
Titul: TV_1174_Hospodin je môj pastier_II 
A potom keď trochu pomôžu, žiadnu novú Choroba je našim 
stávajú sa veľkým zvieraťom. zlú karmu (odplatu). vlastným dielom, 
Ego ich klame a hovorí: Vytvárate si  buď kvôli minulej 
„Ach, ja to robím. Ja robím svoj vlastný zázrak.  zlej karme (odplate) alebo 
toto, ja robím tamto.“ Presne ako keď je chladno, zlej karme z tohto života. 
Musíme premôcť ego tak nosíte teplé oblečenie, Väčšinou po zasvätení 
skôr, než môžeme urobiť keď ste špinaví, by ste už viac nemali mať 
čokoľvek veľké, osprchujete sa, chorobu. 
pretože ak je ego príliš veľké, mama vás učila ako. Možno len keď zjete niečo 
nemôžeme nič urobiť. Takže ak to nerobíte, zlé a neviete o tom, 
Nie sme jedno s Božským neutekajte vždy späť  alebo to viete no myslíte si: 
a taký malý tréning, za Mamou, „Ach, iba trochu, 
mali by sme to brať vážne, keď máte nádchu, na tom predsa nezáleží.“ 
pretože je to prvý krok k  kýchate alebo niečo iné, atď. Áno. Možno mala 
tomu, aby sme išli vyššie Milovať ma, znamená robiť  zmeniť svoju stravu. 
do vyššej dimenzie, do to, čo je pre vás dobré; Jesť iba to, čo si sama uvarí 
vyššej úrovne praktikovania. nie lipnúť alebo čo chce. 
Ale nie, je veľmi ťažké na mojom fyzickom tele Môže variť ona alebo 
jednať s egom. alebo prítomnosti nejaký blízky človek 
Takže sa musíme a potom robiť všetko a nekupovať veci z vonku. 
kontrolovať. ostatné odlišne. Alebo možno jesť  
Stále to kontrolujte, Takže chcem, aby ste mi jednoduché jedlo. 
každý deň, ukázali svoju lásku, Dnes existujú mnohé diéty, 
a či to čo robíme, nie o nej hovorili. ktoré sú predpisované  
je správne alebo nie. Vy už viete, na zlepšenie zdravia, však? 
Počúvať ego že Sila Majstra Je to všade na internete, aj na 
tá najhoršia vec, sa o vás stará. Supreme Master Television. 
akú môžete urobiť, Ale aj vy sa musíte starať. Praktikujúci by sa mali starať 
najhoršia vec, Ak vám doktor dá liek, o to, aby jedli čisté jedlo. 
akú môžete urobiť sebe. no vy ho neužívate A ak cítite, že stále máte 
Dúfam len, že sa naučíte a stále chodíte znovu zlú karmu (odplatu), 
lekciu aj od niekoho iného, k tomu doktorovi a hovoríte: potom prejdite na jedlo 
pretože to možno „Prosím, požehnaj jej. s menšou karmou, 
teraz nie ste vy, Prosím vylieč ju.“ o ktorom som vás učila na 
ale keby ste boli  Ako? Nehovorte mi, Supreme Master Television. 
v jeho či v jej pozícii, že ma milujete, To vám pomôže 
možno by ste urobili nehovorte nič také. zmenšiť zlú karmu (odplatu). 
rovnakú vec. Len sa o seba starajte. Zasvätenie vám dá 
Nemôžete to skontrolovať Keď vidím, že sa máte dobre, privilégium osvietenia 
dosť rýchlo. že ste šťastní, že praktikujete a vstupu do svätosti, 
Ego vychádza von usilovne a postupujete ale vy ste zodpovední za to, 
skôr, než vôbec zistíte, vo svojom duchovnom že sa staráte o to privilégium. 
kde ste a potom praktikovaní, potom viem, My všetci musíme byť 
to neskontrolujete že ma milujete. Skutočne zodpovední za svoje Ja, 
dosť rýchlo. je to tak. Dokonca aj keď obzvlášť po zasvätení. 
