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Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, 
na nejzelenějším gala večeru 
hrdinů jste mluvila 
o zásluhách a požehnání, 
letmo jste zmínila 
práci pro 
Supreme Master TV 
a Loving Hut. 
Mistryně, dovolilo by 
Nebe, abyste odhalila, 
kolik požehnání 
získáváme, když pracujeme 
pro Supreme Master TV 
a pro Loving Hut? 
Děkuji, Mistryně. 
Myslela jsem, že už jsem 
vám to řekla předtím, ne? 
Ano, Mistryně. 
Proč se znovu ptáte? 
Věc se má tak, 
říkala jsem vám, 
abyste se nesoustředili 
na to, kolik získáváte, 
když konáte dobro. 
Mělo by to být 
bezpodmínečné a přirozené, 
jako dýchání, ano? 
Samozřejmě, že získáte 
zásluhy, když děláte dobré 
věci, získáte dobré zásluhy, 
ale nemyslete na ně. 
Buďte stále vznešení. Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Buďte stále vznešení, 
bezpodmíneční a vznešení, 
ano? (Ano.) Dobrá. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
My to zvládneme, drahá, 
i kdybychom neměli 
žádné zásluhy. 
Ano, Mistryně. 
Ano, to je ta cesta. 
Hodné děvče! 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, je nám velkým 
požehnáním a privilegiem, 
že jsme byli s Vámi při 
tomto skvělém dobrodružství. 

Mockrát děkujeme 
všem andělům 
a dévám, které nám tolik 
pomáhaly procházet všemi 
těmito roky a jsme 
hluboce vděčni Vám, 
že nás vedete s takovou 
trpělivostí a láskou 
a že jste 
ředitelkou Supreme 
Master TV na dálku. 
Udělali jsme,  
co jsme mohli, abychom 
informovali a připomněli 
lidem, aby byli dobří – ano – 
a aby žili život tak, 
jak bychom žít měli 
jako děti Boha, 
jako žáci 
Buddhy 
a věřící 
Proroků. 
Teď je ale čas 
posílit tento koncept, 
pozitivně, abychom pomohli 
jinými způsoby, ano? 
Je mnoho způsobů, jak 
lidem pomoci, a sobě taky, 
samozřejmě. My všichni 
budeme meditovat víc, 
intenzivněji, dlouhé hodiny, 
kdo může 
a kdy může. 
Je to dobré pro vás 
a dobré po svět. 
Ano? 
Ano, Mistryně. 
Když takto pracujete 
stále s přístroji 
–        počítačem, 
technologií a vyspělou  
technikou, počítačem 
a internetem 
a tím vším, telefonem, 
pak se pravděpodobně 
identifikujete 
s počítačem. 
Stejně jako, když 
teď my, jako světelné bytosti, 
pobýváme v tomto těle 

tak dlouho, identifikujeme 
se s tělem, 
neznáme 
nic lepšího. 
Myslím, 
většina nezná. 
Myslím, že vy ano. 
Dobrá, lásko. 
Bylo pro nás velkým 
privilegiem a ctí, 
že jsme mohli pracovat 
v Supreme Master TV 
ty poslední roky 
každý den s Vámi. 
Jedna členka týmu 
sdílela své myšlenky, 
že si uvědomila, 
že je Supreme Master TV 
pochodní světla 
pro svět a nedovede si 
představit, 
jak bude svět 
fungovat bez světla, 
když Supreme Master TV 
vysílá vaše 
konstruktivní zprávy do světa 
24 hodin 7 dní v týdnu. 
Když je svět v poslední době 
ve zmatku, 
je velmi těžké si představit, 
že bude fungovat 
bez vašich soustavných 
připomínek a nadějných 
konstruktivních zpráv, 
které každý den  
vysíláme do celého světa. 
Kdyby přestala Supreme 
Master TV vysílat, 
bude nějaký ekvivalent 
nebo silnější prostředky, 
aby předávaly vaše zprávy? 
A pokud ano, můžeme vědět, 
co to bude, 
Mistryně? 
Taky bych to ráda věděla. 
Víte, srdíčko, 
bylo to vaším úsilím 
a všech vzdálených 
pracovníků, pomocníků 
a podpůrců, 
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všech zapojených, že jsme 
byli schopni vysílat 
Supreme Master 
Television. 
Ano. Vyžadovalo to hodně 
času, energie, trpělivosti, 
odvahy, i finančních 
prostředků, ano? 
Speciálně pomoc 
všech členů, 
kteří obětovali 
čas na jejich meditaci, 
čas na spánek, 
čas na jídlo, 
kvalitní čas pro rodinu, 
pro zvířecí mazlíčky atd., atd. 
Nebo někdy 
dokonce čas na studium. 
Hluboce, hluboce jsem si 
toho všeho vědoma 
a navěky vděčná 
vám všem. Salutuji 
vší vaší dobrotě, 
vašim vznešeným srdcím 
a nesmírně vám děkuji. 
Původně jsem každému z vás 
chtěla napsat dopis, 
týmu na místě i 
vzdáleným pracovníkům. 
Když jsem ale viděla ten 
seznam… Kdybyste vytiskli 
všechny osobní údaje 
celého týmu, pracovníků 
venku a na tady místě, 
bylo by to mnohokrát 
vyšší než já! 
Tak jsem to vzdala. 
Tímto vám ale děkuji, 
vám všem 
a nechť vám Bůh žehná 
tak hodně 
a dá vám hodně zásluh, 
které si zasloužíte. 
Děkujeme, Mistryně. 
Je čas nechat lidi, 
aby přemýšleli, 
co udělají 
se svými životy, 
s jejich postojem, 
s jejich planetou. 

