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tzv. Buddhu. a dělali hloupé věci, Zdravím. 
Sedí dlouho pod stromem pili alkohol, brali drogy Je tak vzrušující Vás vidět. 
bez ničeho, bez jídla, bez pití. a mnoho dalších věcí. Dobrá, čokoládo, 
A je šťastný a v kondici Jste náchylnější k lákadlům. poslouchám. 
a zdravý. Proč? Takže i když na tom nejsme Moje otázka se týká 
Protože má hojnost  ekonomicky dobře, globální finanční krize, 
uvnitř sebe a je šťastný.  je dobré, že teď lidé  vidíme mnoho lidí  
Kdybyste mu dali  přemýšlí jak přeorganizovat  v rozvojovém 
celý palác, nemyslím si, svůj život. i rozvinutém světě, 
že by byl šťastnější, Nemusíme si vždy kupovat  že je zasáhla. 
než je teď. nové a moderní oblečení. Ale na druhé straně, 
Pravděpodobně by řekl: Nemusíme chodit do  také vidíme,  
„Dobrá, dobrá,“ a přijal ho. nejznámějších restaurací. že lidé procházejí pozitivními 
Ale nemyslím si,  Je mnoho věcí v životě, změnami životního stylu. 
že by byl šťastnější,  které nás mohou potěšit Například, četl jsem  
než když sedí pod  a uspokojit, článek o dámě, která 
stromem Bodhi.  aniž bychom za ně  přešívá své staré oblečení, 
Je tedy na nás, abychom museli moc platit. a znovu ho prodává 
si vytvořili náš život bohatý Někteří lidé žijí dokonce a také nosí. 
s naší duchovní nádherou za několik set  A lidé se snaží být střídmější. 
a slávou Království Boha dolarů měsíčně. Zdá se, že vzniká  
a s požehnáním Nebe. Možná nerecyklují  skupina lidí, 
Co máme, to využíváme. své oblečení, kteří se zaměřují na to, 
A to je nejlepší. ale recyklují oblečení  aby byli méně materiální 
Přešijte si  někoho jiného. a je to tedy velká příležitost 
oblečení nebo cokoli. Jdou ven  změnit také životní styl. 
Protože podívejme se na to, a vyberou si oblečení Přemýšlím tedy, jestli 
móda někdy  z druhé ruky  byste mohla něco říci, 
přichází a odchází. (Ano.) nebo ho někdy lidé  abyste podpořila lidi,  
Dávno nosili  vyhodí k popelnici, aby viděli pozitivní stránku 
velice dlouhé  ještě velice zachovalé  a využili to jako příležitost 
a rozevláté oblečení oblečení, nábytek atd.  stát se lepším občanem světa.  
a pak se zkracovalo Vždy můžeme žít  Ano, dělají dobře, 
a zkracovalo bez nábytku, jsou-li teď hospodárnější  
a staly se z toho mini. to je také fajn. a ekonomičtější, 
Lidé zkracovali, zkracovali My tady vlastně  pak je to dobré, dělají dobře, 
a zkracovali, máme nějaký nábytek, protože stejně nemají volbu. 
bylo to velice ekonomické. ale většinou ho užívají psi, Je teď čas,  
Ustřihnete část oděvu já nemám moc šanci. kdy musíme promyslet jak  
a zbude vám jen kousek  K tomu, abychom si utratíme naše peníze 
tady nahoře. užívali života skutečně  a jak utratíme náš čas. 
A ze zbytku, který jste  nepotřebujeme moc věcí, Protože někdy více peněz  
ustřihli, uděláte něco jiného, protože když se jednou  také znamená více času.  
uděláte z toho závěs, obrátíme do nitra Zaprvé, 
přehoz na postel nebo  a užíváme si bohatství  víc času na jejich vydělávání, 
další mini sukni. uvnitř nás, více času na jejich utrácení. 
Nemusíte pak kupovat  skutečně nás méně zajímá A někdy více času  
další minisukně kde žijeme také v nemocnici, 
nebo si nemusíte  a kolik toho máme. protože máte více peněz, 
pořizovat další látku,  Podívejte se na nového abyste chodili ven  
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na oběd nebo k večeři. Je pocta být tady, abyste si vyrobili další oděv. 
