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Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Šťastný Nový rok, Mistryně. 
Otázka zní: 
Jak si mají upamatovat Boha 
24 hodin sedm dní v týdnu 
lidi, kteří jsou zaneprázdněni 
rodinnými povinnostmi 
a zajišťováním obživy? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. 
Bylo by štěstí, kdybyste 
si upamatovali Boha 7/11! 
Ne 24/7. 
Pokud máte rodinu 
a závazky a zodpovědnost 
světového rázu 
a náklonnost k fyzické 
lásce a spojení, pak 
by to nebylo tak snadné, 
ale není to nemožné. 
Není to nemožné. Ano? 
Je dobré upamatovat si Boha, 
kdykoli máte volno, 
kdykoli můžete 
a Bůh to bude chápat. 
Nebe chápe 
naše problémy. 
Ze strany Nebe ani 
Boha neexistuje 
požadavek žádného druhu, 
že si musíme upamatovávat 
Boha 24/7. 
Budeme si ho ale 
upamatovávat, kdykoli 
můžeme, jak hodně můžeme, 
protože v podmínkách 
tohoto světa můžeme dělat 
jen to nejlepší, co můžeme. 
Ano, Mistryně. 
Pokud si ale upamatujete Boha 
jen tu a tam, 
například dvakrát denně, 
jak jsem vám doporučila, 
meditovat dvakrát denně, 
rezervujete si 10 % času, 
který máme pro celý den, 
abyste si upamatovali Boha, 
pak to musíme dělat 
intenzivně, abychom 

nahradili ztracený čas. 
Pak to bude v pořádku. 
Kdykoli je to možné, 
dokonce i na pět minut, 
dvě minuty. 
Většina náboženství 
doporučuje modlit se 
dvakrát, třikrát nebo pětkrát 
denně nebo dokonce více, 
a dokonce pravidelně, 
být v ústraní, 
abychom posílili naši lásku 
a rozpomněli si na Boha 
a abychom obnovili naši 
duchovní sílu. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Druhá otázka zní: 
Zdá se, že když 
máme velmi 
pohodlný život, 
zapomínáme na Boha. 
Jak můžeme mít Boha 
po boku stále? 
Děkuji, Mistryně. 
Ano, každý 
je jiný, víte? Ano. 
To je důvod, proč lidé 
přichází na tento svět 
praktikovat, aby zlepšili 
svoji duchovní úroveň, 
protože tady máte špatné i 
dobré. Nejste vždy 
spokojeni, kvůli fyzickým 
podmínkám tady. 
Je ale dokonce možné 
upamatovat si Boha 
24 hodin denně, když 
dosáhnete určité síly 
v duchovní praxi, 
můžete to udělat, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, má lásko. 
Snažte se co nejlépe, ano? 
Snažte se, jak můžete. 
Kdykoli můžete, 
vzpomeňte si na Boha 
a pak bude Bůh vědět, 
že se snažíte. Ano, lásko? 

