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že aj neškodní ľudia, napriek tomu starnem. Ak chceme jasnú budúcnosť, 
niekedy,  Vaše líca sú napnuté a ružové musíme ju ponúknuť  
ak sú zatlačení do kúta, a vaše vrásky miznú. ostatným. 
stanú sa agresívnejšími, Áno, cítim sa lepšie. Čokoľvek, čo chceme mať 
vzdorujúcejšími, áno. Dobre, dobre, dobre. my sami, 
Vidíte, v Kórei, Ďakujem vám. musíme najskôr ponúknuť. 
prezident Južnej Kórey, Aj vyzeráte lepšie. Ak chceme jablká, 
Boh mu žehnaj, Ďakujem vám. musíme pestovať jablone. 
práve odišiel do Neba. Vyzeráte oveľa lepšie. Niekto ich musí pestovať. 
Spustil politiku nazývanú Ďakujem vám. Prinajmenšom musíme 
„Slnečná politika“. Spojené štáty zarobiť dosť peňazí, 
Viete, čo to je? sú často vnímané aby sme si ich aj kúpili, áno? 
(Áno, áno.) Áno. ako líder vo svete. (Áno, Majsterka.) 
Je to z ľudového príbehu: (Áno.) V tomto fyzickom svete 
čím viac slnka, tým viac Mohli by ste nám povedať, si musíme všetko zaslúžiť 
sa chlapec otvára, tým viac nakoľko sme si počínali  a najlepšia vec je 
je jeho košeľa otvorená dobre v našej práci tam, zaslúžiť si to cnosťami 
a ak je chladnejšie, a ako by to naše vodcovstvo a duchovnými zásluhami. 
veternejšie, potom mohlo robiť ešte lepšie? Ale to už všetko v Koráne je. 
(Sa zakrýva.) Áno, skutočne sa mi to páči, „Buďte dobrí k cudzincom.“ 
sa viac sťahuje do seba, že Spojené štáty boli „Buďte dobrým 
(Áno.) alebo ešte sú vedúce hosťom na Zemi.“ 
a chráni sa, na poli dobročinnosti. „Buďte milosrdní 
zakrýva sa (Áno.) ku všetkým bytostiam.“ 
a neukazuje sa, Som tým veľmi potešená „Ach, Ali, nejedz mäso, 
neusmieva sa, a želám si, aby Američania nejedz mäso.“ 
neotvára sa. pokračovali v tomto trende, Áno, rozumiete mi? 
Takže oni používajú v stále väčšom a väčšom (Áno, áno.) 
Slnečnú politiku, humanitárnom úsilí Viem, že tie hlavné body, 
pretože vďaka tej politike a menej a menej vojen. ktoré Prorok povedal ľuďom, 
sa obom Kóreám  Pretože iba láska dokáže nielen Iráncom, 
darí lepšie a lepšie, obrátiť ľudí, iba láska ale tento princíp 
sú mierumilovnejšie, vidíte? sa dokáže dotknúť sŕdc ľudí, možno uplatniť kdekoľvek, 
Ľudia sa môžu opäť stretnúť bezpodmienečná láska. že ľudia sa musia 
s rodinou, tečú slzy šťastia. Bratská pomoc zmeniť zvnútra, 
Takže chcem povedať sa dotkne sŕdc ľudí. musia žiť v súlade 
vašim ľuďom: Odkiaľ pochádzajú teroristi? s cestou Neba, 
učte sa z histórie, Odkiaľ pochádza vzdor? musia viac študovať Korán 
učte sa z lekcií lásky. Pretože ľudia sú v núdzi, a aplikovať tie princípy 
Iba láska a priateľstvo a čím viacej ich vyľakáme, do každodennej praxe. 
môžu podporovať, živiť čím viac ich  Ďakujem vám. 
lásku a priateľstvo. zatlačíme do kúta, Dobre, ďakujem, Majsterka. 
Všetko, čo ľudí desí, čo ich tým viac vzdorujú. (Áno.) 
tlačí do kúta, vyúsťuje V Au Lac (Vietnam)  Ďakujem vám veľmi pekne. 
do vojny, do problémov hovoríme: Nemáte za čo. 
a do ešte väčších problémov. aj dážďovka, Zdravím, Majsterka. 
