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Jsou dnes nějaké otázky? Ne? 
Líbil se vám  
ten včerejší příběh? (Ano.) 
Dobře. 
Včera byla položena 
pouze jedna otázka, 
pamatujete? (Ano.) 
Jestli jsem všechno toto  
dělala před nebo po 
Metodě Quan Yin. 
Dělala jsem všechno,  
jakoby nic. 
Je tam rozdíl. A nesnažte se 
podsouvat těm věcem můj 
význam, jako že: „Dobrá, 
Mistryně může toto dělat 
po Metodě Quan Yin. 
Jdu nakupovat 
pro duchovního mistra.“ 
Můžete dělat, 
cokoli chcete. 
Stále vám říkám, 
ať jdete nakupovat, chcete-li. 
Dívejte se jen na dobré věci, 
které dělám, a snažte se je  
dělat. Vše ostatní, 
nemůžete-li to dělat 
a nemyslíte-li si, 
že to patří k věci, zapomeňte. 
Dělala jsem hodně věcí, 
které se vy neučte. 
Nějaké otázky? 
Ne, hm? Dobře. 
To je dobře. Dobrá. 
Co se vám líbilo 
na včerejším příběhu? 
Pamatujete si ho vůbec? 
(Ano.) Co? 
Jaká byla nejlepší část? 
Jaká je ta nejlepší část? 
(Vaše cesta.) 
Moje cesta! 
(Na ta místa.) 
Na místa? 
Na mnoho míst. Dobrá. To 
byla jen jedna ze zastávek, 
jen jedno období. 
To nejsou všechny mé cesty. 
Mé cesty stále pokračují 
a po  

Metodě Quan Yin 
jsem dělala tolik věcí, 
že si to neumíte 
ani představit. 
Zachránila jsem tolik životů  
– myslím fyzický život 
ve fyzickém smyslu. 
Ne pouze jako – dobrá, 
zůstaňte doma, 
zavřete oči a modlete se 
k Vnitřnímu Mistru, 
a Ona se potom zjeví. 
To je jiné, 
to je její práce. 
Má práce je 
dělat také něco fyzického. 
Dělala jsem hodně věcí, 
o kterých vám nemohu říkat, 
protože se to týká 
mnoha lidí. 
Většinu věcí, které dělám, 
dělám v tichosti. 
Takže stejně, 
kde jsme včera přestali? 
Kde jsem včera přestala? 
(Zasvěcení.) Zasvěcení. 
Po Metodě Quan Yin 
jste chráněni.  
Duchovně chráněni. 
Není toho mnoho, 
co k vám může proniknout. 
Ledaže byste skutečně chtěli. 
Ale většinou 
se toho moc nestane. 
Pouze klamete sami sebe. 
Necháváte, aby vás  
mysl chvíli klamala 
kvůli nějakému důvodu ega, 
nebo tím 
musíte projít kvůli 
nějaké karmě (odplatě) 
a potom  
musíte dělat toto, 
musíte dělat tamto, 
ale vlastně poté, 
co jsme zasvěceni 
do Metody Quan Yin, 
jsme odolní zvuku, 
odolní světlu, 
odolní vodě, 

odolní problémům, 
odolní karmě! 
Někteří lidé tak milují 
špatnou karmu, 
že si dokonce vyvrtají díru 
do svého krunýře, 
a potom si vstříknou 
nějakou karmu 
a já potom nemohu pomoci. 
Jinak by  
všechno bylo v pořádku. 
Včera to bylo dobré, 
poté, co jsem vás opustila, 
jela jsem tam 
a servírovali nám nějaké  
jídlo – když říkám „nám“, 
myslím skupinu lidí – 
a já jsem byla ta, 
která jedla nejméně. 
Oni jen profitovali 
z mé přítomnosti. 
Nicméně 
jsme hodně mluvili a já 
jsem také mohla pokračovat.  
Včera jsme měli 
nějakého staršího člověka. 
Ano, včera  
jste se mne ptali 
na dlouhý život. Pamatujete? 
Něco takového, jako 
zda bychom měli žít napořád 
fyzický život? 
