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Drahá Mistryně, 
jako kontaktní osoba,  
bych vám rád dal zprávu 
o velmi pozitivním aspektu 
našeho centra. (Dobrá.) 
Ano, máme teď  
správní tým. 
Dobrá. 
Ano, takže  o každém  
rozhodnutí o centru 
diskutujeme, 
snažíme se nalézt milující, 
soucitné řešení. 
Skvělé, skvělé! 
Víte, co? 
Když uděláme chybu, 
pak je vždy lepší udělat  
chybu na podporu 
soucitu a lásky. 
Vždy, ano? 
Předpokládejte, že nevíte – 
dobrá, teď, když nevíme 
uděláme rozhodnutí, 
ať je skutečně správné 
nebo špatné – 
dobrá, nemůžete 
se rozhodnout, zda je  
rozhodnutí správné nebo špatné, 
pokud si myslíte,  
že může být špatné, pak  
se alespoň mýlíte 
na podporu lásky. (Ano.) 
Ano, to je dobré. 
To je kritérium 
pro rozhodování. Když 
se zmýlíme, zmýlíme se 
ku prospěchu soucitu a lásky. 
Dobrá? Dobrá!  
Dobrá, máme nové centrum, 
které se k nám připojilo. 
Chceme říct: 
„Ahoj“ Jižní Africe, centru 
v Johannesburgu. „Halo!“ 
Mimochodem, to slovo je 
„halo“ ne „helo“! 
„Halo“ je halo 
kolem hlavy. 
Víte,  
když dobře meditujete, 
máte halo ze světla, 

jako je nad všemi  
anděly a Ježíšem 
a všemi Svatými. 
To je tedy slovo „halo“. 
Jako „dobré ráno“ 
by mělo být 
od „Božího rána“. 
Ano, vše je tak dobré. 
„Halo,“ ne „helo.“ 
„Helo“ je „peklo.“ 
„Helo.“ Proto říkáme „halo,“ 
ano? Dobrá. 
Možná, že to teď  
napsali jinak, ale  
mělo by to být „halo.“ 
V dávných dobách 
si lidé říkali věci, 
aby si připomněli  
Boha a Nebe. 
Jako v Německu, 
například, 
někteří z nich  
si mezi sebou říkali: 
„Grűßen Gott,” 
to znamená, „zdravím Boha.“ 
Vidíte, když vás zdravili, 
říkali: „Zdravím Boha.“ 
Je to dokonce 
správnější. 
A jako Židé, 
pojmenovávají se vždy 
různými nádhernými jmény. 
Jako Bůh-láska, víte, 
Maya Bůh-láska,  
Gloria Bůh-láska – 
něco takového. 
A když chtějí peníze, 
říkají „zlatonosič“. 
Maria Zlatonosička, 
Stříbronosička, víte? 
Možná jméno  
pomáhá, že? 
Když tedy  
o něčem mluvíme, 
snažíme se použít  
pozitivní posílení, 
to může pomoci 
zlepšit náš život – 
a jsem si jista, že zlepší. 
Z dlouhodobého hlediska 

