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podle vašeho rozpočtu.
Drahá Mistryně,
To je nejlepší způsob života.
když víme, že nám
Já jsem tak vždy žila.
zbývá omezený čas
Nevím, proč se musíte
díky vlivu
zadlužit, abyste si koupili
globálního oteplování,
dům nebo něco jiného.
přemýšlela jsem,
Mistryně, byla to půjčka
co dělat, když rozumím
na studia.
tomu, že bychom
Pak musíte pracovat,
neměli opustit svět s dluhy.
abyste ji splatila.
Měla bych tedy pracovat
Dobrá, děkuji Vám.
na plný úvazek, abych
Meditujte více,
zaplatila své dluhy a
pokud ještě máte dluhy,
meditovat méně nebo na půl
fyzické dluhy,
úvazek a meditovat více
musíte je zaplatit.
a zapomenout na své dluhy?
Od našich závazků
A co se stane,
neutečeme,
budeme-li mít ještě dluhy?
zvláště když si je
Kam je půjdeme splatit,
přivodíte sama,
když tady svět už nebude?
musíte je splatit.
Děkuji Vám, Mistryně.
Musíte pracovat více
Nevím, kolik dlužíte,
nebo musíte jíst méně.
na tom záleží.
Nebo musíte
Dlužíte-li miliardu dolarů,
žít ve stanu, jakkoli.
myslím, že budete muset
Pracujte, šetřete peníze,
pracovat více životů,
splácejte rychle, jak jen
abyste to splatila, ne?
můžete, tak to je.
Ta věc se má tak,
Děkuji Vám, Mistryně.
také jsem vám radila,
Snižte vaše výdaje
jak vést jednoduchý život.
na minimum,
Nemůžete-li si dovolit dům,
abyste mohla rychle
nekupujte ho.
splatit vaše dluhy.
A pokud jste dům již koupili
Ano, děkuji, Mistryně.
a myslíte si,
Přemýšlejte o způsobu, jak to
že máte moc dluhů,
udělat.
pak ho musíte prodat
Například, bydlíte-li daleko
a přestěhujte se
od vaší práce
do malého bytu,
a potřebujete auto,
menšího domu
pak se přestěhujte někam
nebo jen garsonky,
blíž k vaší práci, abyste
záleží na počtu lidí.
mohla denně chodit pěšky.
Nebo jste-li sama
Nebo jezděte do práce
a nemáte žádné závazky,
autobusem, ušetříte peníze
můžete žít dohromady
za pojištění auta,
s dalšími zasvěcenými
za benzín, abyste více
v jednom bytě.
zaplatila za dluhy.
Není potřeba,
Místo ve dvou nebo
aby jeden člověk měl
tří pokojovém bytě
3, 4 pokojový nebo
můžete bydlet v garsonce
2 pokojový byt.
nebo co nejlevněji,
Žijte podle svých možností,

abyste mohla přežít.
Abyste ušetřila více peněz
na splácení dluhu.
Je více způsobů, jak
můžeme splatit dluhy.
Jezte doma,
nejezte často venku,
protože jíst venku je dražší,
jíst doma je levnější.
Nebo žijte
s dalším zasvěceným,
abyste ušetřila více peněz.
Umývejte se žínkou
nebo jakkoli, několik let.
Žijte ze svých prostředků.
Žijte s minimem,
jen abyste přežila.
A ušetřete všechny peníze,
které můžete ušetřit,
abyste zaplatila dluhy.
Ano.
Není dobré chodit ven
a očuchávat
všechny ty nejlepší parfémy,
pak by byl váš účet
mínus 10 000 dolarů.
Snažte se šetřit
a pak rychleji
splatíte své dluhy.
Ano, Mistryně. Děkuji Vám!
Hodně štěstí.
V USA byl milionář.
Víte, jak se stal milionářem?
Četli jste příběh
Vietnamce (Aulačana),
který se stal milionářem
ve Spojených státech?
