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v naší společnosti,  a videokazety. Videokonference z Penghu, 

Formóza která oslabuje naší energii Zdvořile jim to dejte 
i naše tělo. a přidejte čokoládu. Zdravím, ctěná Mistryně. 
Proto musíme  Podejte to asi takto, (Zdravím!) 
meditovat každý den myslím, že je to velice dobré. Patřím k profesionálnímu  
a chodit každý týden  Možná, že až budete  vojenskému personálu 
na skupinovou meditaci. mít čas, možná se na to  a jedna z mých činností je 
Proto radím, abyste chodili budete chtít podívat, pane!“ balit nevegetariánské jídlo 
na skupinovou meditaci. Ať se sami rozhodnou. pro mého dozorce.  
Je to skutečně prospěšné. Buďte zdvořilá Výsledkem toho je, 
Je to vždy lepší, než kdybyste a respektujte jejich postavení. že jsem v nešťastné situaci. 
tam nechodila. (Ano.) Rozumím. Ráda bych se zeptala  
Když to vydrží tři dny, Děkuji Vám, Mistryně. Mistryně, jak mám tento  
je to lepší než nic. Cokoli děláme,  problém řešit? 
Vydržte další tři dny měli bychom být zdvořilí Děkuji Vám, Mistryně. 
a zase se jděte nabít. a respektovat lidi, Žena vojačka? 
(Dobrá.  ne jen naše nadřízené, (Ano.) Silná dívka! 
Děkuji Vám, Mistryně.) ale také ostatní lidi.  (To je v pořádku.) Dobrá. 
Dovedete si představit, Jen tak je můžete přesvědčit Pokud se Vám nelíbí  
co se stane ostatním lidem, a udržet dobré přátelství. být vojačkou, 
kteří nemají vedení mistra, Děkuji Vám, Mistryně. pak jí nebuďte. 
nemají naše učení, Pokud po tom všem,  Nemůžete-li se vyhnout tomu 
nemají oporu žádné energie co uděláte,  být vojačkou, pak jí  
ze skupinové meditace, nebudou poslouchat, tedy buďte. 
ne na tři dny, pak je to na nich. Nemůžete-li svého  
ani na jeden den? Nedělejte si starosti. dozorce přesvědčit, 
Každý den cítí takovou  Jako voják musíte pak to pro něho dál dělejte. 
bolest a jsou unaveni. dělat co vám váš (Nevadí to?) 
Proto je mi tak líto nadřízený řekne. (Ano.) Nevadí to. 
cítících bytostí To je pravidlo armády.  Není to vaše chyba. 
a tvrdě pracuji,  (Ano.) Jasně jim to vysvětlete. 
abych jim pomohla. Váš nadřízený  Dejte jim letáky 
Měli byste se také držet  je již velice vlídný. o vegetariánství. 
stejné cesty. (Ano, opravdu velice vlídný.)  SOS letáky. 
V armádě se snažte  Když vidí, že jste žena, Ať si to postupně čtou. 
distribuovat více letáků, v něčem vám ustoupí. Ano, ukázala jsem je 
je-li to dovoleno. Jinak byste měla potíže.  veliteli roty. 
Pokud ne, pak je tiše dejte  Měla byste mu poděkovat. Ukažte jim to, a nechte je, 
několika blízkým přátelům. Vždy, když mám volno, ať se sami rozhodnou. 
Také je předejte zdvořile. jdu na skupinovou meditaci Ano. Děkuji Vám, Mistryně.  
Někdy je můžete darovat a vrátím se plně nabitá. Zatím musíte být  
s nějakými sušenkami,  Nicméně, pokaždé,  laskavá a trpělivá. 
bonbony a čokoládou, když se vrátím do armády Respektujte je. 
řekněte jim: a stýkám se s mnoha lidmi, V armádě se nemůžeme 
„Chci se s tebou podělit s po třech dnech se cítím  hádat s našimi nadřízenými. 
těmito šokujícími novinkami. zcela vysátá. Můžeme mluvit jen  
Přečti si to a uvidíme, Mistryně, jak si mohu tuto laskavě a zdvořile. 
jak se budeš cítit.“ energii udržet? Nebudou-li poslouchat, 
(Ano. Nemohu Vám říci jak. pak to nechte být. 
Děkuji Vám, Mistryně.) Taková je situace  Dejte jim mé knihy, kazety 
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Je vaše srdíčko spokojené? jste unavená. Můžeme pracovat kdekoliv. 
