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stále potřebuje být vyučována
Špeciál:
královským způsobům.
To nějakou dobu trvá.
Najvyššia Majsterka Ching Hai
Děkuji Vám, Mistryně.
na tému životného prostredia
Rádo se stalo.
Naše Země
Buďte vegetariáni, buďte
je na fyzické úrovni.
ekologickí, robte dobro
A existuje mnoho planet,
dalších planet.
Zdravím, Mistryně.
Jsou ve vesmíru
Zdravím.
některé další planety
Mám tři otázky.
jako Země?
První je:
Pokud ano, je Země nejméně
Díky Mistryni je většina
civilizovanou planetou?
lidí na Zemi na třetí úrovni
To je otázka, nad kterou
vědomí.
často přemýšlím.
Znamená to, že všechny děti
Ne, ne, ne.
narozené na planetě jsou
Naše Země není
na třetí úrovni a výše?
nejméně pozvednutá, ani
Nebo se sem stále rodí
nejméně civilizovaná planeta.
z nižších úrovní,
Již jsem vám o tom říkala,
například z pekla atd.?
ale oživím vám to.
Ne všechny děti,
Samozřejmě,
které se dnes rodí jsou
je nespočet planet
na třetí úrovni nebo výše.
podobných té naší.
Je to škoda,
Ale některé jsou dokonce
ale je zde stále
horší než ta naše.
ještě malé procento lidí,
Je mnoho válčících planet,
kteří se ještě neprobudili
planet podobných peklu
k tomuto minimu požadavků
a bytosti, které tam žijí,
náležícímu třetí úrovni.
velice trpí.
To tedy
Ti, kteří způsobí
ovlivní do jisté míry
nějakým způsobem
jejich potomky.
utrpení druhým,
A přestože díky milosti Boha
se narodí
byla většina pozvednuta
do podobně děsivých světů.
na nižší třetí úroveň,
Tyto planety jsou
nezměnili ještě
pro bytosti, které se nekají,
své nízké zvyky,
které nedbají učení
aby odpovídaly jejich úrovni.
osvícených proroků
To tedy také pravděpodobně
a pokračují ve své
ovlivní jejich děti,
válečné existenci.
pokud přijdou.
Nahánějí-li lidem strach,
Jen na začátku.
způsobují, že jsou nešťastní
Proto se tedy musíme stále
a jakýmkoli způsobem trpí,
snažit, abychom jim pomohli
a nekají se,
zjistit kdo jsou.
pak se budou muset znovu
Tak jako obyčejná dívka,
reinkarnovat na planetu
která je pozvednuta díky
tak nízké úrovně,
milosti krále
kde budou nekonečně trpět,
na královskou princeznu,

budou nekonečně mučeni
fyzicky, duchovně
i emocionálně.
Existuje tam nevýslovné
utrpení. Je to velice děsivé.
Většina lidí nerozumí tomu,
že cokoli udělají ostatním
tady, následky sklidí později.
Je mi to velice líto.
Ano. Děkuji Vám, Mistryně.
Děkuji Vám.
Rádo se stalo.
Mám ještě jednu otázku
na stejné téma:
Jak víme,
během mnoha miliónů let
na této planetě proběhlo
mnoho cyklů zničení
civilizace po stovkách
a tisících letech nebo tak.
Ano.
A pokaždé, když se civilizace
dostala na vrchol,
přišla kalamita,
například globální oteplování
nebo vulkanické erupce
a to zničilo vše, čeho lidé
dosáhli, beze stopy.
Ale teď byla naše planeta
pozvednuta na vyšší
úroveň vědomí,
znamená to,
že civilizace již nebude
zcela vyhlazena
a že se bude rozšiřovat
duchovní a vědecké
dosažení?
Není to vždy tak,
že když svět dosáhne
svého vrcholu civilizace,
bude planeta zničena
a že bude zničeno vše,
čeho bylo dosaženo.
Není to tak.
Stává se to v našem světě,
ale ne ve všech světech.
K této destrukci dochází jen
když technický vývoj
převáží duchovní vývoj.
Takže proto, že se náš svět,
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protože lidé
jako celek,
budou dostatečně osvíceni,
dostatečně nepozvedl,
aby zvládli
toto pozvednutí je stále
technologický růst
pro lidstvo nové,
aniž by ubližovali
proto stále bojují,
svému okolí, svým životům
aby se vzdali některých
a životům ostatních
škodlivých zvyků
zúčastněných
a méně pozitivních stop.
na stejné planetě.
Naše technologie dosáhla
Hlavní bod tedy je,
svého vrcholu,
že musíme
myslím, že ještě ne,
rozvíjet také duchovnost.
ve srovnání s jinými dobami.
