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Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 

Navazuji na to, 

jak si můžeme být jisti, 

že naše rozhodnutí 

je na 100 %  

z čisté dobroty, z lásky  

a ne z ega, 

Mistryně? 

Když to budete dělat, 

budete to vědět, dítě. 

Budete to vědět. 

Pokud to skutečně děláte 

proto, že musí být ta práce  

udělaná, protože víte,  

že „je to dobrá práce“ 

a nechcete pro sebe nic  

na oplátku, 

ať to někdo ví 

nebo to neví, 

nebo když ani nepřemýšlíte 

o nebeské odměně, 

pak je to čistá láska, 

čistá dobrota, ano? 

Ano, Mistryně. 

Víte to ve svém srdci. 

Jako byste se podívali 

do čistého zrcadla, nemůžete 

se v tom zmýlit – 

pokud se skutečně  

podíváte do zrcadla, 

uvidíte svoji tvář. 

Ano, Mistryně. 

Proč někdy  

cítím lítost z rozhodnutí, 

které jsem udělal? 

Můžete mi pomoct 

to nějak změnit? 

Například,  

jakého rozhodnutí? 

Například, 

dříve, když jsem jel  

do Supreme Master TV 

místo toho,  

abych jel do Thajska. 

Měl jsem jet 

do Thajska, 

a rozhodl jsem se jet sem 

a ne do Thajska, 

ale cítím něco jako,  

že toho lituji. 

Protože? 

Kvůli Daru, 

který jsem propásl, 

který všichni  

dostali 

a mám pocit: „Měl jsem  

jet do Thajska.“ 

Dobrá, dobrá. 

Samozřejmě, 

to je přirozená reakce 

a máte právo  

cítit lítost. 

Ano, samozřejmě. 

Už jste to ale udělal. 

Velká škoda. 

Věc je ale v tom, 

že záleží na tom 

proč jste chtěl zůstat 

v Supreme Master TV. 

Pokud jste v té 

době například cítil: 

„Thajsko je nuda. 

Je to stejné. 

Je tam horko,  

komáři, hmyz 

a na toaletách velké fronty. 

Proč bych tam jezdil? 

Zůstanu 

v Supreme Master TV – 

klimatizace je lepší“. 

Pak to  

není nesobecké rozhodnutí. 

Není to oběť  

a oddanost, 

rozumíte? 

Pokud jste si ale v ten  

okamžik, než jste se dozvěděl  

o Daru, pomyslel: 

„Je to proto, že tady  

v Supreme Master TV 
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potřebujeme lidi, aby  

pracovali, moje přítomnost 

zde bude mnohem  

prospěšnější, i když  

neuvidím Mistryni, 

raději zůstanu tady 

pracovat, protože  

tady nikdo jiný není,“  

pak je to  

velmi záslužné 

a bude to velmi oceněno 

později v Nebi. 

Rozumíte, drahý? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, jen vy to víte. 

A pokud jste přišel  

o Dar,  

teď máte další dárky, ano? 

Pracujete  

v Supreme Master TV 

a všechno. To je dobré. 

Ten dárek je,  

že jste hrdina. 

Ten dárek je, 

že jste vznešený člověk: 

to už je  

dost velký dárek, ano? 

Ano. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Mnohokrát Vám děkuji. 

Není zač, lásko. 

Je to jasné, ano? 

Vše co jsem vám řekla 

je vám jasné, ano? 

Naprosto jasné, Mistryně. 

Dobrá. 

Kdyby nebyla nějaká  

odpověď jasná, musíte se mě  

zeptat znovu, protože  

mi někdy během  

spontánního mluvení 

může uniknout pointa nebo 

to dostatečně neobjasním. 

Například 

posledně jsme mluvili 

a někdy jsem řekla, 

že jsem ztratila 5 000 bodů, 

někdy jsem řekla, 

že vy získáte 300, někdy  

jindy, že získáte 200. 

Samozřejmě, že mluvím 

jako bych 

sledovala TV – 

teď něco přijde, 

teď přijde něco 

dalšího. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Jako bych mluvila  

o jiných košilích. 

Mám hodně košil. 

Dobrá, „tato je fialová. 

druhá je červená. 

Ta druhá stála 10 dolarů, 

tato 30 dolarů,“ 

a prostě mluvím dál, 

ale je to vše správně. 

Jen jsem  

to nevysvětlila dostatečně, 

protože jste se neptali. 

Když například  

mluvím o různých… 

mluvím o meditaci, 

ale získávání a ztráta 

různých bodů, 

bylo to kvůli  

různým situacím. 

Například, vzpomínám si,  

když se velmi dobře 

koncentruji, 

pak je to kolik 

a lidé získají kolik. 

Například dnes 

to s vámi víc objasním. 

Například, když přeříkávám 

Svatá Jména, 

kolik pak lidí získají, 

kolik já ztratím. 
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Rozumíte tomu? 

