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Povedzte manželovi, aby 
si vypočul Franka Sinatru. 
Je to pre mňa alebo 
pre Franka Sinatru? 
Pre Vás! 
Pretože on bol Talian, nie? 
(Áno.) Sú piesne, 
ktoré naspieval krásne. 
„Povedz jej, že ju miluješ. 
Povedz jej dnes, 
že ju miluješ.“ 
„S jedným bozkom či dvoma 
bude jej deň slnečný.“ 
„Daj jej dôvod žiť. 
Ona potrebuje lásku, 
ktorú dávaš ty.“ 
„Vždy sa podelíš, 
vždy si starostlivý, 
urobíš všetko. 
Keď ťa niekto miluje tak, 
ako ťa milujem ja.“ 
Je to starostlivý, delí sa, hm? 
Starostlivý a delí sa. 
Zdieľa 
nielen dobré časy 
ale aj zlé časy. 
Zdieľa bremeno rodiny, áno? 
Zdieľa zodpovednosť. 
Väčšina žien robí 
doma príliš veľa. 
Skutočne je to tak. 
Pretože muži 
nevidia veci, 
nevidia detaily, áno? 
Ženy vidia príliš veľa, 
robia príliš veľa. 
Je to materský inštinkt, ale  
ak je toho niekedy príliš veľa, 
unaví vás to, áno? 
Preto sa nebavíte. 
Možno to je ten problém. 
Nie je v tom problém? 
To, o čom hovorím, 
je to problém alebo nie? 
Alebo kde je problém? 
Čiastočne je to tak.  
Myslím, že aj ja  
sama seba tlačím. 
Takže robím, koľko môžem. 
A potom, 

prichádzajú požiadavky. 
Fajn, tak im povedzte „Nie.“ 
Povedzte: „Neskôr.“ (Áno.) 
Áno? Ak to požadujú, 
povedzte: „Zvoľnite. 
Pokúsime sa urobiť 
to neskôr. Povieme vám, 
keď budeme pripravení.“ 
(Fajn.) Veľmi jednoduché. 
Oni požadujú. 
Ak ale nie ste pripravení, 
tak nie ste pripravení.  
Dobre? (Dobre.) 
A medzitým 
si vyhraďte nejaký čas. 
A ak si myslíte, 
že to zvládnete, 
tak niečo kúpte, 
zožeňte nejakú techniku, 
oboznámte sa s tým, 
čo chcete robiť, 
ak môžete. 
Ak nemôžete, 
tak nemôžete. Povedzte: 
„Nemôžeme. Nemôžeme.“ 
„Nie je to možné.“  
To je všetko, dobre? 
Dobre. Ďakujem, Majsterka. 
A požiadajte svojho  
manžela, aby to urobil, 
pretože je to muž, 
rozumie technike. 
Áno, ale on už je 
preťažený na 120 %. 
120 %? (Áno.) 
Úbohý chlapec! 
Pretože sme v skutočnosti 
kúpili nejakú pôdu. 
Je to sedem hektárov 
krásnej zeme, 
a chystáme sa tam postaviť… 
najskôr rodinný dom, 
ale všetko to bude 
udržateľné. (Rozumiem.) 
Tie domy budú postavené 
zo slamených balíkov 
a nepálenej hliny, 
(Dobre, dobre.) solárne  
panely. Samo udržateľnosť, 
udržateľný život, 

(Veľmi dobre.) permakultúra. 
Takže prečo by ste  
nemali byť šťastná? 
Skutočne sa na to teším. 
To by už mala byť zábava. 
(Áno.) Môj Bože, 
vy sa príliš sťažujete. 
Áno, aj ja si hovorím, 
že by som mala byť šťastná 
s tým, čo mám 
a prestať, viete, 
príliš uvažovať. 
Myslím, že vám… 
Neviem, 
niečo vám chýba. 
Niečo vám 
chýba vo vašom živote. 
Potrebujete trochu šťavy. 
Nejaké korenie, áno? 
Nie, čo vás skutočne 
urobí šťastnou. 
Možno ten dom nie je to, 
čo chcete. 
Kúpili ste ho len preto, 
že ste osamelá, 
necítite sa spokojná. 
Viete, možno že 
rodinný život nie je taký 
korenistý, ako ho chcete,  
áno? Pretože väčšina ľudí, 
keď im chýbajú 
romantické pocity, 
tak robia mnoho iných vecí, 
ale cítia sa 
veľmi bezmocní, 
bez energie. 
Takže naozaj musíte hľadať,  
v čom je ten problém, 
(Dobre.) a pracovať na tom. 
Viete? (Dobre.) 
Možno má manžel príliš veľa 
práce. 100 %, 120 %, 
to je mŕtvy muž. 
Podporujúci ale mŕtvy. 
Nemôžete už od neho 
nič dostať, 
okrem slova 
„podporujúci“, 
ktoré je niekde tu napísané, 
ale nič iné sa nedeje. 
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Preto sa cítite unavená, 
áno? Vyhorená.  
Preto musíte hľadať 
skutočne do hĺbky, 
v čom je problém, 
čo je to, čo chcete, 
(Dobre.) dobre? 
Nemaskujte to prácou, 
pôdou a zemou, 
alebo čímkoľvek, 
čo vás napadne. Nie, nie. 
Neskrývajte to, dobre? 
Dobre. 
Ak máte vyrážku tu, 
tak riešte tú vyrážku. 
Nezakrývajte ju len 
nejakými peknými šatami – 
tak sa to vôbec nezlepší.  
(Dobre.) V poriadku. Ďalší. 
Viete, čo myslím,  
však? (Áno.) 
Dobre. Tu. 
Myslím si, 
že obaja ste zaneprázdnení. 
A vy sa cítite unavená, áno? 
Potrebujete to. 
Podpora nie je len slovo, 
a nie len duševná. 
Je to aj niečo iné. 
Aj fyzicky. 
Emocionálne. Áno? 
Ak máme hypotéku, 
radíte nám zbaviť sa jej 
a splatiť tú hypotéku. 
Splatiť čo, drahá? 
Hypotéku. (Hypotéku.) 
Akú hypotéku? 
Na byt. 
Takže to je vaša rada, 
predať ten byt 
a splatiť tú hypotéku? 
Majsterka raz povedala, 
že ak niekto chce byť 
na 5. úrovni, 
je lepšie, 
ak nemá dlh. 
Oni nemajú dlh. 
Áno. (Áno.) 
Chápem. Vy ale 
máte manžela, ktorého  