Pamatujete? 
Někdo mi položil  
nějakou otázku, 
nějaký jogín, 
oni praktikují meditaci, 
a potom, co dělali? 
Mohou si dokonce zachovat  
své fyzické tělo, ano? 
Na dlouhou dobu 
nebo napořád, 
jak to čtete v knize 
od Jógánandy. 
Jak můžete  
někomu věřit, 
když to sami nevidíte. 
A potom jsem vám také  
vyprávěla příběh o elixíru, 
o jezeře s elixírem, 
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že když se napijete té vody, 
stanete se nesmrtelnými, 
ale vlastně je to  
pravděpodobně jen legenda; 
nemusí to být pravda. 
I kdyby to byla pravda, 
nevím,  
proč bychom pokračovali 
v našem fyzickém životě. 
Potřebujeme to? 
Skutečně potřebujeme 
tak moc 
fyzický život, fyzické tělo? 
Ano? Ano, nebo ne? (Ne.) 
Kolik vás říká „ne“? 
Zvedněte ruce, 
abych se podívala.  
Dobrá. Děkuji mnohokrát.  
Zbytek ho může mít. 
Jelikož ho nechtějí, 
je to v pořádku. 
Ale pokud ho chcete, můžete. 
Co si myslí zbytek?  
Ano? Zbytek si myslí 
„ano“, je to tak? (Ano.) 
Chcete si podržet 
váš fyzický život? 
Skutečně? (Ne!) (Ano!) 
Ne? Ano? 
Kolik z vás „ano“?  
Jen zvedněte ruce. 
Ať se mohu podívat. 
1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14… 
Dobrá,  
není to tolik lidí, 
jak jsem očekávala! 
Očekávala jsem víc než to. 
Dobrá, 
vlastně vám pomohla 
Metoda Quan Yin. 
Dobrá, ten,  
kdo zvedl ruku, 
zvedněte ji znova. Dobře!  
Jste pevní. Dobrá, 
řekněte mi, předpokládejme, 
že vás mohu naučit metodu, 
a potom byste si 
ponechali svůj fyzický život, 

co s ním budete dělat? 
Pokud máte  
zvuk a dobrý důvod, 
možná budu souhlasit. 
Nebo půjdu a požádám  
Bábádžího, aby vás učil. 
Dobrá, povězte mi. 
Zavřu své oči,  
ale otevřu své uši. 
Ano, Mistryně. 
Tím „ano“, myslím, že to, 
bylo na nějakou dobu… 
Ne, nemyslela 
jsem na nějakou dobu – 
ptala jsem se napořád. Ano? 
Potom zvedněte ruku znova. 
Ano, nebo ne? 
Kolik „ne“? 
Nerozumějte  
takto špatně. 
To je velký rozdíl. 
Takže vy myslíte „ne“ 
vůbec, ano? (Ano, ano.) 
(Ano.) Dobrá. 
(Potřebuji to pro teď, abych  
se dostala na Třetí úroveň.) 
Teď. Samozřejmě je to okej.  
Stejně nemůžete zemřít. 
Ještě nemáte to štěstí! 
Další. 
Odpovězte všichni, 
kdo dobře rozumíte. 
Takže si myslím, že žít delší 
život je pro nás, abychom 
praktikovali v tomto světě. 
Napořád? (Napořád.) 
Co potom chcete? 
Takže potřebujeme znalost, 
protože chceme 
zůstat v tomto světě 
žít hodně dlouho, 
abychom se mohli 
víc a víc učit. 
(Naučit se o čem?) 
O praktikování  
v tomto světě, protože… 
Co se můžete  
v tomto světě naučit? 
V tomto světě se učíme 
a Mistr nám pomáhá 

a následujeme Mistra 
a učíme se  
mnohým učením. 
Ale mé fyzické tělo zde  
nebude napořád tak jako  
vaše. Nechci být napořád  
ve fyzickém světě, 
jak bych vám pomohla, 
kdybyste zde chtěli zůstat  
napořád a já bych odešla? 