Ano, Mistryně. 

Ano, je to ale stejné. 

Stejná meditace. 

Není to tak, že bych si  

odporovala nebo zapomněla. 

Je to jen tak, že když  

přeříkávám Svatá Jména, 

je to jiné. 

Když nepřeříkávám 

Svatá Jména, 

je to jiné. 

Víte, co myslím? 

Ano, Mistryně. 

Posledně jsem ale  

nepřemýšlela o vysvětlení 

nebo jsem mluvila příliš  

rychle nebo něco. 

A pak, samozřejmě, 

něco chybí. 

Pokud něčemu  

nerozumíte, 

znovu se zeptejte, ano? 

Ano, Mistryně. 

Ano. 

Vše co ale říkám  

je správné, 

i když jsou někdy 

čísla jiná. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, pojďme. 

Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Dříve si většina lidí  

myslela,  

že když se duch narodí 

jako zvíře, že je to díky 

karmické odplatě 

z minulých činů, 

ale podle toho, když  

slyším vaše zkušenosti 

se zvířaty 

a díky našemu vzájemnému 

působení s lidmi, kteří umí  

komunikovat se zvířaty 

a my to vysíláme  

na Supreme Master 

Television, 

se zdá, 

že je snad hodně  

zvířat  

na vysoké úrovni. 

Jsou to bytosti vysokých  

úrovní, které si záměrně 

zvolili přijít do tohoto světa  

v podobě zvířete, 

aby pomohli lidem. 

Proto přemýšlím, Mistryně,  

je to pravda? 

A byla vědomí  

těchto zvířat 

tentokrát pozvednuta 

díky vaší milosti? 

Ano, obojí, obojí. 

Obojí, lidé byli pozvednuti, 

zvířata byla také pozvednuta. 

Některá zvířata jsou ale 

nižší úrovně, to je správně 

a některá nejsou – 

dokonce i lidé. 

Podívejte se na lidi: 

(Ano, Mistryně.) 

někteří jsou  

velmi vyvinutí 

a velmi vznešení 

a někteří nejsou  

tolik vznešení, někteří  

nejsou vysoce vyvinutí. 

Vy to víte, že? 

(Ano, Mistryně.) 

Některá zvířata jsou na jejich 

poli vůdci 

nebo některé jsou velmi  

vysoce vyvinuté bytosti 

sestupující záměrně dolů, 

aby pomohli lidem 

a dalším bytostem. 

To můžete vidět. 

Proto nemůžeme vždy říct 

že jsou zvířata na nízké nebo 
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vysoké úrovni. To závisí. 

Ale podle všeho 

jsou zvířata 

v mnoha případech 

vznešenější než my, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Dokonce  

například zvířata, která jsou 

jak říkáme „divoká“ nebo  

„zlá“, jako tygr a podobná, 

jedí jen když  

mají hlad, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Nezabíjí  

ze sadismu 

ani nezabíjí,  

protože mají ráda války  

nebo  

aby získala moc 

nebo něco takového 

nebo aby obsadila území 

jiných zvířat. 

Rozumíte mi? 

(Ano, Mistryně.) 

A dokonce jedí 

vegetariánsky, 

když mohou. 

Některá zvířata 

odmítnou  

maso jednoznačně. 

Nesnědí ho – 

i když je to  

nikdo předtím neučil, 

dělají to.  

Vzpomínáte si na toho 

kocoura, kterého jsme někdy  

viděli na naší televizi, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Ten nejí maso. 

Mistryně, moje další otázka 

se týká toho, že jsou  

zvířata mírná. 

Zmínila jste, 

dříve v přednáškách i teď, 

že zvířata mají – 

že mají velmi malé 

až žádné ego 

a že žijí jednoduchý život 

s milostí Boha. 

Proč byli lidé stvořeni 

s tímto egem, 

když se zdá, že je  

největší překážkou 

k dosažení  

a upamatování si Boha 

a upamatování si vznešenosti 

našeho původu? 

Slouží ego nějakému 

pozitivnímu záměru? 

Mohla byste nám dát nějakou  

radu, jak se ega zbavit? 

Ego, 

přestože je hrozné, 

je ale v některých  

případech potřeba… 

nebo když nejsme  

ve vyšší úrovni  

vědomí, víte? 

Například,  

ego vám pomáhá snažit se  

být tvořivější, 

mít lepší službu, 

mít lepší podnikání 

v konkurenci atd., atd. 

Proto vám taky  

dává pocit, 

že máte identitu, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Například, 

„já jsem dobrý inženýr“, 

„já jsem dobrý technik“ 

atd., atd., pomáhá vám 

zvýšit vaše sebevědomí 

a pomáhá vám  

žít šťastnější život, 

dokud nepoznáte  

lepší duchovní úroveň  

štěstí, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Ego je tedy poslední, které  
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odchází, je to ale nůž  

o dvou ostří, 

když s ním nebudeme  

dobře zacházet, někdy 

může způsobit potíže, 

to je vše. 

