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buď z dlhodobého hľadiska
Drahá Majsterka,
alebo niekedy okamžite.
ako by som mohla
Ľudia to nevedia.
zachrániť psov v Číne?
Možno im to
Psy tam tak veľmi trpia,
nikto nepovedal.
je ich príliš veľa,
Preto robia takéto úplne
som bezradná.
opovrhnutiahodné veci
Čo sa tam tým psom deje?
bezmocným zvieratám
Zaživa ich sťahujú z kože.
a takým oddaným, dobrým
Ach, Bože. Ježiš.
a milujúcim stvoreniam,
Drahé Nebo.
ako sú psy.
Nechápem, ako sa to
Neviem, prečo sa nazývame
môže diať v našej
ľudskými bytosťami,
civilizovanej spoločnosti,
keď nie sme ľudskí.
a v takej veľkej krajine,
Dúfam, že to čínska vláda
akou je Čína,
jedného dňa alebo okamžite
s viac než 5000 rokov
jedného dňa alebo
starou civilizáciou
okamžite zastaví,
a kultúrou. Ja som tiež
najlepšie už včera.
bezmocná, ako ona.
Dúfam, že všetci
Možno je to
milovníci zvierat,
ekonomická situácia,
organizácie na ochranu
ktorá núti ľudí
zvierat vo svete
aby boli zaslepení
sa nejako spoja
voči svojmu srdcu.
a postarajú sa
Nepoznám žiadnu
o túto záležitosť.
normálnu ľudskú bytosť,
Ináč sa obávam,
ktorá by dokázala urobiť taký
že ľudia, ktorí toto robia
skazený, zlý skutok
psom, budú žalostnejší,
inej žijúcej bytosti.
než samotné psy.
Nechápem, ako svet
Čokoľvek robia psom,
môže byť voči tomu
zožnú 9 krát viac,
natoľko zaslepený.
10 krát viac,
Nechápem,
nevedia to.
ako pred tým môže
Musíme sa za týchto ľudí
vláda zatvárať oči.
modliť, ináč nebudú vedieť,
Je to hrozná, hrozná vec.
kam pôjdu po smrti.
Hovorila som vám, že tento
Skutočne nevedia, čo robia.
svet je pre niektorých ľudí
Možno to vedia,
v niektorých kútoch sveta
ale pretože nemajú
takmer polovičným peklom.
žiadnu inú prácu,
Veci nie sú správne.
robia toto.
Všetci hovoríme
Nezáleží na výhovorkách,
o ľudských právach,
toto je tá najhoršia vec,
o milosrdnosti a podobne,
na akú dokážem pomyslieť.
ale v niektorých kútoch sveta
Mali by s tým radšej prestať.
sú tieto veci stále len
Niekto ich musí zastaviť.
rečami, len snom.
Dobrý deň, Majsterka.
Ak sme krutí k zvieratám,
Ďakujem vám pekne,
potom zožneme
že ste sa o mňa starala
zlý výsledok

toľké roky.
Ako viete,
na tomto svete sú ľudia,
ktorí jedia vegetariánsku
stravu, vegánsku stravu,
surovú vegánsku stravu
a dokonca len vodu a vzduch.
Využívajú menej a menej
zdrojov a sú stále viac
nezávislí
na súčasnej spoločnosti.
Moja otázka je:
Je toto určitý proces,
ktorým musíme prejsť,
keď vstúpime
do Zlatého Veku?
Nie, nemusíme cez to prejsť,
aby sme vstúpili
do Zlatého Veku,
ale pomôže, ak sa ľudia
stanú vegetariánmi.
To je hlavná vec.
Pretože ak im hneď teraz
poviete, aby sa stali
breathariánmi či frutariánmi,
nemyslím si,
že to dokážu vydržať.
Takže vegánstvo je teraz
najlepšie. Máme dosť jedla.
Máme na svete
dostatok zdrojov,
aby sme nasýtili každého,
pokiaľ neplytváme.
Nezabíjame zvieratá
kvôli jedlu, pretože
takýto spôsob ničí Zem,
spôsobuje znečistenie,
a ohrozuje to nás.
