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a mnoho web stránok, ktoré v Južnej Amerike, Neustále na všetkých  
podporujú vegetariánov, ak vidia dobrý kanál, volám, aby išli von 
takže je teraz skvelý čas. jednoducho ho vezmú a rozdávali letáky. 
Veľmi skvelý. a dajú na svoj kanál, Nemusia na nich byť 
Oni si myslia, že teraz čo je dobré! naše mená. 
je skvelé to robiť. Čo je veľmi dobré! Stačí len, aby to skopírovali 
Áno, áno. Ale nevieme o tom všetkom. kdekoľvek z internetu, 
Dúfam, že to pôjde rýchlo. Oni nám to nehovoria. dali si to do vrecka 
Nie je to tak, Niektorí nám napíšu a porozdávali v práci, 
že oni nevedia. a spýtajú sa: „Môžeme?“ v škole, alebo  
Je to len tak, že to nerobia, ale niektorí nie, kdekoľvek sa zdržiavajú. 
alebo to robia príliš pomaly, pretože my hovoríme: To je to, 
príliš pomaly. „Robte si čo chcete čo žiadam, aby robili  
Ak planéta umrie, s naším programom“, vegetariáni na celom svete.  
umrie a my umrieme tiež. to je to, čo chcem. Niekedy vidíme správu, 
Len škoda, že nebudeme Sú tam niektoré že taký a taký človek 
žiť trochu dlhšie, skutočne dobré správy... sa postaví a hovorí o tom, 
aby sme viac praktikovali. Dobre. Povedzte mi. alebo v novinách, 
Pretože čím dlhšie Napríklad v USA, pretože oveľa viac než predtým. 
praktikujete,  sa rozprávam s množstvom Takže to možno robia 
tým múdrejšími sa stávate mladých ľudí. svojím malým spôsobom. 
a tým viac schopností Áno. Robiť to, čo robíme my, 
získate v sebe, A stretla som vyžaduje veľa práce,  
pretože ľudské telo 14-ročné dievča, ktoré bolo... zlatko –  
je ohromne výnimočné. Je tam Loving Hut, je to veľa organizovania, 
Je to fenomén. ktorú otvárajú na Floride. veľa obetovania, 
Je to tá najlepšia vec, Ona tam išla veľa prebdených nocí. 
aká bola kedy stvorená a povedala: „Na Nový rok Skutočne je to fenomén – 
v celom stvorení. sa stanem vegetariánkou.“ neustále teraz získavame  
Preto sme korunou stvorenia. Množstvo mladých ľudí  viac a viac kanálov. 
Fyzické telo je dobré. vďaka internetu... Predtým sme mali iba 
Dokonca aj pre zvieratá, Áno. jeden či dva a potom 
aj oni majú schopnosti. Nájdu našu pravdu. jeden web, a teraz –  
Ako napríklad psy, Napríklad videá, je to všade. 
majú schopnosti ako ktoré vysielate na Dokonca aj v tých, 
mentálna telepatia, Supreme Master Television, o ktorých nevieme 
dokonca sa dokážu napríklad PETA,  a vynorí sa to, 
objaviť v rovnakom čase robiaca všetko „za oponou“, až keď nám niekto napíše: 
na dvoch miestach. čo vláda neukáže. „Našli sme 
Nie na mnohých, na dvoch. A oni to vidia v takej a takej televízii alebo 
Preto sa inkarnujú do tela, a sú teraz veľmi múdri. na takom a takom webe. 
aby mohli pomôcť svetu, Áno. Áno. Ďakujem vám tak veľmi!“ 
ináč by len púšťali  Mladí ľudia sú veľmi múdri... Ani sme nevedeli, 
požehnanie z Neba. Mladí ľudia sú teraz že existujú. 
To by bolo skvelé. lepšie vybavení, Oni len zobrali náš kanál 
Prečo by kôň alebo pes lepšie informovaní. a vysielajú. 
mali byť inkarnovaní sem A potom oni ovplyvnia Áno. Šťastné! 
z toho dôvodu? staršiu generáciu. Je to veľmi dobré! 
A prečo sa sem Majster  Áno, áno. Dúfajme. V niektorých krajinách 
musí inkarnovať, A vidím mnoho skupín v Ázii či Amerike, 
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to dieťa nemôže byť napríklad ako sa schovať aby trpel s ľuďmi, 
zachránené, pretože pod zemou, rovnakým osudom, 
spáchalo kriminálny čin, ako jazdiť na oblaku, rovnakú situáciu, 
takže to dieťa musí byť a podobné veci, dokonca ešte horšiu situáciu? 
potrestané, a až nakoniec osvietenie. Je to preto, že bez 
aj keď to je dieťa kráľa, Prečo plačete, drahá? tohto fyzického nástroja 
dieťa prezidenta. Som dojatá. z fyzického sveta 
To je frustrácia, ktorú cítim. Prečo? Čím? nemožno urobiť veľa 
V každom prípade vám  Čo som povedala? pre fyzické bytosti. 