Ano. Je-li to tedy  Jste tam,  
Děkuji Vám, Mistryně, v armádě dovoleno, abyste dělala svoji práci, 
že jste mi to vysvětlila. pak vytiskněte letáky ne abyste si stěžovala, 
Dobře. a informace z webových  ne abyste žila každý den  
Rádo se stalo. stránek Supreme Master TV, v pohodlí a štěstí. 
Zdravím! například o prospěchu  Cítící bytosti mají  
Drahá Mistryně. vegetariánské stravy velkou bolest. 
Zdravím! a jak škodí jedení masa, Jak bychom mohli žít 
Záchrana Země vyžaduje o krizi globálního oteplování každý den v pohodlí a štěstí? 
jednotu a spolupráci všech. a řešení atd.  Jen choďte meditovat  
Mohla byste Mistryně  Každou informaci,  na skupinovou meditaci 
promluvit k našim  která se vám zdá vhodná, a když se vrátíte do armády, 
praktikujícím v Penghu jen ji vytiskněte. přirozeně se s ostatními  
na toto téma? Dokonce i malá velikost  lidmi podělte.  
Děkuji Vám, Mistryně. je dobrá. Ano. 
Tentokrát je test přísnější. Ať si to postupně čtou, Děkuji Vám, Mistryně. 
Proto ti lidé,  když budou mít čas Globální oteplování  
jejichž duchovní praxe nebo když budou zvědaví. je velice vážné. 
není dost dobrá Jen tak to mohou strávit. V Penghu se začalo  
nebo jejichž koncept Vaše láska se dotkne  měnit klima a mnoho věcí, 
není správný, Nebe i Země! ale lidé v armádě si žijí  
neprojdou testem. I kdyby to nepomohlo  a pracují  
Například někdy, jiným lidem, pohodlně jako obvykle. 
jelikož jsou na nízké úrovni, pomůže to vám  Nikdo nevěnuje pozornost 
je těžké je uspokojit, s požehnanými odměnami. globálnímu oteplování 
odmítají dělat dobré věci Jen to dále dělejte. a vegetariánské stravě. 
nebo stále hledají chyby. Když pouštíte televizi, Pouštím vysílání Supreme 
Pak mějte trpělivost vibrace z naší televize  Master Television v hale, 
a počkejte, až dorostou! jsou přítomny v armádě, kdykoli mám příležitost. 
Budou-li ochotni  což je více, či méně  Doufala jsem, 
spolupracovat a pracovat ovlivňuje. že lidé porozumí  
s ostatními, aby pomohli  Také distribuujte více  a budou brát vážně 
Zemi, jejich zásluhy  letáků a pak to bude OK. globální oteplování 
budou větší. Pak jen čekejte. a vegetariánskou stravu. 
Tato práce  Když zasadíte strom, Ale oni se na nic ohledně 
pro záchranu Země nemůžete ho nutit  tohoto tématu neptají. 
není jen k záchraně Země, každý den růst nebo ho tahat, Mistryně, co mám dělat,  
ale také k záchraně nás  abyste mu pomohli růst.  abych obrátila jejich 
samých, k pozvednutí Ne. pozornost k tomuto tématu? 
naší duchovní úrovně Když ho zasadíte, Děkuji Vám, Mistryně. 
a rozšíření naší lásky. prostě ho necháte v zahradě, Oni jsou unaveni, vyčerpáni. 
Nicméně,  příležitostně se jdete ven  Armádní výcvik je velice 
jsou-li lidé, kteří tomu podívat a zalít ho. přísný a únavný. 
nerozumí, nenuťme je. On bude pomalu růst. Praktikujete duchovně, 
Nechte je pomalu růst. Netlačte. meditujete každý den 
Ne všichni zasvěcení jsou  Kdybyste ho tahali nahoru, a chodíte na skupinové  
na vysoké úrovni. zemřel by. meditace a stejně vám to  
Samozřejmě,  Ano. Rozumím. vydrží jen tři dny 
někteří jsou v duchovní  Děkuji Vám, Mistryně. a zbylé čtyři dny  
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potom okamžite viete, vegetariánskou stravu, praxi pomalejší 
že je to vaše ego, přeříkávejte svatá jména nebo zrovna přišli nahoru 
ktoré prehovára. a meditujte,  z nižších úrovní. 