musíte brať do úvahy. 
Neviem, či on chce 
predať ten byt alebo nie. 
Chápete? (Áno.) Nechcite, 
aby som rozhodovala 
o vašich rodinných veciach.  
Ako môžem povedať áno  
alebo nie? Je to váš manžel. 
Vy sa s ním musíte  
porozprávať, dobre? (Áno.) 
Áno. Bude šťastný, 
keď ten byt predáte? 
No, robte, čo môžete. 
Urobte, čo môžete. 
Je v poriadku ak … Myslím, 
dávam vám len 
všeobecnú radu, 
čo je najlepšie, viete, 
keby to bolo na mne, áno? 
Keby to bol môj život, 
potom by som žila 
život bez dlhov, dobre? 
Vy ste už ale zapletená 
do tak veľa vecí, 
že neviem, 
či do zvládnete. 
Ak to nerobíte zámerne, 
a ak je to váš manžel, 
kto nechce splatiť ten dlh, 
potom budete oslobodená 
od tej karmy, dobre? 
Ale nesnažte sa mu  
napovedať: „fajn, 
nepredávaj ten dom“, 
a „na tom nezáleží“, a potom 
ho necháte rozhodnúť 
a budete ho obviňovať. 
Nie je to tak, dobre? 
Ak je niečo, čo môžete  
urobiť, tak sa snažte 
upratať svoj život, 
ak ale nemôžete, tak 
nemôžete, áno? V poriadku.  
Áno. Ďakujem Vám. 
Nemáte za čo. 
Hovorím vám ľudia, 
že ak ste slobodní, 
fajn, a platíte veľký byt 
s 2, 3 izbami 
pre seba – 

na čo, áno? 
Môžete žiť spoločne 
s ostatnými slobodnými, 
viete, kompatibilnými 
zasvätenými, ktorí sú 
v rovnakej situácii, áno? 
Slobodní, bez záväzkov, 
pracovať niekde v blízkosti, 
môžete žiť spoločne, 
chodiť do práce 1 autom 
do rôznych firiem , 
ktoré sú blízko seba. 
Alebo chodiť autobusom, 
nejako tak. 
Dáte peniaze dohromady 
a spoločne zaplatíte za byt, 
namiesto toho, aby ste 
mrhali 3 izbami len pre vás 
– 3 izby pre neho, 
a 3 izby 
pre ďalšieho 
a viete, 
boli rozptýlení kade tade 
a platili veľa peňazí, 
a veľa zarábate 
ale aj veľa platíte, vidíte? 
A potom musíte pracovať 
celý život a stále 
máte hypotéku, áno? 
Ak to ale upracete, 
a budete žiť spoločne, 
je to ekonomickejšie 
a váš život je  
menej zaťažený. 
Nemáte dlh 
a vždy máte ušetrené peniaze, 
aby ste urobili, čo chcete, 
išli na seminár 
alebo si kúpili potrebné veci, 
alebo pomohli chudobným, 
alebo len žili bez dlhu. 
A keď žijete spolu, 
navzájom sa podporujete – 
jeden deň varíš ty, 
jeden deň varím ja. 
Život je možno 
menej ťažký, 
a tiež menej osamelý. 
To je všetko, dobre? 
Je to len návrh. 
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Všeobecné rady, áno? 
Vy ale musíte zvážiť, 
či je vaša vlastná situácia 
odlišná, dobre? 
Áno. Včera 
sme sa rozprávali, 
jedna sestra z Čile a ja, 
a ja som jej hovorila, 
že moja malá vnučka 
je alergická na mlieko. 
Mlieko. Aha. 
Áno. A ona dodala, 
že teraz je veľa detí 
alergických 
na živočíšne prísady. 
Je možné, že sa v súčasnosti 
rodí nový druh detí? 
Áno, možno. (Fajn.) 
Je možné, 
že sa rodí  
nový druh detí. 
Iná možnosť je, 
že dávajú kravám 
príliš veľa chemikálií. 
A preto sú deti alergické. 
Ďalšou možnosťou je, 
že je to znamením toho, 
že by sme už viac nemali 
zneužívať zvieratá. 
Nemali by sme zneužívať 
zvieratá a dojiť z nich 
tak veľa mlieka. 
Chcem povedať, normálne 
by kravy boli ochotné 
dávať ho, áno? 
Dokonca sú šťastné, 
keď dajú trochu mlieka 
pre nejaké deti, 
v prípade potreby. 
Urobia to ochotne. 
Ale nútiť kravy 
žiť spoločne 
v takých tesných 
veľkochovoch, 
že sa tam po celý svoj život  
nemôžu ani otočiť, 
a vydojiť z nich 
úplne všetko mlieko, 
nútiť ich, aby dávali 
viac mlieka, 