My už sme kvôli tomu
ohrození, kvôli zabíjaniu.
Zlatý Vek
od ľudí nevyžaduje,
aby žili len zo vzduchu.
Ale zo zdravotných dôvodov
si niektorí ľudia zvolia
surovú vegetariánsku stravu
alebo dokonca
jedia iba tekutú stravu.
Vložia surovú stravu
do mixéra, rozmixujú ju
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Len neublížte sami sebe.
a vypijú ju. Alebo
Choďte potiaľ, pokiaľ môžete
pijú len vylisované šťavy,
a ak zistíte,
alebo jedia len ovocie,
že vaše telo reaguje
alebo žijú len z prány,
a nie je to dobré,
to znamená z energie
že ste oslabení, chorí,
okolo vás vo vzduchu,
potom s tým
zo zeme a slnka.
okamžite prestaňte.
To sú energie,
Nič fanatické nie je dobré.
v Sanskrite ich volajú prána.
Musíte vidieť,
Niektorí ľudia z nej žijú
ako môžete žiť
a aj to je v poriadku.
a čo môžete robiť.
Ak to dokážete, vyskúšajte to
Nie je potrebné zachádzať
ale neublížte si,
do žiadneho extrému.
pretože niektorí ľudia
Môžete sa pokúsiť
toho nie sú schopní.
byť breathariánom, ak chcete.
Záleží na tom,
Trochu to preskúmajte,
na akej duchovnej úrovni ste.
aby ste vedeli, ako na to.
Je viacero typov ľudí,
Ale počas posledného
ktorí dokážu byť breathariáni.
seminára som už hovorila,
Ľudia, ktorí to
ako na to,
robili už predtým
takže ak vás to zaujíma,
v iných životoch,
môžete si pozrieť záznam
ľudia, ktorí v iných životoch
a potom pouvažujete,
nikdy nedali žiadne jedlo
či chcete žiť zo vzduchu
nikomu inému,
alebo nie, dobre?
napr. neboli šľachetní,
Nemusíte žiť iba zo vzduchu,
potom v tomto živote
môžete žiť z energie zeme,
nemajú zásluhu jedla,
po ktorej kráčate,
ich účet jedla je prázdny.
zo vzduchu okolo vás,
Takže sa musia stať
zo slnka
breathariánmi
a tak isto môžete byť
a je to pre nich ľahké.
živení vašou vlastnou
Ďalším typom sú ľudia,
energiou vo vnútri
ktorí sú duchovne vysoko
a tiež duchovnou silou
a chcú byť breathariánmi,
vo vašom vnútri,
oni to tiež dokážu.
láskou Božou.
Je to ľahšie, ak ste to
Drahá Majsterka.
v minulom živote už robili,
Dobrý deň.
alebo ak ste v minulom
Som taká šťastná.
živote nikdy nedali jedlo
V telekonferencii
ľuďom, ktorí boli hladní
v Seattli ste povedali,
a prišli k vašim dverám.
že aj keď budeme mať
Takže je dobré,
dosť vegetariánov
ak ste vegán, ak jete
na vyváženie zlej karmy
surovú alebo mixovanú
zabíjania, aj tak dve tretiny
stravu alebo ste frutariáni.
alebo polovica populácie
Podľa mojej skromnej
planéty zmizne.
mienky je to už dosť dobré.
Moja otázka je:
A ak dokážete byť
Znamená to, že ľudia,
breathariánmi, urobte to.

ktorí jedia mäso,
nemajú vôbec žiadnu šancu
na prežitie a aj
niektorí vegetariáni zomrú?
Kto prežije okrem žiakov,
pretože nie všetci členovia
našich rodín a naši
milovaní sú zasvätení
a nebudú zasvätení
v blízkej budúcnosti.
Akú veľkú šancu na prežitie
majú, ak sa stanú
vegetariánmi?
Ďakujem, Majsterka.
No, nikdy som nepovedala,
že dve tretiny alebo polovica
ľudí zmizne,
ak nebudeme mať dosť
vegetariánov na vyváženie
zlej karmy zabíjania.
