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ten čas jako zlomek vteřiny. který tento experiment Zdravím, Mistryně. Zdravím. 
Čas a prostor jsou tedy  zmiňuje? Mám vědeckou otázku,  
v tomto světě relativní. Je to možná  týká se kvantové fyziky. 
Mají-li mít dvě věci  vesmírné vědomí Protože kvantová fyzika  
na sebe vzájemný vliv, a důkaz o Bohu, poskytuje nějaké náznaky 
opravdu vždy nepotřebují  že my, všechny bytosti   materialistickým vědcům 
prostor a čas. jsme spojeni  o tom, že existuje něco mimo 
Záleží na kvalitě těch věcí. mimo prostor a čas? tento prostor a čas. 
Například láska. Vy to velice dobře víte, co? Některá fakta,  
Láska nepotřebuje prostor Co ten vědec předtím řekl, nicméně dokut to byly teorie, 
a čas k přenášení  že nic se navzájem nemůže  bylo samozřejmě mnoho  
a vzájemnému ovlivňování. ovlivňovat, aniž by to skeptiků, 
Když jste do někoho  procházelo prostorem, ano? ale nyní jsou dokonce  
zamilovaní, Trvá to nějakou dobu, ano? velice zřetelné experimenty. 
přestože jste od sebe  Trvá to nějakou dobu. Před 25 lety probíhal 
velice vzdáleni, Znamená to tedy, experiment, 
cítíte ve stejnou dobu  že čas a prostor jsou  který vedl Alain Aspect 
to samé. (Ano?) zapojeny, kdykoli  na Pařížské univerzitě 
Můžete současně ovlivňovat  se chtějí 2 objekty  na Pařížské univerzitě  
vzájemně pocity vzájemně ovlivňovat. ve Francii. 
bez prostoru, A oni se teď ovlivňují  A v tom experimentu  
není zapotřebí  dokonce bez času a prostoru. dva objekty, byly to 
k přenosu pocitů čas. Dobrá, to je samozřejmě původně fotony, 
Pocity nemusí procházet  vědomí všech bytostí. ale mohly to být elektrony, 
prostorem, Vy tomu říkáte Bůh nějaké subatomární  
ať je ten prostor členitý  nebo Nejvyšší Vědomí  částečky byly odděleny 
nebo rovný, nemusí. všech bytostí. od velice vzdáleného atomu. 
Tedy vědomí všech bytostí, Ano, říkala jsem vám,   Do dneška byl tento  
jak jsem již zmínila, že jsme všichni jedno. experiment mnohokrát  
dokonce hory jsou bytosti, A čas a prostor  opakován, dokonce ve  
stromy mají ducha,  jsou jen produkty  vzdálenosti stovek kilometrů 
stromy jsou bytosti  této fyzické dimenze. a potom, co byly odděleny 
i rostliny jsou bytosti, Proto, když jdete  ovlivňovaly se vzájemně 
takže všechny ostatní věci během hluboké meditace  bez jakékoli časové prodlevy, 
jsou bytostmi také. do jiné dimenze vesmíru, okamžitě. 
Vše je částí velkého  čas a prostor  Ale Albert Einstein 
vědomí vesmíru. pro vás neexistují. již před 100 lety dokázal, 
Nejsou to jen materiální věci, Můžete dokonce  že nic nemůže cestovat  
i když  komunikovat s bytostmi prostorem bez času, 
v našich smrtelných očích  v nebích a peklech protože to nemůže  
vypadají jako fyzické bytosti a komunikovat se mnou, překročit rychlost světla. 
nebo fyzické předměty, není tam žádný čas To je pravda. 
ale nejsou. a žádný jazyk, Většina vědců věří, 
Rozdíl hustoty způsobuje, dokonce žádný prostor. že neexistuje pro tento  
že vypadají různě, A někdy sedíme  experiment žádné vysvětlení 
ale vše je duch. v nadzemské samádhi bez nějaké souvislosti 
Proto dva objekty, mnoho hodin mimo prostor. 
například fotony, se mohou  nebo někteří lidé mnoho dní, Moje otázka tedy zní, 
vzájemně ovlivňovat mnoho měsíců, můžete zmínit co je tento 
bez prostoru a času, mnoho let a jim se zdá  metafyzický prostor, 
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Není zač. fyzický nástroj  protože jsou jedno. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) nemůže někdy vykonat  Ano, existuje spojení, 
Je velká pocta  různé činnosti  které čas a prostor  
mít s Vámi tuto konferenci, ve stejnou dobu, nemůže rozdělit, 
jsem velice vděčná. proto potřebujeme několik  například lásku. 
Ráda bych věděla, dalších těl. Prostor a čas nemůže 
před tím, než jsme sešli  To je vše, ano? izolovat lásku, kterou cítí 
na tuto Zemi, věděli jsme, Ano. matka ke svému dítěti. 