je to nejlepší řešení. 
Něco dalšího, 
bratři a sestry, 
než odejdu? 
Sestra Debra  
z Rochesteru. (Ano, Debro.) 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím, Debro. 
Jen Vám chci, 
Mistryně, poděkovat. 
Minulý rok jste zachránila 
můj život a chtěla bych 
Vám poděkovat, že jste 
pro mne tolik obětovala 
a tolik mne milujete. 
Samozřejmě, že ano. 
Miluji vás, kdo jiný?  
A jste krásná. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Taky Vám chci položit  
otázku. (Jistě.) Ve 
východních náboženstvích,   
jako je buddhismus 
a hinduismus, 
když někdo zemře, 
pořádají ceremoniál 
krmení  
duchů toho člověka 
nebo ducha toho člověka, 
ale v západních 
náboženstvích, jako je  
křesťanství a judaismus, 
to nemáme. (Ano.) 
Zajímalo by mne, jestli 
to dělá nějaký rozdíl v… 
Trpí lidé  
z křesťanského náboženství 
víc, když zemřou? 
Znamená to pro  
buddhisty, kteří   
krmí duchy, 
nějaký rozdíl? 
Je to jen tradice. 
Je to jen tak: 
někteří praktikující 
jsou schopni vidět 
svým třetím okem 
nebo svým duchovním okem,  
že někteří duchové 
se kolem nich potulují, 
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nově zesnulí lidé 
a když ten nový  
zesnulý nebyl  
dobrým praktikujícím 
nebo vůbec  
nepraktikoval, například 
jen normální člověk, 
pak mohl odejít 
do světa duchů 
a proto  
hodně duchů 
přichází v době 
odchodu toho člověka. 
Samozřejmě, 
když je vidíte, 
nakrmíte je. 
Ano, jsou ale  
nějaké tajné mantry 
a mudry,  
způsob, jak nakrmit ducha, 
rozmnožit jídlo,  
abyste je nakrmili. 
Jinak 
by vám dělali potíže, 
protože přichází  
víc duchů 
a vy nemáte jídlo 
a oni vám  
budou dělat potíže. 
Takže stejně,  
křesťanství nebo 
judaismus je náboženstvím, 
které následuje tyto  
žijící Mistry, jako Ježíše. 
V té době, je to jako bychom  
říkali lidem: 
„Váš otec půjde 
okamžitě do Nebe.“ 
Kdyby právě teď zemřel 
a kdyby vy jste byl syn 
a praktikoval jste, 
i kdyby on nepraktikoval, 
i kdyby musel jít na chvíli  
do trochu nižšího světa, 
Mistryně 
ho vezme nahoru 
a žádný duch 
kolem něho nebude. 
Víte, protože 
ho Mistryně ochrání. 

Proto 
nemusíme  
krmit duchy. 
Ale v nějakých případech… 
například, 
když jste praktikujícím. 
Předpokládejte,  
že jste hinduistou, dobrá 
nebo Číňan nebo  
Aulačan (Vietnamec), 
pak – v jiné tradici, 
ano? 
Předpokládejte, že jste 
praktikující, 
ale člověk, který zemřel 
je jedním z vašich přátel 
nebo přítel vašeho přítele, 
příbuzný vašeho příbuzného, 
nebo přítel vašeho  
příbuzného příbuzného  
přítele, a on nepraktikuje, 
a pak samozřejmě,  
vy tam přijdete 
nebo možná už  
nemá žádné příbuzné 
nebo už nemá přátele, 
tak se postaráte  
o jeho pohřeb a to všechno. 
A pak možná ten  
člověk nebude moct jít 
do vyššího království  
okamžitě a pak přijdou  
k němu duchové. 
A pokud máte otevřené 
nějaké „oči na duchy“, 
uvidíte ducha, a když 
znáte ten způsob, taky  
se je budete snažit nakrmit 
a řeknete jim,  
aby se postarali o přítele 
vašeho příbuzného, 
příbuzného přítelova  
přítele…do té doby, než se  
začnete modlit k Mistryni 
nebo Mistryně přijde 
a pomůže mu v jeho době. 
(Ano, děkuji Vám, Mistryně.) 
Ano, stejně jako Ježíš 
nebo Buddha,  
nebo křesťané, 

