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Haló? 

Zdravíme, Mistryně! 

Ahoj! 

Zdravím, lidi! 

Ahoj, Mistryně!  

Ano. 

Je tak milé Vás slyšet. 

Nadšení lidé. 

Všichni jste v pořádku? 

Ano, Mistryně!  

Co máme dnes na programu?  

Nejlaskavější  

a nejkrásnější Mistryně, 

je nám velkou ctí, 

že jste nás poctila svoji   

přízní na této konferenci. 

Děkujeme Vám mnohokrát, 

že jste si vyhradila čas 

ve svém rušném programu, 

abyste byla s námi. 

Každý okamžik s Vámi  

je vzácný 

a speciální čas, kterého si 

ve svých srdcích vážíme. 

Dnes máme  

nějaké otázky 

týkající se praktikování 

meditace, svatých věcí  

a dalších duchovních témat. 

Byli bychom velmi vděčni, 

kdybyste je pomohla 

objasnit vaší  

osvícenou moudrostí. 

Jistě. Jistě. 

Udělám, co budu moci. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Dobrá, vím, 

že se mě na něco  

chcete zeptat, protože 

minule 

jste se mě ptali, 

jak znásobit 

vaší duchovní praxi 

a to všechno. 

Řekla jsem: „Dobrá, 

podívejme se, co mohu  

udělat.“ Dobrá, dnes vám  

řeknu největší tajemství 

všech tajemství. Ano? 

Ano, protože 

vy, lidi jste dobří, 

proto. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Dobrá. 

První otázka je: 

Proč  

potřebujeme meditovat? 

Proč? 

Neměli bychom meditovat? 

Dobrá, zeptám se vás: 

Mohli byste teď žít  

bez meditace? 

Ne, Mistryně! 

Ano nebo ne? Ne? 

Ne, Mistryně! 

Ne, vidíte? 

To už je teď  

naprosto zřejmé. 

Když jednou poznáme 

to potěšení, blažený pocit, 

uvolnění 

a povznesení přes meditaci  

na Světlo a Zvuk, 

nemůžeme skutečně 

fungovat bez toho.  

Ano. Tak to tedy je. 

Čím víc meditujeme, 

tím víc víme, 

prostřednictvím meditace, 

znalosti  

Nebe a všechny  

další nádherné   

tajné znalosti,  

které jsou nám odkryty 

přes meditaci na Světlo  

a Zvuk – 

čím víc  

o tom víme,  

tím víc  

chceme meditovat. 
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Ano, musíme, vidíte? 

Musíme, stejně,  

i bez toho všeho, 

i kdybychom neměli všechnu  

tuto znalost Nebe. 

Musíme se naší  

meditací nabíjet, 

vyšší vibrací  

Světla a Zvuku, 

protože  

Světlo a Zvuk je Bůh 

a my jsme částí Boha: 

my jsme Bůh. 

Bez Světla a Zvuku 

jsme skoro jako 

bychom nebyli Bůh, 

nejsme nikdo 

a budeme velmi, velmi  

trpět různými způsoby 

a budeme se více, více 

slepě dusit  

v této negativní atmosféře. 

Proto tato síla požehnání  

je to, co tolik potřebujeme 

pro naši duši, 

jako potřebujeme 

vzduch k dýchání. 

Chudáci lidi, 

kteří nevědí jak  

meditovat  

na Světlo a Zvuk. 

Dobrá, proto. Ano? 

Je tisíce dalších důvodů, 

ale ty směřují k tomu,  

že ji potřebujeme. 

Potřebujeme ji jako 

potřebujeme vzduch  

k dýchání. Ano? Ano. 

Víc! 

Víc než potřebujeme vzduch 

k dýchání. (Ano.) 

Protože kdybychom neměli 

vzduch k dýchání, dobrá, 

zemřeli bychom jen fyzicky, 

ale jak víte,  

mnoho lidí 

blízkých smrti mají  

zkušenost, když se  

vrátí zpět, řeknou vám,  

že stejně máme další těla. 

Ale bez  

meditace na Světlo a Zvuk 

umíráme, jsme mrtví,   

zatímco ještě žijeme. 

Proto nám Ježíš říkal: 

„Nechte mrtvé  

ať pohřbívají mrtvé!“ Vidíte? 

I živí lidé chodí 

na hřbitov 

pochovávat mrtvé, 

Ježíš by jim také řekl, 

že jsou také mrtví; 

protože bez  

Světla a Zvuku 

jsme nula. 