ďakujem za vašu lásku. Vy, vy trpíte. Nielen kvôli 
To pomáha. Trpíte pre nás, fyzickému kontaktu, 
To už je veľa. som dojatá. ale toto je ako úrad, 
Je to veľa, To je v poriadku. vidíte? 
viac než čokoľvek. Ďakujem vám, Majsterka. Všetko možné vybavenie 
Láska je veľmi vzácna, Mala by som. je tu pripravené, 
pretože ak máme lásku, Rodičia trpia pre deti, aby ste mohli vidieť Majstra 
môžeme robiť mnohé veci to je normálne. ako sa zjaví všade 
správne, pretože Dokázala by som v tom istom čase, 
láska je zdrojom oveľa viac, dokonca alebo na mnohých miestach 
osvietenia, vidíte? aj keď zomriem tisíckrát, v rovnakom čase 
Keď máme lásku na tom nezáleží, a rozumieť všetkým 
vo svojom srdci, pokiaľ niečo dokážem urobiť. modlitbám v hindčine, 
sme úplne jasní, Niekedy sa cítim frustrovaná. arabčine, čínštine, 
všetko robíme nesebecky Je to tak, že dokonca  kantónčine, v čomkoľvek. 
a bude to správne. aj keď ste prezident, Áno, ten úrad  
Pokiaľ ste nesebeckí, ale vaše deti sa  je neuveriteľný. 
všetko čo urobíte, nesprávajú veľmi dobre Váš úrad je podobný; 
je správne. Pretože a vy im poviete takmer rovnaký. 
tam nie je žiaden motív. o zákonoch a tom všetkom, Ak máte čas praktikovať 
Keď ste nesebeckí, a oni sa o to nestarajú, všetky tieto schopnosti, 
to znamená, že ego pôjdu von budete schopní 
je v tom čase najmenšie, a možno si vezmú drogy zvládnuť a použiť ich. 
a potom môže božská sila a podobne,  Ide o to, že času je málo, 
manévrovať váš smer no zákon je zákon, chápete? preto vás učím 
veľmi ľahko. Keď si vezmú drogy, okamžité osvietenie 
Jediný problém s nami sú nadrogovaní, a potom v prípade, že  
je ten, že nie sme  a možno pôjdu von, zomriete, pôjdete do Neba. 
veľmi prepojení náhodne niekoho V dávnom čase, keď ste 
s naším božským zdrojom omylom zabijú mohli žiť veľmi dlho, 
mocnej inšpirácie a zázrakov. a čo potom urobí prezident Majstri vás neučili 
Ale sme väčšinou so všetkou mocou  okamžite ako teraz. 
spojení s týmto svetom, svojho úradu? Nie, nechali vás 
pretože na nás dotiera Cíti sa frustrovaný, rúbať drevo, 
každý deň. frustrovaný. umývať dlážku, 
Nenechá nás tak. Želá si, aby mohol nosiť vodu 
Dokonca aj vtedy, zomrieť pre svoje dieťa a potom vás možno 
keď meditujete ale takým spôsobom naučili trochu kung fu –  
a nechcete už robiť nič to nie je možné. jednu, či dve veci z kung fu –  
s nikým iným, Aj keby prezident potom vás možno naučili 
zavriete svoje dvere. zomrel pre svoje dieťa, nejakú magickú silu,  
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Udalosti toho dňa 
aj tak prichádzajú 
cez dvere, cez okná, 
cez zamknuté dvere, 
atď. a otravujú vás 
po celý čas, až kým možno 
nie ste vyčerpaní 
a potom vaše sedenie skončí. 
Dve hodiny tam sedíte 
a myslíte na hlúposti. 
Našťastie máme Quan Yin 
– je to viac pod kontrolou 
než Svetlo. 
Keď sedíte vo Svetle  
– všetko je zlé, dobré, 
zlé, dobré – 
a podobne. 
Ale Quan Yin, prinajmenšom 
to máte viac pod kontrolou,  
nie? 
Preto to je  
najlepšia metóda. 
Neviem o ničom inom, 
čo by bolo lepšie. 
V poriadku, 
nejaké otázky, 
táto strana sveta? 
Áno Majsterka. 
Vyzeráte dnes večer  
prekrásne. 
Ďakujem vám. 
Vždy nám dovolíte modliť sa 
akokoľvek chceme. 
Áno. Iste! 
Takže ak sa modlíme veľa, 
trpíte? 
To je v poriadku. 
Cítim sa ako vaše dieťa. 
Musím pracovať tvrdo, 
aby som bola nezávislá 
(Áno.) 
než sa modliť a žiadať. 
Môžete pracovať a modliť sa 
súčasne, je to v poriadku. 
Je to v poriadku? 
Áno. Ak potrebujete, 
modlite sa, dobre? 
Áno. 
Ak potrebujete, modlite sa. 
Ale modlite sa iba za to, 

čo potrebujete, dobre? 
Nie, modlím iba, 
Majsterka, prosím 
daj mi to, čo potrebujem. 
Áno. 
Nežiadam nič. 
Áno, to je dobre. 
Takže som skutočne vďačná. 
Staráte sa o mňa 
celý tento dlhý čas. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Ďakujem vám za všetko. 
Nemáte za čo. 
Obzvlášť, že ste mi dovolila 
navštíviť vás tentoraz. 
Neviem, koľko času 
ešte mám, ale som taká 
šťastná, že vás vidím. 
Aj ja som šťastná, 
že vás vidím, 
pokiaľ ste tu. 
Áno, ďakujem vám. 


