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A je zde skutečně proto,
Mistryně, mám další otázku.
aby lidi inspiroval,
Nedávno jste zmínila
bez velké námahy.
buddhistického chlapce
Pokud tam jen sedí
v Nepálu, který
a je dokonce v Samádhi,
tam seděl dlouhou dobu
žije bez fyzické pomoci,
a meditoval a nejedl.
tím inspiruje mnoho lidí,
A někteří lidé si mysleli,
jistě, bezpochyby.
že je to velký Buddha
Čím více lidí o tom ví,
z minulosti, který se vrátil.
tím lépe.
A ostatní si to nemyslí,
Měli by vědět,
protože říkají, že je tak mladý
že jsme živi nejen
a nemá životní zkušenosti,
díky fyzickým prostředkům,
ale zdá se to zcela výjimečné,
ale díky duchovní
být schopen sedět tak dlouho
udržující energii.
dokonce bez jídla a pohnutí,
Jak Ježíš řekl,
můžete k tomu tedy něco
„Nejen chlebem živ
říci a je to
je člověk.“
něco jako znamení naděje
Lidé, kteří žijí z prány
pro svět?
nebo lásky nebo many,
Není to poprvé,
žijí bez jídla nebo s velice
co slyšíme o takovém úkazu.
malým množstvím jídla.
Před dávnou dobou byl
Nebo pokud trochu jedí
také mladý hoch,
nebo trochu pijí,
také dělal totéž,
dělají to jen kvůli chuti
seděl dlouho, až byly jeho
nebo jen aby jim utekl čas,
nehty tak dlouhé,
ale nezávisí na tom
že se mu otočily do kruhu
jejich život.
kolem jeho prstů.
Mohou trochu jíst,
Je to možné.
trochu pít,
V Číně, byl také mnich,
ale oni vědí,
který seděl dlouho.
že je to Nebeská síla,
Jeho oblečení se dokonce
která je udržuje
rozpadlo jako špína.
a že žijí z prány nebo
Zemřel asi jen před 20 lety
z toho, čemu říkáte mana.
nebo méně.
Mana je Nebeská láska,
Je to možné.
vnitřní potrava
Je také možné žít bez
a oni žijí z této lásky
jídla a pití.
a z Nebeské síly.
Je to možné.
Říkejme tomu prána nebo
Všichni tito lidé nebo bytosti,
mana nebo breatharián,
to dělají, jen aby dali lidem
existuje taková věc.
nějaký příklad naděje
On je jistě osvícenou bytostí.
a víry v Nebe,
Děkuji vám, Mistryně.
v nesmírnou neomezenou
Dobrá, není zač.
schopnost, která sídlí
Mistryně, s Vaším dovolením
v našem těle.
můžeme mít ještě několik
Samozřejmě tedy,
osobních otázek
že dávají lidem naději.
nebo nám možná
Minimálně je
chcete něco říci Vy?
nad lidským standardem.

Vím lidi,
že také někdy procházíte
obdobími zkoušek.
A nedělejte si starosti,
já je vnímám také.
Jediné co vám mohu říci
je, držte se toho tady, ano?
To, co děláte
je velké a prospívá to vám,
vašemu duchovnímu růstu
a také to nesmírně pomáhá
světu.
Prosím tedy, držte se toho,
pokračujte
ve své vznešené misi.
Samozřejmě, čím více
pozitivních věcí děláte,
tím větší negativní síla
se vás snaží testovat.
A pokud není vaše úroveň
moc vysoká,
pak vás někdy může
dostat na kolena
nebo vás vléct za vlasy,
tak podobně.
Pokud někdy cítíte
trochu negativní energie,
je to proto,
že vaše úroveň není příliš
vysoká a negativní síla
vás může trochu dostat.
Nedělejte si tedy starosti,
jen si stoupněte stranou
nebo chvíli trpte
nebo se modlete nebo jděte
meditovat, pak to hned bude
v pořádku.
A děkuji za to, že se snažíte,
navzdory testům
a někdy bojům a lákadlům,
stále jste tady a snažíte
se pracovat
a za to vám děkuji.
A svět vám za to děkuje,
zvířata vám za to děkují.
Všechny bytosti ve světě
vám děkují.
Nemáte ani ponětí
jak vám děkují.
Jen mějte na paměti
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Děláte skvělou práci,
tu skvělou práci,
tak to je, sečteno,
kterou děláte
děláte významnou práci.
a nedívejte se vpravo
A bude to
nedívejte se vlevo.
velice prospěšné pro vás,
Neposlouchejte nic jiného
pro pět, šest, sedm,
než vznešenou pobídku
devět generací,
k vaší skvělé práci.
neexistuje lepší práce.
Povzbuzujte se navzájem,
Zdravím, Mistryně. (Ahoj!)
pomáhejte si vzájemně
Mistryně, toto je ta nejlepší
a pamatujte si,
práce na světě, ve vesmíru.
že pomáháte světu.
Děkuji vám!
A že to pro vás
Není zač!
znamená nesmírné
Dokonce, mně se to zdá
požehnání.
již dlouho, ale stejně
Je to pro vás nepředstavitelné
cítím, že jsem přilepená
kolik požehnání máte,
v některých oblastech.
nemáte ani ponětí.