Byl milionářem ve
Vietnamu (Au Lac),
už multimilionářem,
ale odjel za hranice,
stal se uprchlíkem,
pak samozřejmě ztratil vše,
když odjel.
To je pravdivý příběh.
Usadil se v Americe
a neměl vůbec nic,
musel tedy pracovat
pro svého bratrance
v pekárně,
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další pekárnu
prodával chleba a pečivo atd.
a další pekárnu
Několik let,
atd., atd.,
nepamatuji si kolik let,
a stal se opět milionářem,
ale bylo to víc než 4 roky,
velice rychle.
bydlel v zadní místnosti
To je pravdivý příběh
v pekárně,
vietnamského (aulackého)
s dovolením svého bratrance,
uprchlíka
aby také obchod hlídal.
ve Spojených státech.
On a dokonce i jeho žena,
Myslím, že to bylo
oni oba bydleli vzadu
v Kalifornii. Teď jsem vám
v pekárně, která patřila
tedy řekla, abyste žila
jeho bratranci,
s vašimi zasvěcenými bratry
aby nemuseli platit nájem.
a sestrami, abyste šetřila
Nemuseli platit za auto
peníze a chodila pěšky
ani za autobus, za nic,
nebo jezdila autobusem,
a jedli tam spolu velice
když budete moci.
jednoduše.
Musíte si v životě
A celé ty roky
znovu stanovit priority.
se omývali žínkou.
Co je lepší?
Ušetřili každý cent,
Vysvobodit se od dluhů
který mohli.
nebo žít v luxusu a
A po 3 nebo 4 letech
stále se podvědomě
koupil od svého bratrance
strachovat.
tu pekárnu,
Nicméně, i kdybyste žila
stal se majitelem
společně se zasvěcenými
a dále se myl žínkou
nebo v malém bytě
a žil vzadu v pekárně.
nebo kde můžete,
Multimilionář,
už je to lepší než
který byl zvyklý na peníze,
u mnoha uprchlíků.
služebnictvo, respekt
Myslete na lidi,
a služby všude ve Vietnamu,
kteří mají mnohem méně
začal od nuly,
než my, a přežijí.
dokonce pod nulou.
Jakékoli jsou tedy
A pak si koupil pekárnu
vaše okolnosti, jste již
a pilně pracoval,
na vrcholku světa.
ani si nepronajal pokoj.
Dobrá, Mistryně, děkuji.
Dále se umýval
Zdravím, Mistryně.
žínkou v umyvadle,
Zdravím.
myl se v umyvadle.
Dovolila byste mi, prosím,
A pak takto pokračoval
abych Vám poděkovala
se svojí ženou
za vše, co jste v mém životě
a ušetřil každý cent,
udělala, protože jste
který mohl.
napravila mé srdce,
Jedli jednoduše,
mé emoce
nosili obyčejné oblečení,
a učinila jste mě šťastnou,
nikdy si nekoupili
zdravou a plnou Vaší
nic drahého, jen něco
hluboké svaté lásky.
z druhé ruky nebo
Vše díky Vám,
nosili dlouho stejné oblečení.
jsem schopna čelit životu
Po nějaké době si koupil

ve světě a mám odvahu
čelit mu.
Jste to vy, kdo podporujete
celé ovzduší mého života.
Děkuji Vám
z hloubi mého srdce a duše.
Moje otázka je, mám
sedmiletého syna, který
velice miluje Mistryni,
vždy, když je se mnou
jí vegetariánsky.
Ale jeho táta
není vegetarián
a nabízí mu maso
a nevegetariánské jídlo,
když jsou spolu.
Drahá Mistryně,
co mám v takovém
případě dělat?
Jak mám své dítě ochránit
od jedení masa,
i když ho není moc?
Děkuji Vám, Mistryně.
Vy a váš manžel
nejste spolu?
Teď jsme spolu.
Myslím na večeři,
když se vrátí z práce,
nabízí mému synovi
nevegetariánské jídlo.
Vy doma vaříte
nevegetariánské jídlo?