Když je u všech lidí
Ale pak není náš
na planetě rozvinuté
technologický vývoj
duchovní vědomí,
nic ve srovnání
pak můžeme říci,
a mnoha jinými planetami.
že je ta planeta civilizovaná.
Alespoň jsme se do jisté
Ne jen technologie samotná.
míry vyvinuli.
Dobrý den, Mistryně.
A také jsme se vyvinuli
Mám otázku ohledně
do jisté míry duchovně.
Bílého Bratrstva.
Ale je to nové, proto
Můžete více vysvětlit,
lidstvo stále zápasí,
jak vzniklo?
jak jsem vám říkala.
Stvořil ho Bůh
Pokud tedy boj
jako pomáhající skupinu
trvá příliš dlouho, pak
nebo ho vytvořili tyto bytosti,
může být tzv. civilizace
které se ze soucitu rozhodly
vyhlazena
sejít dolů do nižších úrovní,
a vysoce probuzené duše
aby pomohly Zemi?
vystoupají do vyššího světa.
Vzniklo od Boha.
A tam si budou stejně
Bylo stvořeno Bohem.
užívat vyvinuté technologie.
Děkuji Vám.
Zatímco ti méně vyvinutí
Rádo se stalo.
se budou inkarnovat
Další otázka.
na jiné planety,
Jistě.
aby začali nanovo
Je možné vytvořit
a vyvinuli se tam.
duchovní štít nad a kolem
Vědecké úspěchy dosažené
planety Země,
v našem světě stejně
aby odstranil nižší vědomí?
nejsou velké
Já vím, že když my
ve srovnání
meditujeme je to osobní štít.
s jinými planetami.
Je možné vytvořit
My bychom je ale mohli
štít pro planetu?
mít ještě lepší,
Ne, je mi to líto.
kdyby se zvýšila
Protože,
také naše duchovní úroveň.
pokud někteří lidé nezmění
Je dokonce mnohem lepší,
svůj nízký koncept,
když jde duchovní
i vědecký rozvoj
žádný štít není možný.
ruku v ruce.
Žádný štít proti
Pak se zkáza nikdy neobjeví,
odplatě za špatnou karmu.

V karmickém zákoně
nefunguje vyjednávání, lituji.
Je velice přesný, velice
přísný. Přála bych si,
abych mohla vytvořit štít.
Kdybychom mohli
vytvořit štít,
Bůh by to již udělal
nebo všichni svatí
by to již udělali.
My děláme co můžeme,
dáváme lidem štít,
osobní štít.
A pak později,
dokonce, není žádný štít
potřebný.
Kdyby všichni přijali štít,
který nabízím,
pak bychom dokonce
nemuseli žádný štít vytvářet,
protože by nebyla potřeba,
nebyly by žádné kalamity,
žádné negativní události, nic.
Žili byste v Nebi a bezpečí.
Tedy jen napravení
negativních zvyků
pomůže vytvořit
tento tak zvaný štít.
Lidé se musí
změnit k lepšímu,
musí ušlechtileji smýšlet.
To je jediný štít,
který můžeme mít.
Na boláky není obvaz,
způsob jakým bychom
chtěli kontrolovat všechny
špatné události ve světě.
Zákon odplaty je spravedlivý
a musí být uskutečněn
do maximálné míry.
Když přijde nemoc zevnitř,
musíme ji léčit uvnitř.
Lidé se musí změnit
ve svém srdci, změnit se
ze špatných na dobré.
Hluboko uvnitř vědí
co je správné,
jen se musí změnit.
Měli bychom být trpěliví.
Ano, drahá?
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ale nezůstanou zde
Děkuji Vám, Mistryně.
proti své vůli.
Zdravím.
Děkuji Vám.
Mám otázku:
Rádo se stalo.
Je možné aby bytosti
Další otázka:
z 5. úrovně vědomí
Můžeme použít naši
nebo dokonce vyšší úrovně,
svobodnou vůli, abychom
například 6. nebo 7.
překonali během našeho
sešli na tuto Zemi
života limity našeho
se záměrem pomoci
duchovního růstu nastavené
pozemšťanům nebo dokonce
před našim narozením tady?
pozvednout jejich vlastní
Například, měli jsme
úroveň, ale pak pod tíhou
dosáhnout jen
těžké zátěže špatné karmy
3. úrovně vědomí, ale díky
této planety
milosti Mistryně, inspirováni
a nízkým vibracím,
jejím učením jsme zaměřili
aby zabředli
veškerou naši energii
do úrovně spánku,
na dosažení 5. úrovně,
neznali svůj původ
je to možné?
a stále se sem vraceli zpět
Je to možné, to je záměr.
bez jejich vůle?
Ale ne modlitbami.
Páni, to je děsivé.
Meditací, ano.
Jak se ptáte, to děsí!
