavější, 
proto dává 
Nebe lidem 
šanci. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Snazší šanci, 
aby litovali a konali dobro, 
proto může síla Mistra 
pomoci všem 
se sebemenším zlomkem   
dobra v nich. 
Dobrá, ano, ano. 
Nebo, sebemenším dobrým 
přispěním druhým. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Děkuji ti, síla Mistra! 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Mistryně, 
po celém světě 
byly nalezeny pyramidy, 

jako pozůstatek 
dávných civilizací 
jako velká pyramida 
v Gize v Egyptě, 
pyramidy 
Měsíce a Slunce 
v Jižní Americe. (Ano.) 
Vypadá to, 
že takový druh staveb 
nebyl jen v Egyptě, 
ale i v jiných zemích – 
v Africe, 
v Latinské Americe, 
v Evropě. 
Můžete nám, 
Mistryně, říct víc o tom, 
jak to, 
že se pyramidy objevily 
na tolika místech? 
Byla to všechno 
duchovní místa? 
Ano, ano, byla. 
Bývala. 
Protože lidé 
ve všech různých dobách 
praktikovali 
duchovní meditace, 
nejen my. Vidíte? 
Asi před 2 000 lety 
byli s Ježíšem. 
V podobném období, 
trochu dříve, 
byli s Buddhou 
a dříve byli 
s Lao´c a potom 
byli s Guru Nanakem, 
byli 
s Guru Mahavírou, 
byli 
s Prorokem Mohamedem, 
se Zoroasterem atd., atd. 
(Ano, Mistryně.) 
V každé době, znovu a znovu 
vždy byli mistři, 
kteří navštívili naši planetu 
a oni s nimi 
praktikovali, s některými 
vyvolenými lidmi, ano. 
A hrály pyramidy 
důležitou 

duchovní roli i roli 
ve vesmíru 
nebo v galaxii? 
V dávných dobách 
jsme měli větší kontakt 
s jinými planetami, víte? 
Takže tyto pyramidy 
byly spojnicí s jinými 
planetami, dříve, 
pro vyšší učení, 
pro vyšší duchovní růst, 
od jiných 
pozvednutých planet. 
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