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Zdravím, Mistryně. 
Ano, zdravím. 
Mistryně, 
vždy jste nás učila, 
že my sami se soudíme,  
že nás nesoudí Bůh, 
 (Ano.) 
a je to pravda,  
protože někdy,  
když máme pocit 
nebo uděláme něco 
proti našemu svědomí, 
máme pocit viny, i když 
nám někdo odpustil. 
A v té době  
nám ta vina dává pocit, 
že jsme daleko od Boha. 
Vy nám taky radíte,  
abychom si odpustili, 
ale někdy  
je to těžké, 
to, co jsme udělali špatně  
nám zůstává v mysli. 
Je něco konkrétního, 
o co byste se s námi chtěla 
podělit, abyste nám pomohla 
překonat tyto myšlenky 
a udržet si v mysli Boha? 
A jak si máme  
stále upamatovávat Boha 
a konat dobro, 
abychom hlavně  
nekonali 
proti našemu svědomí?   
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ptáte se  
za měsíc! 
Znovu a znovu se ptáte  
hodně za sebe,  
což je dobré, 
je dobré 
pozorovat sebe 
místo druhých. 
Dobrá, ale jděte pomalu,  
jinak brzy zemřete, ano? 
Taky máme  
lidská těla 
a lidskou mysl, 
proto, prosím, buďte 
na sebe vlídní, ano? 

To co děláte 
je již fenomenální.  
Podívejte se na to: 
nikdo z nás tady, 
včetně mne, není  
profesionální novinář, 
a děláme  
velmi dobrou práci. 
Děláte  
vynikající práci. 
Já jsem stále s vámi, 
to víte, že? 
(Ano, Mistryně.) 
Každý den jsem s vámi, 
různými způsoby, 
vy to víte. 
Přes korespondenci,  
přes vzkazy,  
cokoli, ano? 
Každý den jsem s vámi. 
U mnoha programů 
jsem taky s vámi, 
pomáhám, tvořím,  
opravuji nebo zlepšuji. 
Nejste sami. 
Pracujete ale velmi, 
velmi tvrdě 
a proto taky  
někdy máte pocit  
sklíčenosti  
a mysl se vzpouzí, 
ano? Ano. 
To je ale v pořádku. Je to  
OK. Jen se tam držte. 
Jen se tam držte, ano? 
Vedete si dobře, 
vedete si dobře. 
Pokud si myslíte, že jste 
udělali něco hodně špatného,  
jen se kajte 
a nedělejte to znovu 
a čas to vyléčí, ano? 
Čas to vyléčí. 
Není to vždy vaše chyba, 
ano? 
Někdy vás 
táhne karma, 
je to někdy špatná  
kolektivní karma (odplata) 
celé planety. 