Nesobeckou službou, ano.
Ne, říkala jsem vám,
Tyto dvě věci
že ze 6. a 7. úrovně a výše
tomu pomohou.
sem nechodí.
A Mistr vás
Ne, ne, lidé 6. a 7. úrovně
vezme do 5. úrovně.
sem nechodí,
Když jste zasvěcení,
protože nemohou unést
není limit, jaké úrovně
hrubou energii tohoto světa.
můžete dosáhnout.
Příliš by je zraňovala,
Mistr vám pomůže jít nahoru
nemohli by to unést.
na nejvyšší možnou úroveň,
A bytosti 5. úrovně
tou je 5. úroveň.
přichází s velkým
Ale samozřejmě musíte
obětním utrpením
poslouchat instrukce,
a většinou podstupují
meditace a nesobecká láska.
pronasledování a ubližování
Hodně štěstí.
nebo umírají v agónii
Zdravím, Mistryně.
v rukou lidí.
Zdravím!
Ale oni nebudou duchovně
S hlavní hrozbou,
tak zanedbaní nebo
globálním oteplováním
utlačovaní, aby zde
denně myslím na smrt.
pokračovali ve své existenci
Když tedy zemřeme,
proti své vůli, víte?
my zasvěcení a
Nebe by nedovolilo,
přestěhujeme se na jiné
aby se to stalo.
místo, budeme si pamatovat
Mohou hodně trpět,
spojení s Vámi, Mistryně?
když jsou tady,
díky lidskému znečištění
Nebo nám opět bude zatažen
špatnou odplatou,
závěs zapomnění?
kolektivní karmou lidí,
Nevím proč mám

teď takové štěstí,
že jsem s vámi ve spojení,
ale nejsem si vědoma,
že bych Vás dříve znala.
Bude to opět stejné
nebo to bude příště jiné?
Jinými slovy,
když se odtud přestěhujeme,
vzpomeneme si na Vás?
Nebude žádné příště.
Musíte myslet pozitivně,
abyste pozvedli ostatní.
Nemůžete stále myslet
na smrt.
Budete mít ještě později
dost času na smrt.
Musíte pomoci ostatním,
aby byli silní a zlepšili
k lepšímu sebe i svět.
Nemůžete teď myslet
na sebe.
Vy jste v bezpečí
a pod ochranou
a říkala jsem vám to již
v tomto životě i v příštím.
Protože jste mými žáky.
Ale v případě, že zemřete
a nevzpomenete si na mne,
já si vzpomenu na vás.
Já na vás nezapomenu,
jak bych mohla?
Voláte mě každý den,
jak bych mohla zapomenout?
Teď buďte dobrá
a konejte dobro.
Ale nedělejte si starosti,
vzpomenete si,
já jsem jediný Mistr,
kterého máte.
Pamatujete si na slib,
který jsem vám dala?
Že vás neopustím,
dokud nedosáhnete 5. úrovně
duchovního mistrovství.
Nedělejte si starosti,
já budu vždy s vámi.
Budu tam vždy,
ať půjdete kamkoliv.
I kdybyste šla do pekla,
budu tam s vámi.
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osvícení pro naši
I kdybyste tam šla,
duchovní praxi,
ale vy tam nepůjdete, ano?
je správné říci,
My tady dodržujeme
že stát se vegetariánem
pravidla.
je okamžitý dar Zemi
Ano, jste dobří, jste dobří.
k omezení
Existuje z našich
globálního oteplování?
minulých životů důvod,
Můžete to říci.
že jsme zde na Zemi,
Můžete to říci, chcete-li.
abychom pomáhali v tak
Vegetariánství
kritické době naší planetě,
vede k záchraně planety
kdy máme volbu
a k soucitu.
růst v uvědomění
Stejně, musíme být.
nebo být celkově vyhlazeni?
Pro všechno existuje důvod.
Ale nepřeceňujte se.
Je již dost dobré, že
pomůžete sami sobě.
Cokoli uděláte pro planetu
se nepočítá.
To je povinnost.
Dobrá,
a pak bych ráda věděla,
je-li to možné,
jaké duše byly
v ošklivých tělech dinosaurů?
Bylo možné,
aby se pozvedli do
mírumilovnějších stvoření?
A způsobila jejich kolektivní
negativní karma
jejich katastrofické vyhynutí?
Byli to pekelné duše
a astrální válečníci.
Proto byli čím byli
a chovali se jak se chovali.
Ano,
byly to nepřetržité
karmické činy
a následky, které způsobily
jejich masové vyhynutí
a katastrofu na planetě
v jejich době.
To vše udělali oni.
A nebudeme-li opatrní,
bude se historie opakovat,
i když nejsme dinosauři.
Ano.
Ano!
Poslední věta:
dala jste nám okamžité
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