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správně meditovat
Sledujete pořad
v určitý čas.
Mezi Mistrem a žáky
To je požehnání.
„Duchovní praxe
(Děkuji Vám.) Není zač.
pozvedá prostředí planety“
Trochu vidím některé lidi,
Videokonference s
ale vás vidím dobře
Nejvyšší Mistryní Ching Hai
a vypadáte tak šťastný.
Houston, Texas, USA
Jste šťastný?
28. července 2002
Jsem také velice nadšená,
když mohu takto s vámi
Zdravím, Mistryně.
mluvit. Dokonce
Zdravím vás!
vás vidět!
Vidím vás!
Před několika desetiletími
Vidím vás.
jsem četla v novinách,
Vypadáte tam skvěle.
že jednoho dne
Jak se všichni máte?
spolu budou moci lidé
(Dobře.) (Co Vy?)
mluvit přes telefon
Nemůže to být lepší.
a vidět se na obrazovce.
Dobře. Dobře.
To je tedy ono.
Bůh nám žehná.
Předpověď se uskutečnila.
Mimochodem,
Můj Bože,
zdravím Austin centrum!
technický pokrok
Zdravím Dallas,
jde tak rychle dopředu,
New Jersey, Chicago,
že se ani nestačíme
San Jose, San Francisco,
nadechnout, a jsou tu
Phoenix, Los Angeles,
opět nějaké změny.
Orlando, Missouri,
Slyšela jsem, že v Japonsku
Taoyuan na Formose
již vyvinuli nějaký box,
(Taiwan), Hsihu na Formose,
do kterého dají nějakou
Vídeň v Rakousku.
tekutinu, která odpovídá
Zdravím vás a
přírodní tekutině
Bůh vám žehnej! Miluji Vás.
v lůnu matky když čeká dítě
Tento člověk se ptá
a tímto způsobem
na meditaci na Zvuk.
vypěstují dítě.
Říká, že někdy
V budoucnu tedy,
v jeho kanceláři,
budete-li chtít mít 10 dětí,
když pracuje, slyší Zvuk
nebude to žádný problém.
a má pocit,
A nebudete čekat
že je v dobré meditaci.
devět měsíců.
Chce vědět, je-li to
Můžete chodit navštěvovat
dobrý způsob meditace.
dítě každý víkend
Je to dobré nebo ne?
nebo každý den,
Je to dobré.
když budete mít
Ano, je to dobré.
po práci čas.
Není to tak,
Bože! Je to tak vzrušující.
že Zvuk přijde jen když
Doháníme vývojem
meditujete,
technologií vyšší
ale měl by tam být stále.
Když se budete soustředit,
planetární systém.
budete vědět, že je tam stále.
Teď používáme laser apod.
Ale stejně musíte
a léčíme pacienty.

To už znáte, že? (Ano.)
Používají k léčení
pacientů světlo.
Vzpomínáte si na jednu
z mých prvních přednášek
na Formose (Taiwanu)?
Povídali jsme si o
terapii světlem na jiných,
vyvinutějších planetách.
Tito vědci se teď narodili
na tuto planetu
a přinesli si s sebou
jejich cennou paměť.
Dělají tedy z naší planety
lepší místo k žití,
co se týče fyzického pohodlí.
A možná také brzy,
ne v daleké budoucnosti,
mluvíme jen o rocích,
budeme pravděpodobně mít
létající auta
a všechny ty věci
a zřejmě bude snazší
se setkat a nebudou tak
časté dopravní zácpy.
Budeme mít rychlejší
dopravu,
a to vše je pro mne
také velice vzrušující,
kromě toho, že teď
tady vidím vaše zobrazení,
vzdálena tisíce mil.
To je skutečně dobré,
protože také velice dobře
praktikujeme.
Díky vám,
všem skvělým, roztomilým
jogínům, šťastným jogínům.
(Díky Vám, Mistryně.)