Bez toho, abyste 

se spojili se Sebou, 

bez spojení s  

velkým Bohem, 

nejsme ničím. 

Jsme jen jako mršiny 

chodící jako roboti. 

Dobrá, lásko. 

Nenechávejte mě tady 

přeříkávat celou Bibli 

a buddhistickou Sútru 

a Korán a sikhský 

Guru Granth Sahib 

a co všechno, ano? Dobrá. 

Ano, Mistryně. 

Díváte se na seznam, 

který jsem měla připravit 

pro ostatní lidi, 

ale taky pro vás. 

Podíváte se na seznam 

a pak budete vědět, jak  

důležitá je, 

meditační praxe. 

Je nějaký rozdíl v tom,   

když meditujeme  
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v nějakou určitou dobu dne, 

například, ráno 

nebo večer? 

Ano, je. 

Kdy meditujeme, 

dělá rozdíl. 

Ale samozřejmě, jelikož 

je každý jiný, 

každý medituje  

v jinou dobu, protože 

mají práci atd. 

Vy to víte, že? 

Ano, Mistryně. 

Pracují  

v různou dobu 

a proto většina Mistrů, 

včetně mne, lidem  

radí, aby meditovali 

před tím, než jdou do práce –   

myslím brzy ráno – 

a po práci, abyste se  

nabili, alespoň před tím,  

než jdete do postele. Ano. 

Byl byste ale 

překvapen, jaká doba 

je na meditaci nejlepší. 

Uhodnete to? 

Brzy ráno. 

Brzy ráno? 

Ano. 

Všichni ostatní, 

chytré hlavy tam dole? 

Brzy ráno, Mistryně? 

Brzy ráno? 

Oba myslíte, 

„brzy ráno“? 

Och, jděte,  

jste zdvořilý k dámě, 

tak to je. Dobrá. 

Říkala jsem vám,  

že ženy jsou chytré 

a velmi speciální 

ve vytváření lidských bytostí,   

ale pokaždé ji poslouchat  

nemusíte. 

Dobrá, poslouchejte  

tu ženu tady, ano? 

Poslouchejte. 

Ano, Mistryně. 

Promiňte,   

další ženy tady. 

Dobrá. Podívejte se. 

Překvapení, překvapení! 

Nejlepší doba pro meditaci je 

od 10 ráno do 3 odpoledne. 

Vidíte ale, že je to  

bohužel doba,  

kdy všichni  

dřou na živobytí. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Druhá nejlepší je  

od 9 ráno do 10 ráno. 

Víte,  

je to stále čas na orbu.  

Ano, Mistryně. 

Čas dřiny, ano. 

A,  

podívám se. 

Dobrá, další  

nejlepší čas 

pro vás je 

od 5 do 6 ráno. Dobrá. 

Dobrá. Nechte mě to projít. 

Někdy si to zapisuji  

ve tmě, ale nemám  

řád, 

ale ta věc je nejlepší  

pro všechny, 

aby získali největší prospěch 

a nejvíc bodů, 

duchovních bodů  

na bankovní účet 

je horních 10: 

to je 10 ráno až 3 odpoledne. 

V tom čase  

bych například já 

na dobrém místě  

vydělala možná  

60 milionů za hodinu. 
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Dobrá. 

Jen kdybych měla to štěstí 

sedět na tom místě, 

hezkém místě… dobrém, 

tichém a dobrém místě, 

podpůrném místě 

a v tom čase. 

Vidíte, tedy, to je  

způsob, jak pracuje  

tento svět. 

Proto jsem vám říkala,  

že je mi lidí  

velice líto,  

protože nejlepší čas  

svého života,  

nejlepší čas jejich dne, 

od 10 do 3; 

to je čas  

jejich největší dřiny. 

Ano, Mistryně. 

A víte, v kterém čase 

získáte nejméně? 

Kdy, Mistryně? 

Znovu překvapení! 

Protože většina lidí si myslí, 

že meditovat přes noc je  

dobré, samozřejmě, pokud  

meditujete celou noc, ano? 

Už jsem vám to ale říkala. 

Nejméně bodů získáte 

od 11 do 12 v půlnoci.  

Vidíte? To je půlnoc. 

Ta je nejnižší z nízkých, 

ano? Ano. 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám. 

Dobrá, mohu vám  

dát seznam, jestli chcete. 

Chcete celý seznam  

24 hodin? 

Ano, Mistryně! 

Och, dobrá. Dobrá. 