Ano? 
Dobrá, Mistryně. Děkuji.  
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Ano. 
Takže vy na mě 
na Nový rok sypete 
všechny tyto emoce. 
Můj Bože! Nemějte obavy. 
Vedete si dobře, 
ano? 
Jste tak dobří, nemůžete 
udělat nic špatného. 
Věc se má tak, my jsme  
dobří lidé, ano? 
Vy jste dobří lidé, 
takže kdykoli se  
objeví něco malého,  
co si myslíte, že je špatné, 
pak cítíte  
na svém svědomí 
velmi těžkou zátěž. 
Ale ve srovnání  
s mnoha jinými, 
jste perfektní, ano? 
Každý malý flíček špíny 
je na bílém oblečení vidět, 
kdyby bylo ale černé, 
nikdo by ho neviděl, ano? 
A neviděli byste ho   
ani vy. 
Buďte tedy na sebe vlídní. 
Vedete si dobře. 
Jste vegany, 
meditujete, 
snažíte se, jak nejlépe můžete 
pracovat dnem i nocí, 
abyste pomohli pozvednout 
vědomí  
planety, 
pomohli mojí práci, 
pomohli mojí misi, 
snažíte se zachránit svět. 
Jste velmi 
dobrým příkladem, ano? 
Prosím,   
buďte na sebe vlídní. 
A i kdybyste  
nebyli perfektní,  
jak byste chtěli, 
stejně vás miluji, ano? 
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Bůh vás miluje, (Dobrá.) 
všechna zvířata vás milují 
a svět vás miluje. 
Ano? Dobrá?  
Děkuji Vám. 
Miluji Vás, Mistryně. 
Vedete si skvěle. 
Zdravím, Mistryně. 
Děkuji za vaši lásku  
a požehnání. 
Mistryně,  
když jsme blízko Mistryně  
nebo nějakého čestného  
člověka, vysokých ctností, 
máme sklon se trochu bát. 
Je to proto, že podvědomě 
nebo vědomě 
děláme věci,  
které nejsou podle našeho  
srdce správné? 
Proto máme strach? 
A jak máme překonat  
ten pocit strachu 
a být k sobě pravdiví? 
Jak máme vždy jednat  
podle našeho srdce  
opravdově a upřímně, 
abychom 
neklamali sami sebe? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Nemáte vůbec zač,  
protože nevím,   
jak na tu otázku   
odpovědět. 
Já jsem skutečně neměla 
tuto zkušenost, nikdy, 
a potkala jsem mnoho 
takzvaných ctnostných mistrů 
a ve společnosti  
na vysokém postavení. 
Neznám ten pocit, 
tak vám nemohu pomoci. 
Tuto otázku nikdy 
nemohu zodpovědět. 
Nemohu vás podvádět. 
Skutečně nevím. 
Nevím, proč máte 
ten pocit. 
Proto se, prosím, 
uklidněte. 

To je vše, co vám mohu říct, 
ano? 
Uklidněte se a vězte,   
že jste hodnotný  
v očích Boha, 
vězte, že možná  
nějaké nedostatky, 
které si myslíte, že máte, 
možná máte proto, 
že jste musel zaplatit takovou  
cenu, abyste mohl sem dolů, 
jak jsem vám již  
vysvětlovala, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
A každý ctnostný člověk  
by vás miloval. 
Bůh vás miluje, 
bez ohledu na cokoli. 
Proto jen odsuňte strach 
a dělejte, co chcete 
a navštivte, koho chcete,  
přirozeně. 
Jen buďte přirozená, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně! 
Zdravím, dítě. 
Šťastný Nový rok, Mistryně. 
Šťastný Nový rok! 
Mistryně, 
dříve jste vysvětlovala 
o pomalých vibracích 
a rychlých vibracích 
a že se Buddhové  
pohybují jen  
v rychlejších vibracích, proto 
jsou všudypřítomní. 
Pokud jsme my pomalí 
v našich myšlenkách  
a našich činech, 
znamená to, 
že jsme stále  
na nízké úrovni, Mistryně? 
A pokud ano, jak  
se můžeme zrychlit, 
abychom mohli… 
Jak můžete poznat,  
zda jste  
v nižších vibracích? 
Co tím myslíte? 
Ne, myslím, když  