pomocou chemikálií, 
liekmi, drogami 
a tým všetkým – 
to je neľudské. 
Niektoré kravy dávajú 
príliš veľa mlieka, 
takže už dokonca 
nemôžu ani chodiť. 
Sú príliš slabé. 
Viete, ich kosti 
sa rozpadávajú. 
To je veľmi, veľmi kruté, 
veľmi neľudské. 
Je to týranie, 
aké si neviete ani predstaviť. 
Takže niektoré deti 
to možno vedia, 
a proste odmietajú mlieko. 
Dajte im sójové mlieko, 
budú v poriadku. 
Sójové mlieko je dobré, áno? 
V poriadku. 
Celý svoj život som vedela, 
že nájdem Majstra. 
Bola som si toho vedomá, 
ale nevedela som kde. 
Celý svoj život 
som hľadala Majstra, 
ale nevedela som ako 
a nevedela som kde. 
Áno. 
Najskôr 
som hľadala v náboženstve. 
Hľadala som 
vo všetkých náboženstvách, 
tu aj tam. 
Neskôr, som v Brazílii 
našla Majsterku, 
ktorá je Majstrom 
všetkých Majstrov. 
A bolo to v Brazílii, kde 
som našla našu Majsterku, 
Majstra všetkých Majstrov. 
A moja duša vie, 
že to bolo všetko, 
čo som v tomto živote chcela. 
A moja duša si je vedomá, 
že to bolo všetko, čo som 
kedy v tomto živote chcela. 
A jedna ďalšia vec 

ako spomienka… 
keď Majsterka 
číta učenia, je to, 
 akoby som sa rozpomínala. 
Áno, na čo? 
A keď Majsterka 
hovorí o učeniach, 
pripomína mi to, 
akoby mi to zrazu oživilo 
všetko učenie 
z ostatných životov. 
Keď Majsterka hovorí 
o všetkých tých učeniach, 
ona sa rozpomína, 
akoby to bolo včera, 
a na to, keď vás hľadala. 
Ďakujem Vám veľmi pekne, 
Majsterka, za to všetko, 
za toto stretnutie s Majstrom 
všetkých Majstrov, 
za ten okamih 
a navždy. 
Navždy Vám budem 
ďakovať, Majsterka,  
že ste mi dovolili nájsť Vás. 
Nemáte za čo. 
A rada by som 
vyslovila jednu prosbu, 
ak je to možné. 
Rada by som 
o niečo požiadala, 
ak je to možné. 
Rada by som Vás 
o niečo požiadala, 
ak vám to nevadí, prosím? 
Áno, iste, iste. 
Nie, nie, nie. To je okej. 
Majsterka, dajte mi prosím 
duchovné meno. 
Duchovné mená? 
Aké duchovné mená. 
Ona chce, aby ste jej dali 
duchovné meno. 
Prečo? 
Nemáte meno? 
Mám… 
Načo, drahá? Akékoľvek 
meno máte, je fajn. 
Je to len meno pre telo. 
Ako sa voláte? 
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Martha. (Martha.) 
Martha je veľmi dobré. 
Martha bola najlepšou  
pomocníčkou Ježiša,  
keď bol Ježiš nažive. Nie? 
V tomto zrodení 
by to nebolo iné? 
V tomto zrodení 
by som mala mať 
iné meno, alebo…? 
Prečo? Prečo chcete 
iné meno? 
Dostať meno od Mamy, 
od Majsterky. 
Dostať meno 
priamo od Vás. 
Bolo by veľmi pekné 
dostať meno priamo 
od mojej mamy, Majsterky. 
Ach Bože. 
To nič neznamená, drahá. 
Nič to neznamená. 
Fajn, volajme ju Luza. 
(Luza.) To znamená svetlo. 
Majsterka, ďakujem Vám. 
„Luz“ od „la luz“, áno? 
Luz, áno. 
Luza. (Luza.) Dobre? 
Fajn. (Dobre.) 
Fajn, ďakujem, Majsterka. 
Ináč by ste ma otravovali 
večnosť. 
Ďakujem Vám, Majsterka. 
A neodvažujte sa. 
Ani o tom neuvažujte! 
Dobre. Čo ďalej? 
Ešte niečo? 
To je všetko? Koniec? 
Ďakujem Vám, to je všetko. 
Všetko. Fajn, dobre. 
Dobre. Vďaka Bohu. 
Čo ešte? 
Ten brat v oranžovom. 
Rozprávate veľa a potom: 
„Ja chcem meno!“ 
Majsterka, som z Izraelu. 
(Odkiaľ?) 
Izrael. (Izrael! Dobre!) 
Áno, len som Vám chcel 
predovšetkým poďakovať 

