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Ze všech důvodů bychom 

měli přemýšlet v poměrech 

širšího smyslu vesmírného 

bratrství a nepřemýšlet 

v poměrech naší rodiny, naší 

země, našeho náboženství, 

naší skupiny nebo 

dokonce našeho kontinentu. 

Je čas. 

Je čas,  

kdy lidé budou muset myslet 

alespoň o světě, 

ve smyslu celého světa, 

nejen v rámci  

země a hranic 

a malého těsného kousku  

na zeměkouli, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Budeme muset žít 

podle vesmírných zákonů – 

to je podle zákona lásky.  

Musíme jednat, žít, mluvit 

vždy podle tohoto zákona, 

pak se nemůže vůbec nic  

pokazit, protože jen o lásce  

by se mělo mluvit, 

měla by se podporovat,  

měla by se uctívat, 

nic jiného. 

Žádné země, žádné  

náboženství, opravdu, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

K čemu je dobré  

mít největší náboženství  

ve světě 

a podrobit si všechny 

a všechny donutit, 

aby věřili ve vaši víru 

a vaše náboženství, 

používat k tomu násilí 

nebo to dělat proti  

vůli lidí? 

Víte, co myslím? 

(Ano, Mistryně.) Ano. 

Každé náboženství   

by mělo představovat lásku, 

nic jiného; 

a ta pokud chybí, 

nic to nemůže  

ospravedlnit, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Dobrá, lásko. Děkuji vám. 

Mistryně, zmínila jste, 

že bychom měli  

učit naše děti tomuto 

láskyplnému principu, 

abychom předešli válkám, 

ale co vůdci,  

kteří jsou dnes  

již dospělí? 

Kdyby jen mohli 

změnit své vnímání,  

jak Mistryně zrovna  

popsala, možná 

by mohl být brzy mír. 

Myslíte si, Mistryně,   

že je to možné? 

Modlete se. 

My děláme, co můžeme 

a musíme počkat,  

až se změní vědomí 

celého světa. 

Koncept se musí změnit. 

Lidé jsou opravdu připraveni, 

víte? 

Lidé jsou připraveni. 

Většina lidí je  

připravena pro skok  

do vyšší dimense, 

vyššího vědomí,  

vyššího životního stylu. 

Jen nějak   

někde trocha  

špatné karmy (odplaty)  

posadila nějaké vůdce  

na nějaká mocná místa 

a ti rozhodují  

za mnoho lidí. 

Rozumíte? 

Teď to tedy musíme změnit. 
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Lidé se musí rozhodnout 

sami pro změnu. 

Kdyby například přešli 

na veganskou stravu, 

pak by se změnili i vůdci,  

i když jsou špatní. 

Nebo by byli nahrazeni, ano? 

To je úžasné, Mistryně. 

Ano, ano. 

Lidé si musí  

naslouchat. 

Lidé musí   

myslet správně 

a naslouchat sami sobě, 

protože jistým způsobem 

je každý nějaká „země“, 

každý je nějaké „království“. 

Kdyby se všichni rozhodli  

jít správným směrem, 

pak by se energie  

celého světa  

změnila. 

A bez ohledu na to,  

jak je vůdce špatný, 

změní se. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Ano, vyprávěla jsem  

o králích již mnoho příběhů. 

Byl jeden král 

a ten byl tak ctnostný, 

že byla jeho země  

v naprostém míru a bohatá 

a všichni ho milovali. 

Král ze sousedství 

byl velmi závistivý, 

protože král měl  

mnoho vzácných věcí, 

proto si je  

z jeho země chtěl vzít, 

ze země ctnostného krále. 

A ten ctnostný král, 

jelikož se chtěl  

vyhnout utrpení  

lidí ve válce, 

vydal své království 

novému králi 

a prostě odešel; 

odešel do lesa. 

A později, 

co se stalo? 

Ten král se nějak 

o tom příběhu dozvěděl 

a pak  

změnil své srdce 

a vrátil mu 

království 

a dokonce ho přijal 

jako svého učitele 

nebo něco takového. 

Vzpomínáte? 

(Ano, Mistryně.) 

Jen musíme vždy jednat 

podle principu lásky, 

nic jiného se nepočítá, 

protože …poslouchejte: dnes 

chci sedět na trůně, 

zítra budu mrtvá. 

Dnes mám svoji zemi, 

zítra ji mít nemusím, 

ale láska vždy zvítězí. 

Pokud budeme žít v lásce, 

budeme konat v lásce, 

zemřeme v lásce, 

vždy se budeme  

inkarnovat do lásky, ano? 

A pak, když nebudeme  

mít tuto zemi,  

budeme mít jinou zemi. 