že půjdeme pracovat sem A stejné je to se spřízněnou  Nebo manžel ke své ženě 
pro Supreme Master  duší, někdy se rozdělí do  nebo hoch ke své dívce, 
Television? dvou těl a proto  nemůže ji oddělit. 
A domluvili jsme se spolu, se do sebe zamilují, Pro tyto věci  
že sem přijdeme říkají si spřízněné duše, ano? prostor a čas nic neznamená. 
a budeme společně pracovat, Děkuji Vám. Já tomu tedy rozumím tak, 
abychom zachránili planetu? Ráda bych Vám poděkovala  že v té dimenzi je  
Děkuji Vám, Mistryně. jménem lidí z Iránu, symbolické spojení  
Co si myslíte Vy? jménem zasvěcených  ne prostorové. (Ano.) 
Nepamatuji si, a také nezasvěcených. Děkuji vám mnohokrát,  
jestli jsem se domluvila, Oni cítí vaši lásku. Mistryně. 
ale věřím, že jsem zde Cítí vaši podporu. Jste šťastný s mým 
ze speciálního důvodu. Cítí vaše požehnání, kvantovým vysvětlením? 
Jistě, pak máte pravdu. dokonce nezasvěcení. Ano, jsem s vaší kvantovou 
Co vám říká intuice Chtěli by Vám  odpovědí velice šťastný. 
a co je ve vašem srdci poděkovat za všechnu lásku Děkuji Vám, Mistryně. 
a jste-li šťastná, že děláte, a skutečně vás milují. Rádo se stalo, drahý. 
co děláte Nezasvěcení milují  Zdravím, Mistryně. 
a cítíte-li, že je to pro Vás  vaše slova. Mistryně chci se zeptat 
dobré, pak jste možná  Milují vaše přednášky na skupiny duchů. 
udělala dohodu. a je to pro ně zdrojem naděje. Zmínila jste, 
Ano, jsem velice šťastná,  Skutečně Vás milují. že máme mnoho těl 
že jsem tady, každičký den. Děkuji Vám. na této Zemi, 
Pak jste slíbila, Také je miluji. a že Vám pomáhají 
že sem přijdete pracovat pro Prosím, řekněte jim to. s vaší prací. 
Supreme Master Television, Vy víte, že je miluji. A také jste zmínila, 
abyste zachránila planetu, Ano. Děkuji Vám.  že existují skupiny ducha,  
zachránila lidi, Íránci jsou ve svém srdci  můžete prosím vysvětlit  
zachránila svět. velice čistí.  víc o smyslu skupin ducha? 
Páni! Velká mise! Zaslouží si víc než to, Děkuji Vám. 
Pokračujte ve své práci. ale v tomto světě můžeme Víte, někdy se musí  
Ano, budu.  dělat jen to co můžeme. duch zhmotnit 
Sem patříte. Snažím se, jak jen mohu do mnoha různých těl, 
Děkuji Vám. (Není zač.) je utěšit. aby měl větší pracovní sílu. 
Zdravím, Mistryně. Děkuji Vám. Jen aby trochu pomohli. 
Jak se máte? (Zdravím.) Našla jste svoji spřízněnou Takže hlavní tělo, 
Nejdříve  duši nebo něco, které hostí ducha může přímo 
bych Vám rád poděkoval proto se ptáte? řídit také další těla, 
za příležitost být  Ano. Myslím si, že vy jste v tom případě tomu říkáme  
v Supreme Master  moje spřízněná duše. skupina ducha. 
Television. Ano, jsem, dítě, jistě. Jen aby pomohli v práci. 
Každý den jsem velice  (Děkuji Vám.) Protože jeden 
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které nám mohou pomoci Je to stejně lepší než vděčný, že mi pomáháte 
dál růst. realita, kterou máme. s prací, kterou dělám v  
Děkuji Vám, Mistryně. Užívejte si to dítě. (Dobrá.) Supreme Master Television. 
Jako co, drahý? Někdy jsou sny z minulosti, A moje první otázka 
Jeho život byl tak ohromný. někdy jsou sny  je ohledně vnitřního Zvuku. 
Jak bych vám o něm mohla z budoucnosti. Jak poznáme, 
říci během několika minut? A někdy jsou sny předtuchou který vnitřní hlas přichází 
Jaký aspekt chcete znát? něčeho co přichází. od vysokých bytostí 
Jsou dvě období, Buďte tedy pozorný a který pochází z mysli? 
které mě velice zajímají. a pak budete vědět co je co. Děkuji Vám, Mistryně. 