Odejde-li Mistr, 
jeho síla zůstane  
v tomto světě. 
Nebude zde napořád. 
Takže vy ještě nemáte dost 
tohoto fyzického života? 
Můžete zůstat napořád. 
Poté, co zemřete,  
přijďte znovu zpět. (Ne… ne.) 
Žádný problém. Slibuji. 
Je to metoda, jak si udržet 
napořád fyzický život,  
víte? Znamená to,  
že se znovu narodíte. 
Takže vytvářejte hodně  
špatné karmy, 
abyste mohli přijít zpět. 
Nepotřebujete mne. Další. 
Kdo je pro „život napořád“? 
Řekněte mi důvod. 
Ne? Nikdo více?  
Jste velmi nestálí. 
Dobrá, alespoň ona si stojí  
za tím, čemu věří. 
Se mnou je to v pořádku. 
To je v pořádku. Věříte-li,  
je to v pořádku. Ale víte, 
fyzický život je  
velice obtížné udržet. 
Vidíte, kolik peněz  
potřebujete každý měsíc? 
Abyste zůstala v tomto  
fyzickém těle napořád, 
zůstanete také napořád 
ve vaší kanceláři 
a napořád budete jezdit 
do práce po silnici, 
budete napořád chodit  
do supermarketu, napořád  
vařit, napořád jíst, 
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napořád chodit k lékaři, 
platit elektřinu, 
účet za telefon, 
účet za pojištění. 
Och, nepotřebujete účet za  
pojištění, protože nezemřete! 
Dobrá, takže… Alespoň  
to je pozitivní. 
Je to výhoda,  
protože nepotřebujeme 
platit za životní pojištění. 
Víte, když zůstanete napořád 
ve fyzickém životě, 
neznamená to, že 
neonemocníte 
a nezestárnete. 
Vyprávěla jsem vám včera  
příběh 
o Alexandru Velikém. 
Vlastně, 
když někteří jogíni 
praktikují dlouhý život, je to 
jiné, víte? Pravděpodobně 
nepotřebují dělat věci, 
které děláme my. 
Je to nudné  
žít zde napořád. 
Nemyslíte? (Ano.) 
Moc se to nemění. 
Kromě prezidenta, 
který se mění každé  
čtyři roky, 
není toho moc, 
co by se zde okolo měnilo. 
Nevím, jestli to je to, 
co vás láká 
na tomto fyzickém životě. 
Chci vědět. 
Co je to, 
co se vám tak moc líbí 
na fyzickém životě, 
že chcete 
zůstat napořád? 
Protože tady  
nepraktikujete dobře, 
chcete  
praktikovat déle? Ano? 
Jsme pomalí.  
Začali jsme meditovat příliš 
pozdě, takže bychom rádi 

zůstali déle. 
Abychom mohli meditovat, 
abychom se mohli 
v tomto světě více učit. 
Protože někteří lidé říkají, 
že nejsme-li moc dobří  
v nebi, 
potom půjdeme zpátky. 
Ne, to není pravda. 
Takže, když zde zůstanu  
a naučím se více. To je lepší. 
Je obtížné 
praktikovat v nebi. 
Takže chci zůstat zde 
a více praktikovat. 
Co budete dělat, 
když už nebudete mít  
zuby? 
Protože 
hodně věřím Mistru. 
Věřím celý svůj život, 
takže zde chci zůstat, 
učit se více. 
To je ten jediný důvod? 
Ne kvůli  
vašemu manželovi, 
který je hezký? 
Ne, ne. 
Jen se chci učit  
Metodu Quan Yin. 
Dobrá, fajn. 
Ale neříkala jsem, 
že pokud nejste dobří 
v nebi, budete 
muset přijít dolů. 
Četla jsem to v časopise. 
Nějaká část je taková, 
Mistryně. (Jako co?) 
Vypadá to jako výtah. 
Nahoru-dolů, nahoru-dolů. 
Takže pokud jsme všichni 
po dlouhou dobu v nebi, 
chceme přijít zpět. 
Takže já nechci  
přijít zpět. 