Povedala som, že ak ich
nebudeme mať, vtedy
dve tretiny ľudstva zmizne.
Prehliadli ste slovíčko „ne“.
Jedno slovo ste prehliadli.
Prepáčte, Majsterka.
Hovorím vám,
ak sa dosť ľudí stane
vegetariánmi, ak približne
dve tretiny sveta budú
vegetariánmi, potom túto
planétu môžeme zachrániť.
Aspoň dve tretiny.
A ak sa členovia vašej rodiny
tiež stanú vegetariánmi,
zahŕňa to aj ich.
Za predpokladu, že nebudú
vegetariánmi a zomrú,
samozrejme sila Majstra
bude musieť
usmerniť aj ich karmu
a náležite sa o nich postarať.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Milujem vás z celého srdca.
Ďakujem.
Aj ja vás milujem.
Dobrý deň, Majsterka.
Zdravím. Ako sa máte?
Mám sa skvele, Majsterka.

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php
Strana 2 / 8

Titul: TV_876_Jediným útočištěm je ctnostný způsob života_II
necháme na neskôr.
Ďakujem.
Poďme najskôr zachrániť
Majsterka, často hovoríme
našu planétu. Čo vy na to!
o ľudskej rase a galaxii.
A keď zachránime planétu,
Ale okrem ľudí,
budeme mať čas
aké iné rasy existujú?
vynájsť mnoho iných vecí,
Nemáme ani
ako napríklad UFO
základné znalosti
a potom môžeme ísť
o našich susedoch.
navštíviť iné planéty
Aké sú ľudské vlastnosti,
a vidieť ich na vlastné oči,
ktoré nás odlišujú
ak budeme žiť tak dlho.
od ostatných druhov?
Ináč, keď opustíme
Napríklad obri sú tiež ľudia?
toto fyzické telo,
Alebo akej rasy sú?
pôjdeme do Neba
Aké sú ich hlavné vlastnosti?
a odtiaľ môžete mať
Je to fyzické telo alebo
celkový rozhľad
mentálna či emocionálna
na všetky galaxie vo vesmíre
stránka, ktorá nás odlišuje
a potom to budete vedieť.
od iných druhov?
Pretože je ich tak veľa,
Ďakujem.
veľa, a ich vlastnosti
Dobrý človeče,
sa odlišujú.
my nepoznáme ani len
Niektorí sú ako ľudia,
susedov od vedľa.
niektorí nie.
Samozrejme, že nepoznáme
Takže vám hovorím,
ostatných susedov z galaxie.
praktikujte dobre
Poznáte svojich susedov
a potom pôjdeme tam hore
veľmi dobre?
a budeme mať skvelý výhľad.
(Nie, nepoznám.)
Z vrcholu hory
Nie príliš dobre.
alebo z vrcholu veže
Niekedy sa ani nezdravíme.
máme lepší rozhľad
Vo veľkom meste ľudia
než zo zeme.
ani nemajú susedov.
Práve teraz sa koncentrujme
Ani nevedia,
na informovanie ľudí,
ako ich susedia vyzerajú.
aby sa stali vegetariánmi
Niekedy susedov ani nevidia.
pre záchranu planéty.
Alebo niekedy čítate
(Áno, Majsterka. Ďakujem.)
nejaký príbeh v novinách
Vy i ja sme už starí.
alebo vidíte v televízii,
Možno budeme ešte trochu
že niekde bola
žiť, aby sme videli deň,
nejaká žena alebo muž
keď vynájdu niečo nové,
mŕtvy vo svojom byte
aby sme sa mohli ísť
aj dva roky
pozrieť do inej galaxie.
a nikto to nezistil,
Dúfam.
až kým sa nestalo niečo,
Dobrý deň. (Dobrý deň.)
kvôli čomu museli
Milovaná
vylomiť dvere, vojsť dnu
a vzácna Majsterka.
a vtedy zistili, že je mŕtvy.
Ako sa máte, Čokoládka?
Dokonca nedávno
Mám sa dobre, ďakujem.
v Anglicku.
Dúfam, že som aj sladká.