Mám mnoho slabin,
Budete ho mít.
ješitnost, tvrdohlavost
Budete mít ponětí později.
a někdy nejsem upřímná
Teď jste příliš zaneprázdněni.
sama k sobě.
Děkuji vám, Mistryně.
Chtěla bych být čistší,
Není zač.
ne tak přesná
Říkám vám pravdu
a opravdová.
a nic jiného než pravdu.
Můžete mi pomoci,
Je to tak.
Mistryně?
Buďte tedy šťastni, že
Co pro vás mohu udělat?
tady děláte velkou práci.
Alespoň jste stále tady
A jakoukoli špatnou karmu
a snažíte se,
máte,
je to tedy v pořádku.
ta bude napravena.
Dál se snažte, ano?
A vy budete brzy velkými
Ano, Mistryně.
svatými. Prosím,
Někdy se s tím narodíme,
pokračujte ve své práci.
někdy je to karma,
Je to ta nejlepší práce,
někdy je to v DNA,
kterou můžete
někdy v mysli,
na této planetě mít
minulost
a nejvíce ceněna v Nebi.
a lidé kolem a zvyk a tradice,
Nejzáslužnější
rodina, všechno.
v jiných úrovních.
Ano, Mistryně.
Celé Nebe se sem dolů dívá,
Navzdory tomu všemu tedy
vidí, co děláte
děláte to nejlepší, co můžete
a nesmírně vás oceňují.
a děláte, co se žádá,
Je to jen tak, že pracujete
nejlépe jak můžete.
uzavření, není vám
A to je vše, co můžeme dělat.
dovoleno, abyste to věděli,
A pak se pomalu
aby vaše ego nebylo tak
bude všechno
velké. Protože by překáželo
zlepšovat a zlepšovat.
vaší duchovní praxi
Děkuji vám, Mistryně.
a vaší práci.
Už teď vypadáte lépe.
Velice vás miluji.

Cítím se lépe, ano.
Ano, pak je to dobré.
Vypadáte lépe než dříve,
změnila se i vaše tvář,
vypadáte lépe.
Když je nám lépe uvnitř,
vypadáme také lépe zvenku.
Děkuji vám
za Vaši ochranu, Mistryně.
Není zač.
Děkuji vám.
Ochraňujte se
svými ctnostmi.
Co se vám nelíbí, utněte.
Víte-li, že jste tvrdohlavá,
když budete příště mít pocit,
že jste tvrdohlavá
nebo se s někým hádáte,
když víte, že je to správné,
jen řekněte, „Dobrá, dobrá,
zapomeň na to, ano, ano,
udělám to.“
To je vše, ano? (Dobrá.)
A zastavte to okamžitě.
Čím více to budete dělat,
stane se to zvykem,
pak se stanete něco
jako novým člověkem.
Cokoli se vám na vás
nelíbí, odstraňte to.
Když to mnohokrát utnete,
vaše mysl porozumí tomu,
že jste teď šéfem
a nebude vám říkat,
co máte dělat,
všechny ty negativní věci,
které chce dělat,
hádat se a všechno to
nebo nedělat práci.
Bude vědět, že jste šéf
a nebude už dělat blbosti.
Když to hodně krát uděláte,
stane se to zvykem.
Tvrdohlavost je také zvyk
a dovolíme-li mu,
aby pokračoval,
stane se
velice špatným zvykem.
Ale když se změníme
a začneme fungovat opačně
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Děkuji vám také
pak se zrodí nový zvyk
za vaši lásku a oddanost.
a ten pak přemůže
A přeji vám krásný
ten starý zvyk,
den díkuvzdání,
a pak to bude v pořádku.
opravdový den díkuvzdání,
Ano, Mistryně.
děkujte Prozřetelnosti.
Děkuji vám, Mistryně.
Děkujeme vám.
Dobře. Není zač.
Vím, že všichni
Mistryně, připravili jsme pro
velice pilně pracujete
vás improvizovanou píseň.
a děkuji vám,
Dobrá, sem s ní.
ale to všechno stojí za to.
Šťastné díkuvzdání
Uvidíte, stojí to za to.
přejeme vám,
Zatím je to vše.
šťastné díkuvzdání
Zatím, sbohem.
přejeme vám,
Moc vás miluji.
šťastné díkuvzdání
Milujeme vás.
drahá Mistryně,
šťastné díkuvzdání
přejeme vám. (Děkuji.)
Šťastné díkuvzdání vám.
Děkuji vám. Děkuji vám.
Co lidi jíte na díkuvzdání?
Něco dobrého,
vegetariánského krocana.
Skvělé.
To je dobré, to je dobré.
Užijte si to, ano?
Děkuji vám.
Moc si to užijte.
Mistryně, chtěli bychom vám
za toto setkání poděkovat,
za všechnu lásku
a moudrost a inspiraci,
kterou nám každý den dáváte.
Čas s vámi je pro nás
velice speciální,
ponecháme si ho v našich
srdcích a budeme si ho vážit.
Přejeme si,
abyste byla stále
zdravá a krásná.
Prosíme vás, abyste
se o sebe dobře starala,
protože svět vás potřebuje.
Přátele zvířata vám děkují.
A my vás velice milujeme.
Děkujeme vám,
že nás učíte lásce.
Děkuji vám. Děkuji vám.
Doufáme, že vás brzy
uvidíme nebo uslyšíme.
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