za všetku vašu podporu 
Izraelu a celému regiónu. 
Bol som tam 
pred pár týždňami 
a vlastne tam niečo vzniká. 
Jedna sestra začala 
robiť pravidelné 
skupinové meditácie 
s praktikujúcimi 
Pohodlnou Metódou. 
Niektorí z nich prišli vďaka 
Supreme Master TV. (Áno.) 
Takže, (Zlepšuje sa to?) 
niečo sa tam začína 
a… (Dobre.) 
A je tam veľa pozitívnych 
skupín ľudí. 
Bolo to úžasné, pretože 
sme robili nejaké rozhovory 
a bolo tam tak veľa 
skutočne hlbokej práce, 
ktorú tamojší ľudia  
robia (Áno.) 
medzi Palestíncami 
a Izraelčanmi, (Áno.) 
a medzi sebou navzájom. 
Je to skutočne vzrušujúce. 
Áno, je. 
Hovoria už o mieri 
každý týždeň, 
raz za 2-3 týždne. 
Myslia to skutočne vážne. 
A so všetkou tou súčasnou 
medzinárodnou podporou 
pre Palestíncov? 
Takže oba národy sa snažíte 
byť dobrí, áno? 
A čokoľvek 
Palestínčania potrebujú, 
napríklad finančnú podporu, 
vlády vo svete 
im teraz dávajú veľa. 
Niekde to muselo začať, nie? 
Takže ak ani jeden nezačne, 
tak bude mier, áno? 
Skutočne teraz riešia to, 
čo je treba. 
Áno, Palestínčania teraz 
potrebujú veľa pomoci. 
Bolo na nich dlhý čas  

uvalené embargo. 
Skutočne potrebujú pomoc. 
Fajn, som šťastná, že vidíte 
pozitívnu zmenu. 
Pre mňa je to aj tak 
príliš pomalé,  
ale je to lepšie než nič, 
dobre? (Áno.) 
Áno. Správne. Kto ešte? 
Centrum v Čile, Majsterka, 
po tom, čo sme sledovali 
videá z Rakúska 
a Maďarska, 
nastala úplná zmena. 
Celé meditačné centrum, 
bratia a sestry, ktorí sú 
v Santiago de Chile, 
pracujeme bok o boku. 
Som kontaktnou osobou 
len rok a pol. 
Po zhliadnutí videí 
z Maďarska a Rakúska 
všetci zasvätení v Čile 
pracujú 
usilovne, 
darilo sa im lepšie (Lepšie.) 
a robili to okamžite. 
(Dobre.) Veľmi usilovne, 
atď. 
A ona je kontaktnou osobou 
iba rok a pol. 
Boli dokončené 
veľké úlohy. 
Výstavy s ochutnávkou jedla, 
celodenné 
aktivity na univerzitách, 
15-20 dňové výstavy. 
Dobre. 
Zúčastňovali sa 
na festivaloch a výstavách 
a všetkých týchto veciach, 
robili ochutnávky 
vegetariánskeho jedla, 
chodili na univerzity 
a podobne. 
Som ohromená! 
Pretože Čile je mladá  
krajina. 
Mladšia než 
iné… európske, alebo… 
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Áno, urobili sme veľa vecí, 
ale verím, 
že najdôležitejšia vec 
bola vedieť, pre koho 
pracujeme, Majsterka. 
Pred časom sme si uvedomili, 
že to nie je len pre Majsterku. 
Hovoria, 
že robili 
všetky tieto veci 
a v srdci vedeli, 
pre koho pracujú. 
A nejako si začali 
uvedomovať… 
Ale že to je Boh, 
Vami reprezentovaný. 
Že pracujú pre Boha, ktorý 
je reprezentovaný Vami. 
Pracujeme pre Boha. 
Každý deň vstanem 
a hovorím si: 
„Aké mám šťastie, že mám 
vo svojom živote Boha.“ 
Každé ráno vstane 
a poďakuje za to, že ona 
robí takú skvelú prácu 
a prácu pre Boha. 
Ako som hovorila, 
som nová. 
Som kontaktnou osobou 
len rok a pol. 
Mám tri deti, 
ktoré študujú na univerzite. 
A mám slepého manžela. 
Ale som šťastná, šťastná, 
šťastná, 
pretože mám všetko. 
Len chcem povedať, 
že som kontaktnou osobou 
len rok a pol. 
Som vydatá žena. 
(Nie ja, ona.) 
Ona je vydatá žena, 
má 3 deti (Áno.) 
a slepého manžela 
(Áno.) ale je veľmi šťastná, 
pretože si myslí, 
že má všetko, čo potrebuje. 
Dokonca jedno z mojich  
detí… všetky už majú 