Takže otázku
Ste sladká.
o galaktických bytostiach

Ďakujem.
Ste taká vzácna, Majsterka.
Ďakujem vám. Ďakujem.
Ďakujem za privilégium,
že som v tejto chvíli s vami.
Ďakujem, drahá.
Všimla som si,
že príliš mnoho ľudí
verí mylnej predstave,
že ak nebudeme jesť zvieratá,
premnožia sa.
Ako môžeme
rozohnať tento výmysel
v myslení verejnosti?
Nezmysel.
Za druhé,
majú aj tendenciu myslieť si:
„Kde môžeme premiestniť
zvieratá, keďže je
ledva dosť miesta pre ľudí?“
Ako im môžeme pomôcť
žiť prirodzený život?
Ach, nezmysel.
Problém teraz nie je taký,
že pre ne nemáme
dosť miesta,
naopak, existuje mnoho
ohrozených druhov.
Je dokázané, že sme
ohrozili niektoré druhy,
aj keď ich nejeme.
Z tých ohrozených druhov
nie sú všetky tie, ktoré jeme.
Dôvod, prečo máme
tak veľa kráv, prasiat,
kurčiat atď., je ten,
že ich chováme.
Chováme ich.
Dokonca ich nútime plodiť,
až kým už viac nemôžu
dýchať, ani chodiť.
Robia to dokonca
aj so psami,
aby ich mohli predať viac.
Nútia niektoré psy,
aby mali mláďatá,
až kým už nemôžu chodiť.
Je to neprirodzené.
To isté sa deje
s kravami a prasatami
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A tiež, aj tak
a podobne.
zabíjame planétu,
A aj to je dôvod,
a všetci zomrieme,
prečo kravy a prasatá majú
zvieratá aj ľudia,
toľko chorôb,
všetci spoločne.
pretože je to neprirodzený
Tak veľmi vám ďakujem,
proces rozmnožovania
Majsterka.
a neprirodzený proces chovu.
Povedzte im
Natlačia ich
o ohrozených druhoch.
vo veľkochovoch
Oni hovoria nezmysly,
do malého priestoru,
aby mali výhovorku
v ktorom sa nemôžu
jesť mäso.
ani otočiť, akurát môžu
Mali by sme hľadať dôvody,
vystrčiť hlavu kvôli jedlu.
prečo byť láskaví a dobrí,
To je všetko.
nie hľadať výhovorky,
Ani sa nemôžu otočiť.
aby sme boli zlí,
Takže dôvod, prečo máme
to je môj názor.
toľko kráv a prasiat, je ten,
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.)
že ich chováme.
Ďakujem, že ste dnes s nami.
Ak by sme ich viac
Nemáte za čo.
v budúcnosti nechovali,
Moja otázka sa týka karmy
potom si nemusíme robiť
a jej vplyvu na náš
starosti, že by zvieratá,
duchovný rast.
nemali dosť miesta.
Okrem karmy,
Je mnoho
ktorú na seba berieme,
ohrozených druhov,
je to pravda,
zanikajú teraz každý deň.
že preberáme karmu
270 druhov zmizne
od našich príbuzných,
každý deň.
manželov a ich príbuzných?
A to ich ani nejeme.
A okrem toho,
Predtým než sme prišli,
že budeme viac meditovať,
zvieratá tam už boli.
čo môžeme ešte urobiť,
A ak príroda má spôsob,
aby sme spálili túto karmu
ako sa postarať o planétu,
našu a členov našej rodiny?
všetko sa bude diať
A ako ju môžeme vnímať
podľa zákona prírody.
viac z pohľadu súcitu
Nemali by sme si
než ako bremeno?
o to robiť starosti.
Ďakujem, Majsterka.
A tie zvieratá,
Je to samozrejme ťažké.
ktoré teraz už máme,
Všetci, čo sú s nami spojení,
ako kravy a prasatá,
je automatické,
musíme sa k nim správať
že musíme nejakým
dobre, až kým neopustia
spôsobom znášať
svoje fyzické telo prirodzene,
ich karmické bremeno.
rovnako ako my.
