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Je mi všech 
velice líto, 
víte? (Ano.) 
Vy víte, že mistři 
jsou tady na Zemi stále, 
všichni mistři kvůli 
tomu přišli, 
protože mistr ví, 
že když sejdete 
sem dolů, budete mít 
potíže (Ano.) 
a že všichni budete 
mít potíže, že nikdo nebude 
moct nikomu pomoci, 
víte, co myslím? (Ano.) 
Proto s vámi přichází 
vždy mistr 
a snaží se vám pomoci 
a připomenout vám, 
„To nejste vy. Ne, ne, ne. 
Vzpomínáš si, 
co jsi chtěl dělat, 
vzpomínáš na svoji velikost, 
než jsi sem přišel…“ 
atd., atd. 
Když jste ale tady, 
zapomenete. 
Ani dokonce 
nerozpoznáte sebe, 
nepoznáte mistra, 
nejlepšího přítele 
z Nebe. 
Je to těžké. 
Mistr všude jezdí, 
stále vám říká: 
„Probuďte se, probuďte se. 
Vzpomeňte si,“ 
ale někdy si nevzpomínáte. 
Někdy, dobrá, 
vzpomínám si trochu 
a pak jdu znovu spát, 
jako při 
vaší meditaci tady. 
Když takto mluvím, 
hned rozumíte, 
protože je to 
z osobní zkušenosti. 
Dobrá, a pak dokonce 
někdy jdete 
proti mistrovi, 

dokonce – vašemu příteli, 
příteli, 
který vám chce pomoct a 
vy ho dokonce budete týrat – 
možná fyzicky, 
možná duševně, 
možná psychicky, 
možná jinými prostředky, 
omezujete jeho svobodu 
vašimi špatnými zvyky – 
nebo dokonce jdete proti 
mistrovi bezdůvodně. 
Když si zvolí 
dělat nějaké špatné věci, 
pak samozřejmě, musí 
dostat následky. 
Tak to je. 
Když sejdete sem dolů 
na tuto planetu, 
než jste sem přišli, 
slíbili jste: 
„Pomůžu té 
a tamté bývalé 
sousedce, 
ona je teď tady 
a má potíže 
a zapomněla na sebe, 
na její velké Já, 
proto půjdu dolů, 
jako její syn, její dcera, 
její přítel 
nebo její soused, 
abych jí znovu pomohl.“ 
Když pak 
ale sejdete dolů, 
zapomenete. 
Jste tak pomatení 
z jídla, pití, 
víte, všeho… 
hezkých věcí, „hezounů“, 
různých věcí – 
peněz, postavení, moci – 
a zapomněli jste 
na svůj slib, 
a někteří taky říkají: 
„Sešla jsem dolů, 
abych pomohla Mistryni, 
protože bude potřebovat 
hodně pomoci, 
aby se o všechny na planetě 