To je ten problém. to nepoviete, viem to. A povedali vám, 
Preto si musíte každý deň Ego je náš nepriateľ. že takí máte byť. 
viesť denník. Keď niečo robíte: Povedali vám, 
Ale aj tam môžete  „Ach, chcem vám pomáhať, ako sa chrániť, 
podvádzať: chcem vám pomáhať.“ a dokonca ako nevytvárať 
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pretože on je mojim  Je to také dobré, že sa vám „Ach, nie.“ 
odrazom, aby ťa sprevádzal, nechce ísť von. Nie. Niečo: „Nie.“ 
volaj ho teda pes.“ (pes je Pri vtipe. Cudzoložstvo? „Nie.“ 
v angličtine „dog“ a boh je Na začiatku Ego? „Nie!“ 
„god“) Je to opak... Boh stvoril Adama Obzvlášť ego? „Nie!“ 
pretože sme v tom čase a Adam sa sťažoval, Nie, veľké nie, 
mali angličtinu. V inom  že je osamelý. nie, nie, nie a znovu nie. 
jazyku to nemusí byť ľahké A tak Boh povedal: „Dobre, „Nemám.“ 
preložiť. urobím ti spoločníka, „Ja? Ego? Nie!“ 
Nemuselo by to byť to isté. ktorý ťa urobí šťastným Toto je skutočne pre vás, 
táto angličtina je pohodlná a nebudeš osamelý. aby ste sa vytrénovali, 
dokonca aj pre Boha Dobre. A Boh stvoril...? kontrolovali sa, vidíte? 
na vysvetľovanie vecí. Evu. Takže sa vždy necítite  
Takže Boh ho nazval psom. To nebude vtip. na seba pyšní. 
Samozrejme, To bude problém! Niekto mi povedal 
pes bol krásny,  Vo vtipe nemôže byť Eva –  veľmi dobrý vtip. 
Adam bol veľmi šťastný  ona je seriózna. Je to vtip o Raji. 
a aj pes bol šťastný. Prinútila ho zjesť jablko Na začiatku Boh  
A potom po čase Boh proti jeho vôli stvoril koho? 
požiadal nejakého anjela, a to tam vydržalo navždy, Adama. 
aby zišiel dole a pozrel sa, všetci ľudia Takže stvoril Adama 
ako sa mu darí, tu majú jablko? a Adam sa potom 
či je stále osamelý, Väčšina z nich. sťažoval, že je osamelý. 
a či vôbec postupuje Niektorí viac, niektorí menej. Bol osamelý, samozrejme. 
v duchovnom praktikovaní. Boh stvoril...?  Mali by ste byť šťastní, 
Či má aspoň o niečo Hádajte. že ste sami, nie? 
lepší charakter? Jablko. Ja by som bola vždy šťastná 
Boh teda povedal nejakému Psa! Jablko! sama, môj Bože. 
anjelovi, aby zišiel dole Jablko existovalo Nikto nepozná lepšie než ja 
a skontroloval Adama. ešte pred Adamom. požehnanie z toho,  
Anjel sa vrátil Boh stvoril jablká keď je človek sám. 
a oznámil niečo, pred Adamom, madam. Teším sa, teším sa, teším sa 
čím nebol Boh  Preto keď prišiel Adam, a vôbec sa necítim osamelo. 
veľmi potešený. Boh povedal: Keď som sama, 
Anjel povedal Bohu: „Nejedz to jablko!“ potom som vo vnútri 
„Vieš, odkedy si mu dal psa Takže Boh stvoril psa, len veľmi blažená 
za spoločníka, aby sprevádzal Adama, a som veľmi lenivá ísť von, 
stal sa arogantným, so všetkými krásnymi veľmi lenivá ísť 
samoľúbym a má veľmi, vlastnosťami: vernosťou, vás dokonca navštíviť. 
veľmi, veľmi veľké ego.“ láskou, bezpodmienečnou  Ale viem, že ma potrebujete 
Boh sa spýtal: „Ako je to  náklonnosťou, poslušnosťou,  vidieť, preto chodím von 
možné? Dal som mu  láskavou spoločnosťou, a teším sa aj na stretnutie  
milujúceho, oddaného so všetkým. s vami. Nie je to tak, 
a poslušného spoločníka. A tak sa Adam spýtal Boha: že sa na vás neteším. 
