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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? 

(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. 

Kolik hodin bychom  

měli meditovat? 

(Kdo?) lidi tady 

v Supreme Master TV? 

Zaměstnanci,  

každý, kdo pracuje, 

aby pomohli světu, 

musíme  

meditovat čtyři hodiny. 

Máme se snažit  

meditovat celou noc? 

Dělejte, jak nejlépe můžete. 

Ano, pokud můžete, 

ano, samozřejmě. (Dobrá.) 

Samozřejmě. 

Nebo se snažte meditovat,  

kdykoli můžete. 

Jen pracujte  

a meditujte, to je vše. 

Ušetříte pro to  

všechno hodně času, 

místo toho, abyste mluvili  

nebo dělali něco jiného – 

jen pracujte, a když nemáte 

práci – meditujte, ano? 

Ano, Mistryně. 

Kdykoli nemáte práci, 

prostě meditujte – i dvě  

minuty, pět minut – 

a meditujte v noci, 

například, ano? 

Ano, Mistryně. 

Sedněte si, kde je chladněji. 

Neseďte v posteli, tam  

by vám bylo příliš pohodlně 

a hned 

byste usnuli. 

Nelehejte si. 

Sedněte si k posteli 

a meditujte,  

dokud budete moct  

a pak meditujte znovu. 

Spěte jen trochu, 

jděte znovu meditovat, 

vstaňte 

a znovu meditujte. 

Ano? Asi tak. 

Někdy spíte… 

usnete, a pak 

vstaňte a jděte 

znovu meditovat  

a když znovu usnete 

a vzbudíte se, 

meditujte znovu.  

Opláchněte si obličej, 

trochu se projděte 

a vraťte se 

znovu k meditaci. Ano? 

Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Mistryně, poslední moje  

otázka je o aurách. (Ano.) 

Podle toho,  
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co jsem slyšela, 

aura lidí se  

každým okamžikem mění, 

záleží na jejich  

myšlenkách. 

Jsou-li ty myšlenky  

o Bohu, 

aura je zářivá; (Ano.) 

Pokud se myšlenky  

toulají lidskými životy, 

jsou to negativní myšlenky 

nebo špatné emoce, 

aura je tmavá. 

Je to pravda, Mistryně? 

Ano, správně. Ano. 

Mají všechny bytosti, 

včetně zvířat, 

auru? 

Ano. 

I rostliny mají auru. 

I rostliny mají auru, ano. 

A jaká je  

stále aura Mistryně? 

Vy ji nevidíte? 

Je velmi zářivá. 

Och, vidíte. 

Pak je to dobré. 

Proč se mě pak ptáte? 

Jen bych ráda  

věděla víc. 

Vy to musíte zjistit.  

Vy to musíte zjistit. 

Dobrá, máte pravdu, je to 

velmi zářivé světlo. Ano? 

Ano. 

Kolik z vás tady ji  

vidí? Řekněte mi. 

Co mám namysli je, 

když mě vidíte 

nebo když mě vidíte  

na videu možná… 

Stále vidíme  

velmi zářivé světlo, ano. 

Velmi zářivé, to je správně. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Je mnohem důležitější,  

abyste viděli svojí auru, ano? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 

Ptala jste se, 

jestli někdo vidí vaši auru, 

když vidím vaši auru   

ve snu,  

počítá se to, Mistryně? 

Počítá se to, počítá. 

Viděla jsem vaší auru, 

je velmi zářivá  

a žlutá, žluté barvy, 

ale velmi zářivá, jako 

skoro žlutá a bílá. 

Zlatá, ale velmi zářivá. 

Ano. 

Jako celé tělo. 

Ano, to proto,  

že vy jste asi na Třetí úrovni.  

Ano, ano. 

A taky proto, že já jsem tady 

na fyzické úrovni, 

je taky někdy ovlivněná 

karmou (odplatou)  

jiných lidí. 

