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ale ženská intuícia je aby ste získali liek, Po prvýkrát na svete vôbec 
citlivejšia na tieto je to len zlato. vedci v Kórei 
druhy liečivej energie. Všetky kovy a kamene tiež objavili zvláštnu látku v zlate. 
Od dávnych dôb majú vo vnútri podobné  A táto zložka dokáže 
ľudia, ktorí sú bohatí, svetlo. Starobylí múdri okamžite vyliečiť rakovinu. 
ktorí si to môžu dovoliť, alchymisti, to znamená Je to prvý objav na svete 
nosia veľa kovu, zlata,  tí, ktorí dokázali zmeniť a oni získali  
striebra a podobne, kov na zlato, poznali povolenie produktu, 
pretože to je inštinkt. zloženie kovov. takže to môžu predávať 
Vedia, že majú nejaké Vedeli to dávno predtým, ako produkt. 
liečivé vlastnosti. než ste to objavili. Jeden zo zainteresovaných   
Ale mnísi v dávnych Vy ste to len znovu objavili. ľudí je jeden z našich 
dobách nemali dovolené V dávnych dobách čakajúcich na zasvätenie, 
nosiť žiadne šperky, to už bolo objavené. ktorý praktikuje 
zlato ani nič podobné. Preto máme radi Pohodlnú Metódu. 
Lebo od mníchov sa očakáva,  zlato a diamanty. Áno. Premýšľa, či by mal 
že sa všetkého vzdajú. Tieto žiarivé predmety jednoducho zverejniť 
A že sa úplne spoľahnú sú zhustenými výrobný postup 
na Budhu a Božiu Moc. čiastočkami svetla, pre celý svet alebo 
Nie na fyzické svetlo z vnútra zhusteným svetlom, či by si to mal dať patentovať 
fyzických predmetov. viac reprezentujú svetlo, a zarobiť tak veľa peňazí. 
Oni by sa mali spoliehať preto žiaria Iste, prečo nie? 
na svetlo v nich samých. a majú vo vnútri svetlo. Pretože nám hovorili, 
Áno, Ale aj všetko ostatné má že sa nemáme spoliehať 
my máme vo vnútri svetlo. vo vnútri svetlo, nielen kov. na žiadnu fyzickú látku. 
Ale bežní ľudia alebo tí, Ide len o to, že v niektorých Nie, 
ktorí nepraktikujú dobre, je viac svetla možno že vy nepotrebujete 
v dávnych dobách nosili a v iných je menej svetla. fyzickú látku ale 
zlato a podobne, Zlato má napríklad ostatní ľudia ju potrebujú. 
aby sa cítili dobre. viac svetla, než možno meď. Napríklad, 
Zlato, diamanty, kryštály, Preto je zlato drahšie. vy praktikujete 
všetky druhy kameňov, Preto je zlato žiarivejšie. a už viac nemáte 
nosia ich nielen kvôli kráse, To isté praktikujúci, ak on bolesti hlavy, 
ale aj kvôli ich alebo ona má viac svetla, ale viete, 
liečivej sile, energii. tvár je žiarivejšia. ako vyrobiť aspirín 
V súčasnosti mnoho  Dávni alchymisti pre ľudí, aby ste vyliečili 
prírodných liečiteľov alebo  to objavili už dávno. ich bolesti hlavy, 
mágov stále používa znalosti Preto to stále používajú. vtedy je to v poriadku. 
rozličných kovov Niektorí ľudia majú Medzitým môžete 
a rôznych drahých kameňov, artritídu a podobne, nejaký vyrobiť 
aby vyliečili pacientov. oni nosia nejaký druh kovu. a zarobiť niečo, aby ste mohli 
Je na tom niečo pravdy. Napríklad meď a podobne. pokračovať vo výrobe, 
Ale Kórejci sú bystrí. A ľudia, ktorí nosia zlato, a aby ste to urobili  
Prví, ktorí to objavili. sa cítia dobre, dostupným pre každého. 
Som veľmi hrdá. nielen preto, že je pekné, To je veľmi dobrá vec. 
Je to praktikujúci ale má isté liečivé vlastnosti. Takto, keď je to neškodné 
Pohodlnou Metódou? Zlato, biele zlato, striebro, a dobré pre ľudí, 
Áno, správne. sú drahšie, než bežné železo. potom je to v poriadku. 
Jeho zážitky sú skvelé. Obzvlášť ženy ich majú rady. Netreba používať mäso 
Áno, pretože on je už dobrý. Nielen preto, že sú pekné, zvierat ani nič zabíjať, 
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ako postaviť dom pod vodou môže to byť Niekedy v takej veľmi 
a podobne. zamaskované požehnanie. napätej situácii 
Predstavte si to, Mnohé vynálezy, sú ľudia viac 
postaviť dom pod vodou, mnoho úspešných javov koncentrovaní do vnútra 
aby ste žili pod vodou. sa zrodilo v takejto a objavia omnoho viac vecí... 
Môže byť, však? veľmi zúfalej, v ťažkej situácii. 
Pretože práve teraz veľmi ťažkej situácii. Kórejci majú veľmi málo 
hladina vody stúpa. V ťažkej situácii pôdy a veľa pohorí. 
Pôjdeme do Holandska a keď sme pod tlakom, Drahá pôda a všetko 
a naučíme sa stavať domy. získame osvietenie na pestovanie ženšenu. 