Většinou nemáme moc  přestože je to pro nás  Na každou situaci se 
času, abychom vařili, někdy výzva. dívejte z té lepší stránky. 
jsme velice zaneprázdněni. Dříve jste nám říkala,   Ať je tedy ekonomická krize 
Jen tedy hnědou rýži a fazole že navzdory našim  nebo není, my to zvládneme. 
a sezam a pak možná  nedostatkům a pocitům,  A i kdybyste neměli jídlo, 
trochu teplého tofu emocím, se musíme snažit je mnoho zeleniny jako 
nebo veganského párku, kvůli vznešenému cíli květák,  
co najdeme.  dostat se nad to. a zahradník 
Nějaký protein a jen  Naučil jsem se tady hodně. si odřízne tu tvrdší část, 
tmavou rýži a sezam, Velmi dobře. zelenější část, listy zvenku.   
to je základ. Jsem na Vás pyšná. A nechá tu hezkou,  
Pak k tomu můžete přidat  Mistryně, obětovala jste  bílou, křehkou část uvnitř.   
tofu nebo veganský párek hodně svého drahocenného  A vy si to můžete vzít a sníst. 
a pak nějaké ovoce. času, energie, peněz, Je tam stále hodně vitamínů 
Každý den se mu to  finančních zdrojů, a je to zelenina. 
samozřejmě zdá příliš suché, abyste pomohla pozvednout Někdy není ta zelenina  
tak nám vaří polévku. vědomí planety, perfektní nebo je trochu žlutší 
A každý den  abychom měli soucitnější, a oni ji vyhodí, 
je téměř stejná. zelenější planetu. můžete si ji z obchodu  
Například nakrájí  Já si myslím, že si  nebo ze zahrady vzít  
kousek veganského párku zasloužíte a jen pro jednoho nebo dva  
a okurku a dá to tam. Nobelovu cenu míru. členy rodiny skutečně  
A někdy máme štěstí, Proč jste nedostala  nepotřebujete moc. 
máme tam také rajčata. Nobelovu cenu míru? Opravdu je to tak. 
Jakou zeleninu najde, Já Vám něco řeknu. Děkuji Vám, děkuji Vám,  
dá ji tam. Již jsem jich dostala mnoho, Mistryně. 
A jíte-li tuto polévku mnoho. Je tedy pro lidi dobré, 
každý den,  A kdybyste jednu chtěl, že se naučili žít ekonomicky 
aniž byste si stěžoval, přijdete-li sem,  a podle situace. 
dostanete  také jednu dostanete. Děkuji Vám, Mistryně. 
Nobelovu cenu míru Och, děkuji Vám.  Než půjdu,  
a těch dostáváme každý den  Nejen já, rád bych Vám poděkoval, 
spoustu. ale celé osazenstvo tady, že jste mě sem vzala,  
My všichni, všichni! dostáváme skoro každý den abych rostl 
Už jsme dokonce tu polévku Nobelovu cenu míru za to, a trochu pomohl. 
pojmenovali po něm. že jíme polévku. Jsem tady mnohem šťastnější. 
A pak jsme ji  Víte proč? Och, to je skvělé, skvělé. 
přejmenovali na polévku Ne. Vy jste sem přišel sám. 
Nobelovy ceny míru. Prozradím vám to. Je dobré, že jste sem přišel. 
Protože pokud ji polknete, Máme tady jednoho  Dobré rozhodnutí. 
skutečně si zasloužíte   pomocníka. Děkuji Vám. 
Nobelovu cenu míru, A pokaždé, když vaří, Velice moudré. 
to je to, o čem jsem mluvila. kromě toho, když vařím já Když tady pracujete, 
Ale žijeme. pro Supreme Master  získáváte nezměrné zásluhy, 
Já již tedy žádnou další  Television, víte to, že?  
Nobelovu cenu míru  to máme nějaké dobré jídlo, Když tady pracujete, 
nepotřebuji. ale většinou vaří on.  pracujete pro svět. 
Máme jich hodně, všichni. Když vaří on, Vaše zásluhy jsou tedy 
To je dobré, to je dobré. víme přesně, co budeme mít nezměrné, nezměrné, velké. 
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a někdy se zhmotní do  lidi, kteří mluví  Ale stejně Vám děkuji 
různých dimenzí o jiných špatně za vaše doporučení. 
nebo různých forem, nebo kteří mluví  Další otázka je, 
aby pomohli ostatním. o věcech negativně. jak to, že jsou média  
Dokonce řeka je  Může je to na chvilku  stále negativní? 
super bytost. zaujmout, ale později  Vidíte, lidé píšou to, 
Země je super bytost. nebudou mít z té osoby co mají na srdci. 