Jinak, 

kdybyste viděla vyšší úroveň, 

pak byste se nemohla ani  

dívat, byla by příliš zářivá. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Dobrá, alespoň ji vidíte, 

proto si nemyslíte, 

že si to vymýšlím. 

Proto jsem se ptala. 

Dobrá, to jen abych to věděla 

a abyste to viděli, 

abyste to zjistili. 

Co tím myslím,  

že je důležitější, abyste 

poznali svoji vlastní auru; 

a pokud je tmavá 

nebo má nějaký flek, pak 
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to, prosím, lidem neříkejte. 

Snažte se to zlepšit. 

Ne, nemám na mysli vás, 

myslím všechny. 

Dobrá, to je jen vtip. 

Byl to jen vtip. 

Ano, Mistryně. 

Když se soustředíte  

na vaši práci, 

jste ji oddaní 

a máte lásku v srdci, 

vaše aura bude zářivá. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Mistryně, (Ano.) 

Ježíš řekl, 

o co dva lidé požádají 

jeho jménem 

bude vykonáno. 

Mistryně, modlili jsme se  

za vás, abyste byla zdravá, 

a divíme se, jak to,  

že to nefunguje. 

Funguje to. 

Trochu to pomáhá. 

Každá modlitba trochu  

pomůže. 

Záleží na osobě,  

která se modlí a záleží  

taky na osobě, která  

modlitby obdrží; 

ale upřímné modlitby  

vždy pomáhají, 

ano? 

Ježíš řekl, že – 

většinou je to pro žáky, 

(Ano, Mistryně.) 

ne pro Mistra. 

Proto stejně musel 

být ukřižován na kříži, 

vidíte? 

Ano, Mistryně. 

Mistr je tady,  

aby převzal utrpení, 

aby byli žáci  

v pohodlí 

aby se splnily všechny 

jejich modlitby jim 

a dalším lidem, 

za které se modlí. Ano? 

Mně vaše  

modlitby pomohly. 

Cítím to. 

Cítím vaše modlitby 

a moc vám děkuji. 

Ale populace lidská 

je početná 

a špatná karma  

(odplata) je těžká.  

Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Ano. 

Kdybych byla zcela zdravá,  

špatná karma (odplata) 

by se nedala moc odpracovat. 

Vzpomínáte, když jsem vám  

říkala, že když přeříkávám  

Ochranu, lidé získají méně? 

Ano, Mistryně. 

Když tedy nepřeříkávám 

Ochranu, 

dávám hodně, ale pak  

musím hodně vydělat zpět. 

Teď rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Musíme vyvažovat, ano? 

Musíme vyvažovat. 

Je to jako 

když se musíme nadechovat 

a také vydechovat. 

Chápete? 

Ano, Mistryně. 

Proto popelář  

musí odvést nějaké odpadky, 

aby byl váš  

dům čistý 

a hezky voněl. 

Než to složí  

někde jinde, 

aby se zbavil toho odpadu, 
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musí ho vést s sebou 

v autě a pak  

jeho tělo také 

trochu zapáchá, ano? 

Ano, Mistryně. 

Někdy je ale  

přeplněn, pak  

smrdí hodně, hrozně 

a je špinavý, 

a když pracuje celý den, 

nemá čas  

zajet domů a umýt se, 

musí počkat  

na určitou dobu,  

pak se umyje. Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Očistit se musí, ano? 

Ne proto,  

že je popelář, že to musí  

dělat dnem i nocí, 

dnem i nocí 

a pak budou všechny  

odpadky stále na něm 

a že se pak neumyje – 

musí. Proto, že je to 

popelář neznamená, 

že by se nemusel mýt. 

Musí, ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. To je vše. 

Někdy je tedy  

popelář 

přetížený, 

proto můžete vidět,  

že smrdí 

nebo že onemocní 

na nějakou infekci 

z odpadků. 

Ano, Mistryně. 

Stejně vám děkuji 

za vaše modlitby a modlitby 

všech dobrých žáků. 

Děkuji vám mnohokrát. 