postarala.“ 
Pak sestoupíte dolů, 
zapomenete, 
vaši pozornost odvádějí 
muži, ženy, 
peníze, cokoli – 
dům, auto, nejnovější model, 
nejrychlejší atd., atd. 
a já pak zůstanu sama, 
znovu – nebo jakýkoli mistr, 
víte? 
Vy víte, že někdy 
potřebuji více pomoci, 
ne osobně, 
ale například, můžeme 
udělat více překladů 
do různých jazyků, ano? 
Já mám jen hrstku 
pomocníků, víte? 
Nemluvě o tom, 
že si s sebou vezmou své 
odpadky. 
Nejen jejich pomoc, 
ale jejich odpadky, víte, 
co myslím? Odpadky, 
nepříjemné odpadky. 
Když získáte pomocníka, 
získáte „celý balík“, 
s různými 
negativy, 
které přijdou s ním. 
Chudák člověk si taky 
nemůže pomoci, 
protože než 
přišel, 
musel si vzít svoji 
starou karmu (odplatu), 
rozumíte? Ano. 
Záleží na tom, 
jak špatní jste byli 
v minulých životech, 
podle toho si s sebou 
musíte vzít množství 
špatných vlastností. Ano? 
Například, když 
ten člověk byl v dávných 
dobách sukničkář, ano, 
a nebyl své ženě 
moc věrný, 
například, 
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pak v tomto životě, 
když chce sejít dolů 
na tuto planetu, 
aby vůbec někomu pomohl 
nebo dokonce pomohl 
Mistrovi, vezme si znovu 
tento zvyk, aby ho překonal. 
Může to člověk  zvládnout? 
Odpověď je velké „ne“! 
Je to velmi těžké, 
rozumíte mi? 
Protože se to stále 
posiluje víc a víc, 
jak se znovu 
reinkarnujete. 
Nijak se to nezeslabí. 
To je tedy cena, 
kterou musí každý zaplatit, 
aby sem mohl přijít. 
Proto bychom měli 
život za životem poslouchat 
učení mistra 
a být dobří, aby… v případě,  
že musíte 
sejít sem dolů, 
abyste někomu pomohli 
nebo chcete pomoci mistrovi, 
pak nezatěžovali mistra 
nebo nevytvářeli 
víc potíží 
osobě, 
které jste dokonce 
chtěli pomoci. 
Rozumíte mi? 
Protože, někdy, pokud ne, 
pak vytváříte 
víc problémů než pomůžete, 
vyváženost není 
tak perfektní. Víte? 
Někdy vytváříte, 
například, možná 
80 % dobra, ano? 
Pak máte 40 % 
špatností. 
To je hodně, hodně 
bolestí hlavy pro člověka, 
kterému jste chtěli pomoci 
nebo pro mistra. 
Rozumíte mi? 
(Ano.) 

A někdy můžete být 
nápomocní například 50 %, 
ale 30 % vás taky 
vytváří špatnosti, 
pak se to skoro 
vyruší, 
víte, co myslím? 
Nebo je to pro mistra 
velmi únavné 
naložit se špatnými činy, 
ano, velmi těžké. 
Je tedy na vás, abyste se 
snažili napravit tyto rysy, 
během cyklu 
reinkarnace, 
což je těžké, 
ale když to víte, 
vy to víte, dobrá, 
„Jak to?“ 
Vy víte, jaké jsou vaše 
vlastnosti, například 
sukničkářství, pak víte, 
že je to jistě vaše 
špatná karma (odplata) 
z minulého života. 
Pak se v tomto životě 
jednoznačně nesmíte 
ani dívat na ženy. 
Smích, proč? 
Proč se smějete? 
(Je to legrace.) Je to legrace? 
Pro toho muže to není 
legrace. Pro vás, ano, 
protože jste žena, 
vy se nepotřebujete dívat, 
kromě toho, „Proč má tak 
krásné šaty 
a já ne?“ 
Víte? 
To je ten problém. 
Takže někteří muži i ženy 
skutečně chtěli 
pomoci světu, 
ale přemohly je 
jejich slabé stránky. 
To je velmi velký problém 
pro všechny. 
To je důvod, proč musím 
často pracovat sama. 
Každý přijde 

