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Zdravím Mistryně.
Vaše fyzická přítomnost
je zdrojem takového klidu,
inspirace a vede nás,
zasvěcené i nezasvěcené
na této planetě,
obzvlášť teď,
v této nejisté době.
Je těžké si představit
život na této planetě
také bez Vás.
Jak dlouho ještě
budeme mít požehnání
vaší fyzické přítomnosti
s námi tady na Zemi?
Já jsem ještě tady.
Ještě nějakou
dobu tady budu.
Záleží to na potřebě
a karmické odplatě
obyvatel Země.
Budu žít,
dokud budu potřebná.
Dokud bude mít lidstvo
prospěch z toho,
co pro ně dělám.
Ale děkuji vám
za vaši lásku,
děkuji vám za vaši lásku.
Jsem velice dojata.
Děkuji Vám, Mistryně.
Rádo se stalo.
Kdyby byli všichni lidé
vegetariány,
řeknu vám, že bych
mohla žít také déle.
Protože to by znamenalo,
že budou mít více zásluh.
A na základě těchto zásluh
budu moci zůstat,
abych jim pomohla, protože
Nebe povoluje pomoc jen
do určité míry.
Pokud si také lidé
pomoc zaslouží.
Nezáleží to tedy jen na mně.
Zdravím, Mistryně.
Zdravím.
Mám otázku
v aulačtině (vietnamštině).

Jsou lidé, kteří říkají,
že globální oteplování
povede k tání ledovců
v Antarktidě a Arktidě,
to způsobí zvýšení hladiny
vody, zatopí to mnoho míst
ve světě.
Oni teď tedy hledají
místa vysoko v horách,
aby se tam odstěhovali.
My ale nevíme kde se
kalamity objeví.
Jak poznáme, zda na tom
či onom místě
bychom žili bezpečně?
Jak zklidnit jejich mysl?
Proč byste měla zklidnit
jejich mysl?
Oni dělají, co chtějí dělat.
Kde chtějí žít,
to je jejich věc.
Protože tito lidé jsou
také členy mé rodiny,
proto chci zklidnit
jejich mysl.
Aby mohli
duchovně praktikovat.
Kam se můžete ukrýt
před špatnou karmou.
Pokud chtějí jít
vysoko do hor, nechte je jít.
Když budou tam nahoře,
jejich mysl se zklidní,
nechte je tedy jít.
Proč byste je měla nutit
žít na tomto
nebo tamtom místě?
Toto je svobodná země,
mohou jít, kam budou chtít.
Jestli mají peníze, ať jdou.
Mohou žít kde chtějí,
pokud to chtějí,
proč byste jim měla bránit?
Nemůžeme se
vyhnout špatné karmě.
Jedině když budeme mít
zásluhy, pak se můžeme
vyhnout katastrofě.
Teď se tomu místu
vyhneme, ale později, když

zemřeme, se tomu nebudeme
moci vyhnout, například.
Seznamte je s tím,
že když my lidé budeme
žít nectnostný život,
pak se nebudeme moci
nikam skrýt. (Ano.)
Vietnamci (Aulačané)
mají rčení,
že je jedno jestli utíkáte
ze slunce,
neutečete jeho paprskům.
Abyste se vyhnuli slunci,
jak se můžete vyhnout
jeho paprskům, když běžíte
pod slunečními paprsky?
Proto musíme změnit
náš životní styl,
změnit naši duchovnost,
ne jen změnit místo,
kde žijeme.
Pokud chceme změnit
místo kde žijeme,
je to také v pořádku.
Neznamená to,
že to není dobré. (Ano.)
Žít v horách je dobré,
ale my musíme změnit
náš životní styl,
abychom se stali morálním
a příkladným člověkem,
s láskou ke všem
i ke zvířatům,
pak se vyhneme pohromě.
Není to tak, že když se
přestěhujete do hor,
vyhnete se tomu. (Ano, ano.)
Hory někdy erodují
a také se tam stávají neštěstí,
ne díky
zvedání hladiny vody.
To jim tedy můžete říct,
ale pokud neposlechnou,
pak nevadí,
co víc můžete dělat?
Nemůžeme jim to zakázat
nebo je zastavit,
je to svobodná země.
Jejich duch je také svobodný,
ale pokud teď nezměníme
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náš životní styl,
pak později, až zemřeme,
v dalším životě to bude
stejné nebo dokonce horší.
Není to tak, že se
osvobodíme od toho neštěstí,
pak později až zemřeme,
nebude se nám dít nic jiného.
Často po smrti
nastane ještě větší utrpení
než teď, řekněte jim to.
(Ano.)
Odplatě, karmě,
se nemůžeme vyhnout.
Ano, děkuji Vám, Mistryně.
Pokud nebude možné
Zemi zachránit, pokud
budou velké záplavy,
pak co můžeme připravit,
abychom pomohli lidem
s jídlem a přístřeším?
Bude-li to tak,
pak nebude žádná elektřina,
žádný plyn k vaření jídla.
Počasí bude extrémní,
lidé se budou stěhovat
tam, kde se bude dát žít atd.
Bude-li to tak,
můžeme vytvořit zásoby
jídla, ale v té době,
nebudeme moci přinést moc,
pak jak máme naplánovat
poskytnutí pomoci
a přepravu?
Ne. V té době nebude
žádná doprava,
a to nezmiňuji nic jiného.
Například, přijde-li
velká povodeň
nebo bude Země
úplně ohřátá,
uvolní se
jedovatý plyn z oceánu
do vzduchu,
nevyhneme se mu nikde.
Jen duchovní praktikující ,
nebudeme-li moci
zachránit naše fyzické tělo,
pak alespoň můžeme
zachránit naši duši.