Možno to je užitočné. ešte ľahšie. A keď raz pestujete ženšen, 
Musíte sa naučiť Niekedy je to ťažšie, po mnoho rokov potom 
žiť pod vodou. ale praktikujeme dobre. tam nemôžete pestovať 
Máme už minimálne 18 Lepšia skúsenosť osvietenia nič iné, 
ostrovov, ktoré sa potopili než u ľudí, ktorí majú pretože ženšen odoberie 
pod hladinu mora. pohodlie, sú bohatí a môžu pre seba všetky dobré 
Až šesť metrov kedykoľvek prísť a odísť. veci z pôdy. 
pod hladinu mora. Väčšina žiakov Čím starší ženšen je, 
Je ich najmenej 18. vo Vietname (Âu Lạc) tým viacej odoberie. 
A ďalších 2000 je v riziku, a v Číne sú na vyššej úrovni, Odoberie z pôdy všetky látky. 
že sa potopia. pretože sú takí úprimní. A čím dlhšie tam ženšen bol, 
Je to viac menej tak. Ešte nejaké ďalšie vynálezy tým dlhšie musí 
Takže to nebude  v Číne, Kórei, pôda odpočívať. 
len Holandsko. Vietname (Âu Lạc), Áno, pre Kórejcov 
Bude to mnoho miest. Španielsku či Holandsku? nie je život vždy ľahký. 
Zemetrasenia sú teraz všade. Ľudia v Holandsku Áno, nie že by ste mali 
Búrky a záplavy sú všade, sú tiež veľmi šikovní. veľkú alebo rozľahlú krajinu. 
viac než kedy predtým. Vynašli mnoho Život je ťažký 
Každý deň niečo vidíte mimoriadnych vecí. aj kvôli chladu 
na Supreme Master TV. Viete prečo? množstvu pohorí. 
Majsterka,  Aj oni majú ťažkú situáciu. Takže v takej situácii 
v Indii žil jeden básnik, Ich krajina je takmer stále majú ľudia tendenciu 
Tagore. ohrozovaná morom. ísť viac dovnútra. 
Napísal báseň o Kórejcoch Dokonca skonštruovali Preto objavia mnoho vecí. 
pod Japonskou nadvládou veľkú stenu, veľký most, A Kórejci tiež 
(„Lampa východu“). aby zadržali more objavili prístroj, 
Zmienil, že raz príde a otvárajú a zatvárajú to tak, ktorý dokáže analyzovať, 
Zlatý Vek ako potrebujú, aký druh DNA máte, 
a Kórea znovu na míle ďaleko. či máte sklony k rakovine 
zasvieti lampu. Takže sa more nemôže alebo k nejakej inej chorobe, 
Počula som  dostať do krajiny. či ste v poriadku, 
o niektorých žiakoch Veľmi, veľmi mimoriadna či ste už osvietení 
a raz ste hovorili, konštrukcia. alebo ešte nie ste osvietení. 
že Kórea prinesie Oni sú tiež jedni Spomínate si? (Áno!) 
nejaký veľkú podporu z prvých vynálezcov, A teraz je Kórea prvá krajina, 
pre hypermoderné ktorí vynašli mnoho ktorá objavila  
šírenie správ. mimoriadnych strojov, liečivé svetlo 
Je nejaká súvislosť lietajúcich áut v časticiach zlata. 
medzi týmito dvoma vecami? a podobne. Takže niekedy, keď žijeme 
On bol mystickým básnikom. Vymysleli aj to, v ťažkej situácii, 
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A jeho báseň je samozrejme 
veľmi krásna a veľmi, 
veľmi upokojujúca, 
veľmi pozdvihujúca. 
Napísal tiež krásne 
básne o Indii, ako napríklad 
„Moja krajina sa prebúdza“. 
Preto získal Nobelovu cenu. 
Takže nie som prekvapená, 
že napísal krásnu báseň 
aj o vašej krajine. 
A ak sa jeho predpoveď 
splní, bude to pre vás dobré. 
Nemám kryštálovú guľu. 
Ale tak, ako si počínate, 
to vyzerá veľmi primerane, 
že napísal takúto predpoveď. 
V každom prípade, 
každý kto nám praje dobro, 
aj keď sa to v tom čase  
nestane, 
želanie dobra je vždy 
veľmi priaznivé. 
Takže sa nepýtajte mňa, 
či Kórejci 
zapaľujú pochodeň, 
aby osvietili duchovnú cestu 
alebo nie. Spýtajte sa seba: 
„Robíte to?“ 
Prevádzkujem centrum jógy. 
V mojom prípade 
varím aj podávam jedlo 
svojim zákazníkom. 
Keď som im prvýkrát 
dala vegetariánske kimchi, 
ktoré som urobila, povedali, 
že nie je dosť korenisté 
a že nie je dosť chutné, 
ale keď ho ochutnali 
2 – 3 krát, začali pripravovať 
vlastné kimchi 
a priniesli ho. 
Teraz mi dokonca hovoria, 
že vegetariánske kimchi 
je chutnejšie. 
A odporučili to  
aj ľuďom vo svojom okolí. 
Ich prístup sa zmenil. 
Začali ľudí okolo seba  
aj povzbudzovať, aby jedli 

vegetariánske jedlo. 
Predtým nemeditovali, 
ale chcú sa naučiť 
Pohodlnú Metódu, 
takže sa pokúšali 
jesť vegetariánsky  
a meditovať. 
Skvelé! Dobré. 
Láska prechádza žalúdkom. 
Veľmi dobré, bravo. 