Ak je to ale láska, potom
Ináč nám Nebo viac
to vydržíme s radosťou.
neodpustí, pretože
Viem, že je to ťažké,
nie sme veľmi láskaví,
ale tak to je.
skutočne si nezaslúžime,
Nemôžeme proste povedať:
aby nás volali ľuďmi,
„Jej hriech so mnou
ak budeme ďalej robiť toto.

nemá nič do činenia.“
A potom len zavrieme oči
a koniec.
Takto to nefunguje.
Ak niekoho milujeme
alebo s niekým nejakým
spôsobom prichádzame
do styku ako priatelia,
naše zásluhy budú zdieľané
s tým človekom.
A preto keď
praktikuje jeden človek,
dokonca 5, 6, 7, 9
generácií má z toho úžitok.
Táto generácia,
nasledujúca generácie
i tá, ktorá už zomrela.
A tak isto prospejeme
našej spoločnosti,
tým, že sme praktikujúci,
vďaka našim zásluhám.
Dôvod, prečo je to zdieľané,
je ten, že aj my spoločne
zdieľame všetko
v tomto svete.
Zdieľame jedlo.
Každý niečím prispieva
do spoločnosti
a aj my to využívame.
Takže nejakým spôsobom
to je prepojené so všetkými
a záleží na tom,
aké veľké zásluhy máte,
aká veľká je vaša
duchovná sila,
podľa toho vaši milovaní
alebo priatelia z toho budú
mať viac či menej prospechu.
Je mi ľúto, že sa cítite
príliš zaťažená.
Nemali by ste sa tak cítiť.
Ľudia, ktorí
duchovne nepraktikujú,
ktorí nekráčajú po ceste,
po ktorej kráčate vy,
malo by vám ich byť
skôr ľúto.
A čokoľvek im môžete dať,
to by ste im mali dať.
Stane sa to aj tak
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čo sa deje mne,
nejakým spôsobom
obzvlášť charakter
automaticky, ale ak
mojich vnútorných
nechcete mať vzťah s nikým,
a vonkajších zážitkov.
choďte do lesov.
Alebo či sú to jednoducho
Jedzte suché listy,
len negatívne sklony
zbierajte plody a podobne.
mojej mysle,
Potom budete možno
ktoré si zo mňa robia žarty.
musieť zdieľať menej.
V každom prípade,
Ale účel duchovného
prosím vás o pomoc
praktikovania nie je ten,
a vyčistenie týchto prekážok
aby sme si to všetko
a o obnovenie nasmerovania,
nechali len pre seba, zlatko.
aby sa moja meditačná prax
Účelom je dávať.
dostala späť na cestu.
Ako keď zarábame peniaze,
Ďakujem, Majsterka.
ak máme veľa peňazí,
Neviem,
viac než dosť,
prečo o sebe hovoríte
mali by sme sa o ne podeliť.
tak zvrchu.
Malo by nám byť ľúto ľudí,
Vyzeráte pekne a dobre
ktorí nie sú
a pripadáte mi vyrovnaný.
duchovne zameraní,
Ďakujem, Majsterka.
pretože oni sú tí nešťastní.
Čo nie je v poriadku, zlatko?
Oni prichádzajú o veľa.
Myslím,
My máme duchovnú
že časť súvislostí,
hodnotu. Máme duchovnú
prečo sa to stalo
silu, o ktorú sa opierame.
minulú zimu,
Máme šťastie. Takže buďte
súvisí s oznámeniami,
šťastní a pociťujte súcit
ktoré prišli od vás ohľadne
k tým, ktorí nemajú
globálneho otepľovania.
také šťastie.
A to vo mne vyvolalo
Rozumiem,
takmer až panickú reakciu.
ďakujem, Majsterka.
A boli aj iné faktory,
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.)
ktoré k tomu prispeli.
Mám nejaké otázky
Rozumiem.
o mojej meditačnej praxi.
Pripadáte mi ako silný chlap.
Konkrétne od minulej zimy
Ďakujem.
vzrastajú moje ťažkosti.