Tak zůstanu déle, 
tak abych přišla  
do nebe napořád. 
Nechci jít víckrát zpět do  
tohoto světa. 

Dobrá, potom tady zůstaňte. 
My všichni odejdeme poté,  
co toto meditační centrum 
bude „kaput“. 
Nebudu už tady více, 
abych ho pro vás opravovala 
nebo vám dávala peníze, 
abyste si koupili nový dům.  
Problém s námi je také  
takový, že musíme mít  
meditační centrum 
a skupinové meditace,  
atd. 
Chcete-li koupit pozemek 
nebo něco udělat, 
nebo pověřit někoho jiného, 
aby to za vás podepsal, atd. 
musím jít k právníkovi  
a notáři. Takže  
kdybyste zde zůstali napořád, 
nemyslím si, že bych mohla  
přijít zpět a toto  
všechno dělat znova, co? 
Potom navrhovat všechno 
to oblečení a šperky, 
prodávat a vydělávat peníze 
a kupovat pro  
vás samotnou centra. 
Potom jít a podepisovat  
pro vás smlouvu 
jen proto, 
že zde chcete zůstat napořád. 
V Nebi  
můžeme také praktikovat. 
Když říkám přijít  
sem znovu zpět, míním tím,  
že je to dobrovolné. 
Nemusíme,  
když nechceme. 
Mnoho lidí  
nikdy neopustílo nebe. 
Někteří lidé zůstávají 
v Nebi napořád.  
Ano! Proč se vám tedy nelíbí 
zůstát napořád v Nebi 
namísto věčného pobytu 
v pekle jako je toto. Ano, 
myslím, že to je legrační. 
Co se stane 
s žáky, 
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kteří přijdou 
a dostanou zasvěcení 
a z jakéhokoliv důvodu 
nemohou praktikovat, 
a odejdou a připojí se 
k jiným skupinám 
a pak se možná 
stane neštěstí 
a oni zemřou. 
Co se s nimi stane? 
Když odejdou, 
jak to mám vědět? 
Ok, Když odejdou… 
řekněme, že odejdou, 
ale nepřipojí se 
k žádné další skupině, 
jen zkrátka nepraktikují. 
No, nedostanete to, 
pro co nepracujete. 
(Jsou od vás 
odpojeni.) 
Ne odpojeni, 
ale nic nedostatnou. (Chápu.) 
Například, přihlásíte se 
na universitu, 
studujete měsíce 
a pak přestanete. 
Nic se vám nestane, až na to, 
že nic nepřijde. 
Nestanete se doktorem. 
Nic se z vás nestane. 
Nikdo vás nepotrestá, 
nic. Zůstanete tam, 
kde jste. 
(Ale oni zůstanou 
na té samé úrovni,) Ano. 
(jako když odešli?) Ano! 
(A musí se zase vrátit.) Ano. 
Pokud je jejich úroveň 
příliš nízká, nedosáhli 
vyšší úrovně, pak se 
musejí vrátit. 
Takže, jakákoliv úroveň, 
které dosáhli, když 
přestali praktikovat… 
(Zůstanou na ní.) 
Takže, řekněme 
jednu úroveň nad touto 
nebo něco takového. 
Pokud potom také 

nepoškodí své praktikování. 
Víte co myslím? 
(Ano.) 
Pokud neudělají něco, 
co by vyrušilo 
plody jejich praktikování, 
pak tam zůstanou. 
Pokud něco takového 
udělají, vrátí se tam, 
kde byli, nebo ještě 
níže. To záleží na tom. 
Zasvěcení není 
garanční certifikát. 
Je garantováno, 
že jste přijati, 
jste se mnou 
a když pokračujete dál, 
dostanete, co musíte 
dostat, ok? 
(Ano. Děkuji.) 
V pořádku. 
Jako zápis 
na univerzitu 
vám nezaručí, že se 
stanete doktorem, je to tak? 
Ale garantuje, 
že se jím stanete, pokud 
budete pokračovat, ano? 
Zaručuje vám 
privilegium pokračovat, 
dokud se nestanete 
doktorem, ne? 
