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Proto jsou nazýváni „vůdci“.
Mistryně, klimatické změny
„Vůdce“ znamená,
a globální oteplování,
že musíte dělat to,
zdá se, nedosáhly úrovně
co je nejlepší pro celý dav.
celosvětového varování,
Jako v království zvířat,
natož SOS,
vůdce smečky vždy udělá
jelikož jsem zjistila,
to nejlepší pro ty,
že se nenachází v denních
za které má zodpovědnost.
diskuzích, v televizi,
A lidé důvěřují médiím.
zprávách a na konferencích.
Oni skutečně věří médiím.
V případě války,
Proto si kupují
všichni poslouchají
každý den noviny,
válečná zpravodajství,
aby je četli.
proč ne zpravodajství
Proto každý den
o globálním oteplování?
sledují televizi,
Ano, protože je větší senzací
aby viděli co se děje.
ukázat něčí mrtvé tělo,
Já si ale nemyslím,
kterým projela kulka,
že se všichni stále rádi
část jeho těla,
dívají na všechny ty války
než jen říci něco,
a mrtvá těla.
o čem si myslí, že se může
Příliš se zdůrazňuje
stát nebo nemusí.
negativní stránka života.
Dokonce už to dokázali
Máme také pozitivní
všichni vědci,
stránky života.
již informovali mnoho vlád,
Máme smích,
ony to stejně
máme naději,
nechtějí připustit.
máme štěstí,
Já ten problém
máme lásku
velice dobře znám.
mezi mužem a ženou,
Poznala jsem ten problém
máme lásku mezi
velice dobře,
členy rodiny.
když se setkávám s lidmi
Máme hrdinské činy
venku na ulici
vznešených bytostí.
nebo kamkoli jdu.
Máme také zvířata,
Proto stále říkám,
která jsou tak statečná,
že vlády a média
hrdinská, vznešená atd., atd.
musí pomoci zveřejnit
Máme v tomto světě
tyto konstruktivní zprávy
všechny bytosti, které jsou
ze světa,
tak dobré a fantastické.
aby byli lidé vzděláni,
Měli bychom o nich podávat
informováni.
zprávy, ne jen o malém
Protože to je také jejich
koutě války tady a tam.
právo, vědět to.
Protože, například,
Jejich právo vědět.
dokonce ve válce dnes
Kupují si noviny.
možná zemře pět lidí
Platí daně.
nebo něco někde vybuchne
Volili vládu ve víře,
a možná zemře padesát lidí.
že pro ně vláda udělá
to nejlepší.
Je to jen malá část
Nebo že je povede
národa, ve srovnání
do těch nejlepších situací.
s 500 milióny lidmi,

kteří zde žijí.
5 ve srovnání s 5 milióny
nebo 50 milióny
nebo 500 milióny.
Nebo když se to objeví
na obrazovce,
je to větší než život.
A to je vše co si pamatujeme,
když zhlédneme zprávy.
To je vše na co si
vzpomeneme ve spánku,
v našich snech.
Máme noční můry,
máme špatné trávení,
přitížíme naší nemoci,
díky všem těm
negativním zprávám.
Vědci ukazují,
že díváte-li se v televizi
na velmi hrozné filmy,
negativní filmy,
přitíží to vaší nemoci,
kterou v té době máte
nebo onemocníte,
i když nemocní nejste
psychicky,
fyzicky, emocionálně,
duševně. (Ano.)
Média by tedy měla
dělat svoji vznešenou práci,
informovat lidi o tom,
co je pro ně dobré.
I kdyby chtěli oznamovat
krátké zprávy o válce,
to je možná také potřeba,
dát lidem vědět,
ale nenafukovat to
do jiných rozměrů
a ne každý den stále o válce.
To není dobré pro zdraví lidí.
A působí to lidem deprese.
A mají méně víry
v budoucnost,
méně pozitivní myšlení
a pozitivní energie.
To není dobré pro
jejich pozitivní energii.
Teď tedy máme
Supreme Master Television.
Můžete-li,
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Co si myslíte,
nechte vaši televizi zapnutou
stane se skutečností.
celý den, celou noc.
V očích Boha jsou děti
Abyste posílili
vždy nevinné a čisté
positivní energii
a vždy cenné,
nebo konstruktivní energii.
od A do Z,
Děkuji Vám.
bez ohledu na to, co dělají.