ale tradice nejsou  
vždy v každé zemi  
takto zachované. 
Ale v křesťanské Bibli, 
vzpomínáte, v dávných  
dobách zabíjeli kněží 
zvířata 
v době obětování 
nebo dávali oběti 
do chrámů a podobně. 
Toto jsou duchovně  
nižší praktiky, 
které patří k lidem,  
kteří moc dobře  
nepraktikovali. 
Takže existuje  
mnoho různých způsobů. 
My jsme ale 
praktikující Quan Yin. 
Naši příbuzní, 
přímí potomci 
a předci – jako ti, 
kteří už zemřeli – 
kdyby udělal  
velmi špatné věci, 
trvalo by to Mistryni 
trochu déle 
vzít ho nahoru. 
Vzpomínáte si na bratra, 
který zrovna zmiňoval 
svého bratra nebo jeho otce, 
který byl  
v trochu nižší 
a méně šťastné situaci, 
ale Mistryně tam taky  
šla a vyplnila s ním 
zřejmě přihlášku 
a vyřídila  
všechnu byrokracii  
a pak ho vzala nahoru, 
stejně, jako vysvobodíte 
člověka z vězení, 
musí ale projít 
jistými procedurami. 
Takže teď, 
my, praktikující  
a příbuzný který zemře, 
půjdeme přímo do Nebe, 
takže nemusíme krmit 
žádné duchy. 
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Nebudou kolem žádní, 
abyste je krmila. Víte? 
Proto  
křesťané následovali 
tuto tradici, protože 
jim Ježíš řekl: 
„Není nic,  
co byste měli dělat.“ 
Ano, děkuji, Mistryně. 
Ano. 
Proto lidé stále 
zachovávají tuto tradici 
od dob 
Ježíše Krista, 
a tak je to dobře. 
Víte ale,  
hinduisté  
také následují 
své tradice. 
To je taky dobře. 
Dělají to, 
čemu rozumí 
a co jim  
dovoluje jejich víra 
a oba mají pravdu. 
Je to v pořádku. 
My ale, 
následujeme jen jednu linii. 
Naši příbuzní jdou do Nebe. 
Pokud ne, Mistryně 
je brzy odvede, není 
čeho se obávat. 
Ano? (Děkuji, Mistryně.)  
Ano, nicméně ale, 
nedívejte se  
na tradice svrchu. 
Kdybyste byla hinduistka, 
dál byste dělala, 
co děláte, v souladu  
s vaší kastou. 
Není potřeba dělat povyk 
pro nic. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně.  
Můj manžel je hinduista 
(Dobře.) 
a jeho otec minulý týden  
zemřel, proto 
jsem se na to zeptala, 
protože on teď dělá  
všechny ty obřady. 

Ano, když dělá, 
tak ho nechte je dělat. 
Ne, jen přemýšlela, 
byla jsem jen zvědavá. 
Je vlastně šťastný, 
že je dělá, protože 
cítí, že by to mohlo udělat 
jeho otce šťastným. 
Samozřejmě, samozřejmě. 
Vyjadřuje svoji synovskou  
lásku a to je v pořádku. 
A vy to doprovázíte –ano? – 
a vy zatím  
meditujete, 
taky pro zesnulé.  
Není to problém. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Ano, není zač. 
To je sestra Tina. 
Ahoj Tino. (Ahoj, Mistryně.) 
Ahoj, co je to? 
Pečujete ještě 
o mé dítě? 
Prostě se ztratil. 
To je ok. Není ztracen. 
Říkala jsem vám, že jdou na 
lepší místa, než jsme my. 
Odešel na lepší,  
lepší, lepší místo. 
Buďte šťastná. 
Jen se chci ujistit. 
Ano. Kdo odejde  
z tohoto světa, 
měli byste za něho nebo ji 
oslavovat. 
Ano? (Dobrá.) 
Samozřejmě, jako matka, 
sestra, bratr, otec,  
máme lidské emoce 
a chceme, aby  
byl ten člověk u nás  
blízko fyzicky, 
ale zapomínáme,  
že my nejsme fyzičtí. 
Dobrá, rozumím, 
soucítím s vámi, 
ale prosím, buďte šťastná 
za tu duši, ano? 
(Dobrá, děkuji Vám.) 
Ano, a kromě toho, 