Pohodlnú Metódu 
ale jedno z nich  
je už zasvätené. 
Hovorí, že všetky jej deti 
praktikujú 
Pohodlnou metódou 
a jedno z nich 
je už plne zasvätené. 
Jediná vec, ktorej verím 
a ktorú hovorím, je skutočne  
vedieť, kto a čo je Boh. 
A všetko ostatné bude dané. 
To je všetko. 
To je jedna vec. 
A jediná vec je to, 
že Vás milujeme, Majsterka, 
v Čile, tak veľmi, 
a ďakujeme vám za všetko, 
čo nám dávate. 
Chcem len povedať, 
že vždy hovorím sama sebe, 
že pracujem pre Boha, 
a chcem len povedať, 
že vás milujeme. 
Od každého v Čile 
máte všetku lásku. 
Ďakujem vám. Ďakujem. 
Veľmi ma to teší. 
To ma veľmi teší. 
Ide len o to, že situácia 
a pozadie každého človeka 
sú odlišné. 
A je veľmi šťastné, 
že máte taký silný 
pozitívny postoj. 
Možnože osobnosť v tom 
tiež zohráva nejakú rolu. 
A tiež rodinná situácia. 
Áno, veľmi. 
Áno a priatelia.  
Všetci. 
Áno. 
Všetci. 
Som veľmi potešená 
vami, vaším postojom 
a vašou skupinou. 
Ďakujem Vám. 
Dobre. Pošleme 
čílskej skupine 
nejaký špeciálny list. 

Je také pekné počuť 
takýto pozitívny postoj. 
Áno. Želám si,  
aby každý mohol byť taký, 
ale viete,  
rôzna karma (odplata), 
rôzne zázemie, 
rôzne okolie, 
iná krajina, 
iná tradícia, niekomu 
to situáciu komplikuje  
a niekomu uľahčuje.  
Niekedy to dokonca aj mne 
spôsobuje ťažkosti. 
Ale stále to robím. Áno. 
Aj keď majú ťažkosti, 
stále to robia 
a práve to je na nich  
dobré.  
Dúfam, že budete dlhý čas 
kontaktnou osobou. 
Dlhý čas. 
Jedna z vecí, 
ktorú som povedala 
bratom a sestrám, keď som 
sa stala kontaktnou osobou, 
je, že kontaktná osoba 
nemôže byť vždy 
tou osobou, ktorá čistí 
toaletu v centre. 
Jedna z vecí, 
ktorú som povedala 
každému v centre, je, 
že kontaktná osoba 
nie je osoba, 
ktorá vždy čistí 
a upratuje centrum. 
Áno. 
A každý tam má prácu. 
Čistiace práce,  
varenie, 
práce pre televíziu. 
Preklady, 
máme prekladateľov, 
ktorí prekladajú knihy 
a pracujú pre televíziu. 
Ona teda rozdelila 
každú jednu prácu v centre, 
vrátane prekladateľov, 
ktorí prekladajú knihy 
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a pracujú pre televíziu. 
A verím, že sme 
veľmi šťastní, Majsterka. 
Pretože sme si uvedomili, 
ako som vám povedala, 
po Maďarsku nastala zmena. 
Myslím, že sme veľmi šťastní 
a len vám chcem povedať, 
že od Maďarska 
sme sa úplne obrátili. 
Ďakujem Vám, Majsterka. 
Prečo Maďarsko? 
Pretože sme si uvedomili, 
že to nie je len Majsterka, 
ale že to je Boh. 
Pretože sme si uvedomili, 
že to nie je len Majsterka, 
ale že to je Boh, 
pre ktorého to robíme. 
Skvelé! Vďaka Bohu! 
Vďaka Bohu. 
Skvelé! 
Som veľmi šťastná, 
že máte dobrú spoločnosť 
a že celá vaša skupina 
zmenila vnútorný koncept. 
A to je dôležité. 
Musia sa zmeniť z vnútra. 
Koncept sa musí zmeniť. 
To je veľmi dôležité. 
Ale nanešťastie, 
nie všetci sa dokážu 
takto zmeniť. 
Všetci vedia o Maďarsku, 
ale nezmenia sa. 
Som veľmi šťastná 
za vašu skupinu. 
Veľmi ma to teší. 
A mám veľkú radosť aj zo 
všetkých ostatných skupín, 
rôznymi spôsobmi, áno, 
z ľudí, ktorí sa zmenili. 
A čo sa týka ľudí, ktorí 
sa nezmenili, aj za nich som 
nejakým spôsobom šťastná. 
Aspoň sú stále vegetariáni, 
a stále majú vieru. 
Viete,  
zachránia aspoň seba, 
takže ich nebudem musieť 