Rádo se stalo.
Jak jsem vám již říkala,
A kdo ví?
jak to vidím já,
V budoucnu
lidé jsou jen oběti
možná bude všude více
černé magické síly,
Supreme Master Television.
negativního krále,
Myslím podobných jako ona.
iluze Máji,
Teď vidím snahu
Krále Iluze.
vysílat více a více
Hodí na každého síť
pozitivních zpráv
nevědomosti
a vidím, že vzniká mnoho
a opije je,
nových kanálů,
že vidí zastřeně.
které směřují stejným
Nemohou myslet.
směrem jako my.
Nevidí moc jasně.
Podívejte se na všechny ty
To je důvod,
televizní kanály, projděte je,
proč musí přijít Mistr.
pak budete vidět, co myslím.
Přišel Ježíš, přišel Buddha,
Nově vzniklé kanály
přišel Mohamed,
jdou více pozitivním směrem.
přišel Guru Nanak,
Mistryně, mohla byste nám
přišel Mistr džinistů,
prosím znovu říci
přišel Mistr hinduistů,
o důležitosti
atd., atd., a stále přicházejí.
zachránit tuto planetu,
My lidstvo nezatracujeme.
planetu, kterou Bůh považuje
Protože lidstvo je nevinné
za hodnu záchrany?
a měla by jim vždy
Vy si myslíte, že není
být dána příležitost,
hodna záchrany?
dokonce poslední šance
Řekněte mi o tom!
k rychlé evoluci,
Ano, myslím si to.
aby dohonili
Je hodna záchrany!
také ostatní planety.
Proč se mě tedy ptáte?
Děkuji Vám, děkuji Vám.
Proč si Bůh myslí,
Duše jsou čisté
že je hodna záchrany, že?
a nevinné, vždy,
Ano.
bez ohledu co dělají venku,
Myslíte-li si,
to vše je mysl,
že je planeta hodna záchrany,
vše klamné zdání Máji.
pak si Bůh myslí také
Duše jsou vždy perfektní,
to co vy,
čisté a jako dětí
protože Bůh chce jen
a vždy milované Bohem
potěšit Své děti.
a celým Nebem.
To je důvod, proč vám říkám,
Tento svět je jen tak opije,
dejte si pozor, co si myslíte,
že se identifikují
buďte opatrní na to, co
se všemi materiálními
chcete, protože to co chcete,
vám Bůh dá.
věcmi, které vidí

a tělem, které obývají.
Takže jsou také
pod vlivem Máji,
nasají špatné zvyky
a pak je pro ně těžké
je odhodit,
když po léta zakořeňovaly
do jejich životů.
To vše je práce Máji,
protože Král Mája,
myslím Král Iluze,
chce tady duše chytit
do pasti, aby je ovládal.
Kdybychom všichni odešli,
pak bychom byli všichni
v Nebi, On by tady neměl co
dělat, byl by znuděný.
Cítil by se zbytečný.
To je důvod,
proč je chce držet stále
ve fyzickém otroctví,
život za životem.
To je důvod, proč je Bohu
a Nebi lidstva líto.
Proto by měl být tento
svět zachráněn,
aby měli lidé šanci
se probudit,
navrátit se ke svému původu,
kráse, slávě, velkému Já.
Děkuji Vám, Mistryně.
Já jen doufám,
že se lidské bytosti probudí,
budou dbát varování
a zachrání se,
zachrání své duše.
Zachránit planetu,
znamená zachránit jejich,
duše, protože, poslechnou-li
a stanou se vegetariány
se záměrem zachránit
bytosti na planetě,
pak jsou dost vznešení,
aby byli zachráněni.
Ano, ano.
Aby byli zahrnuti
do kruhu svatých.
To je myšlenka.
Není to záchrana planety,
je to jejich postoj,
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s dalšími lidmi,
zachránit planetu
byl to hrozen vína.
a proč chtějí
On vůbec nejedl rybu,
zachránit planetu,
ano? (Ano.)
to je to, co se počítá.
Protože první přikázání je,
Rozumíte?
„Nezabiješ“
Ano, rozumím.
a v Bibli je hojnost,
Skvělé.
dostatek důkazů,
Děkuji Vám, Mistryně,
že Bůh řekl nebo Ježíš
děkuji Vám za vaši lásku.