Mal by napodobniť „Ako ho mám volať, Keby ste tu neboli, 
jeho charakter. pretože už som pomenoval nešla by som von. 
Ako je možné, že sa namiesto všetky zvieratá Vďaka Bohu, že ste, 
toho stal arogantným? ale žiadne ako toto. lebo by som možno  
Ako je to možné?“ Ako ho mám pomenovať?“ zostala navždy v jaskyni, 
Anjel odpovedal: Boh teda povedal: „Dobre, kto vie? 
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„Áno, pretože pes poslúchne 
každý jeho vrtoch, 
vždy ho poslúcha 
a tým spôsobuje, že sa Adam 
cíti ako kráľ vesmíru, 
že sa cíti, akoby nikto 
že sa cíti, akoby nikto  
nebol lepší než on. 
Pes spôsobil, že sa cítil 
úplne ako vrchol sveta. 
Preto sa stal 
veľmi arogantným, 
myslel si, že je najlepší, 
že je kráľom 
celého vesmíru, 
že je dokonalý, inteligentný 
a že je pán. 
Všetko, čo je 
pre človeka nemožné. 
Nemal už viac 
žiadnu pokoru, áno. 
Myslel si, že je najlepší, 
a že je jediný 
na celom svete.“ 
Boh teda povedal: 
„Ach, to nebude fungovať! 
To nebude fungovať.“ 
Preto vymyslel plán. 
Povedal si: „Dobre teda. 
Urobím mu iného spoločníka, 
presný opak; 
ktorý mu dá pocítiť, 
že nie je nikým. 
Viete si domyslieť, 
čo Boh stvoril teraz? 
Mačku. 
Mačku, správne. 
Poznáte ten príbeh 
alebo len hádate? Hádate. 
(Hádam.) Áno, áno, 
poznáte mačky, 
to preto. 
Stvoril mu teda mačku. 
A odvtedy, 
kedykoľvek sa pozrel 
do mačacích očí, 
cítil, že je nedokonalý. 
A kedykoľvek zavolal 
na mačku, aby prišla, 
mačka ho len ignorovala. 

Preto sa začal cítiť neisto 
ohľadne svojho majstrovstva. 
Každým dňom sa cítil 
čoraz menej sebavedomým 
a pomaly sa cítil 
akoby nebol nikým. 
Kedykoľvek zavolal, 
mačka neprišla. 
Hovoril mačke, čo má robiť, 
ale mačka sa o to vôbec  
nestarala, deň za dňom 
to bolo tak. 
Takže jeho arogancia zmizla. 
Boh znovu povedal anjelovi, 
aby zišiel dole  
a skontroloval ho.  
Anjel povedal: 
„Ach, teraz je lepší, 
môj Pane. 
Už si viac nemyslí, 
že je vrcholom. 
Už si nemyslí, 
že je dokonalý. 
Už si nemyslí, 
že niečo znamená.“ 
Boh teda povedal: 
„Ach, to je dobre.“ 
Boh bol veľmi šťastný. 
A potom sa Raj stal 
znovu šťastným, 
človek bol tiež šťastný 
a aj pes bol šťastný, 
pretože človek sa teraz 
cítil spokojný; 
aj tak nič neznamenal, 
takže už nemohol byť 
horší, než nikto. 
Takže tiež začal pociťovať 
šťastie, skutočné šťastie 
a pes bol veľmi šťastný 
ako zvyčajne, a mačka 
sa o to vôbec nestarala. 
Ale myslím, že neskôr 
Ale myslím, že neskôr  
bol Boh chytrejší. 
Stvoril namiesto toho ženu. 
Žena je ešte lepšia, 
než pes a mačka dohromady. 
Odvtedy sa Adam  
správal. 

V poriadku, 
ste teraz šťastní? (Áno.) 
Uvidíme sa o chvíľu. 