Vyzeráte ako niekto,
A som kvôli tomu
kto nikdy neberie prekážky
veľmi skľúčený.
ako odpoveď.
V tejto chvíli sa cítim
Vyzeráte,
skutočne zablokovaný
že budete v poriadku.
v mojom vývoji
Každý má občas
a v spojení s vami
trochu zamračený deň
a s vyššími aspektmi mňa.
a ak sa cítite
Viem, že predtým
trochu unavený,
ste hovorili
doprajte si oddych
o rôznych typoch entít,
a potom skúste niečo iné.
ktoré môžu ovplyvniť
Ak ste uviazli tu,
duchovného praktikujúceho.
otvorte iné dvere.
Zaujíma ma,
Boh hovorí,
či by to sčasti mohlo byť to,

že keď zatvorí jedny dvere,
otvára iné.
Takže by to mohlo byť niečo,
cez čo musíte prejsť,
aby ste sa možno naučili
byť v budúcnosti súcitný
k niekomu inému,
kto je v rovnakej situácii
a potom ho alebo ju môžete
upokojiť, kto vie?
A myslím si,
že je to už takmer za vami.
Preto tam stále sedíte
a tak jasne hovoríte
o svojich pocitoch,
aspoň viete, čo sa deje.
Ak vieme, kde to bolí,
môžeme to miesto
pomasírovať alebo naň
dať nejaký balzam.
Takže teraz tu máme
naliehavú situáciu.
Potrebujeme, aby ste išli von
a niečo urobili,
aby ste ľuďom povedali:
„Zobuďte sa, zobuďte sa,
zobuďte sa. Zobuďte sa,
dom je v plameňoch.
Zobuďte sa.“
Pokúste sa dostať ľudí
z plameňov.
Nie som to len ja a vy,
kto tu sedí.
Sú to miliardy ľudí
tam vonku,
ktorí potrebujú pomoc.
Nenarodili ste sa sem
len tak pre nič.
Ste tu preto, aby ste
mohli pomôcť planéte.
Samozrejme,
že negatívna sila
sa vám bude snažiť
povedať opak,
ale nepočúvajte ju.
Netrápte sa
kvôli svojej nálade.
Len robte to, čo je dobré
a prestaňte s tým, čo je zlé.
To je všetko, o čo ide.
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k vyhynutiu.
Treba robiť len dve veci.
Bude nejaký spôsob,
Robiť dobro, zastaviť zlo.
ako to napraviť
Práve teraz tá najlepšia vec,
v blízkej budúcnosti,
ktorú môžeme urobiť,
keď ustabilizujeme
je ísť von a šíriť informácie,
našu krásnu planétu?
rozprávať sa s ľuďmi,
A ako môžeme nahradiť
alebo urobiť seminár
túto hroznú škodu
na vašom dvore, čokoľvek,
obzvlášť na zvieratách?
zavolajte svojich susedov
Musíme len všetkým
na čaj a povedzte im,
pripomínať,
čo je nového.
aby boli vegetariáni
Povedzte im, čo robiť
a aby boli láskaví
a čo nerobiť.
voči zvieratám.
A aj keď vás nebudú
To je jediný spôsob,
počúvať, aspoň
ako ich môžeme ochrániť.
sa snažíte robiť to najlepšie.
A potom neskôr
A keď zomriete,
možno sa sami
budete mať pocit, že ste si
znovu objavia.
splnili svoju povinnosť,
Niekde som dnes čítala
že ste boli hodní
nejaké správy, myslím,
svojho ľudského života
že to boli Fly-in news,
a že ste vznešenou bytosťou.
o nejakých delfínoch,
To je všetko, čo je dôležité.
ktoré boli chránené
Nie všetci ľudia
a znovu sa rozmnožili
vás budú počúvať.
do lepšieho počtu.
Nie je to len o ľuďoch,
Je to možné
je to o nás, či sa snažíme
aj s ostatnými druhmi.
urobiť to najlepšie,
Ak len budeme chrániť
aby sme ľuďom pomohli.
naše životné prostredie
Dobre.
a obrátime svoje srdcia
Ďakujem vám veľmi pekne,
k súcitnému spôsobu života,
Majsterka.
potom podobné priťahujem
Pestujeme strom celých 10
podobné. Ak si budeme ceniť
rokov a zrazu rozkvitne,
život, život sa bude navracať
zrazu je na ňom ovocie.
späť v hojnosti.