On vaří pro sebe
a mého syna.
Proč nevaříte vy?
Já vařím vegetariánské
jídlo pro celou rodinu.
A on to nejí?
Dá si jen trochu,
protože jí hlavně
nevegetariánské jídlo.
Rozumím, rozumím.
Nedala jste mu všechny
ty informace
o škodlivém vlivu
masité stravy,
z vědeckého hlediska?
On je velice tvrdohlavý.
Myslím, že tomu
teď nemůže uvěřit.
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že ho nechceš.
Chcete-li někomu něco říci,
A plakat a odejít,
musíte mluvit
nebo cokoliv.“
z jeho úhlu pohledu
A po chvíli si na to
a dokonce
váš manžel zvykne
ani nemusíte mluvit.
a nebude již syna nutit.
Vytiskněte všechny
Musíte říci vašemu synovi,
ty informace ze
„Je ti už 7 let,
Supreme Master Television
ty víš, co je pro tebe dobré.“
o škodlivém vlivu
A přečtěte mu všechny
masité stravy
ty informace,
z vědeckého hlediska
aby věděl, proč nejíst maso.
a mluvte s ním vlídně,
A proč jíst vegetariánsky,
například, „Chápu, že
aby byl zdravý, soucitný
chceš, aby byl náš syn
a zachránil planetu,
zdravý a inteligentní,
teď ve stavu nouze.
ale četla jsem ve vědeckých
Vytiskněte tedy
výzkumech, že je to tak,
všechny ty informace
tak a tak.
o vážném stavu
Proč se na to nepodíváš,
a škodlivosti jedení masa,
a neřekneš mi,
také od vědců z OSN,
co si myslíš?“
vše vytiskněte z našich
Jen mu nevnucujte
webových stránek
váš názor.
a dejte to vašemu manželovi,
Vy jste mnohem
ať si to pomalu sám čte.
tvrdohlavější, než on.
Vy ani nemusíte mluvit,
V duchovní praxi je dobré,
to je také dobře.
když jste tvrdohlavá,
A řekněte vašemu synovi,
ale když chcete
aby plakal, kdykoli bude
někoho přesvědčit,
nucen jíst maso,
musíte být nejdřív
ať řekne: „Já ho nechci,
na jeho straně.
já ho nechci.“
Musíte k němu být vlídná.
Řekněte synovi, aby ho
Rozumím.
odmítl. A rozplakal se a řekl
Musíte být laskavá a vlídná.
otci: „Prosím, nenuť mě.
A musíte být
Nechci jíst maso,
mnohem pokornější.
protože mám rád zvířata.
Je dobré, že s vámi stále žije
Protože bych rád
a nechá vás
zachránil planetu…“
dokonce jíst vegetariánsky,
Musíte tedy něco udělat.
myslím, že by někteří
Když jste tak silná,
manželé dělali manželkám
musíte něco udělat.
potíže,
Mně se zdáte silná.
kdyby jedly vegetariánsky,
A mluvíte velice energicky.
ale on ne.
Víte, jsou dvě věci.
Alespoň vás nechá být,
Jste silná díky vašemu egu.
to už je od něho velice dobré.
A nejste silná,
Teď tedy musíte svému
protože jste dobrá.
synovi říct, „Jestli nechceš
Jsem si tím jistá.
jíst maso,
Nebuďte tedy silná
musíš říct svému otci,

jen vaším egem.
Musíte být silná na duchu.
A silná dobrým způsobem.
Přemýšlejte o tom, co dělat.
Dobrá, rozumím.
Děkuji Vám, Mistryně.
Musíte promluvit také
s vaším synem,
a dobře promluvit
s vaším manželem.
Možná je v tom také
něco jiného, není to jen
o vegetariánské stravě.
Možná vy a váš manžel
nežijete v souladu.
Možná cítí nedostatek
lásky nebo něco,
proto to dělá,
jen aby šel proti vám,
jako odplatu,
aby vám emocionálně ublížil.
Musíte s ním tedy
dobře promluvit.