Vidíte, toto všechno je
také spojeno s námi. Vidíte?
Jsem tak nadšená
ze všech těch novinek,
také chci poděkovat vám
a mnoha dalším skupinám
praktikujících.
Oni se snaží jak nejlépe
mohou kontaktovat Boha
a tak pozvedáme
prostředí této planety.
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Titul: TV_956_Duchovní praxe pozvedá prostředí planety
Vypadám lépe
A tak díky tomu,
a cítím se lépe,
že frekvence vibrací planety
protože jsem změnil
byly pozvednuty
způsob myšlení
na vyšší úroveň,
po zasvěcení.
proto se budou moci
Dobře! Dobře.
tito vysoce vyvinutí vědci
Měl jsem hodně
z vyšších planet reinkarnovat
negativní energie
do našeho světa,
a hodně jsem se jí zbavil.
aniž by trpěli,
Ano, ano, nepotřebujeme
aniž by zapomněli
všechny ty odpadky.
odkud přišli
Kdo je potřebuje?
a proto máme dnes
Měli bychom se vždy snažit
tak skvělou
napravit naše myšlení,
vyvinutou technologii.
protože nás stále obtěžuje.
Takže, díky vám.
Jste šťastni, šťastni,
To je skvělé.
a pak se něco stane
Měli bychom
a vaše mysl začne
dále praktikovat
myslet negativně.
i když nejsme vědci,
V tom okamžiku, používáte
když nejsme
všechnu sílu z meditace,
počítačoví odborníci
abyste to vyhnali, řeknete:
nebo něco takového.
„Ne! Nepotřebuji tě!
Ale pokud pilně meditujeme,
Jsi nevítaný host. Sbohem.“
abychom očistili sebe, naši
Jinak se negativní síla
karmu, naše životní prostředí,
stále snaží ukrást
tak nepřímo přispíváme
naše chvilky, víte?
pokroku naší planety.
Pamatujte si,
A to je skutečně
pokaždé, když se snažíte
velký přínos,
být šťastní nebo něco
který přinášíme společnosti.
nebo jste šťastni a
Je to skvělé.
pak někdo prostě přijde
Všechny věci,
a něco špatného udělá
kterých si teď užíváte,
nebo udělí nějaké příkazy
nejsou jen prací vědců,
nebo něco neohrabaného
ale také lidí v laboratořích,
nebo se stane něco jiného,
ale také ovocem vašeho
pak se okamžitě vaše
duchovního snažení.
nálada změní,
Zdravím, Mistryně!
„Och! Nemůžete to dělat!“
Zdravím! Jak se máte?
A pak začnete ztrácet
(Mám se dobře.)
štěstí, kterého jste si
Vypadáte krásně,
právě začali užívat.
mnohem mladší než dříve.
To je trik ďábla.
Je to skutečně pravda, že?
Mnoho dní si myslím,
Lidi? (Ano.)
že je absurdní
Vidíte?
chodit dokonce ven
Všichni to vědí.
a mluvit nebo něco,
Vypadáte skvěle.
Vypadáte dobře.
protože cítíme,
Jsem jen šťastný.
že jsme všichni průhlední.
Jen šťastný.
Všichni průhlední. (Ano.)

A tak prostě necháte
svoji pusu zavřenou
a vaše myšlenky pozitivní,
protože se nemůžeme skrýt.
Poté, co meditujeme,
před nikým se neskryjeme.
Jsme průhlední.
Jsme všude
a jsme jedno se všemi.
A to je velice dobré
na meditaci
o vědomí Boha, protože
my jsme skutečně spojeni
a tak se zlepšujeme.
I kdybychom nechtěli,
prostě se zlepšujeme
a zlepšujeme.
Je to tak, profesore?
Ano.
I ta nejmenší věc, kterou
teď dělám špatně mě trápí.
Hned to napravte.
To je dobrá věc.
Nebo se stane něco co mě
opraví.