Ano, Mistryně. 
Mám dojem, 
podle toho, 
jak se ptáte, 
že skutečně 
velmi toužíte po Bohu, 
intenzivně alespoň 
v některých momentech 
vašeho života a jsem si jistá, 
že Bůh je velmi dojat 
a zná vaši lásku. 
Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Vás všech. 
Zdravím, Mistryně. 
Ahoj, maďarská princezno. 
Je milé Vás vidět, Mistryně. 
Ostříhala jste si vlasy? 
Ano. 
Proč? 
Jen pro změnu. 
Jen pro změnu? 
Dobrá, dobrá. 
Nevadí, 
vypadáte dobře tak i tak. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mně se ale líbily vaše dlouhé 
vlasy, velmi bohaté. 
Myslím, že si je 
nechám velmi brzy narůst. 
Jistě. Narostou velmi rychle. 
Mistryně, v každodenním 
životě máme mnoho 
výzev a záležitostí 
a ze zvyku používáme 
zlobu, nenávist, ego, boj 
a sobectví, abychom 
tyto problémy vyřešili, 
a moje otázka zní, 
Mistryně, jak moc 
nás tyto činy vzdalují 
od Boha? 
A co můžeme dělat, 
abychom překonali 
tyto negativní vlastnosti, 
abychom byli blíž Bohu? 
Jak moc? 
Mluvili jsme o tom 
už dávno 
na jedné z našich konferencí. 
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Pokud si nevzpomínáte, 
podívejte se na to znovu, 
ano? Ano. 
Můžu vám ale říct, 
že to jsou vlastnosti, 
kterými trpí všichni lidé, 
protože jsme si něco 
nasbírali dříve, 
než jsme sešli sem dolů, 
nebo bývalé 
špatné spojení 
s některými jedinci, 
které nás 
rozčílí, zneklidní, 
když znovu vidíme toho 
člověka nebo situaci. 
Jediné, co tedy můžeme 
dělat, snažit se ovládat, ano? 
Kajte se, když si myslíte, 
že jste se mýlili. 
Pokud si nemyslíte, 
že se mýlíte, 
alespoň se snažte ovládat, 
pokud si myslíte, že vás to 
vzdaluje od Boha. Ano? 
Alespoň když 
tyto vlastnosti poznáte, 
pak toto nežádoucí chování 
můžete a budete mít 
postupně pod kontrolou. 
Budete je ovládat 
a pak budou lepší, 
lepší a nahradí  
je nějaké 
lepší zvyky. Ano? 
Ano. 
Děkuji, Mistryně. 
Mistryně, řekla jste, 
že je to možná naše 
špatná karma (odplata) 
s jinými lidmi 
a že když je vidíme, 
znechutí nás. 
Co máme dělat, 
když se dostaneme 
do takové situace? 
Někdy, 
když vidíte, že se dostanete 
do takové situace jen 
s určitými lidmi, 

snažte se jim možná, 
jak můžete, vyhnout 
nebo situaci, 
jak jen můžete. 
Pokud nemůžete, vydržte to 
a snažte se ovládat svůj hněv, 
ano? 
Ano. Děkuji, Mistryně. 
Kdykoli vidíte, 
že váš problém vzplane, 
pak si možná dejte 
něco studeného k pití 
nebo se projděte 
a pak se vraťte, 
zacvičte si 
a pak začněte všechno znovu. 
Nebo opakujte modlitby 
nebo fráze, které vás zklidní 
a pak znovu zvládněte 
tu situaci, 
když se vrátíte. 
To je jen stejná situace. 
Někteří lidé nechtějí 
přispívat 
k vaší dobré náladě. 
A čím naštvanější 
na ně jste, 
tím větší potíže 
vám dělají. 
Já taky nikdy nerozumím 
tomu proč, kromě toho, že je 
to špatné karmické spojení. 
Tak neblahé. 
Chce to hodně trpělivosti, 
být odhodlaní 
dosáhnout našeho cíle, 
překročit všechny tyto 
překážky a potíže, 
které jsou kolem nás, 
když pracujeme 
s mnoha lidmi. Ano? 
Aha. Děkuji Vám, Mistryně. 
Trpělivost. Vytrvalost. 
Děkuji Vám. 
Klid. 
Myslete na vyšší cíl a 
zapomeňte na malé 
problémy. Ano, lásko? 
Děkuji Vám 
za radu. 