Cítím lásku, 

cítím vaši lásku 

a vaše modlitby 

a pomáhá to, ano? 

Pomáhá alespoň vědomí, 

že se o vás někdo  

stará. 

Dobrá, Mistryně, 

budeme se dál modlit. 

Prosím,  

postarejte se o sebe. 

To se budeme snažit také, Mistryně. 

A meditujte. 

Ano, Mistryně. 

Děkuji vám mnohokrát. 

Mistryně, 

posledně jste říkala, 

že musíte pracovat 

v omezené míře.  

Mistryně, co to znamená 

a proč, Mistryně? 

Áno, ešte stále  

nie som úplne v poriadku. 

Robím, čo môžem, áno? 

Je to dosť dobré, 

že som ešte tu, 

(Áno, Majsterka) 

nažive vo svete. 

Ako som vám už hovorila 

o smetiarovi, 

áno? 

Áno, Majsterka. 

Dobre. 

Majsterka, prosím, 

môžete zostať  

s nami na tejto planéte 

na dlhý, dlhý čas 

a byť zdravá a 

príliš netrpieť? 

Ako Ježiš, napríklad; 

Ježiš zostal 120 rokov, 

napríklad. 

Môžem zostať  

aj dlhšie, 

ale musíme vidieť. 

Musíme vidieť 

aké je nariadenie Neba 
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a ako sa svet 

zlepšuje, áno? 

Áno, Majsterka. 

Títo dvaja rozhodnú. 

Áno, Majsterka. 

Zlepšovanie sveta 

a nariadenie Neba 

idú ruka v ruke. 

Ak sa svet zlepšuje, 

aj  moja práca je ľahšia 

a mohla by som byť 

zdravšia alebo čokoľvek – 

menej utrpenia – ale musím 

sa tiež vyvážiť. 

Musím sa skúsiť vyvážiť; 

Musím sa tiež trochu 

vyčistiť, 

ako ten smetiar. 

Áno, Majsterka. 

Miluje svoju prácu, 

ten smetiar, 

ale musí sa vyčistiť, 

niekedy si musí oddýchnuť, 

(Áno, Majsterka.) 

aby mohol pokračovať. 

Áno, 

takže môže pokračovať. 

Ďakujem, Majsterka. 

Nie je začo. 

Dobrý deň, Majsterka. 

Dobrý deň. 

Chcem vám Majsterka  

povedať niečo 

o Sýrčanoch. Máme nových 

sýrskych zasvätených, 

ale oni boli  

s iným Majstrom, 

a mali niečo ako víziu 

a Majster, 

ich Majster, ich žiadal, aby 

nasledovali vás. 

Je to asi viac ako 50 ľudí, 

viac ako 50. 

Áno, pracujeme spolu 

s tamtým Majstrom, áno. 

Dobre, ďakujem, Majsterka. 

Nie je zač. 

Je to na nich, 

vidíte? 

Áno, ich Majster 

im môže povedať, ale 

rozhodnutie je na nich. 

Ďakujem, Majsterka. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Gratulujem! 

Ahoj, Majsterka. (Ahoj.) Sme 

tak šťastní, že vás počujeme. 

(Ďakujem.) 

Majsterka, v minulosti 

ste žili  

ako podnikateľ, králi, 

kráľovné a tak ďalej. 

Ako ste ostatným  

pomáhali duchovne 

v týchto profesiách? 

Robím, čokoľvek môžem. 

Akákoľvek pozícia, 

vždy môžeme pomôcť 

ľuďom rôznymi spôsobmi, 

v súlade s vyšším plánom. 

Nie je to vždy jednoduché 

ale je to uskutočniteľné. 

Nie je vždy nutné 

vedieť viac 

o minulých životoch, 

keď už máme dosť roboty 

v tomto živote, 

áno? (Áno, Majsterka.) 

Lebo keď budem pokračovať 

hovorením o minulom živote, 

môžeme napísať veľa kníh. 

(Áno.) Nemáme čas, 

áno? (Áno.) 
 