vyťahovať z pekla. 
Aspoň zachránia 
sami seba, áno? Menej práce 
pre mňa, pre nás. 
Okrem toho všetkého, 
čo sa deje v Čile, Majsterka, 
vznikla nová spoločnosť. 
Okrem toho všetkého, 
čo sme v Čile urobili, 
do istej miery 
sa zrodila aj nová firma. 
Čože? Zrodila? 
S publikáciami. 
S publikáciami 
z televízie atď. 
Áno, vznikla nová firma. 
Je to firma, 
ktorá sa špecializuje na jedlo 
pre vegetariánske deti, 
pretože v Čile sa objavilo 
mnoho prípadov detí, 
ktoré nechcú jesť mäso. 
Je to spoločnosť, 
ktorá sa do istej miery  
stará o vegetariánske deti, 
pretože v poslednej dobe 
sa v Čile objavila 
nejaká nová vlna 
vegetariánskych detí, 
ktoré nechcú jesť 
žiadne živočíšne veci. 
Ako? 
Predáva ovsenú kašu, 
ako pre obyčajné deti, 
ale predáva ju 
pre vegetariánske deti. 
Predávajú ovsenú kašu 
pre vegetariánske deti, 
podobnú tej, 
ktorá obsahuje 
živočíšne zložky. 
Áno, ale bez živočíšnych. 
Bez živočíšnych zložiek, 
pre vegetariánov. 
Takže dvoje noviny 
teraz tiež publikovali 
veľa vecí zdarma, 
pretože si uvedomili, 
že pokiaľ je tam Majsterka, 
predajú ich veľa. 

Nejaký denník publikuje 
o Supreme Master TV 
(Áno.) a teraz, 
pretože sa ich predaje zvýšili, 
tak to pre nás robia zdarma. 
Áno. Ďakujem vám pekne. 
Nech nás o tom informuje, 
aby sme im mohli poďakovať 
v televízii. 
Vidíte tam celý zoznam 
novinárov a novín, 
ktoré nám pomáhajú, 
zadarmo atď. 
Ďakujeme im všetkým. 
Vidíte,  
celý svet nás podporuje. 
Vidíte, že ten zoznam 
je pôsobivý. 
Povedali ste o tom 
v Supreme Master TV? 
Už to urobili. 
Poslali materiály 
do dvoch novín, 
kde súčasne vytlačili 
celú titulnú stranu a správu. 
A z asociácie poslali DVD, 
knihy a koláč, 
ktorý som sama pripravila. 
Už to oznamovala  
do Supreme Master TV, 
(Dobre.) a oni 
poslali nazad nejaké knihy 
(Dobre.) a ona pre nich 
upiekla koláč. 
Fajn a poďakovala im  
a podobne. 
Dobre. A je to na zozname? 
Áno, je to na zozname. 
Fajn, je to v zozname. 
Dobre, dobre. 
Potom je to fajn. Je to fajn. 
Len sa chcem uistiť, 
že sme im poďakovali. 
Podporujúcim spravodajským  
médiám. Áno. Je to dlhý  
zoznam, že?  
Celý svet nás podporuje. 
Prinajmenšom médiá  
nás podporujú. 
Je to veľmi povzbudivé, nie? 
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Musíme im poďakovať. 
Dobre. 
To je veľmi dobré pre Čile. 
Majsterka. (Áno.) 
Za posledných 6 mesiacov, 
či tak nejako, sa mi vynorilo 
zopár vecí ohľadne toho,  
ako dosiahnuť, aby 
sa o to zaujímalo viac ľudí. 
(Áno.) Pretože ľudia 
so „západným“ myslením, 
ktorých chápem viac 
než kohokoľvek iného, 
pretože z takého prostredia 
pochádzam, (Áno, správne.) 
oni vždy potrebujú 
nejaký dôkaz, viete? 
A nemyslel som si, 
že by to vôbec bolo možné, 
prísť s nejakým spôsobom, 
ako ľuďom dokázať, 
či je nejaká cesta 
platná alebo nie. 
Dokázať? 
Dokázať platnosť 
nejakej cesty, alebo že 
nejaká duchovná cesta 
by mohla, viete… 
Dobre, dobre. 
Nedávno som čítal knihu 
s názvom „Moc verzus sila“, 
(„Power Versus Force“), 
a jej autor 
použil kineziológiu, 
čo je spôsob, ako zmerať, 
či je nejaký výrok 
pravdivý alebo nie. 
A získal v tejto krajine 
veľkú popularitu. 
To viem určite. 
Taktiež navrhol 
kalibračný systém 
na odmeranie relatívnej 
pravdy nejakej cesty. 
Takže urobil kalibrácie 
ohľadne kresťanstva, 
keď Ježiš ešte žil. 
A jeho kalibrácie 
sú na stupnici od 1 do 1000, 
pričom 1000 znamená 