To už stačí. 
(Děkuji.) 
Takže, když máte zasvěcení, 
máte záruku, ok, 
bezpečí na své cestě 
a Mistr vás povede, 
dokud nedosáhnete 
svého cíle. 
Ale musíte 
tam dojít. 
Nemůžete se zkrátka 
zastavit zde a říct, 
„Už jsem tam dorazil?“ 
Zaručuje to 
bezpečnou cestu. 
Jako když si koupíte 
letenku, nezaručuje vám to, 
že se dostanete 

do New Yorku. 
Zaručuje, pokud 
nastoupíte do letadla, 
nacháte pilota a letušku, 
aby se o vás postarali, dokud 
nedosáhnete cíle, ne? (Ano.) 
Teď už tomu rozumíte,drahá? 
Dobře! Kdo další? 
Opravdu rozumíte? 
(Ano.) Ano! Dobře. 
Protože jsme byli 
po dlouhý čas nevědomí. 
Tak musíme pokračovat, 
dokud si to skutečně 
##neuvědomíme. 
Je zde nějaký způsob,  
jak bychom mohli něco 
udělat, jako žáci, abychom 
opět zachránili tyto lidi, 
kteří byli zasvěceni ale… 
(Ale opustili cestu.) Ano. 
Jsou jité způsoby, 
jak toho docílit. 
Pokud toho člověka 
dobře znáte, můžete 
uspořádat párty nebo něco, 
občas s nimi promluvit, 
povzbudit je, 
aby se vrátili, a vysvětlit jim, 
kde něčemu 
špatně porozuměli. 
A možná to bude fungovat, 
ale někdy taky ne. 
A buďte velmi opatrní, 
protože někdy 
nejenom nemůžete 
zachránit vy ji, ale ona vás 
také stáhne zpět. 
V mnoha případech je tomu 
tak. Někdo chce 
někomu pomoci, 
ale namísto pomoci, 
se… Těžká karma, 
utopí se společně. 
Tak buďte opatrní. (Ano.) 
Hned jakmile si povšimnete 
nějaké známky svého  
úpadku, jako sestupu, 
okamžitě přestaňte. 
Vraťte se zpět 
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na skupinovou meditaci, 
očistěte se, 
povzbuďte se, 
držte se se zasvěcenými, 
dokud nejdřív nenabydete 
sílu. (Ano.) Protože 
když neumíte plavat, 
nezachraňujte 
topící se. (Ano.) 
Nezáleží na tom, jak moc 
chcete, nemůžete. 
Jen se sami zabijete. 
Dobrá. (Ano.) 
Včera jsem vám 
chtěla říct víc 
o Himálajích, 
ale dnes 
nemám náladu. 
Nevím proč. 
Možná příliš 
očekáváte. 
Chápejte, je to velmi těžké. 
Nemůžete prostě mluvit, 
kdy opravdu chcete. 
Někteří lidé mě pořád 
nutí nebo prosí, jako 
„Mistryně! Proč 
nepokračujete napořád?“ 
„Jděte přednášet a zachránit 
vnímající bytosti,“ 
a všechny tyto velké věci. 
Protože oni  
považují za samozřejmost, 
že tu asi budu 
věčně, 
a že mě zase mohou vidět, 
a zase mě poslouchat, 
ale není tomu vždy tak. 
Možná ne. 
Dnes máme to, 
co máme. Co budeme 
mít zítra, 
to nikdo neví. 
Může se nám stát cokoli.  
Ano?  
A potom to někdy nemáte, 
a chcete to, 
a když to máte, považujete to 
za samozřejmé.  
Je to pro mne velice obtížné.  

A dokonce jeden nebo dva  
takoví lidé 
mne mohou někdy zadržet od  
mluvení.Víte? 
Cítím, že to není příliš  
inspirující. Když se někdy  
podívám do lidských tváří, 
a…nemohu už více  
mluvit. Cítím se velmi  
váhavě. Je to obtížné. 
Kromě toho někdy  
dobrá přednáška 
a plynulá řeč – to někdy  
vyžaduje čas a okolnosti.  