s nějakými odpadky, 
rozumíte? 
To je pravidlo. 
Pokud chcete 
přijít sem dolů, 
udělat něco dobrého, 
musíte se 
vyvážit 
špatnou karmou (odplatou). 
Musíte si vzít nějakou 
špatnou karmu (odplatu), 
na kterou jste byli předtím 
zvyklí. Dobrá, mistr 
vám dá zasvěcení 
a odstřihne ji, všechnu tu 
špatnou karmu (odplatu), 
víte, spálí ji, 
abyste se nemuseli  
vracet znovu zpátky 
v dalším životě 
a pak jste volní, 
půjdete do Nebe, 
Třetího Nebe, možná, 
ale pak se podíváte dolu 
a uvidíte někoho 
a budete chtít pomoci 
nebo budete chtít sejít dolů 
a zlepšit se 
nebo růst 
v duchovní praxi, 
pak budete muset 
překonat vaše negativní 
sklony z minulosti. 
Proto si pokaždé pamatujte, 
pokud máte sklon se obrátit 
k tomuto negativnímu koutu, 
prosím, přemýšlejte dvakrát. 
„Mohlo by to být tak, že 
moje špatná karma (odplata) 
se vrátila   
mnohonásobně silnější, 
než předtím?“ 
To je ten problém, 
protože když přijdete 
do této atmosféry 
na planetě, 
je tady taky 
spousta negativností 
obdobného charakteru, 
takže vaše negativita 
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bude taky přitahovat 
takovou formu 
a spojí se dohromady 
a způsobí, že budete 
víc inklinovat k tomuto 
negativnímu směru, 
více, než je vaše vlastní 
negativní tendence. 
Rozumíte mi? 
Podobné přitahuje podobné. 
Je velmi obtížné získat 
na této planetě 
nějaké pozitivní věci – 
většinou negativní. 
Pokud si tedy přinesete 
vlastní a přijdete sem…pak 
je to jako magnet – 
spojí se s vámi 
další negativita 
podle zákona „podobné 
přitahuje podobné,“ 
a vy pak 
budete přemoženi. 
Proto jste jediní, 
kdo rozhodne, 
kterým směrem jít, 
kterým směrem 
podle 
učení Buddhy, 
podle 
učení Ježíše, 
podle učení 
Proroka Muhameda 
nebo podle 
učení mistrů džinizmu – 
Mahávíry atd., atd.. 
Musíte přemýšlet před tím, 
než uděláte něco špatného 
nebo něco, o čem 
pochybujete, zda je to dobré, 
musíte přemýšlet, 
„Udělal by to Buddha?“ 
Ano? „Jednal by tak 
Ježíš?“ 
„Souhlasil by s tímto činem 
Prorok Muhamed?“ 
Pak budete vědět, 
co máte dělat. 
Rozumíte mi? 
(Ano.) Jinak, 

kdybyste neměli vedení, 
udělali byste cokoli by 
vám napadlo, 
pak je to většinou  
negativní, 
protože ještě nemeditujete 
dostatečně, 
abyste překonali negativní 
sílu tohoto světa, 
rozumíte? 
Kromě vašich 
negativních sklonů, 
které jste si vzali 
než jste sem přišli, 
abyste je překonali, 
abyste zvítězili 
nad negativní minulostí, 
kromě toho na sebe 
přiberete další 
negativa 
různého druhu. 
Proto vždy přemýšlejte… 
Proto je učení 
Buddhy důležité, 
učení Ježíše 
je důležité, 
učení islámu 
je důležité. 
Vezměte to jako vodítko, 
rozumíte mi? 
„Co by Prorok 
v tomto případě udělal?“ 
„Co by Buddha 
v tomto případě udělal?“ 
„Jak by se Ježíš 
v tomto případě 
rozhodl?“ 
Pak neuděláte 
chybu, ano? 
To je způsob, jak následovat 
islámské učení, 
takto budete dobrými 
křesťany 
a tak budete pravými 
buddhisty. Ano? 
Nečtěte si to jen pro zábavu. 
Je to pro vás dobré 
vedení, 
abyste nechybovali v tomto 
negativním království, 

aby vás 
nepřemohla 
vaše vlastní 
síla minulé karmy 
a negativní síla 
v tomto světě, 
kolektivní. Ano? 
Ano. Dobrá, dobrá. 
Navštívím vás později. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Čas oběda? (Ne.) 
Čtyři hodiny. 
Meditace. (Kdy?) 
Čtyři hodiny. 
Čtyři hodiny. To je dobré. 
Pak chvíli meditujte. 
Budu meditovat 
chvíli s vámi a pak 
půjdete, ano? (Ano.) 
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