absolútnu pravdu. 
(Áno.) 
Takže na začiatku 
malo kresťanstvo 1000. 
Po mnohých storočiach 
ako plynuli a učenie bolo  
menené, on doslova  
odmeral, nakoľko sa pravda 
na tejto ceste zmenšila, 
(Rozumiem.) na základe 
zmien, ktoré tam boli 
vykonané. (Áno.) 
Takže veľa ľudí 
má túto informáciu 
a napadlo ma, 
viete, aby sme im nejako 
poslali vaše meno a to, 
čo robíme my, 
a či by to  
namerali hodnotu 1000, 
viete, 
ktorú by zmerať mali, 
pretože tak to je. 
(Rozumiem.) Potom by to 
pre mnoho ľudí 
bol dôkaz  
platnosti tejto cesty 
a to by veľmi zvýšilo záujem, 
prinajmenšom u ľudí 
so „západným“ myslením. 
Dobre, čo treba urobiť? 
Chcete mu zaplatiť, 
aby to urobil? 
Nie, nie, 
on by to urobil zdarma. 
On testuje, (Skutočne?) 
neustále testuje rôzne veci, 
napríklad, on… 
Ide tu o to, že je to niečo ako  
zabezpečený systém,  
ktorým môžete kalibrovať 
rôznych ľudí, 
bez ohľadu  
na ich systém viery. 
Funguje to na princípe 
testovania svalov, 
kedy držíte svoju ruku 
a oni… 
Takže tam musím ísť 
a poskytnúť svoju ruku? 

Nie, nie, 
nemusíte robiť nič. 
Oni otestujú, viete, 
náhodné osoby, 
až kým nezískajú odpoveď, 
s ktorou budú spokojní. 
A robia to prostredníctvom… 
Je to veľmi  
pádny vedecký proces, 
pomocou ktorého to robia. 
A viete, 
keby vyšlo najavo, 
a som si istý, že áno, tak… 
Tento muž sa len snaží 
podporiť najvyššiu pravdu, 
takže by to urobil, 
čo by určite, viete, 
zvýšilo záujem. 
Prečo sa o nás 
ešte nedozvedel? 
Netuším. 
Možno sa dozvedel 
a možno to už skúma. 
Neviem. (Nie?) 
Ale chystal som sa zavolať 
a viete… 
neublíži opýtať sa. 
Možno. 
Takže to urobím. 
Možno to skúste urobiť, 
len pre tú zábavu. 
Čo ak povie nie 
a potom sa vám to nepodarí. 
Vlastne, chcem povedať, 
ja som s Vami. 
Len sa snažím priviesť 
k Vám viac ľudí. 
Rozumiem. 
Ale viete, 
nie je to o tom, aby sme si 
niečo dokazovali, áno? 
(Určite.) 
Možno by bolo pekné 
mať to aj dokázané, 
ale ľudia musia mať túžbu 
vo svojom srdci,  
chápete? 
Keď majú túžbu, 
potom im Boh niečo zošle. 
Jeden človek, 
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viete ako ma našiel? 
Až v ďalekej Indii. 
Nikdy ma nestretol, 
až naposledy 
som mu dovolila 
prísť na seminár. 
On bol v Indii 
a tam objavil knihu zdarma, 
ktorú niekto odhodil. 
A zobral si ten leták, 
prišiel domov, prečítal si to 
a potom priletel 
a získal zasvätenie. 
Je taký šťastný. 
Bolo by pekné mať to  
dokázané, a podobne, 
ale ak ľudia neveria, 
teda ak ľudia  
netúžia po Bohu, 
nie som si istá, či je to 
len pre zábavu, to je všetko. 
Viete, čo myslím? 
Viem, čo chcete povedať. 
Áno. 
Ale je aj iný spôsob, 
ako osloviť 
inú skupinu ľudí, 
a som si istý, 
že by to fungovalo. 
Neviem, 
či ste počuli o tomto 
proroctve alebo nie, 
ale domorodí obyvatelia 
tejto krajiny 
majú proroctvo 
o Malej bielej bizónej žene. 
Áno. 
Mám jednu domorodú  
priateľku, ktorá sa vlastne  
naučila Pohodlnú Metódu, 
a raz sme boli v jej aute 
a len sme sa o tom rozprávali. 
Ja som o tom skutočne 
nevedel tak veľa, 
nepoznal som detaily. (Áno.) 
Len som zrazu dostal niečo 
ako elektrický šok 
do mojej chrbtice 
a jednoducho ma napadlo, 
že to ste vy. 

Ako? 
Neviem, 
ale cítim… 
Viete, pretože 
oni hľadajú osobu, 
ktorá nie je z ich kultúry, 
ktorá im príde 
ukázať pravú cestu. 
Rozumiem. 
Náhle ste dostali 
toto zjavenie. 
Áno, nebolo to ani ako… 
Vypadlo to zo mňa, viete, 
jednoducho mi to len vyšlo 
z úst. (Rozumiem.) 
Mám skutočne 
silné spriaznenie 
s domorodými ľuďmi. 
A neviem, 
ako na to mám ísť, 
alebo ako by som ich mal 
osloviť, 
ale skutočne cítim, 
že by na to zareagovali 
veľmi silno. 
A myslím si, 
že by to… Chcem povedať, 
že to sú veľmi úprimní 
ľudia a veľmi… 
Áno, sú. 
Sú veľmi čestní a… 
Viete, raz som pracovala 
s jedným človekom 
v stánku na pláži v Malibu, 
pretože sme sa modlili 
za bezpečnosť ľudí, 
v tom čase bol v USA požiar 
a bol tam jeden človek, 
ktorý sa volal Jeden Vlk 
a on ma pozval 
na svoj obrad 
s jeho nasledovníkmi 
v Amerike, atď., 
a on povedal, že starešinovia 
majú pre mňa posolstvo. 
Povedal: „To čo robíš, 
je dobré a poslal ťa Boh.“ 
Niečo také. 
Ale ja viem, že to je ono, 
viete? 