Ak to robíte preto, jak je to jen možné. Někteří nemají ideální 
že sa skutočne staráte To je vše. situaci, aby chodili  
a milujete iných, Cokoli vidíte, že je špatné, na skupinovou meditaci, 
cítite bolesť, okamžitě to zastavte. jejich rodiny nebo přátelé 
keď vidíte ich bolesť, Co vidíte, že je dobré, jim to nedovolí 
predstavujete si seba, hned to dělejte. nebo nemají dost odvahy. 
ako trpíte Dělejte dobré věci a vyhněte  Jejich situace jsou různé. 
v rovnakej situácii, se špatným. Meditujte, Pak musíme být trpěliví. 
keď vidíte trpieť ich, přeříkávejte svatá jména, Chtějí-li spolupracovat,  
nedokážeme pomôcť je to tak jednoduché. pak s nimi spolupracujme. 
ale môžeme ich milovať, Děkuji Vám. Nechtějí-li, stejně se k nim 
potom je to vaše skutočné Ja, Preto som vám dala chovejme s láskou. 
ktoré sa prejavuje inštrukcie. Jen s nimi udržujte mír. 
a robí to nesebecky. Päť prikázaní Každý člověk je  
Nevšímajte si, či je to je ako ochranný plot. na jiné úrovni, 
skutočné Ja alebo nepravé ja, Čokoľvek robíme, je to v jiné situaci 
len to ďalej robte. bezpečnejšie zostať za  a má jiné překážky. 
Pomáhanie ostatným plotom. Je to jednoduché. Fakt, že přijdou meditovat, 
je vždy dobré. Keď robíme veci, jedí vegetariánsky 
Viac či menej, získame  ako vieme, a snaží se zlepšit, 
nejaké zásluhy a aspoň či ich robíme svojím Ja je již velice dobré. 
budú mať z toho úžitok iní. alebo egom? Když jsou vegetariány 
Tretia otázka je: Ďakujem, Majsterka. a spolupracují s vámi, 
Keď vidíme veci, Ak to robíme preto, to je již velice dobré. 
ktoré treba urobiť, aby sme získali slávu a zisk, Více je povzbuďte 
ako môžeme získať odvahu chválu od iných ľudí, a buďte tolerantnější 
urobiť ich okamžite a uznanie za naše a více milující. Děkuji Vám. 
bez strachu? takzvané dobré vlastnosti, Děkuji Vám, Mistryně. 
Jednoducho to urobte hneď. potom je to naše ego, Rádo se stalo. 
Vaša otázka ktoré to robí. Zdravím, Mistryně. 
si sama aj odpovedá. Na tom nezáleží. Zdravím! 
Ako to môžete  Dokonca ja tak  Jsem velice šťastná, 
urobiť okamžite? by sme to mali ďalej robiť, že s Vámi mohu mluvit. 
Proste to urobte ihneď, pretože to prospieva  Mám čtyři otázky týkající se 
bez pýtania sa, iným ľuďom. duchovní praxe. 
bez rozmýšľania. Len to nie je dobré pre nás, Také jsem ráda, že spolu  
Ak sú nejaké dobré veci, pretože naše zásluhy budú můžeme mluvit. 
ktoré môžeme urobiť, pohltené našim egom. Děkuji Vám, Mistryně. 
mali by sme ich urobiť Je to presne takto. Moje první otázka je, 
tak rýchlo, ako je to možné Na príklad, v této době rychlého 
a mali by sme sa vyhnúť keď idete von pozvedání a změn, 
zlým veciam natoľko, pomáhať obetiam katastrof, jak můžeme projít testy 
ako dokážeme. pozeráte sa dookola, Buddhy a máji? 
To je ono. či neuvidíte nejaké kamery, Děkuji Vám, Mistryně. 
Je to veľmi jednoduché. potlesk,  Jak projít? 
Moja štvrtá otázka je, či si nejakí ľudia všimnú, Je to velice snadné. 
Majsterka, ako vás môžem že robíte dobrý skutok, Dále dodržujte pravidla, 
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vonkajšia sila, sú takíto. presne nasledovať v mojom 
aj tak by sme sa mali „Ako to, že napredujem duchovnom praktikovaní, 
spoliehať na seba. tak pomaly?“ aby som neopustila skupinu 
Ostatní nám môžu pomôcť „Ako to, že som ešte a bola schopná odísť 
na chvíľu. nedosiahol Šiestu Úroveň?“ Domov spolu 
Ak sa my nezmeníme, Pokračujte v tom, so všetkými ostatnými. 
naše srdcia, naša zlá karma čo robíte. Ďakujem. Ďakujem, Majsterka. 
sa nezmení a naša morálka Ďakujem. Povedzte mi, koľko rokov 
sa nezmení. Dobrý deň, Majsterka. už praktikujete? 