Nebude to ale podle 

abecedního seznamu. 

Dobrá, budu to prostě číst 

jak to mám, ano? Ano. 

Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 

Dobrá. Nejlepší: 

10 ráno až 3 odpoledne, 

to už víte.  

Druhé nejlepší je 9 - 10 ráno.  

U zbytku je to takto: 

od 8 do 9 ráno je to dobré, 

to není špatné, 

8 až 9 ráno. 

Rozumíte tomu? 

Ano, Mistryně. 

To je ještě ráno. 

To je ještě ráno, 

víte, co myslím? 

A také 7 až 8 ráno,  

to je taky dobré. 

Není to nejlepší, 

ale ještě tam je hodně 

duchovního prospěchu. 

Když já, například sedím  

od 10 ráno do 3 odpoledne, 

získám asi 60 milionů 

za hodinu. 

Když sedím od… 

Dobrá, mluvím o sobě,  

ano? 

Je to snazší,  

protože to jsou věci, které  

jsem si napsala pro sebe, 

takže to můžete porovnat se   

sebou nebo s někým jiným – 

je to jedno – 

toto jsem si ale napsala pro  

sebe, pak budete mít trochu  

pojem o tom, která doba 

má jaký prospěch, ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Kdybych našla to nejlepší  

místo na světě 

a meditovala tam 

od 10 do 3 odpoledne,  

získala bych  

za tu dobu, 
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za celou tu dobu, od 10 do 3,  

za těch pět hodin 

bych získala 

60 milionů za hodinu, 

za každou hodinu. Chápete? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. Dobrá. 

A kdybych seděla předtím, 

asi od 9 ráno –  

jdu z nejvyšší k nejnižší – 

od 9 ráno do 10 ráno 

a na nejlepším místě, 

nikdo by mě nevyrušoval atd. 

a šla bych do Samádhi atd., 

pak bych mohla získat 

40 milionů za hodinu. Ano? 

Mezi 9 a 10.  

Teď, mezi 8 a 9 ráno 

bych získala asi 

30 milionů za hodinu. 

Mezi 7 a 8 ráno, bych 

získala 25 milionů za hodinu. 

Vidíte, jak to jde dolů? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Teď od 6 do 7 ráno  

získám 20 milionů za hodinu. 

Od 5 do 6 ráno 

získám 18 milionů za hodinu. 

To je ještě dobré. 

A pak od 4 do 5 ráno 

získám 

10 milionů za hodinu. 

Dobrá, jak se to blíží  

ke dni, unavuje se to 

trochu. 

Teď od 3 do 4 ráno 

dostanu 9 milionů za hodinu. 

Od 2 do 3 ráno získám  

8 milionů za hodinu. 

Od 1 do 2 ráno získám 

kolem 7 milionů za hodinu. 

Teď od 12 do 1 ráno,  

to je o půlnoci… 

Od 12 v půlnoci do 1 ráno 

získám asi 

6 milionů bodů za hodinu. 

To ale není nejhorší. 

Teď přijde to nejhorší: 

od 11 do 12 o půlnoci 

získám asi 

5 milionů za hodinu. 

Vidíte, 

to je nejhorší. Ano. 

Když je to blízko  

k půlnoci  

a jedné hodině po půlnoci, 

je to nejhorší. 

Od jedenácti do 12 o půlnoci 

je to nejhorší, ano? 

To je nejhorší. 

A teď, 

od 10 do 11 večer 

získám 

7 milionů za hodinu. 

Od 9 do 10 večer získám  

8 milionů za hodinu. 

Liší se to,  

takto nahoru a dolů. 

Od 8 do 9 večer získám  

9 milionů za hodinu. 

Takže od 8 do 10 večer 

je to středně málo. 

A teď 

pojďme trochu níž: 

od 7 do 8 večer získám 

7 milion bodů za hodinu. 

Od 6 do 7 večer 

získám 6 milionů za hodinu. 

Od 5 do 6 večer získám také 

6 milionů za hodinu. 

Teď od 4 do 5 odpoledne  

získám 10 milionů za hodinu. 

Od 3 do 4 odpoledne získám 

15,3 milionů za hodinu. 

Takže můžete vidět, hodiny  

od 10 ráno do 3 odpoledne  

se zdají být vrcholem. Ano? 

Ano, Mistryně. 

Děkujme Vám, Mistryně. 
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Od 10 ráno do 3 odpoledne – 

to je nejlepší doba  

na meditaci. 
 