Ano, to je pravda.
Možná bolest hlavy
nebo nějaká ztráta
nebo možná cokoli.
Dobře. Jsem ráda.
Jsem ráda, protože rostete.
Vy víte, že skutečně rostete,
vy všichni.
Já žiji každý den v Nebi,
Mistryně.
Dobře.
Dnes večer, až přijedete
domů připravte
speciální jednoduchou večeři.
Váš manžel je tady, že?
(Ano, Mistryně.)
Ahoj, hochu! (Ahoj, Matko.)
Ahoj, kovboji!
Teď se smějete,
vypadáte mnohem hezčí.
Děkuji Vám, Matko.
Když se smějete,
vypadáte velice zářivě
a velice dobře.
Měl byste se smát.
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budeme cestovat
Bez Vás
do jiných galaxií,
bych to nikdy neměl.
do jiných
Ano, měl byste
planetárních systémů.
se smát častěji.
Myslím osobně, ne že tam
Dnes večer jeďte domů
budeme posílat roboty,
a zapalte si speciální svíčku,
nepojedeme jen na Mars
udělejte si romantickou
a neodvezeme si tam odtud
večeři, jsou vaše narozeniny!
bláto, ale pojedeme
(Děkujeme vám, Mistryně.)
na nějaké duchovní, osídlené,
Z každého dne
vyvinuté planety,
udělejte slávu,
abychom je pozdravili.
pak bude váš život
A mohli bychom dokonce
mnohem lepší.
tady odtud přednášet,
Udělejte si na sebe čas,
mohli bychom dokonce
protože každý den
tady odtud pozdravit.
tvrdě pracujete. (Ano.)
Mohli bychom se dokonce
Všechny vás miluji
vidět na vzdálenost
a budeme spolu mluvit
miliard mil,
častěji, mnohem častěji
světelných let.
a pak mi budete moct
Mohli bychom dokonce
říct o vašem pokroku,
pozdravit tak, jak se
vašich zkušenostech
zdravíme my teď.
nebo vaše otázky, cokoli.
Nebylo by to skvělé? (Ano.)
Je to tak skvělé.
Držte se tedy své zlaté cesty
Vidíte výsledek
a nikdy o ní ani na
duchovní praxe.
vteřinu nepochybujte.
Vidíte, jak jsme předtím
Jste na správné cestě,
neměli nic,
to vám zaručuji.
a najednou,
Jsme tak šťastni,
jen během
že Vás vidíme, Mistryně.
jednoho a půl desetiletí
Jen chci říct,
se vše vyvinulo, vyvinulo
že Vás miluji a přeji Vám,
a my sotva držíme krok
abyste byla vždy krásná
s naším technickým vývojem.
a zdravá
Vidíte ten rozdíl.
a každý den se modlím, aby
Toto je tedy
bylo o Mistryni postaráno.
praktický výsledek
Děkuji Vám, drahý.
naší duchovní praxe.
Měl byste se modlit
Není to jen
za svůj vlastní rozvoj a růst.
duchovní osvícení.
Ale děkuji mnohokrát.
Není to jen
Je to od vás velmi nesobecké.
individuální štěstí
To znamená,
a požehnání, ale je to
že jste se vyvinul
také rozvoj světa.
velice dobře, velice dobře.
Doháníme Nebe.
Děkuji Vám.
Doháníme úžasnější
(Děkuji Vám, Mistryně.)
a pokrokovější planety.
Vidím vás.
Dovedete si to představit?
Je to dobré, dobré.
A brzy,
budeme-li tak dlouho žít,
Pravděpodobně spolu

budeme opět mluvit
nebo s jiným centrem
a vy se budete moct připojit
příští týden.
Buďte v Boží lásce.
(Opatrujte se, Mistryně.)
Vy se opatrujte.
(Opatrujte se, Mistryně!)
Ano. My všichni jsme jedno.
Jsme průhlední,
pamatujte si to!
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