vy byste měla vědět, 
co je karma (odplata): 
někteří lidé s námi mají 
karmu na jednu sekundu, 
někteří lidé ji mají 
na dvě minuty, 
někteří lidé  
na jeden měsíc, 
někteří lidé  
mají dva týdny, 
někteří lidé mají 
jeden rok, dva roky, 
10 let, 50 let. 
Takže jeho čas nadešel, 
jeho karma s námi skončila, 
jeho spříznění s námi bylo 
vyřešeno. Odešel. 
Dobrá? Nikdo nám nepatří. 
Nikdo není skutečně  
náš syn nebo naše dcera. 
Nikdo. 
jsou to všechno 
děti Boha. 
Přišli k nám ze 
speciálního důvodu: někteří 
přijdou a rychle odejdou, 
aby nám připomněli,  
že svět je přechodný 
a „jdou kupředu,  
rychle praktikovat“. 
Někteří přijdou a vezmou si 
nějaký majetek 
a to všechno, 
protože jsme jim  
něco dlužili – 
chtěli přijít 
a vyrovnat s námi dluh, 
abychom pak byli volní 
a mohli pak odejít. 
Někteří přijdou, 
dají nám prosperitu, 
dají nám štěstí, radost, 
protože nám ji 
z minula dlužili – 
neudělali to dobře – 
a když, 
udělali svoji práci, 
jdou zpět, 
kam mají jít, 
ano? 
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Rozumíte, drahá? 
(Ano, moc Vám děkuji.) 
Doufám, že se teď cítíte  
šťastná a utěšená. 
A budete se cítit velmi lehce, 
když to necháte jít. 
Pokud to opravdu chápete 
a necháte toho ducha odejít, 
budete mnohem šťastnější. 
Budete cítit radost, ano? 
To je radost 
z uvolnění a pravé lásky. 
Protože, když někoho  
milujete, chcete,  
aby byli na šťastnějším místě, 
než jsme my 
a v mnohem lepší, 
lepší situaci, než jakou  
můžeme mít teď tady. 
To je tedy pravá,  
bezpodmínečná láska. Dobrá. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj!) 
Toto je poprvé, 
co s Vámi mluvím, 
od zasvěcení,  
po 10 letech. 
Vím, že Quan Yin metoda 
není obchod, ale časem 
se můj osobní 
i rodinný život 
zlepšoval a zlepšoval, 
jak fyzický tak 
i duchovní. (Ano?) 
Dnes jsem se odvážil, jsem 
velmi stydlivý, abych to řekl. 
Velmi Vás miluji 
a mockrát Vám děkuji! 
Děkuji vám, dítě. 
Taky vás miluji! 
Jsem za vás velmi šťastná. 
Jsem na vás velmi pyšná. 
A děkuji Vám velmi,  
že jste mně a mé rodině 
dala obzvlášť  
duchovní život. 
To je v pořádku. 
A ještě jednou 
Vám chci říct,  
že Vás velmi miluji. 
Já vás taky miluji. 

(Doufám,  
že moje manželka nežárlí!) 
To je v pořádku, já vás taky  
miluji. (Děkuji Vám.) 
Praktikujete velmi dobře, 
proto sklízíte  
takový prospěch 
pro sebe i vaši rodinu. 
A to je nejlepší způsob, 
jak mi poděkovat, 
jsem na vás velmi pyšná. 
Jsem pyšná na vás všechny, 
i na ostatní lidi. 
Já vím, že postupujete 
a to mě činí nekonečně  
šťastnou. 
To je věc, která mne 
činí nejvíc šťastnou: 
když rostete, 
když jste šťastní, 
váš život je  
šťastnější, lehčí 
a vy jste víc a víc 
svobodni od závislosti  
na světě 
a vše se  
vám daří. 
To mě nejvíc těší. 
A děkuji vám,  
že jste se tak snažili. 
Děkuji vám velmi. 
Miluji vás. 
Uvidíme se příště. 
Ano. Bůh vás miluje. 
Já vás taky miluji. (Sbohem.) 
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