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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.  

Musím být konkrétní. 

Například, 

člověk, který vůbec 

nemedituje 

na Světlo a Zvuk 

nebo něco, 

jen se stane breathariánem, 

nedosáhne  

Páté úrovně. 

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. 

Ještě další otázka. 

Jsou ještě  

nějaké jiné kvality 

jako je Kvalita vznešenosti 

Kvalita lásky, 

Kvalita lidskosti 

a Kvalita hloubky,  

o které byste nám mohla říct? 

Souvisejí  

tyto kvality spolu? 

Ano, ano, souvisí  

do jisté úrovně. 

Například, pokud má 

nějaký člověk dobrou 

DQ (Kvalitu hloubky), 

pak jsou šance, 

že on nebo ona má vysokou 

LQ (Kvalita lásky), 

NQ (Kvalitu vznešenosti). 

Ano, Mistryně. 

Jestli existují nějaké další Q, 

to vám řeknu později. 

Teď na mne čeká ve frontě  

mnoho prací a již  

máme mnoho Q (kvalit), 

proto musíme  

zlepšit je. 

Ano? 

Dobrá. 

Rádi bychom slyšeli, 

jestli existují další. 

Jestli existují další Q, 

vydoluji to  

a řeknu vám. 

Děkuji Vám. 

Jsem si ale jistá, že máme-li 

dobrou Kvalitu hloubky, 

jako pozitivní vlastnosti v  

nitru a velmi dobrou dobrotu 

v nitru a máme  

Kvalitu lásky 

a Kvalitu vznešenosti, 

pak by už to  

mělo stačit. 

Ano. 

Taky jste zmiňovala, 

že jako lidé máme 

možnost  

tyto vlastnosti 

zvýšit v procentech. 

Z vaší minulé  

konference s námi  

se zdá, že nejlepší způsob, 

jak získat duchovní zásluhy 

a být vysvobozeni 

je přes meditaci. 

Ale kvality 

zdá se,  

že můžeme zlepšit 

přes fyzické činy, například, 

když děláme dobrou práci 
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nebo jsme dobročinní 

nebo jednáme vznešeně. 

Rozumím tomu správně, 

Mistryně? Nebo jsou 

nějaké další způsoby, 

jak zlepšit naše kvality?  

Obojí. Obojí, ano. 

Společně s oddaným, 

správným konceptem 

a meditační metodou 

si budete moct opravit 

a zvednout vaše kvality 

na vyšší úroveň. 

Aha. Děkuji Vám. 

Je tedy stále  

potřeba se pokoušet  

o naše zlepšení a… 

Ano, snažte se. 

Vždy se snažte  

klonit se k dobrotě, 

k vznešené straně, 

pak neuděláte chybu. 

Dobrá. 

A existuje nějaký způsob,  

jakým zjistíme na jakých  

úrovních jsou naše kvality? 

Nebo jestli se v nich 

vůbec zlepšujeme? 

Pokud dobře meditujete, 

můžete to vidět. 

Pokud ne, můžete se  

alespoň zkontrolovat 

ve vašem srdci. 

Děláte-li něco dobrého 

a nelitujete toho, 

co děláte –  

můžete se podívat  

do zrcadla – 

pak víte, 

že jste na správné cestě 

a víte,  

že jsou všechny vaše kvality 

vyvážené. 

Ano. To je pravda. 

A co zvířata? 

Myslím, všichni víme,  

že mají také všechny  

tyto kvality, 

mají vůbec příležitost 

se v tomto světě 

pozvednout, 

vědomě,  

nebo jen prostřednictvím  

milosti Boha 

mohou být pozvednuta? 

Zvířata 

mají někdy taky  

možnost pozvednout  

jejich kvality. 

Například psi, jdou ven, 

zachrání lidi nebo  

zachrání jejich rodinu 

atd., atd., 

to jsou příležitosti, 

které mají, ano? 

Ano. 

Ano, Mistryně. 

Zvířata ale nemají  

tolik příležitostí, 

jako máme my, lidi, víte?  

My, lidé si dokonce můžeme 

vybrat příležitosti. 

Ale pro zvířata 

není snadné  

si vybrat příležitost, 

co budou dělat. 

Dokud jsme tedy  

v lidském těle, 

měli bychom si zvolit 

konat dobro, ano? 

Rozumím. 

Dobrá. 

Jako lidé můžeme vlastně  

pomoci zvířatům tím, 

že jim dáme šanci 

takto sloužit? 

Ne, my máme šanci 

vysvobodit sebe, 

zachránit sebe, 

pozvednout sebe. 
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A zvířata,  

samozřejmě, 

mají-li šanci, 

pak je nechte. Jak nemají… 

Kolika psům 

můžete dát šanci 

jít zachránit člověka, 

řekněte mi. 

Dobrá. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, drahá. 

Ještě jedna otázka. 

Ovlivňují tyto  

různé kvality ducha, 

když už nejsme  

ve fyzickém světě? 

Ano, ano, ovlivňují. 

Ano. Ovlivňují nás. 

Proto musíme 

být dobří, 

když jsme ještě  

v tomto fyzickém těle, 

protože je vezmeme  

s sebou na opětné prohlédnutí 

v době smrti. 

A budeme vědět  

vše, co jsme dělali, 

i když o tom  

nikdo jiný neví, 

a to nás ovlivní. 

Nikdo nás nebude soudit, 

jen my, my sami, 

protože jsme Bůh, 

jsme poctivost, 

jsme dobrota. 