Když je ega moc,  

může nám způsobit také 

konflikty s dalšími lidmi 

a zastavit nás  

v duchovním růstu. 

Proto musíme  

meditovat víc 

a musíme sloužit  

ostatním víc. 

Pak budeme moct jít výš. 

A když 

jdeme výš, 

ego musí ustoupit, 

protože ego je  

na nižší úrovni  

vědomí, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Když získáme  

lepší ochranu, 

abychom se cítili dobře, 

abychom se cítili sebejistě  

a šťastně, například, když  

naše duchovní povznesení  

a vize rostou a zlepšují se, 

pak se cítíme šťastni a  

sebejistí v každé situaci, 

máme lepší  

náladu. 

Proto v té době  

ego odejde – 

odejde dříve, či později, 

ustoupí postupně. 

Krok po kroku, 

ego bude odcházet 

vrstva za vrstvou, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Tady, na nižší úrovni 

fyzického vědomí 

ego taky působí  

jako stimul, 

jako štít, aby se člověk  

snažil zlepšit. 

Pak je to tedy pomoc. 

Když je ale ego příliš velké,  

pak je to samozřejmě 

větší překážka, 

jako přerostlý strom 

na cestě nebo ve vaší  

zahradě, potřebuje ořezat. 

(Ano, Mistryně.) Ano. 

Děkuji mnohokrát, 

Mistryně. 

Není zač, lásko. 

Zdravím, Mistryně. (Ahoj.)  

Děkuji Vám,  

děkuji Vám mnohokrát 

za vaše požehnání, Mistryně. 

Není zač. 

Mám otázku také 

ohledně zvířat. 

Čím víc se o zvířatech 

dozvídám, 

tím víc mě to dojímá, 

cítím pokoru a jsem vděčný 

za jejich lásku. 

Sdílíme s nimi planetu, 

ale ve skutečnosti  

je nevidíme. 

Nevíme kdo jsou  

Nevíme kdo jsou 

a plně neoceňujeme 

jejich Milující Kvalitu. 

(Ano.) Jak se na ně  

můžeme lépe naladit  

a rozvinout naši  

Milující Kvalitu, Mistryně? 

Musíme víc  

meditovat, víte? 

Více se nalaďme  

na naše božské Já 

a pak budeme mít 

víc Milující Kvality. 

Jelikož naše Božské Já 

je láska, víte? 
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(Ano, Mistryně.)  

A samozřejmě,  

že být veganem pomůže, 

zmenšuje to naši agresivitu 

a naši zaslepenost, 

snižuje to  

tyto nízké kvality. 

Pak vyvstanou tyto  

Milující Kvality. 

Čím víc jsme naladěni 

na Boha 

a čím déle jsme  

vegetariány,  

tím citlivějšími  

se stáváme 

a tím víc jsme spojeni 

se všemi bytostmi na světě – 

nejen se zvířaty, 

ale dokonce i se stromy. 

Nedávno jsem vám říkala, 

že mi stromy oznamují, 

že mi hrozí  

nějaké nebezpečí 

nebo něco takového. 

Vzpomínáte? 

(Ano, Mistryně.) 

Dobrá, je to tak. 

Rostliny také – 

budou se snažit. 

Vždy se snaží  

vám něco říct, 

jste to ale vy,  

kdo neposlouchá. 

Protože jsme příliš hrubí, 

jsme příliš zatížení 

mnoha věcmi. 

(Ano, Mistryně.) 

Kdybychom měli naše  

vědomí lehčí, 

mohli bychom se snadněji  

se zvířaty spojit, 

intuitivně 

nebo dokonce telepaticky. 

Dokonce i stromy  

a rostliny s vámi budou  

mluvit, bude-li to nutné, 

pak budete  

cítit jejich lásku 

a užijete si  

víc jejich krásy, 

jak jste ji nikdy  

předtím neviděli. 

Najednou se vám budou  

zdát stromy krásnější 

nebo zvířata budou  

tak úžasná, roztomilá. 

Dříve jste je viděli, jako 

byste neviděli, samozřejmě. 

Ale většina lidí 

je příliš zaneprázdněna 

jinými věcmi. 

Zapomínají se  

naladit na své nitro, 

natož aby se naladili  

na zvířata 

nebo přírodu. Víte? 

Je to škoda. 

Ano, Mistryně. 

To je naše ztráta. 

Ano. 

Proto musím  

říkat lidem: 

„Meditujte, buďte vegany,“ 

a takové věci. 

Slouží to tomuto  

záměru, abychom byli  

víc spojeni 

se vším  

ve vesmíru, 

což je naší součástí. 
 