Nebudeme-li mít  

toto tělo, budeme mít  

jiné tělo. 

A budeme mít lepší tělo, 

budeme mít lepší zemi, 

pokaždé, pokud ne tady, 

pak v Nebi. Ano? 

Ano, Mistryně. 

Ano, opakuji to znovu: 

zabíjení není nikdy správné, 

ani lidí 

ani zvířat. 
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A válka není 

nikdy, nikdy správná. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, dobrá. 

Budeme se jen modlit, 

aby se země, vůdci i lidé 

probudili  

této moudrosti, o kterou 

jste se s námi podělila.  

Děkuji Vám. 

Dobrá modlitba. Ano. 

Protože pokud  

vůdci budou tolik lpět 

na svých pozicích 

a jejich názoru 

a budou působit utrpení  

komukoli, jakémukoli druhu, 

jejich špatná karma  

(odplata) 

bude příliš těžká, příliš těžká. 

Myslím, i kdybyste získali  

celé království, 

dokonce, i kdybyste byli  

králem největšího národa, jak 

dlouho si ho můžete nechat? 

Ale špatná karma  

(odplata) 

s vámi zůstane napořád. 

A když zemřete, můj Bože, 

nikdo vám tam nepomůže, 

kromě vaší  

špatné karmy (odplaty), 

kterou budete muset zaplatit,  

kromě hrozné odplaty,  

která vás čeká. 

Kdyby si to  

vůdci uvědomili, 

nikdy by proti   

žádné sousední zemi  

nezvedli ani prst. 

Ano, Mistryně. 

Dokonce i nepřátelské země 

najdou cestu  

k vyjednávání, dialogu, 

aby se věci 

urovnaly, zlepšily 

a aby nastal mír  

v obou zemích, 

protože válka bude vždy 

stát životy – 

životy lidí, 

starých, nevinných, 

žen,  

nejen mužů. 

Ano, Mistryně. 

Nejen nepřátel, 

ale nevinných lidí, 

těch, kteří budou v průběhu 

chyceni, těch, kteří nic  

špatného nikomu  

neudělali. 

Oni se jen starají  

o své záležitosti, 

starají se o rodiny 

a pak zemřou,  

protože jim bomba 

spadne na hlavu, 

protože kanón  

zničí jejich vesnici 

a podobné věci. 

Válka není nikdy lukrativní. 

Válka není nikdy dobrá. 

nikdy není ospravedlnitelná. 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, lásko. 

Ahoj, Mistryně. (Ahoj, lásko.) 

Děkuji Vám mnohokrát,  

že jste zde s námi dnes  

opět byla. 

Jsem tomu moc ráda. 

(Já taky, lásko.)  

Mám několik otázek  

ohledně  

předchozí otázky. 

(Ano.) 

Když Mistryně říkala, 

že když pomlouváme 

a když zbytečně mluvíme, 

ztrácíme zásluhy, 
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co se ale děje, když 

mluvíme o Bohu nebo 

přeříkáváme Svatá Jména. 

To je dobré, to je dobré. 

Ano, samozřejmě! 

To je to, co vám říkám, 

abyste dělali stále. 

Vyděláte zásluhy 

pro sebe 

a žehnáte lidem  

a vašemu okolí. 

Dá se nějakým způsobem 

zrušit ten vliv…, například, 

řekněme, že pomlouváme 

a pak se budeme snažit 

soustředit na Boha. 

Rozumím. 

Samozřejmě, že to pomůže. 

Pomůžete to  

nějako vyčistit. 

Pomůže to, ale stejně ztratíte, 

co jste ztratila.  

Rozumím. 

Jestli si to můžete dovolit, 

do toho. 

Říkala jsem vám,  

že já někdy pomlouvám. 

Odpusťte mi to. 

Dobrá, rozumím.  

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, lásko.  

Taky ohledně zabíjení, 

napadla mě  

tato myšlenka,  

že někdy když máte  

společníky zvířátka 

a … (Ano.) 

Promiňte. Oni někdy… 

Rozumím. 

Když se nedají  

ta zvířata vyléčit, a oni  

je z milosti usmrtí, že? 

Ano! Děkuji Vám. 

Dobrá, pak si musíte  

promluvit s doktorem, 

a pak buďte  

se zvířetem   

do poslední minuty 

a řekněte mu, 

že to budete muset udělat, 

že je to pro něho dobré, 

protože  

má velké bolesti 

a není žádná možnost 

ho vyléčit. 

A modlete se za něho, 

mluvte k němu, milujte ho, 

říkejte mu, že ho milujete  

a modlete se za něho. 

Pak to bude v pořádku. 