řekl: „Nejezte maso,
Děkuji Vám
nepijte víno,
za vaši moudrost.
nebuďte dokonce
Ráda bych věděla,
s lidmi, kteří jedí maso
kde si teď stojíme
a pijí víno“.
s prací pro svět.
Vše to sesbírejte a vytiskněte
Dále v ní pokračujte
na letáky, nebo informace
a pak uvidíte.
získejte ze Supreme Master
Dobrá.
Television a všechno
Pokračujte,
to vytiskněte. (Ano.)
jsem na vás stále pyšná.
Je to tak snadné,
Děláte, co můžete,
vše je to v Bibli.
to je v pořádku.
„Nezabíjejte žádné býčky ani
Co děláte, odráží vaši úroveň.
ovce abyste mi je nabízeli,
Na co se zeptáte, také
protože vaše ruce
odráží vaši úroveň.
budou plné krve.
Ano.
Neodpustím vám
Zdravím, Mistryně.
vaše hříchy,
Ahoj.
když se budete modlit,
Vzhledem
odvrátím svoji hlavu.“
ke globálnímu oteplování,
Toto vše je již tak jasné.
musíme přejít na
Toto vše prosím z Bible
vegetariánskou stravu.
vytáhněte a vytiskněte.
Všude kam jdu, snažím se
Vytiskněte všechny věci,
mluvit s mými přáteli,
které Bůh zakázal,
aby přešli
jedení masa a pití vína
na vegetariánskou stravu.
a užívání všech
Dokonce teď jsem
omamných látek a to vše.
mluvil s mými rodiči,
„Nejezte nic, co by
kteří jsou náboženskými
vašeho bratra oslabovalo,
vůdci, aby to řekli lidem
uráželo nebo mu nějakým
v kostele, aby ti lidé
způsobem ubližovalo.“
mohli přejít
„Nezabiješ.“
na vegetariánskou stravu.
„Stvořil jsem všechny
Oni mi všichni řekli,
byliny, aby lahodily
že věří v Ježíše,
vašim očím,
tedy všichni řekli,
že Ježíš jedl maso a rybu.
všechno ovoce,
On vůbec nejedl rybu,
které je lahodné chuti,
ve skutečnosti to
to by měla být vaše potrava.“
byl hrozen vína,
V první kapitole v Bibli
o který se dělil
Bůh žádá všechny, aby jedli

zeleninu a ovoce.
On nikdy neřekl, „Stvořil
jsem všechny psi a ovce,
vše pro vás k snědku“,
nikdy v Bibli,
nikdy to neuvidíte!
On dokonce neřekl, stvořil
jsem vám rybu k snědku.
On řekl,
„Stvořil jsem zvířata, aby
vám byla přáteli a
pomocníky.“ Doprovázela
vás. Můj Bože, jak vznešenou
práci mají zvířata.
A jediné co umíme, je zabít
naše společníky, přátele
a pomocníky a sníst je.
A pak to svádíme na
Ježíše, chudáka Ježíše,
On je mrtvý,
nemůže nic říci.
Ale kdybyste četli
originální svatá písma,
stojí tam hrozen vína…
Kdyby chtěl jíst rybu,
řekl by dvanácti žákům,
aby dále lovili ryby
a každý den mu dávali rybu.
On řekl, „Nechte ryby.
Pojďte,
já vás lidi naučím lovit ryby“.
Když Ježíš řekl
svým žákům lovícím ryby,
nechte rybaření, znamená to,
že nechtěl rybu.
Když zastavil
své žáky od rybaření,
jak by získal k snědku rybu?
Dobrá, vytiskněte vše,
co v Bibli zakazuje masitou
stravu a dejte to lidem.
Děkuji Vám, Mistryně.
Drahá Mistryně,
doufám, že náš svět
překoná tuto situaci rychle.
Aby si
všechny bytosti mohly
užívat mír a štěstí,
Dobrá. Dobře.
život ve Zlatém Věku,
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v to skutečně doufám.
Všichni to tak chtějí.
Zda to zvládnou
nebo ne, záleží
na každém, ano? (Ano.)
Nyní
vám popřeji vše nejlepší.
Pokračujte v tom, co děláte.
Vše nejlepší
vám i vaší zemi.
Děkujeme Vám, Mistryně!
Děkujeme Vám!
Rádo se stalo.
Pokračujte, neustávejte
a vše nejlepší!
Sbohem!
Do příště!
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