Slunce je super bytost. moc dobrý pocit. Například dobří lidé 
Nejsou to jenom nehybné  Takže nejdříve vlastně smýšlí o ostatních dobře. 
materiální planety. každý ublíží sám sobě, Špatní lidé většinou 
Jsou to bytosti.  včetně negativního  o ostatních smýšlí špatně. 
Jen nejsou jako vy  pisálka nebo médií, Někteří lidé se nenaučili 
nebo to nevypadá,  ubližují sobě. změnit v pozitivního ducha. 
nebo to nevypadá, Je nám jich líto, ale oni A tak musí dělat to,  
že se hýbou se to jednoho dne naučí. co dělají. 
takže nevíme, že jsou  Děkuji Vám mnohokrát, Všichni dělají nějakou práci. 
to bytosti, Mistryně. Miluji Vás. My děláme pozitivní práci. 
ale oni to jsou super bytosti. Zdravím, Mistryně. A oni dělají rádi negativní 
Zhmotnily se jako řeky,  Mám otázku. práci, protože   
jako moře, jako hory, Když vědci viděli  se ještě nenaučili priority. 
jako Země, jako hvězdy, tuto gigantickou hvězdu, Právě teď je svět v ohrožení. 
ku prospěchu ostatních. jak se řítí po obloze, Planeta je v ohrožení. 
Měly by být respektovány. Mistryně říkala, že  Největší priorita je teď 
Tedy v dávných dobách to byla super bytost. boj s globálním oteplováním, 
nebo dokonce nyní Co je super bytost? abychom zachránili svět, 
někteří lidé stále uctívají Můžete nám o nich říci více?  včetně nich samých.  
řeky a hory. Děkuji Vám. Ale někteří lidé 
Mají pravdu. Ráda. nemají priority. 
Oni vidí,  Super bytost je bytost, Možná nejsou dobře  
že má ta hora ducha, která je velice super, ne? informováni nebo možná 
strom má ducha, Super znamená, ze zvyku píší negativní věci 
dokonce kámen má ducha. výjimečná, více, než si nebo na lidi útočí, jen aby  
Oni to vidí, proto je uctívají. smrtelník dovede představit. články prodali. 
Ale samozřejmě to nejsou  Jsou zde s výjimečnou silou, Možná zoufale touží  
nejvyšší zhmotnění Nebe. s výjimečnými vlastnostmi vydělat peníze, 
Nejsou těmi Nejvyššími. nebeského vědomí.  aby si jich všimli. 
Ale nicméně Většinou jsou super bytosti Tito lidé jsou  
jsou super části ti, kteří pomáhají ostatním určitým způsobem zoufalí. 
nebo super zhmotněním bytostem se pozvednout. Jsou zoufalí. 
z Nebe. Jsou to dokonce ptáci  Možná jim chybí láska. 
Jsou tedy hodny našeho  nebo psi nebo krávy Možná je nikdo nemiloval. 
respektu, pozdravu nebo kuřata, také mohou být Možná jen chtějí získat 
a našeho vděku. super bytostmi,  pozornost. 
Bez vody by většina  jsou-li jejich vlastnosti super. Ale věc se má tak, 
bytostí zemřela. Jsou-li jejich činy super že negativní senzace 
Bez stromů, bez moří, a jsou nějakým způsobem nebo možná  
jak bychom žili? prospěšné ostatním bytostem. touha po pozornosti 
To jsou také extra bytosti, Mnoho super bytostí negativním způsobem 
ne jen hvězdy nebo kometa. jsou většinou duchovně  vždy nefunguje. 
Ne jen Měsíc, ne jen Slunce.  vysoko pozvednuté bytosti Většina lidí nemá ráda 
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Žijeme v milosti super bytosti 
zvané Země. 
Proto ji domorodí obyvatelé 
říkají „Matka Země“, 
a s velkým respektem, 
protože to vidí. 
Někdy mohou také  
komunikovat 
s duchem Země 
nebo s horami.  
Hory s vámi mohou hovořit. 
Stromy k vám promlouvají. 
Kráčejte tedy po Zemi  
s úctou a respektem. 
Dívejte se na stromy  
s láskou a úctou. 
Dotýkejte se rostlin 
s vděčností a obdivem. 
Všem kolem nás je z Nebe 
a je částí Nebe, 
nejen lidské bytosti, 
nejen zvířata. 
Chovejte v úctě všechny věci. 
Děkuji vám. 
Děkuji vám, Mistryně. 