Proto, když se dozvíme, 

že jsme udělali něco  

špatného, budeme se soudit. 

Ano? 

Aha. Děkuji Vám, Mistryně. 

Budeme trpět  

kvůli tomu. 

Reinkarnovaný nebo ne, kde 

a jaká bytost atd., atd.,  

vše to vytvoříme, 

abychom se mohli zlepšit, 

abychom mohli napravit 

věci,  

které jsme udělali, 

špatné věci, 

které jsme udělali. 

Ano, Mistryně. 

Je ale velmi těžké 

se znovu inkarnovat  

a dělat dobré věci, 

protože,  

když se vrátíme,  

špatná karma (odplata) 

je ještě těžší. 

Je tedy lepší to udělat teď. 

Co můžeme udělat, 

udělejme to teď, 

v tomto životě, ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Mnohokrát Vám děkuji. 

Není zač, má lásko. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Kolik Kvality lásky  

mají někteří  

z personálu Supreme Master 

TV tady? 

Och, dobrá. 

Zeptal jste se na to. 

Dobrá. 

Teď, nejnižší  

z lidí tady  

má 20 % 

Kvalitu lásky 

a nejvyšší  

z vás tady 

70 %, 

uvnitř hlavního štábu 

i venku, ano? 

Nejen tady – 

také venku, 

lidi, kteří pracují pro  

Supreme Master TV 

venku. 
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Ano. 

Co průměr, 

Mistryně? 

Dobrá, průměr je  

mezi 70 % a 20 %, 

takže si to zhodnoťte 

kolik. 

Dobrá, děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

V pořadu Mezi Mistryní  

a žáky, 

který vysílali nedávno 

na Supreme Master 

Television 

jste řekla, 

že Mahávíra měl 

nejvyšší Kvalitu lásky 

ve srovnání  

s jinými Mistry, 

kteří byli na Zemi. 

Mistryně,  

kolik Kvality lásky 

máte Vy,  

v současném životě? 

Skutečně to chcete vědět? 

Ano! 

Je trapné  

mluvit o sobě. 

Prosím, Mistryně. 

Ano, rádi bychom to věděli, 

Mistryně. Prosím, řekněte to. 

Och, dobrá. 

Zeptejme se Nebe,  

jestli vám to mohu odkrýt 

a kolik. 

Jen vteřinu. 

Dobrá. 

Páni, můj Bože. 

Je to kolem 40 milionů. 

To je podle záznamů 

v Nebi. 

Já nemám ani ponětí. 

Je to příliš hodně nul. 

Jste s tím teď šťastní? 

Šťastní? 

Ano, ano. 

Je to jak jste vysvětlovala, 

Mistryně, že Mistři 

mohou mít vyšší  

Kvalitu lásky, 

ale obětují ji, 

aby pomohli lidem, 

aby se mohli snadněji 

vyvíjet? 

Ano, zřejmě to závisí 

na potřebách v té době, ano? 

Dobrá. 

Například,  

v té době,  

pokud je situace těžká 

a Mistr nemůže  

zachránit hodně lidí 

nebo nemůže šířit své učení  

veřejně nebo snadno, 

pak jeho Kvalita lásky, 

nevezme si jí 

dolů moc  

nebo jí moc nespotřebuje, 

proto jí moc  

nemá, ano? 

Dobrá. 

Můžete o tom říct 

něco víc,  

Mistryně? 

Oni mají možnost  

si ji vzít dolů 

nebo ji nechat v Nebi? 

Ano, ano, samozřejmě. 

Berou  

si jí dolů také  

podle potřeb. 

Jako například, 

nějaké množství vypotřebují 

a pak si vezmou víc 

a víc.  

Dobrá. (Ano.) 

Ano, děkuji Vám, Mistryně. 

Ano. 

Je to jako s penězi v bance. 

Ano, ano. Dobrá. 
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Nevezmete si  

s sebou celý obnos, 

i když tam máte  

miliardu dolarů, 

vezmete si podle 

potřeby, ano? 

Ano, Mistryně. 

Někteří miliardáři  

mívají  

po kapsách 100 nebo 10 000 

dolarů stále, 

jen pro potřebu, jako drobné, 

jako kapesné 

a to utratí  

každý den nebo každý měsíc. 

Ale někteří miliardáři  

dávají na charitu, pomáhají  

chudým a potřebným, 

proto vybírají  

svých peněz z banky  

stále hodně. 

Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Děkuji vám. 

Mistryně, mohu Vám položit 

ohledně toho ještě  

jednu otázku? 

Jistě, jistě. 

Obětovala  

jste své postavení 

a šla pomaleji, 

abyste nám pomohla víc? 

Šla jsem pomaleji, 

ale jsem stejně rychlá. 

Jsem stále rychlá, abych se 

alespoň udržela na hladině, ano? 

Ano, Mistryně. Děkuji Vám. 

Protože, kdybych se nedržela 

na hladině, nemohla bych  

nikomu pomoci. 

Nevadí mi, být nemocná,  

dokonce ani být mrtvá, 

ale když se potřebuji udržet  

na hladině, pak potřebuji  

udržet trochu rovnováhu, 

nebo jinak, víte? 

Ano, Mistryně. Rozumím. 

I miliardáři  

potřebují 

nějaké peníze 

na svém bankovním účtu, 

aby mohli pokračovat 

ve svém podnikání, 

investování, a aby taky 

peníze rozmnožovali, 

aby mohli pomáhat  

v budoucnu více. 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

 