Ano, Mistryně. 
Protože, víte, 
někdy mám taky 
pocit, že není snadné 
pracovat v tomto světě 
s nikým 
nebo že není snadné řešit 
mnohé situace. 
Ale kvůli světu, 
kvůli lásce k míru 
a k Bohu, pokračuji. 
Udělejte tedy totéž. 
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Děkuji Vám. (Není zač.) 
Mám další otázku: 
Jak daleko nás odvádí 
jedení masa od Boha? 
Hodně daleko, hodně daleko. 
Příliš daleko. 
Pojídáme sami sebe 
kousek po kousku, až 
budeme v duchovní evoluci 
menší a menší, 
a pak můžeme 
klesnout hodně dolů, 
vrátit se níž 
na evoluční stupnici. 
A když opustíme tělo, 
zjistíme 
všechny ty chyby: 
že jedení jiných bytostí je 
jako bychom jedli sami sebe. 
Proto se vrátíme 
do fyzického světa 
znovu a znovu a znovu, 
abychom napravili 
minulá nepochopení. 
Budeme ale opět 
přemoženi 
novými situacemi 
a tlakem tohoto světa 
a pak znovu 
selžeme atd., atd., 
a pokaždé, když selžeme, 
překážky budou dokonce 
větší než posledně. 
Maso je ne, ne, 
naprosto pro všechny, 
i pro nepraktikující. 
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Vy to víte velmi dobře, 
že to nepřináší 
ani fyzické bohatství, 
natož 
duchovní růst. 
Nemluvě o tom, 
být blíže Bohu. 
Jak můžeme být 
blízko Bohu, když zabíjíme 
část stvoření Boha? 
Jak můžeme být 
blízko Bohu, 
když od sebe 
po částech odsekáváme 
lásku od Boha? 
Ano? Takže maso je ne, ne. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Mám otázku. 
Zdravím. 
Je pravda, 
že pokud se modlíme 
s největší upřímností a 
oddaností za misi Mistryně 
a za její zdraví, 
že můžeme být blízko Bohu 
během sekundy? 
Ano. 
Jen v té sekundě! Ano. 
Proto pokračujte s dalšími 
mnoha sekundami. 
Pak to bude trvat napořád. 
Dobrá.  Mnoho sekund. 
Ano. 
Mám další otázku, 
Mistryně: 
Je nějaká specifická modlitba 
nebo podoba modlitby, která 
nás může dostat blíž k Bohu? 
Nebo snad stačí jen 
upřímnost a oddanost, aby 
nás dostala blízko k Bohu?   
Vím, že na něco podobného 
jsme se už ptali dříve. 
Nevadí, nevadí. 
Musím vám odpovídat, 
dokud nebudete spokojeni. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Je to tak: modlení s největší 

upřímností pomáhá. 
Pomůže to jednotlivcům 
nebo malým skupinám, ale 
ne celému světu, ano? 
Například, 
kdyby byli vaši přátele nebo  
členové rodiny nemocní 
a vy byste se modlil 
ze všech vašich sil, abyste  
pomohl té osobě se uzdravit, 
zmenšit její bolest. 
Nebo kdyby měla skupina 
vašich přátel potíže, možná 
kdyby mnoho lidí sedělo 
pospolu a modlili se, 
tito lidé by se dostali 
z nebezpečí atd. nebo by se 
zmenšilo jejich nebezpečí, 
například. Pak to funguje. 
Nefunguje to ale 
na celý svět. 
Je mi líto, ano? 
Existuje nějaká specifická 
modlitba nebo její forma. 
Ne, ne. 
Jen musíte být 
ve svých modlitbách 
upřímní a konkrétní. 
Například: 
„Chci, aby se mému příteli, 
panu Johnovi udělalo dobře.“ 
A někdy 
to bude dobré – 
vaše modlitba bude mít 
téměř okamžitý efekt – 
pokud dáte 
své duchovní body 
tomuto specifickému přání. 
(Aha.) Dokonce 
i vašim psům a kočkám, 
jsou-li nemocní 
a vy chcete, 
aby jim bylo lépe, 
musíte dát asi 
dva nebo několik milionů 
duchovních bodů. 
Modlitby samotné 
vždy nefungují. 
Záleží na tom, 
jak vážná je situace. Ano? 

Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, má lásko. 
Ano, 
není to vždy levné. 
Nic není v tomto světě 
zadarmo, dítě. 
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