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Mistryně, solární záře je 
přírodním úkazem, 
v kterém částice 
Sluneční atmosféry 
explodují a uvolňují 
velké množství 
magnetické energie. 
Vědci nás informovali 
o potenciálu 
fyzického rizika a vlivů 
silného solárního záření. 
Mistryně zmínila, 
že je Slunce, samozřejmě, 
bytostí Páté úrovně, 
má tedy toto sluneční záření 
nějaký duchovní 
význam nebo vliv 
na lidskou duchovnost, 
Mistryně? 
Má-li ničivý vliv, 
pak co si myslíte? 
Co se stane? 
Co vědci říkají? 
Kdyby záření bylo větší 
a mělo velmi velký vliv, 
co by se pak stalo? 
Víte to? (Ne.) 
Dobrá. Mohlo by to být horší, 
to už víte. 
Máme štěstí, 
protože bytosti 
z jiných planet – kterým 
říkáte „mimozemšťané“ – 
se nám snažily pomoct. 
Mohlo by to být horší. 
Proto to není 
tak špatné. Ano? 
Bytosti Pátých úrovní 
jsou zde, jen aby nám 
duchovně prospěly, 
pozvedly nás a přinesly štěstí, 
ale bohužel, 
my toho někdy zneužíváme. 
My se nechováme 
jako lidi, kteří si zaslouží 
všechnu tu pomoc, víte? 
Proto máme všechnu 
tu násilnou atmosféru – 
kvůli válkám, 
kvůli nenávisti, 

kvůli masovému vraždění 
zvířat atd., atd. a zneužívání 
životního prostředí. 
Moc zabíjíme, 
proto přitahujeme toto 
záření. 
Jsme to my, lidé, 
kdo přitahujeme toto záření, 
ano? (Ano, Mistryně.) 
A pokud v tom budeme 
pokračovat, bude to horší. 
To je jen varování. 
Jen varování. 
Může to být horší. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Vždy všem říkám: 
„Prosím, věnujte větší 
pozornost morálce. 
Prosím, 
buďte soucitnější. 
Prosím, buďte ctnostnější. 
Milujte jeden druhého. 
Mír. Ne válku. 
Ne zabíjení. Buďte vegany.“ 
–  to ochrání všechny. 
Kdyby všechny 
duchovní požehnané dráhy 
byly úplné, jako kruh 
kolem planety, 
pak by byla v rovnováze. 
Kdyby jich bylo víc, 
bylo by méně katastrof, 
víc míru, 
víc štěstí 
pro všechny. 
Kdyby všichni lidé 
nebo víc lidí 
bylo duchovně pozvednuto 
a morálně slušných, pak 
bychom mohli, jako celek, 
vytvořit více nové 
duchovně požehnané síly, 
samozřejmě, s pomocí 
vyšších bytostí, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Když vytvoříme jeden bod, 
který se rozšíří 
jako olejová skvrna. 
Pokud se nám to povede 
asi na jedno procento,  