Áno. Dobrý deň. Ste nová? 
Chcem, aby cítiace bytosti Majsterka, čo sa týka 14 rokov. 
zmenili  súčasnej krízy, Ste už veľmi dobrá, 
svoje vlastné svedomie. ktorej Zem čelí, pretože ma ešte nasledujte 
Ak bude táto Zem zničená, okrem prebúdzania ľudstva, po 14 rokoch. 
sú aj iné planéty. aby zmenili svoj životný štýl (Ďakujem, Majsterka.) 
Ak ľudia nemajú svedomie, a začali jesť vegetariánsky Je to už veľmi dobré, 
nezáleží na tom, kam pôjdu, a chrániť životné prostredie, že ma stále nasledujete 
aj tak ho nebudú mať. je možné pomôcť Zemi a že sa chcete skontrolovať. 
Ďakujem, Majsterka. prejsť toto kritické obdobie Takže sa už viac neobviňujte. 
Samozrejme, pýtali ste sa pomocou iných  Aspoň máte pokoru 
túto otázku z lásky. vonkajších síl? a to znamená, 
Rozumiem tomu. Vonkajších síl, ako sú  že ste postúpili. 
Aj ja mám veľké obavy, rozvinutá technológia Po tom, čo ste praktikovali 
ale to je tá jediná vec, od bytostí z vyššej úrovne 14 rokov, 
ktorú môžeme urobiť. alebo modlitbou. si aj tak nemyslíte, 
Môžeme pomôcť  Nie. Nie. Nie. že ste výnimočná, 
Zemi a sebe tým, Ak sme my nemorálni, takže máte aspoň pokoru. 
že presvedčíme ľudí, naše modlitby nie sú  To znamená, 
aby zmenili svoj životný štýl veľmi užitočné. že ste postúpili. 
a žili svoj život Áno. (Ďakujem, Majsterka.) 
s vedomím a láskou. Pretože sme sami Máte teraz menej ega. 
Predstavte si, že by  urobili zlé skutky, To je už veľmi dobré. 
mimozemšťania prišli musíme to sami zlepšiť. Nepozerajte okolo  
pomôcť  našej Zemi zastaviť Dajme tomu, že som nejaký  a nemyslite si, že musíte byť 
globálne otepľovanie, ale mimozemšťan, ktorý má taká alebo taká, aby ste boli  
cítiace bytosti by sa ďalej veľkú moc a veľa veľká. Vy už ste dobrá. 
navzájom zabíjali rozvinutej technológie Ďakujem, Majsterka. 
bez svedomia a lásky a prídem do Penghu ihneď  Stále usilovne praktikujete 
a zvieratá by ďalej trpeli, pomôcť vám a ostatným. po 14 rokoch, 
potom neskôr, Čo sa potom stane? to je už veľmi dobré. 
keď títo ľudia zomrú, Zem bude ďalej existovať Ďakujem, Majsterka. 
aj tak pôjdu do pekla. a ľudia sa budú naďalej  Pokračujte v tom, čo robíte. 
Zachraňovať pominuteľné  navzájom zabíjať, Počínate si dobre. 
ľudské životy a pritom viesť vojnu Ďakujem, Majsterka. 
nechávať ich duše v pekle jeden proti druhému Keď duchovne praktikujeme 
na veľmi dlhý čas, a ubližovať zvieratám. a nenapredujeme tak rýchlo, 
nemyslím si, Páči sa vám takáto Zem? ako si želáme, stávame sa 
že je to vhodné. Nie, nepáči. vnútorne veľmi úzkostliví. 
Preto aj keby nám Dobre. O to ide. To je pochopiteľné. 
mimozemšťania mohli  Dokonca aj keby tu bola Všetci duchovní praktikujúci 
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pomôcť, neurobia to. 
Ďakujem, Majsterka. 
Ako som povedala 
na videokonferencii v Taipei, 
mimozemšťania sa nás 
tiež boja. 
Boja sa, že keby prišli dole, 
zabili by sme ich skôr, 
než by nás mohli zachrániť. 
Mali by sme sa spoliehať 
na naše vnútorné Ja. 
Naše vnútorné Ja má všetko. 
Naše vnútorné Ja  
má Všemohúcu silu, 
Božiu silu. 
Ak sa obrátime k nášmu 
vnútornému ja, budeme 
dodržiavať vegetariánsku  
stravu, budeme morálni  
a skutočne dobrí ľudia, 
môžeme zaiste zachrániť 
čokoľvek, čo chceme. 