Natož pomoci,
už nebudeme moci pomáhat.
V té době ani nebudete vědět
kde byste měli pomáhat.
My nevíme kdy se
katastrofa stane,
nejdůležitější věc tedy je,
abychom povzbuzovali lidi,
aby žili ctnostný život,
byli vegetariány,
vyhnuli se zabíjení, pak
bude katastrofa zažehnána.
To zaručuji.
Nikam neutečeme.
Kamkoliv bychom běželi,
byli bychom stále
v jedovatém plynu
a velké potopě
nebo jiné katastrofě.
Povodně způsobí
mnoho dalších věcí,
ne jen zvýšení hladiny vody.
Bude tady jedovatý plyn.
Pak budou hory erodovat,
budou se rozpadat,
budou padat dolů
kameny nebo se budou dít
jiné věci, například
přírodní katastrofy,
povodně.
Pak bude zničena úroda.
Nebudeme se moci všem
těmto věcem vyhnout.
Bude to jedna věc za druhou.
Nebude to jen zvýšení
hladiny vody.
Elektřina, dodávky vody
budou zastaveny, například.
Žádné
komunikační prostředky,
budou potíže s dopravou,
i silnice budou potopené,
zaplavené nebo odříznuté.
V těchto okamžicích
budeme moci najít bezpečí
jen v ochranném světle
ctností, jinak nebude kam
jít, abychom se tomu vyhnuli.
Nebudeme ani vědět
kde to nastane, natož

abychom se tomu vyhnuli.
Utečete z jednoho místa,
jiné místo bude postiženo.
A mohou se vyskytnout také
zemětřesení
a další věci, protože
se změní podoba Země,
protože se zvednou
vodní hladiny,
proto se změní.
Změny způsobí
mnoho dalších věcí,
například, někdy to budou
zemětřesení
nebo budou vybuchovat
sopky pod zemí.
Místa, kde nikdy
nevybuchly sopky
je teď budou mít, protože
hluboko pod zemí
sopky jsou,
teď jim ale brání
velké hory,
hrubé vrstvy pevniny,
ale když hory zkolabují,
kameny se povalí dolů,
budou sesuvy půdy díky
velkým povodním,
pak se budou
katastrofy dít častěji,
ne jen zvýšená hladina vody,
takže utéct do hor nestačí.
Musíme jim tedy poradit,
aby žili ctnostný život,
žili podle lidských norem,
pak se sami ochráníme
a ochráníme ostatní,
ochráníme ostatní bytosti.
Jen takovým způsobem
ochráníme naše životy,
protože máme ve vesmíru
vysoké postavení.
Jsme dětmi Boha.
Jsme Buddhou,
jen to nevíme, to je vše.
Když využijeme
Buddha přirozenost,
využijeme moc
dětí Boha, to znamená,
že ochráníme všechny,
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ochráníme všechny bytosti
jako nejvyšší dítě Boha
nebo Buddha.
Pak se nás v té době
nikdo neodváží dotknout.
Nebudou žádné
přírodní katastrofy,
bouře, které se opováží
dotknout takového Buddhy.
My si musíme uvědomit,
že jsme Buddha.
A musíme jednat jako
Buddha, aby se nikdo
neopovážil nic udělat.
Pokud ne, neutečete tomu.
Ano, děkuji Vám, Mistryně.
Pokud ne,
když nebude jídlo,
budete žít ze vzduchu.
V té době bude i voda
zasažená, někdy
je voda také jedovatá,
takže ji nemůžeme pít.
Nebude žádné jídlo.
Ve všem bude
jedovatý vzduch,
například.
V té době se budeme muset
podívat do svého nitra,
abychom si vzpomněli
na svoji přirozenost Buddhy,
upamatovali si Nebe uvnitř
nás a že uvnitř naší duše
máme všichni přirozenost
Buddhy, Nebe,
na to si musíme vzpomenout.
V té době se staneme
dýchavci, to znamená,
že budeme žít ze vzduchu.
Budeme žít v milosti Boha,
spoléhat se na Buddhu,
přirozenost Buddhy,
abychom žili. Ale jestli
zemřeme, půjdeme do Nebe.
Vy již máte jistotu,
nemáte se tedy čeho obávat.
Děkuji Vám, Mistryně.
Ti, co duchovně nepraktikují
mají strach ze smrti.
My jsme