Musíme stejně za to  

převzít nějakou špatnou  

karmu (odplatu)? 

Ano. 

Neudělala jste to  

ale ze špatným  

nebo násilným záměrem.  

Děláte to z lásky, 

pak je to  

úplné minimum, ano? 

Špatné karmy (odplaty) 

je naprosté minimum. 

Rozumím. 

To jsem si myslela. 

Je to tak, že váš pes 

vám bude rozumět. 

Například, váš pes  

vám bude  rozumět  

a milovat vás, odpustí vám 

i Nebe vám odpustí. 

Chápete? 

Rozumím. Děkuji Vám. 

Důležité je,   

abyste odpustila sobě 

ve svém srdci, ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. Děkuji Vám. 

Myslím, že to hodně lidem  

pomůže, vědět o tom.  

Ano. 
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Dobrá. 

A pak  

moje další otázka: 

Máme vyvinout úsilí a snažit  

se žít na syrové stravě nebo 

se dokonce stát breathariány, 

když se na to moc necítíme? 

Bylo by to stejně dobré 

a je to nutné? 

Ano, bylo by to dobré, 

ale nesmíte se zabít. 

Chcete-li přejít na syrovou  

stravu nebo brethariánství, 

pak jsou lidé, kteří  

vás naučí, jak to udělat. 

Víte? 

Ano, Mistryně. 

Bylo by snazší, 

kdybyste měli trenéra,  

který by vás provázel 

celou cestou a uvidíte,  

jak daleko můžete jít. 

A když nebudete moct, 

pak nebudete, ano? 

Rozumím. 

Ano. 

Udělejte, co můžete 

pro zdraví  

a pro životní prostředí, 

opatrně 

a s dobrým vedením. 

Ano. Děkuji Vám. 

Samozřejmě,  

že vše, co je méně zatěžující, 

je pro nás dobré, ano? 

Není to ale  

nejvyšší cíl, 

prosím, nepochopte to špatně. 

Meditace na nebeské 

Světlo a Zvuk 

vás spojují  

s vaším nejvyšším Já 

a vedou vás do vyšších  

úrovní, ne jen být  

breathariánem. 

Být jen breathariánem 

nebo žít jen na syrové stravě 

není nejvyšším cílem,  

kterého byste měli dosáhnout 

a neumožňuje vám  

jít do Páté úrovně,  

budete-li jen breathariánem. 

Musíte meditovat. 

Nemyslím meditaci 

jako meditaci, 

myslím spojení 

s Nebem přes  

Světlo a Zvuk 

v době zasvěcení, 

takové spojení 

musíte mít, ano? 

Ano, Mistryně. 

A pak to musíte  

každý den posilovat 

meditací. 

Meditace není 

sedět se zkříženýma nohama.  

Není to jen sezení, 

abychom byli klidní –   

ale je to každodenní spojení,  

které musíme mít. 

Stejně, jako si musíme 

každý den vydělat nějaké  

peníze na živobytí, musíme 

každý den dýchat, 

každý den  

musíme něco dělat, 

abychom vyživili tělo, 

každý den  

musíme meditovat, 

abychom vyživili 

ducha. 

Musíme být ve spojení 

s Nebem, 

s naším nebeským Já, 

jinak  

budeme zatíženi, 

ztraceni v tomto světě, 

budeme zahlceni  

negativní silou, 
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těžkou atmosférou 

tohoto světa a pak se 

nebudeme moct vrátit Domů. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Takže, breatharián, syrová  

strava, waterián, cokoli  

budete, budete-li se s tím cítit  

dobře, prosím, udělejte to, ale  

nezapomínejte meditovat 

na Světlo a Zvuk, 

protože to je vaše Já,  

to je spojení 

s vaším vyšším Já. 

Musíte si udržet 

spojení. Chápete? 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám mnohokrát  

za vyjasnění tohoto. 

Musím být konkrétní. 

Například, 

člověk, který vůbec 

nemedituje 

na Světlo a Zvuk 

nebo něco, 

jen se stane breathariánem, 

nedosáhne  

Páté úrovně. 

Pochopili jste to? 

Ano, Mistryně. 

Maximálně tak  

do Čtvrté, 

pokud taky  

nějak medituje, 

ale když se stanete jen  

breathariánem, nedostanete  

se nad Třetí úroveň, 

slyšíte mě? 

Rozumím. 

Dobrá. 

Dělejte tedy, co vám  

vyhovuje, je to váš život, 

ale buďte ve spojení 

s vaším původním Já,  

se Světlem a Zvukem, 

to je Bůh sám, 

to je vaše Já. 

Ano, Mistryně. Děkuji Vám. 

Není zač. 
 