Samozřejmě  
mohu jít a přednášet  
a dokola mluvit  
o Metodě Quan Yin, 
to je snadné… 
Možná ano, možná ne, 
protože většina přednášek 
není nikdy stejná, 
nikdy stejná. 
Možná je stejná jedna část, 
ale ty další nejsou. 
Většina částí není stejná. 
Nebo dokonce  
používám stejný příběh,  
ale vysvětlení  
a to všechno je jiné. 
A někdy se setkám 
s nějakými tzv. žáky 
a to také způsobuje, že je 
pro mne obtížné hovořit.  
Takže kdykoli slyšíte  
dobrou přednášku, atd., 
měli byste jen poslouchat a  
v té době si toho vážit,  
protože nevím, budu-li 
schopná to udělat znovu. 
Na cestě, kterou musím jít, 
je mnoho překážek. 
Je to někdy obtížné. 
Takže dobrá přednáška nebo  
dobrý proslov  
je jako krásné květiny, 
vzácné květiny. 
Nerozkvétají každý den. 
Pouze proto, že mne  
někdy slyšíte 

hezky a dobře hovořit,  
potom si myslíte, 
proč to nedělám stále? 
Také není dobré dělat to  
stále. Víte? 
Není to také nutné. 
Protože když hovořím 
na jedné přednášce  
může ji slyšet mnoho lidí 
v různých částech světa, 
díky videu a audiokazetám. 
A někdy, když  
se lidé koncentrují  
a nemají v tom okamžiku  
nic jiného na práci,  
nic jiného na práci, 
mohou to také slyšet.  
Jejich duše může slyšet.  
Takže není vždy nutné  
hodně mluvit 
nebo mluvit každý den. 
A většina Mistrů  
je potichu. 
Možná je to nejlepší. 
Dobrá, máte-li více otázek, 
ptejte se mne. Možná 
vám mohu odpovědět. 
Někdy musíte  
klást otázky, 
abych k vám mohla  
hovořit. Dobrá, prosím. 
Mistryně, mám otázku. 
Ve fyzickém světě 
je navzájem spojeno  
negativní a pozitivní  
magnetické pole  
a v duchovním světě  
praktikujeme 
Metodu Quan Yin, 
takže jsme pozitivnější,  
ano? Takže v denním životě  
lidé, které kontaktujeme,  
prostředí, ve kterém žijeme,  
a všechny někdy  
ne dobré věci způsobí, 
že se také přikloníme k 
takovým negativním věcem?  
Ano! Ne přikloníme, 
ale sdílíme je.  
Přátelé, které máme, 
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nás často hodně ovlivní.  
Máte-li dobré přátele, 
praktikující na vysoké  
úrovni, mohou vám pomoci  
pozvednout vaše porozumění  
a pomohou vám  
urychlit váš postup. 
Pokud máte velice špatné  
přátele nebo duchovní  
praktikující na nízké úrovni,  
mohou vás stáhnout dolů. 
To se děje,  
pokud nejste dost silní.  
Jste-li silnější než  
dokonce ti dva, potom vy  
ovlivníte oba. 
Můžete-li.  
Proč? Proč jste položila tu  
otázku?  
Dobrá, jednou byl  
můj manžel 
na služební cestě  
a já ho vyzvedla na letišti. 
Tehdy…To bylo v noci, 
kdy jsem ho vyzvedávala 
a další den ráno 
po meditaci jsem usnula 
a potom jsem měla sen. 
Ve snu byly dvě  
velké ryby. 
Ve snu jsem jela autem, 
abych vyzvedla svého  
manžela – 
stejná scéna, 
skutečně všechno – 
on nesl dvě velké ryby, 
a byla jsem na něho  
tak naštvaná!  
Říkala jsem: 
„Proč neseš 
ty dvě velké živé ryby?“ 
On je také žák. 
A jen se smál.  
Nic neříkal. 
A druhý den ráno, 
v mé ložnici, 
na místě, kde medituji, 
se ryba vařila v hrnci. 
se ryba vařila v hrnci.  