Protože to je jejich planeta 
stejně tak, jako naše. 
Lidi jsou chytří, 
věřím. Budou-li chtít, 
změní se. 
Vědí, co mají dělat. 
Lidi jsou inteligentní, 
ano? (Ano, v to doufám.) 
Žijí na této planetě, 
byli informováni 
různými způsoby, 
nejen naší televizí. 
V dnešní době 
může mít skoro každý 
přístup k velmi důležitým, 
naléhavým informacím. 
(To je pravda.) 
A taky vědí, 
co s nimi udělat, ano? 
Ano, to je, Mistryně, pravda. 
Lidé se musí rozhodnout 
sami za sebe, 
co chtějí dělat 
s informacemi, 
které mají k dispozici, ano? 
Hodně informací. 
Scvrkává se to ale, 
scvrkává se to 
jen do jedné reálné věci, 
tou je, být vegany. 
Protože milosrdná energie 
zachrání planetu. 
Je to velmi jednoduché, 
jen jedna věc. 
Jen jedna věta: 
Vegan, milosrdný, abychom 
zachránili planetu. Takže 
lidi se musí rozhodnout, 
ano? Samozřejmě, 
můžeme se za ně modlit. 
Budeme, Mistryně. 
Ano. A já jsem, 
jako váš vůdce, 
jsem zodpovědná za vás 
a všechny členy 
naší asociace. 
Musím vás teď nechat, 
abyste to dohnali, 
s intenzivnějšími meditacemi, 
modlitbami, abyste 

hlavně pomohli sobě. 
Pak budete schopni 
pomoct světu 
s vaší božskou energií. 
Rozumíte? 
Rozumím, Mistryně, ano. 
Pomocí 
vnitřního zářivého Světla, 
a laskavého Zvuku 
budete pozvedáni 
víc a víc, 
rychleji a rychleji, 
se všemi prostředky, 
o kterých jsem vám řekla 
a pak, doufejme, 
to bude dost silné… 
společně můžeme 
pomoci tímto způsobem. 
A znovu si pamatujte, 
především, 
pomozte taky sobě. 
Nejsou žádné jiné prostředky 
mocnější než tyto. 
Musíte se držet 
nad vodou, 
pokud chcete pomáhat 
topícím se lidem. 
Vy se musíte vznášet, 
pokud nikdo další nechce. 
Ano, drahá? 
Ano, Mistryně. 
Mnohokrát děkujeme, 
Mistryně. 
Není zač. 
Já děkuji vám. Já děkuji vám 
za všechnu oběť, 
ale taky mě bolí, když 
vím, že když toto děláte, 
nemáte dost času, 
abyste meditovali… 
Myslím, jen ne Vás. 
Nám nevadí 
žádná oběť, Mistryně. 
My víme, že děláte 
většinu práce. 
Ne, ne, 
ale musíte meditovat 
taky kvůli sobě 
a členům vaší rodiny – 
ano? – vašim předkům, 
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aby byli pozvednuti výš, 
pro vaše budoucí generace 
atd. a pro svět. 
Vy sami jste 
ke mně přišli – myslím 
všichni jste ke mně přišli – 
abyste se naučili meditační 
techniku, 
abyste se naučili žít vznešeně 
a abyste se naučili 
pozvednout sami sebe. 
Já jsem vašim průvodcem. 
Jsem zodpovědná za to, 
aby se vám dařilo duchovně 
i fyzicky. 
Musím vás nechat růst 
v praxi na Světlo a Zvuk. 
Musím vám dát 
čas, abyste pozvedli 
sami sebe. Rozumíte? 
Rozumím, Mistryně. 
Pomáháme ostatním, 
musíme ale pomoct taky 
sami sobě. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Děkuji mnohokrát, 
že jste nabídli svůj čas, 
své mládí, své zdraví, 
za vše, co jste nabídli, 
abyste pomáhali 
po celá ta léta vysílat 
informace do světa. 
Velice vám děkuji, 
ale jako zodpovědný vůdce 
se taky musím starat 
o váš prospěch. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Ještě jednou Vám děkuji, 
Mistryně. 
Není zač, 
má lásko. 
Sloužili jste velkému 
množství lidí prostřednictvím 
televize a dalšími prostředky. 
Myslím, nejen vy, 
ale všichni vzdálení 
členové týmu a všichni 
podpůrní členové, ano. 
Nikdo z nás nikdy 

dřív tuto práci nedělal. 
Nejsme profesionálové, 
ale dělali jsme ji, 
i když jsme ji předtím 
nedělali, protože 
máme tolik lásky 
ve svých srdcích, 
že se chceme podělit 
o životně důležité informace 
se všemi bratry 
a sestrami na této planetě, 
ať poslouchají nebo ne. 
Dělali jsme to s veškerou 
láskou, s veškerou naší 
pozorností k detailům, 
někdy za cenu zdraví 
a dalších duchovních obětí. 
Protože máme lásku. 
Dělali jsme to se vší láskou. 
Vy jste to dělali 
se svojí láskou. 
Protože vaše srdce byla 
plná lásky 
a oddanosti, 
to se dotklo Nebe. 
Já jsem taky 
hluboce dojatá. 
Jsem na vás velmi pyšná. 
Měla jsem pocit, že jsem 
neplýtvala časem, abych 
učila tak dobré, dobré… 
dobré studenty, jako jste vy. 
Jsem na vás velmi pyšná 
a mám pocit, 
že to, co jsem udělala, 
má skutečně cenu. 
Cokoli jste udělali vy, 
bude dobré pro svět 
i pro vás. 
Kamkoli půjdete, 
budou vás milovat lidé, 
zvířata a všechny 
bytosti planety, 
nebeské bytosti 
vám budou žehnat. 
Jsem na vás pyšná. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
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