děláme něco pomalu, 
že naše činy jsou pomalé  
a naše myšlení je pomalé.  
Znamená to,  
že jsme stále  
na nízké úrovni 
a naše vibrace  
nejsou tak vysoké, jako…?  
Možná jste unaven, 
to si myslím, 
víte, v té době. 
Možná jste 
dost nespal, 
proto jste pomalý. Ano? 
Nebo  
jste obvykle pomalý. 
Když děláte věci rychle, 
neznamená to vždy,  
že máte rychlé vibrace. 
Ano? Jsou to jen rychlé  
reakce, díky tréninku   
nebo kvůli zvyku 
nebo kvůli nedostatku času 
a že jste zvyklý  
pracovat 
ve velmi krátkých periodách 
a proto vždy  
pracujete rychle, 
ano? Dobrá. 
Pracovat rychle 
a mít rychlé vibrace, 
jsou dvě rozdílné věci. 
Neobviňujte se  
moc stále. 
Snažte se být příště rychlejší. 
Dejte si kafe nebo něco 
nebo se nejdřív lépe vyspěte. 
Zdá se, jako byste 
nás moc rozmazlila. 
Mám pocit, že toho  
vyprodukujeme jen trochu, 
a vy nás objímáte, 
abychom se cítili, jako  
že jsme toho udělali hodně, 
a já mám skutečně pocit, 
že nejsem… skutečně 
si to nezasloužím. 
Och, skutečně? 
Pak tomu věnujte větší  
pozornost. (Ano.) 
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Studujte to, čemu chcete   
rozumět. (Ano.) 
Věnujte své práci  
více pozornosti. 
Ano. 
Moje druhá otázka tedy zní: 
Někdy nám trvá  
delší dobu, než pochopíme 
význam vzkazu  
Mistryně pro nás,  
který nám pomáhá růst. 
Jak si ho tedy máme  
uvědomit rychleji, 
abychom mohli být jedno 
s Bohem rychleji? 
To mysl 
vstřebává věci, 
ne vždy tak,  
jak bychom chtěli, ano? 
Vyloží si to jinak, 
než to bylo opravdu míněno. 
Co si myslíte? 
Proto ve světě  
vždy nerozumí  
Bibli, i když je  
tak prostá, 
jasná, jako můj nos  
tady, na televizi. 
Je to jen tak,  
že je někdy  
pro mysl velmi obtížné 
rozumět něčemu, 
co je nové 
nebo nově objektivní, ano? 
Ve škole vás nikdo  
neučí tak, jako vás  
učím já, vidíte? 
Vaši rodiče,  
v rodině, 
nikdo vás neučil tak,  
jako já, 
proto jsou tyto věci nové – 
nové pro váš mozek, 
nové pro vaši mysl. 
Proto to někdy 
trvá trochu déle, než  
se to vstřebá a porozumíte. 
Jen se snažte porozumět, 
jak jen můžete. 
Taky proto, že jste  

zaneprázdněn prací v práci,  
právě teď  
v Supreme Master  
Television, proto  
nemáte dost času  
přemýšlet 
nad hlubším smyslem  
nebo dokonce si pamatovat, 
co jsem řekla, ano? 
Proto je to v pořádku. 
Je to v pořádku. 
Já si někdy postěžuju, 
kvůli času, protože  
máme s prací zpoždění, 
ale nebojte se, miluji vás. 
Stále vám odpouštím. 
Vy už děláte,  
co můžete 
a cokoli uděláte,  
je perfektní, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Říkala jsem vám lidi, 
nikdo z nás není profesionál 
naprosto v ničem, 
ani kameramani.  
Cvičíme se, 
trénujeme se navzájem, 
abychom byli  
schopni dělat, co děláme, 
a vedeme si už dobře. 
Máme velké štěstí. 
Mohlo by to být horší,  
co myslíte? 
Děkujeme Vám,  
za vaši trpělivost, Mistryně. 
Mnohokrát děkujeme. 
Ano, nejsme horší, 
než kdokoli jiný. 
Jsme v pořádku, je to dobré.  
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Jen možná já 
nejsem trpělivá. 
Nejsem trpělivá, 
protože svět… 
Jste, Mistryně, máte 
s námi velkou trpělivost. 
Ne, myslím,  
že svět je v nebezpečí 
a tlačí nás čas, 
proto možná někdy 