Ale ty ryby byly tak živé, 

stříbrné, velice živé 
, a otevřely pusu.  
Tak zvláštní.  
Bylo mi jich líto. Takže 
jsem požádala Mistryni, 
aby pomohla těm rybám, 
a říkala Pět Jmen 
a probudila jsem se.  
Vyprávěla jsem 
mému manželovi ten sen 
a on mi řekl,  
že to odpoledne  
šel se zákazníkem na oběd 
do americké restaurace. 
Měl salát  
a ostatní lidé měli rybu. 
Takže jsem si myslela, 
že ta ryba přišla s ním. 
To je důvod, proč jsem  
říkala, že to jsou ony. 
Nevím.  
Nesl je?  
V kufru…? 
Ne, nenesl.  
Vůbec ne! 
Jste si jistá?  
Proč jste 
neotevřela jeho kufr 
a nezkontrolovala to? 
Tak jsem přemýšlela,  
je to jen sen? 
Ryba přišla s ním, 
nezvaná, myslíte si? 
Nevadí.  
Je to jen symbolické. 
Dobrá? Symbolické. 
Jistě jsme ovlivněni  
každým, s kým se  
každý den setkáme. 
Mohou nám dát nebe  
nebo také peklo, 
většinou peklo. 
Ale potom ho musíme unést. 
A to je ten důvod,  
proč jsme zde.  
Musíme trpět  
od mnoha lidí, abychom 
mohli požehnat svět 
a pozvednout vědomí lidí 
na nižší úrovni. 

I když nevidíte prospěch,  
I když nevidíte prospěch, 
je tam. Dobrá? 
A to je důvod,  
proč je někdy naše praxe 
velice, velice pomalá, 
protože cestou  
musíme nést 
zátěž někoho jiného. 
Ale to je v pořádku. 
##Je to v pořádku. 
Děláme, co můžeme. 
Mistryně, skutečně musíme 
projít vším, 
První úrovní, Druhou úrovní, 
ne jít do Třetí, 
Čtvrté a Páté? 
Ano.  
Stejně jako ve škole. 
Je to proto, že někdy,  
když medituji, 
mohu slyšet Zvuky  
ostatních vyšších úrovní, 
ale jen někdy. 
Většinou slyším jen  
Zvuk nižších úrovní. 
Je možné,  
že jdete nahoru 
a potom zase dolů. 
Ano! To je možné. 
Pokud se koncentrujete 
velmi vysoko, 
potom jdete výše. 
Další ráno se možná  
setkáte s nějakými lidmi, 
nebo něco takového. 
Nebo jste v koncentraci 
při vaší meditaci líní, 
potom se může stát, 
že tím znovu neprojdete 
a zůstanete tam, 
a jindy  
tím zase projdete, ano? 
Je možné,  
že někdy máme 
záblesk vyšší úrovně,  
ale ještě nejsme připraveni, 
abychom tam zůstali dlouho,  
ano? Jdeme zpět dolů, ale 
později vystoupáme znovu 
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nahoru a zůstaneme déle, 
a potom déle, déle, 
dokud se nedostaneme  
do další, dobrá? 
Ano, pokaždé,  
když slyším Zvuk  
nebo znak vyšší úrovně, 
cítím se potom velice dobře 
po mnoho dní. 
Jistě. Tak by to mělo být. 
Takže pokračujte  
v koncentraci. Potom se 
zase budete cítit dobře. 
To znamená, 
že zůstávám v nižší úrovni, 
ale mám záblesk  
jiného Zvuku?  
Když vystoupáte vysoko, 
jdete tam nahoru, 
a potom zase spadnete dolů. 
Jako když někdy jdete  
na meditaci, jste v samádhi, 
a potom „zzzz…“ 
Ne že se sníží jen vaše  
úroveň, ale vaše hlava jde  
také dolů! To je v pořádku.  
Nebuďte tak vážní, dobrá?  
Pokračujte v praktikování. 
Cokoli to je, je to.  
Nestarejte se. (Dobrá!  
Děkuji Vám, Mistryně.) 
Rádo se stalo. 
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