Len neustále
Aj mne je to ľúto, ako vám,
polievajme tú rastlinu.
pretože niektoré
Len pokračujme v tom,
krásne zvieratá,
čo robíme. Ďakujem.
niektoré krásny druhy
Dobre, ďakujem
už zmizli.
veľmi pekne, Majsterka.
Ak neurobíme nič
Silný chlap.
na ochranu zvierat a planéty,
Vy to zvládnete.
možno v budúcnosti
Budete v poriadku.
ich budeme poznať
Zdravím Majsterka. (Ahoj.)
len z fotografií,
Milovaná Majsterka,
ako minulosť,
ľudstvo zatlačilo
podobne ako dinosaury.
tak veľa krásnych vtákov,
Áno, aj mne je veľmi ľúto
zvierat a iných
a mám obavy ako vy.
skvelých tvorov

Ale robíme, čo môžeme.
Preto to robíme.
Preto rozdávame letáky o
alternatívnom spôsobe života,
SOS letáky atď.
a robíme to, čo robíme.
Semináre,
vegetariánstvo a to všetko.
Je to len kvôli tomuto,
kvôli ochrane druhov
a kvôli ochrane ľudí.
Áno, ďakujem, Majsterka.
Zdravím Majsterka. (Ahoj.)
Predtým, než som k vám
prišiel, bol som zasvätený
iným majstrom.
A naposledy, keď tu bol,
bol som ho navštíviť.
Moja otázka je,
jazdím na dvoch bicykloch?
Ak uprednostňujete nás,
potom proste zostaňte
pri tejto metóde, dobre?
Obe metódy sú rovnaké.
Ak sú rovnaké, potom
je to v poriadku, pokračujte.
Rád by som zostal s vami.
Dobre, potom prosím
zostaňte, ste vítaný.
Ďakujem.
Ste veľmi vítaný.
Možno máte
spriaznenie so mnou.
Preto ste prišli.
Takže je to v poriadku.
Vitajte doma.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo, drahý.
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.)
Mám jednu otázku.
Včera, keď som sa vrátila
do meditačnej haly,
pozerala som video s vašou
prednáškou a zrazu sa
v mojich očiach objavili slzy.
Povedala som si,
že vás tak veľmi milujem
a chcem vás objať.
Ale ten pocit zmizol
veľmi rýchlo.
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našej planéty.
Mám veľmi veľa lásky
Ako bude vyzerať
k zvieratám.
sociálny systém?
Dúfam, že budú žiť pokojne
Bude peňažný systém
a ľudia ich prestanú zabíjať.
nahradený niečím lepším?
Ale ten pocit tiež
Napr. systémom založeným
po chvíli rýchlo odíde,
na hojnosti a láske,
môžete mi prosím vysvetliť,
kde ľudia ponúkajú
prečo? Ďakujem.
svoje služby a produkty
Pretože ste vyrušovaná
spoločenstvu
mnohými inými vecami
a súčasne budú mať všetko,
v tomto svete.
čo potrebujú k životu.
Nedokážete vždy
Je to dosiahnuteľné
myslieť na jedinú vec
počas našej generácie?
po celý čas.
Ako začneme vytvárať
Takže vždy,
Raj na Zemi?
keď máte dobrý pocit,
Tak veľmi sa na to tešíme.
užite si to.
Ďakujem vám, Majsterka.
A potom choďte meditovať,
Toto všetko som vám už
potom ho nabudúce
opísala, z iných planét,
budete mať znovu.
aby ste o tom mohli snívať.
Áno, Majsterka.
A teda, ak naša planéta
Žiaden problém. Snažte sa
dobehne obdobné
čo najviac, to je všetko.
duchovné pozdvihnutie,
Áno, ďakujem vám.
bude to tiež také.