pomohou nám s mnoha 
procenty, mnoha desítkami 
procent. 
Přesně o tom mluvím. 
Musíme být duchovní, 
musíme být morální, 
musíme být 
soucitní, abychom 
si pomohli, abychom 
zachránili náš domov. 
(Ano, Mistryně.) 
Někdy jsem si myslela, 
že už nemám 
naději. 
Vždy máme naději, 
protože víme, 
že jste tady s námi. 
Ano, duchovně, ano. 
Duchem, ano. 
Co se týče planety, 
nejsem si jistá. 
Pokud budeme dál ničit 
duchovní požehnané dráhy 
a nebudeme vytvářet nové 
nebo je prodlužovat, 
rozšiřovat, nevím, 
jestli budeme mít naději. 
Protože můžeme být 
v nebezpečí ze všech stran, 
nejen zvyšování hladin moří, 
nejen oteplování planety, 
nejen vymírání druhů, 
nejen tajfuny, povodně 
a nedostatek vody 
a nedostatek všeho. 
Dokonce i ze slunce – 
můžeme na sebe 
přitáhnout 
sluneční plameny, 
pokud nebudeme morální 
a mnoho dalších věcí. 
Dobrá, můžeme být 
zranitelní ze všech stran, 
tak to je, 
pokud nebudeme morální. 
Pokud nezměníme 
naše životy 
v mnohem soucitnější, 
mnohem laskavější, 
hodné Nebe, 
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budeme zranitelní 
všemi 
zlověstnými událostmi. 
Dobrá, dělejme dál to 
nejlepší. Meditujme, 
modleme se. (Ano, Mistryně) 
Říkala jsem vám předtím,  
že i normální lidé 
kteří se modlí na Slunci, 
taky mají 
víc duchovních bodů, 
a všichni společně 
budeme schopni získat 
víc duchovních bodů, 
abychom posílili ochranu 
naší planety, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Pak může být 
katastrof méně 
nebo mohou  
být menší 
(Ano, Mistryně.) nebo žádné. 
Nevím, jestli máme 
ještě dostatek času, 
pokud se lidé nezmění. 
Skupina toho moc 
udělat nemůže – 
víte? – (Ano, Mistryně.) 
ve srovnání 
s davem. 
Celá planeta je připravená. 
Populace, 
většina z nich je připravená. 
Jen jim to 
vůdci musí 
říct – nejen 
vládní činitelé, 
ale duchovní vůdci, 
náboženští vůdci. 
Všichni musíme 
pracovat společně, 
abychom řekli lidem, 
abychom dali lidem vědět, 
že je čas na změnu. 
Oni sami se musí 
taky změnit, 
musí být příkladem 
a odvážně to 
veřejně prohlásit, 
aby se lidi učili 

z jejich příkladu 
a zjistili, 
že je to skutečně naléhavé 
a že existuje řešení, 
které pomůže, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
My sami, i když jsme velká 
skupina, můžeme pomoci, 
ale lidé se musí změnit. 
Lidé se musí změnit, 
aby byli dokonce 
pomoci hodni. 
Jinak, 
čím víc meditujeme, 
pokud se lidé nezmění, 
samozřejmě, pomůžeme 
sami sobě víc, ale oni z toho 
moc velký prospěch 
mít nebudou, nezmění-li se. 
Pokud dva lidé 
nepůjdou stejným směrem, 
jak by si mohli 
vzájemně pomoct, 
v době nouze? 
Jak můžete pomoct 
nést zavazadlo 
nebo se vzájemně zvednout, 
když jeden z vás spadne? 
Dva lidé musí jít 
stejným směrem. 
I když je jeden velmi silný 
a druhý je méně 
silný, ale jdou 
opačným směrem 
nebo jiným směrem, 
ten silný nemůže 
pomoci tomu slabému. 
Proto lidé 
na planetě musí jít 
stejným směrem, 
jako duchovní 
praktikující, aby jim 
duchovní praktikující 
mohli pomoci víc. 
Je to lepší 
než být vzdálení, protože 
bez ohledu jak moc 
milujete svého přítele – 
je slabý 
a chcete mu pomoci – 