neprojevuji 
dost trpělivosti, 
kvůli tomu. 
To ale není vaše chyba. 
Může za to situace, 
ve které se nacházíme. 
Může za to období, 
ve kterém se svět  
nachází, ano? 
Ano. (Ano, Mistryně.) 
Jinak byste tam  
ani nemuseli pracovat 
a netlačil by  
vás čas 
a takové věci, ano? 
Já si toho, ale velmi vážím.  
Myslím si, 
že nám to hodně pomáhá 
v duchovním směru, 
víte, že jsme 
schopni tady pracovat, 
jsme schopni přispívat 
práci Boha a…  
Ano. (Ano, takže…) Pomáhá. 
(Z pozitivní stránky…) 
Říkala jsem vám už  
kolik získáváte, ano? 
(Ano.) Dobrá. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, má lásko. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
V Buddhistických Sútrach 
jsme slyšeli,  
že pokud někdo  
jen podnítí 
nebo podpoří někoho, 
aby se odříkal, pak 
získá nezměrné  
množství zásluh, 
a pokud budeme překážkou 
na cestě osobě, která se snaží 
duchovně praktikovat, 
vytvoříme si hodně  
špatné karmy (odplaty). 
(To je pravda.) 
Proto, Mistryně, jak se  
mají ženy ujistit, 
že neflirtují 
nebo nesvádějí, 
abychom nebyli překážkou 
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opačnému pohlaví 
a mohli bychom být 
víc zaměřeni na Boha? 
Jak se máme zbavit  
našeho zvyku, snažení se 
přitahovat pozornost 
ostatních, a vyvíjet si  
vlastní vnitřní krásu, 
abychom byli víc perfektní 
a čistí jako vy, Mistryně? 
Jako já? 
(Ano, Mistryně.) 
Nejsem si jistá, 
zda jsem perfektní jako vy. 
Ne, jste. 
Vy jste perfektní. 
Dobrá, alespoň   
rozpoznáváte 
váš zvyk, ano? 
Váš zvyk. 
Věc se má tak, když  
nosíme ženské tělo, 
to je způsob,  
jak jednají, ano? 
Jak ženy jednají, 
snaží se přilákat pozornost 
mužů. 
A na pracovišti, 
jste úzce spleteni, 
je tam málo místa, 
jako u vás 
a je nevyhnutelné, aby se  
ten zvyk někdy projevil.  
Víte,  
jedná se o DNA přežití, 
který je do našeho  
systému zabudován – 
fyzického systému 
a emocionálního systému – 
je to pro zajištění 
přežití lidské rasy. 
Proto,  
když většina lidí dospěje, 
musí poslechnout 
tento instinkt   
a vdát se  
a mít děti atd., atd. 
Proto, v každém případě,  
pokud nechcete, 
aby vás tento zvyk  

rozptyloval  
od práce  
nebo od čisté  
oddanosti k Bohu, 
pak ho, prosím, ovládejte. 
Pokaždé, když se 
u vás tato vlastnost ukáže, 
ovládněte ji 
a nedělejte to. 
Jen se od toho distancujte 
a buďte na sebe přísná. 
Odvraťte se od muže,  
kterého chcete přivábit, 
například. 
Nemyslím vás. 
Myslím, ženy,  
za které se ptáte, 
za všechny ostatní, ano? 
Nemyslím vás  
osobně. Ano? 
Chce to odhodlání, 
praktikování, dobrá? 
(Ano, Mistryně.) 
Prostě, naučte svoji mysl 
udělat, co si myslíte,  
že je dobré a co je lepší 
pro vaši duchovní praxi, 
a taky  
duchovní praxi  
vašich bratrů, ano? 
V dobách Buddhy, 
Buddha radil, 
mniši, nedívejte se  
na žádné ženy jinak, 
než jako na matku. Ano? 
Jako na matku. 
A dokonce ani na ženu, 
které je přes 70 let 
a je nemocná 
a zoufalá leží  
na zemi, umírá,  
stejně se na ni nedívejte. 
Takže, kdybyste byla 
statutem mniškou, 
pak byste se nemohla 
podívat na muže, 
ani kdyby mu bylo 70 let 
a umíral by na zemi. 
Jelikož je to tak, 
neočekávala jsem,  

že budete mnichy nebo  
jeptiškami žádného druhu. 
Nepřišla jste sem, abyste 
přísahala, že budete jeptiškou 
jakýmkoli způsobem. 
Je to jen tak, že pokud si  
myslíte, že vaše krása 
nebo váš sklon k flirtování 
nebo zvyk ve vás 
rozptyluje ostatní   
muže, pak se to,  
prosím, snažte ovládat, ano?  
(Ano, Mistryně.) 
Od teď to nedělejte. 
Nedívejte se na ně, 
neusmívejte se na něho 
a nesnažte se dělat nic,  
co by mohlo vzbudit  
nějaké nedorozumění. 
Ano, drahá? 
Ano, Mistryně. Děkuji Vám. 
Mnohokrát Vám děkuji. 
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