Oni robia, čo robia 
a ja robím, čo robím. 
Dokonca si spomínam, 
naposledy tam bol Kórejec, 
ktorý analyzuje vlasy 
alebo niečo takého, 
a on povedal, 
že som úplne osvietená, 
niečo také. 
Ale aj tak, fajn, 
oni robia to, čo robia, 
a ja robím to, čo robím. 
Neviem o žiadnom 
obrovskom vplyve, 
ktorý by z toho vzišiel. 
Viete, čo myslím? 
Áno. 
A tiež, myslím si, 
pretože iba niektorí žiaci 
o tom vedia a tí to berú 
ako samozrejmosť: 
„My to aj tak už vieme, 
že Majsterka je osvietená. 
A čo má byť?“ 
A ľudia vonku 
nemajú šancu 
sa o tom ani dozvedieť. 
Takže s dôkazom 
alebo bez neho, viete, 
iba žiaci o tom vedia, 
pretože po tom túžia, 
a dostanú odpoveď. 
A ľudia vonku, 
niekedy to vedia, 
ale aj tak ma nenasledujú. 
To je ten problém – 
pretože oni 
netúžia po Bohu. 
Všetko, o čom ste uvažovali, 
je skutočne dobré, 
ide len o to… Jednoducho, 
robte to, čo robíte, áno? 
Robte čo môžete a čo si  
myslíte, že je správne. 
Ale čo sa týka výsledku,  
nebuďte sklamaný, 
ak z toho nič nebude. 
(Jasné.) 
V tom je totiž problém. 
Protože lidské bytosti 
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jsou takové, víte? 
Stovky a tisíce 
let 
Mistři přichází a odchází 
a oni jenom žádají zázraky 
a „bravo“ 
a pak jdou domů.  
Když přednáším,  
mnohokrát lidi 
v tu chvíli  
vidí Světlo 
přes celý přednáškový  
sál, sami vidí, kdo jsem 
a že mám Světlo 
a to všechno 
a stejně, dítě, nedostanou 
zasvěcení. Ne lidi, 
kteří to vidí, dostanou 
zasvěcení – nýbrž lidi, kteří 
to nevidí, ale přijdou tam 
pro zasvěcení a zůstanou.  
Já vždy žasnu! 
Ano, někdy lidi  
nemají užitek z  
daru 
jejich poznání nebo 
daru varování 
nebo daru  
jejich předtuchy. 
Jenom to projdou:  
„Dobrá, ona má Světlo 
všude kolem sebe, no a co?“ 
A to je vše, pak jdou domů 
a zapomenou na to všechno, 
tam manžel, manželka 
a děti  
a hypotéka a pojišťovna 
a to je konec.  
A jsem zapomenuta zcela. 
Požadují jenom zázraky, 
mnoho lidí,  
kteří přichází na přednášky:  
„Jen mi ukažte znamení 
a já ji budu následovat.  
Ukažte mi znamení, že ona je 
Mistryně nebo něco.“ 
A dostanou mnoho 
a stejně s tím nic  
nedělají.  
Řeknou: 

„Jenom náhoda. 
Možná mám něco 
s očima.“ 
Ano, něco na ten způsob. 
Rozumíte:  
„Nebo oni mají něco  
s očima.“ Mnoho lidí,  
dokonce lidi, kteří  
o tom mluví, rozumíte,  
přímo v divadle,  
ale to nejsou vždy oni,  
kteří se nechají 
zasvětit.  
Jistě. Ale já myslím,  
že alespoň  
domorodci, 
protože vím,  
že čekají  
a touží a… 
Dobrá, dobrá. 
Jděte  
a spojte se s nimi, ano? 
Možná mají dar 
jasnozřivosti 
a ví, že to, co jste řekl, 
je pravda.  
Dobře? (Dobře.) Ano.  
Ještě něco, zlato? 
Ne.  
Cením si to, 
o čem uvažujete.  
Přinejmenším jste skutečně  
obětavý a přemýšlíte  
o způsobu, jak to udělat.  
Dělejte, co si myslíte, že je  
nejlepší a uvidíte,  
jak to půjde. Dobrá? 
Alespoň to bude  
pro vaše uspokojení, 
že jste vykonal to, 
o čem přemýšlíte. Dobře? 
Jinak byste  
přemýšlel navěky a to by vás 
neustále otravovalo 
a byl byste unaven  
z toho přemýšlení. 
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