ale můžete spolu 
mluvit jen po telefonu, 
pokud zavolá o pomoc. 
„Och, jsem s tebou. 
Je mi to líto, 
stále se za tebe modlím.“ 
To je ale vše, co můžete 
udělat, nemůžete ho 
zvednout, (Ano.) 
když upadne na cestě. 
Dobrá, lásko. Děkuji Vám. 
Na planetě se 
projevuje hodně problémů. 
Mistryně, 
podle vašich vhledů, 
existuje něco bezpečného 
ohledně přírodních 
katastrof, čemu bychom 
měli věnovat pozornost v 
blízké budoucnosti, například 
do konce tohoto roku? 
Je to teď velmi 
chaotické. 
Máme všechny druhy 
přírodních katastrof. 
Když nemáme 
zemětřesení, 
máme tajfuny, 
když ne tajfuny, 
máme povodně, 
když ne povodně, 
máme sucha, 
když ne sucha, 
máme vlny horka. 
Když ne to, stále existuje 
další velké nebezpečí, 
kterým je Slunce. 
Slunce se může samo 
změnit, což by na nás 
mělo velký dopad. 
Kdyby se objevila solární 
záře nebo kdyby na nás  
vyslalo velké horko, pak 
bychom nemuseli mluvit 
o dalších pohromách Země. 
Z vesmíru je 
k nám taky vysílaná 
velmi silná energie. 
Energie. 
Vědci říkají, 
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že na konci příštího roku 
nebo následující rok 
může dojít 
k velké solární erupci. 
(Ano.) To je to, 
o čem mluvíte? 
Ano. 
Taky je k nám 
z hloubi vesmíru 
vysílána určitá energie. 
Je to dobrá nebo špatná 
energie? Je destruktivní 
nebo konstruktivní? 
Konstruktivní 
nebo destruktivní? 
Pravděpodobně destruktivní. 
Destruktivní. 
Protože my 
nemůžeme tuto energii 
vydržet. 
Pozemšťané jsou příliš slabí. 
Jen když celá planeta 
přejde na veganskou stravu 
a každý se bude starat 
o svoji 
vnitřní morální úroveň, 
budeme schopni 
vydržet tuto energii 
z vesmírných erupcí. 
Lidstvo má hodně 
špatné karmy (odplaty). 
Příliš hodně. 
To je to, co myslíte? 
Ano, ano. 
Taky Slunce – pokud 
nebudeme mít morální sílu, 
žádná věda ani technologie 
nás neochrání. 
Proto všem připomínám, 
aby se navrátili ke své 
Buddha přirozenosti, 
původní laskavé 
kvalitě. 
Není to ale tak snadné. 
Paní viceprezidentko, 
vy to moc dobře víte, 
proto radíte lidem, 
aby jedli méně masa, 
pokud by ho 
nepřestali jíst úplně. 

Nemohu jen říkat lidem, 
aby jedli méně masa. 
Jinými slovy, 
Mistryně, nejste 
velmi optimistická, 
ohledně budoucnosti lidstva? 
Je to tak? 
Jistým způsobem 
jsem stále optimistická. 
Stále máme naději. 
Nemohu být bez naděje. 
Proto medituji 
dál víc než 
10 hodin denně, 
skoro celý den, celou noc. 
Někdy mám hodinu 
nebo hodinu a půl přestávku, 
protože se potřebuji 
postarat o sebe 
a o mé psy, 
uklidit v domě, 
například. 
Jinak bych 
meditovala stále, 
modlila bych se 
za ochranu Nebe 
a taky bych lidem 
v nitru připomínala, 
aby se navrátili 
k jejich původnímu Já, 
což je soucit, 
což je Přirozenost Buddhy. 
Abych všem lidem 
připomněla tento aspekt 
z nitra, musím s nimi 
komunikovat 
přes meditaci. 
Vnější řeč má jen 
velmi malý efekt, 
není úplný. 
Síla meditace 
je efektivnější, protože 
uvnitř jsme stejní, 
naše duše jsou stejné, 
naše Přirozenost Buddhy 
je stejná. 
Proto 
je vnitřní komunikace 
efektivnější. 
Taky žádáme všechny 

duchovní praktikující 
i nepraktikující 
na celém světě, 
aby meditovali každý den, 
v různých 
společných hodinách, 
nebo kdykoli. 
Měli bychom meditovat 
a modlit se. 
To je vzkaz, 
který šíříme v televizi. 
Na jedné straně 
to připomínáme lidem 
mluveným slovem 
a na druhé straně 
s nimi komunikujeme 
v nitru. 
Stále si uchovávám naději, 
paní viceprezidentko. 
Stále máme naději. 
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