A niekedy v hneve (Áno.) Pekné vás znovu vidieť. 
robia ľudia všetky  ak na ňu stúpite, Zdravím. Vyzeráte každý deň 
možné veci, ktoré obráti svoju hlavu proti vám. mladšie, ako to? 
možno aj oni sami ľutujú. To znamená, Neviem, 
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Keď váš nový prezident, 
prezident Obama 
prišiel do úradu, 
pýtali ste sa ma 
podobnú otázku: 
„aké posolstvo mám 
pre vášho prezidenta?“ 
Povedala som len jednu vetu: 
„Láska rozpína, 
strach sťahuje.“ 
A láska zjednocuje ľudí 
odcudzených strachom. 
Vždy to tak bolo 
od nepamäti. 
Nie je to moja múdrosť. 
(Áno.) 
Len som sa to naučila 
zo všetkých múdrych rád 
starejších našej planéty 
a vždy to fungovalo. 
Majú vojnovú 
a mierovú stratégiu. 
Vojnová stratégia je ľahká:  
len poslať všetkých von,  
aby sa navzájom zabíjali, 
všetkých mladých, krásnych, 
driečnych Američanov, 
proti inej krajine a jej 
mladým a krásnym 
domorodcom, áno? 
Ale láska, podpora a pomoc 
sa vždy dotkne sŕdc ľudí 
na dlhý čas. 
Amerika by mala  
používať svoju moc, 
svoje finančné výsady 
na pomoc menej rozvinutým 
krajinám. (Áno.) 
Na pomoc 
menej privilegovaným. 
Radšej než  
mať armádu na boj, 
je mať armádu na mier. 
Áno. Uvidíte. 
Ak vaši ľudia 
skoncentrujú všetku 
finančnú priazeň od Boha 
a použijú ju na pomoc iným, 
na pomoc všetkým slabým 
a núdznym krajinám, 

potom uvidíte, 
uvidíte. 
Nemusíte bojovať, 
vyhráte všetky vojny. 
Áno. 
Získate si srdcia 
všetkých ľudí. 
Vojnu dokáže vyvolať každý. 
Ale mier si vyžaduje veľké 
a odvážne vodcovstvo, 
aby bol uskutočnený. 
Dobre, ďakujem vám. 
Ďakujem vám. 
Keď sa pýtate, 
musím vám to povedať. 
Zdravím, Majsterka. 
Ahoj. 
Niektoré náboženské písmo 
v Au Lac (Vietnam) 
sa zmieňuje o  
Zhromaždení dračieho kvetu 
Môžete nám  
niečo povedať o tomto 
Zhromaždení dračieho kvetu? 
Mohlo by sa to stať skoro 
a znamená to, 
že v tom čase bude 
dostatok vegetariánov 
na záchranu planéty? 
Čo myslíte? 
Zhromaždenie dračieho kvetu 
sa už stalo. 
Deje sa to neustále. 
Je toľko Aulačanov  
(Vietnamcov), praktikujúcich  
duchovnú meditáciu. 
Keď hovorili neskôr, 
nevedeli, 
o čo neskôr. 
Už sa to deje. 
Je veľmi ťažké  
vysvetliť proroctvo. 
Iba ak ste jeho zasvätenec 
(zainteresovaný v ňom), 
potom to viete. 
Ináč ako môžete 
čokoľvek vysvetliť? 
A samozrejme 
ak bude viac a viac 
aulackých (vietnamských)  

ľudí praktikovať 
vegetariánstvo alebo dokonca 
naše praktikovanie, 
potom to bude 
oveľa, oveľa lepšie 
pre vašu krajinu 
a pre svet. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Zdravým. Ahoj, krásavica. 
Sme takí šťastní, 
že vás vidíme a ďakujeme  
vám, že sa s nami delíte o tak 
vzácne poznanie a múdrosť. 
Mám jednu otázku. 
(Prosím, sem s ňou.) 
Rada by som sa spýtala 
na Pána Ježiša, 
na Ježiša Krista. 
Mál nástupcu? 
Áno, mal. 
Mal 12 žiakov, 
prvý z nich bol Sv. Peter, 
spomínate si? 
(Áno, Majsterka.) 
On povedal, že Sv. Peter 
má kľúč k Nebu, 
keď odišiel –  
kľúč k Nebu. 
To je kľúč, 
ktorý ste dostali 
v čase zasvätenia, áno. 
Má mnoho následníkov, 
nielen jedného, nielen 12. 
Ďakujem vám, Majsterka. 