Samozrejme,
Bude to ako Raj na Zemi,
nie je to ľahké
kde má každý
udržať si láskyplné pocity
rovnaký prístup
po celý čas,
k službám spoločenstva
pretože je tak veľa vecí
ako aj k spoločným zdrojom.
okolo vás, ktoré vás neustále
A všetko bude
zamestnávajú. Ale vaše
rozdelené rovnomerne.
srdce je vždy milujúce.
Každý bude rešpektovaný,
Nemajte obavy.
milovaný a o každého
Pocit sa môže stratiť
bude postarané rovnako
ale jeho podstata
ako o toho ďalšieho
je tu stále.
alebo ako o posledného
Znovu sa vráti, keď budete
či o prvého.
menej zaneprázdnená.
Áno, dúfajme,
Dobrý deň, Majsterka.
že to nastane čoskoro.
Ako sa máte?
A potom môžeme vynájsť
Ach, mám sa dobre.
mnoho, mnoho strojov,
Ako sa máte vy?
mnoho ďalších
Mám sa skvele, ďakujem.
neznečisťujúcich zariadení,
Moja otázka sa týka
aby sme mohli cestovať
Raja na Zemi.
milióny svetelných rokov
Je skutočne inšpirujúce
ďaleko od Zeme
predstaviť si Raj na Zemi.
a navštíviť naše susedné
Takže by sme radi
planéty a podobne.
vedeli viac o tejto
Alebo sa tam aj presťahovať.
krásnej budúcnosti

Bola by to väčšia zábava
než to, čo máme práve teraz.
Áno. Len čo ľudské bytosti
začnú byť súcitnejšie,
láskyplnejšie,
pravdivejšie sami k sebe,
k svojmu milujúcemu
veľkému Ja,
k Bohu v ich vnútri,
potom nebude nič nemožné.
Všetko, čo si nevedeli
ani predstaviť, sa stane.
Áno. Práve teraz
sa veľmi snažíme
a stojí to veľa peňazí
dostať sa na Mars,
len trochu paliva, a aby sme
vzali nazad trochu hliny.
Nie, to nie je nič.
V budúcnosti
budeme lietať do každého
kúta vesmíru,
navštevovať každého,
koho budeme chcieť,
fyzicky aj duchovne.
Duchovne už aj teraz
mnohí z nás navštevujú
iné planéty a to je v poriadku,
to je pre nás.
Ale mohli by sme dokonca
vynájsť mnoho iných
prístrojov, aby sme mohli
lietať po celom vesmíre
hromadne, spoločne.
Ako dnes lietame lietadlami,
ako keď nastúpime na
lietadlo do Európy
alebo do Ameriky.
V budúcnosti budeme
podobne nastupovať
do lietadiel, ale na ich
riadenie budeme používať
svoju myšlienku,
silu našej mysle
a potom pôjdeme hocikam,
nielen na tejto planéte,
nielen na susedný Mars
alebo Mesiac ale ďalej,
oveľa ďalej
do vzdialeného vesmíru
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a objavíme toľko vecí,
toľko krásnych,
zaujímavých kútov
v našej galaxii
alebo v susednej galaxii,
že nám to vezme dych.
V tejto chvíli sa len
plazíme po zemi.
Trochu lietame v oblakoch,
to je všetko.
Nie je to veľmi zaujímavé.
V každom prípade, aj ja
dúfam, že uvidím ten deň,
kým žijem,
ale ak nie, je to v poriadku.
Nevadí, dokážeme lietať
sami individuálne.
Ďakujem.
Nemáte za čo.
Ďakujem veľmi pekne
za váš vzácny čas,
o ktorý ste sa s nami podelila.
A za všetku vašu lásku,
požehnanie a súcit.
Veľmi, veľmi vás milujeme.
Aj ja vás milujem.
Ďakujeme, Majsterka.
Buďte milovaní, buďte
požehnaní. Uvidíme sa.
Do videnia. (Do videnia.)
Ďakujem za to, čo robíte
pre záchranu planéty.
Žehnám vám.
Boh vám žehnaj.
Ďakujeme.
Ďakujeme, Majsterka.
Dovidenia. Milujeme vás.
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