duchovní praktikující,
nemáme strach ze smrti.
My duchovně praktikujeme,
už máme místo kam jít,
již svůj Domov známe,
znamená to, že zemřít,
je být vysvobozen.
Jen ti, kteří nemají místo
na které by se spolehli,
nemají duchovnost na kterou
by se spolehli, jsou ti,
kteří mají strach ze smrti.
Milovaná Mistryně.
Mluvila jsem o naléhavosti
globálního oteplování
s mými přáteli a rodinou.
Většina z nich si myslí,
že pokud bude konec
planety, pak ať je.
Pro ně je tu už tolik utrpení
na této Zemi.
Bude-li to tedy konec Země,
bude to také konec
všeho utrpení.
Můžete mi prosím Mistryně
poradit, jak mám reagovat
na takové myšlení?
Děkuji Vám, Mistryně.
To není
moc správný koncept.
Přestože rozumím tomu
o čem hovoří,
a perfektně rozumím
jak se cítí, ale není to
správná cesta,
jak zvládnout utrpení.
Protože veškeré utrpení
je zde přechodné.
Když tedy neodstraníme
utrpení tady, až zemřeme,
bude tam ještě více utrpení.
Nebojíme se o tento život,
je to karma, špatná odplata,
která nás bude následovat
jako stín, kamkoli půjdeme.
Není to tedy jako, dobrá,
utečeme z této planety,
pak skončí toto utrpení.
To nikdy neskončí,
pokud ho neukončíme tady,

teď, nikdy
nikde jinde neskončí.
Půjdeme-li stále na jih,
buď půjdeme
ze Sydney na jih
nebo půjdeme dále do Perthu
a potom na jih
nebo budeme
pokračovat do Brisbane
a pak půjdeme na jih.
Stále jdeme k jihu.
Pokud se tedy nezastavíme
a neotočíme se na sever,
pak nikdy nepřestaneme
směřovat k jihu.
Nikdy nezastavíme, dokud
nedorazíme na jih nebo dále
půjdeme jižním směrem.
Řekněte jim tedy,
neukončíme-li utrpení teď,
neukončíme ho nikde jinde
a proto chci
zachránit planetu.
Aby lidé mohli
realizovat svoji velikost,
měli čas přemýšlet o tom,
jak změnit své myšlení,
svůj život k lepšímu,
aby se více hodil
k lidským bytostem,
které jsou dětmi Boha.
Aby měli více času na
přerovnání, přeorganizování,
přebudování jejich životů,
aby se hodily k dětem Boha,
aby se hodily ke vznešeným
bytostem této planety.
Chceme jim dát čas,
proto chci zachránit planetu.
Já chci zachránit planetu.
Nejsou to ani tak fyzická
těla, o které si dělám starosti,
jsou to duše,
jejich život po životě,
protože pokud neukončí
utrpení zde,
vezmou si utrpení s sebou
nebo je bude utrpení
všude následovat.
Nesvlečete-li si teď
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vaše růžové tričko,
a budete v něm celý
den chodit,
jak můžete vypadat jinak?
Ano, Mistryně.
Ano, například teď máte
na sobě růžové tričko,
a pokud se vám
to růžové tričko vůbec nelíbí,
půjdete-li teď ven z centra,
budete stále v tom růžovém.
Nelíbí-li se vám tedy růžové
tričko, převlečete si ho.
A i když zůstanete v centru
nebo teď půjdete
ven z centra, budete jiná.
Budete vypadat jinak.
Ano, Mistryně.
Vysvětlete jim to tak.
Pokud si nepřevlečete
to triko, bude na vašem těle
kamkoli půjdete,
je jedno kam půjdete.
Děkuji Vám za vaši radu,
Mistryně.
Milujeme Vás.
Ano, rádo se stalo.
Utrpení bude
poté co zemřeme mnohem
intenzivnější než teď.
Například teď, když
vidíte utrpení lidí,
nemůžete to unést.
Ale lidé, kteří jsou
ve fyzickém těle,
přestože trpí ve fyzickém těle
i duševně možná trochu,
není to takové, jako když
ztratíte toto fyzické tělo.
To je význam toho, když lidé
říkají, že když jste v pekle,
trpíte více, protože
vám bude vše jasné
a budete všechno vědět,
budete rozumět vaší
špatné karmě,
vašim špatným činům
z minulých životů
a budete rozumět
všem špatným věcem,

které jste kdy udělali
sobě i komukoli jinému
nebo zvířatům.
Pak bude vaše utrpení
nesmírné,
nesmírné, nesmírné.
Stokrát, tisíckrát,
milionkrát větší
než utrpení, které vidíte
právě teď na této planetě.
Protože když nebudeme mít
tělo, budeme vědět
vše jasněji.
A budeme vidět všechno
a utrpení se zintenzivní,
díky naší znalosti
věcí, které jsme udělali,
které nebyly správné.
A my budeme dále,
dále, daleko vzdáleni od
našeho velkého Já
a utrpení bude
nepředstavitelné.
Proto musíme zachránit
planetu, zachránit lidi,
aby měli příležitost
navrátit se
ke svému velkému Já
a zachránit se.
Děkuji Vám, Mistryně.
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