První období je, Je-li to sen z minulosti, Kdykoli máte nějaké  
kdy Ježíš Kristus  pak odpracovává  tušení nebo intuici 
získal učení, nějakou špatnou karmu, ohledně něčeho 
odkud ho získal?  nějakou touhu,  nebo zeptáte-li se na něco 
To je jedna otázka,  která nám ještě zbyla. a dostanete odpověď 
kterou Vám chci položit. Je-li o budoucnosti, týkající se toho 
A druhá je, pak dávejte pozor, abyste  a cítíte-li, že je to dobré 
víme z veřejných zdrojů, viděl, jestli se to tak stane a je to prospěšné pro  
že Ježíš Kristus zemřel, a pak budete vědět více vaši práci 
jeho fyzické tělo zemřelo a pak budete dál v budoucnu nebo pro to na co se ptáte 
ve věku 33 let své intuici důvěřovat. nebo pro druhé lidi, 
a já bych rád věděl, Děkuji Vám, Mistryně. pak je to jistě vnitřní vedení. 
je možné se dozvědět Mějte dále dobré sny. A máte-li stále pochyby 
je-li to pravda nebo ne? Děkuji Vám, Mistryně. nebo si myslíte,  
Nebo je-li pro nás užitečné  Sladké sny. že to není dobré pro ostatní 
to vědět? Není zač. nebo pro vás, pak o tom 
Bylo dlouhé období, Ještě poslední otázka, musíte znovu popřemýšlet 
na které zmizel. co máme dělat, abychom a znovu se pomodlit 
V té době se vydal do Indie,  si pomohli jít a zeptat. 
a studoval s různými  hlouběji do nitra, jako když A meditujte o tom, 
duchovními osvícenými  vy jdete hluboko do nitra. dokud vám to nebude jasné 
mistry té doby. Děkuji Vám, Mistryně. a nebudete si jist, 
A Ježíš neumřel ve věku  Vy nejdete  že je odpověď správná. 
33 let, jak uvádí  dost hluboko do nitra? Moje druhá otázka, 
historické záznamy, Já Vám něco řeknu, Mistryně, je o snech  
ale žil dále. ve vašich snech jdete z minulých životů. 
Pamatujete si, říká se, hluboko do nitra, Měl jsem sny  
že jeho tělo bylo v jeskyni hluboko alespoň když spíte. o minulých životech. 
a pak přišel nějaký anděl Dělejte, co můžete. Nevím, jestli to byly  
a odsunul kámen z vchodu. Děkuji Vám, Mistryně. skutečně sny o minulém 
A pak vynesli jeho tělo ven Není zač, drahý. životě, nebo si se mnou 
a on pak odcestoval  Děkuji Vám, že jste tady pohrávaly jen mé představy. 
zpátky do Indie. a děláte dobrou práci. Jak to mohu říci? 
Legenda vypráví,  Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) Ať je to cokoli,  
že žil v Kašmíru Rád bych se Vás zeptal, je-li to dobré, užívejte si to. 
a žil do věku 120 let jestli byste se mohla podělit Dobrá. 
a v Kašmíru byl pochován. o další podrobnosti Byl to dobrý sen, ano? 
Navštívila jsem tem o skutečném životě  Ano. 
hrob v Kašmíru Ježíše Krista. Většinou dobré sny, 
a je možné, že to byl Nějaké detaily,  pak je to dobré. 
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jeho hrob. 
Vypovídá o někom velice  
podobném Ježíši. 
Chcete-li, můžete tam   
zajet, navštívit ho 
a prověřit to. 
Dobrá, pojedeme  
za dva roky. 
Říkají,  
že je to hrob Ježíše 
a vedle je malý hrob. 
Ten by měl být jeho 
společníka 
nebo jeho pomocníka. 
Když jsem to četla, 
věděla jsem,  
že je to o Ježíšovi. 
Prostě jsem to věděla. 
Nemohu to vysvětlit. 
Chvíli jsem tam meditovala. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Děkuji Vám, že se mnou 
máte takovou trpělivost. 
Já jsem také velice pyšná, 
že jste porostl. 
Velice jste se posunul. 
Jste úplně jiný, 
naprosto odlišný od toho, 
když jste poprvé přišel. 
Vy to víte, že? 
Ano, děkuji Vám. (Dobře.) 
Mistryně, 
rád bych něco  
před Vámi řekl. 
Chtěl bych také poděkovat 
všem bratrům a sestrám tady, 
protože oni jsou také  
krásným příkladem. 
Pokaždé,  
když jsem procházel 
nějakým špatným obdobím, 
vždy tady byl někdo, 
kdo se usmíval, pomohl 
a byl stále pozitivní, 
jak to učíte. 
A já bych jim rád poděkoval 
a poděkoval Vám,  
samozřejmě. Děkuji Vám. 
Dobře. Poděkujte jim! 