Nebo mu projevte více lásky
a buďte k němu něžná,
on se pak může obrátit.
Budete-li oba příliš
tvrdohlaví, a budete
proti sobě,
váš syn bude trpět,
protože ho budete oba
používat jako nárazník,
jako štít proti sobě,
a to by bylo pro vašeho
syna hrozné.
Přemýšlejte o tom,
jak zvládnout tuto situaci.
Záleží na tom,
zanedbávala jste ho
emocionálně?
Byla jste na něho příliš
horlivá a tvrdá?
Milujete ho stále?
Je to opravdu dobrý člověk?
Pokud je, pak s ním
musíte pracovat.
Vyřešte rozdíly,
vyřešte emocionální
záležitosti, aby se cítil
v bezpečí a milován,
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že velikost člověka
a pak bude s vámi.
není v tom, že ubližuje
Možná má pocit,
ostatním nebo,
že ho zanedbáváte.
že se k nim chová hrubě,
Snažte se tedy spatřit
ale že je dobrý,
v čem je skutečný problém.
že je mírný,
Nedopusťte, aby váš syn
soucitný a milující.
trpěl díky vašim egům.
A to znamená, že je někdo
Děkuji Vám, Mistryně.
pokorný.
Rádo se stalo.
Například vy byste se
Doufám, že to s ním dobře
nebránili,
vyřešíte. V to doufám.
nešli byste proti nikomu,
Znovu Vám děkuji.
abyste si uchovali život.
Mistryně, Bible říká,
Ani nejíte maso, abyste žili.
„Království Boha přichází,
Nechcete zvířatům
a brzy na Zemi nastane.
působit bolest.
Během posledních dnů
Raději jíte jednoduchá jídla,
budou všichni špatní
vegetariánská jídla, abyste
odstraněni,
ochránili životy ostatních.
a pokorní přežijí
A zanecháte staré způsoby,
a budou si užívat ráje
abyste dělala práci pro Boha,
ne Zemi.“
abyste dělala to,
Mistryně, můžete nám
co si myslíte, že je vznešené
prosím vysvětlit pravý
a pro všechny prospěšné.
význam toho,
To jsou ti pokorní lidé,
a jaká jsou kritéria pro
o kterých se Bible zmiňuje.
to, aby byl někdo pokorný.?
Kdybyste nebyli pokorní,
Děkuji Vám, Mistryně.
co byste potom byli?
Pokorný je někdo jako vy,
Jste hrdinové, ale velice,
zasvěcení,
velice milující, pokorní,
ano, vy jste pokorní.
jemní, nenásilní hrdinové.
Být pokorný znamená,
To jsou ti pokorní v Bibli.
že se nepředvádíte,
A ti pokorní
nevyužíváte vaši fyzickou,
budou zachráněni,
ani duchovní sílu,
jejich těla i duše.
abyste někoho zneužili,
Proto od doby,
nějak obtěžovali
co jste získali zasvěcení
nebo způsobovali
se vaše těla zlepšila,
někomu utrpení,
jste zdravější,
protože jste mírní,
vaše mysl je čistší,
jste pokorní.
rozumíte tomu,
Kdyby k vám někdo
co je dobré, co je špatné,
přišel a obtěžoval vás,
a dokonce děláte,
ani byste mu to nevrátili,
co je dobré a vzdáváte se
protože jste mírní.
toho, co je špatné.
Mírní, to neznamená,
A cítíte se stále lépe.
že jste zbabělí.
V tomto životě jste již
Jste mírní,
zachráněni, ušetřili jste si
protože jste pokorní,
hodně duševního trápení,
protože se bojíte Boha,
hodně emočních problémů,
protože víte,

hodně zdravotních problémů.
V tomto životě jste již
ušetřeni. A znáte Nebe
už během života.
Takže samozřejmě,
když opustíte tuto planetu,
půjdete vysoko.
To jsou ti mírní.
Děkuji Vám, Mistryně.
Rádo se stalo.
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