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Zdravím, Mistryně. 

Zdravím! 

Dnes jsou  

na Supreme Master  

Television 

Letmé zprávy o tom, 

jak mohou nové informace 

pomoc ukončit válku  

v Afghánistánu. 

Proto, Mistryně, obecněji, 

proč vznikají války? 

Je to někdy osud, 

že vznikne válka? 

Je to proto,  

že vytvořili  

špatnou karmu zabíjení 

(odplatu) 

mezi sebou 

v dřívějším životě. 

Ano. Je to tedy druh  

karmy pomsty 

(odplaty), 

energie pomsty, 

která je táhne  

znovu a znovu  

proti sobě. 

V dobách Buddhy, 

byly  

dvě malé země,  

které spolu 

bojovaly 

a žáci přišli  

za Buddhou a prosili ho, 

aby válku zastavil, 

a Buddha řekl: 

„Ne, nemohu,  

neposlouchali by.“ 

A pak  

jeden z jeho žáků, 

který měl magické síly, 

předvedl  

nějaký magický trik,   

že se ty dvě země 

přemístily společně  

do jeho žebrácké misky. 

Když ji ale následujícího  

dne otevřeli, 

viděli, že uvnitř 

všichni bojují 

a viděl, že je miska  

uvnitř celá od krve. 

Rozumíte? (Ano.) 

I na malém prostoru 

bojovali. 

Je to tedy tak,  

že vědomí lidí se musí 

pozvednou, 

a když se energie světa  

změní,  

lidé se také změní. 

Koncept  

o válce a míru  

musí v porozumění lidí  

zakořenit. 

Musíme děti,  

když jsou 

ještě malé, učit 

o míru, morálce 

a lásce k sousedům. 

To pak možná  

pomůže, ano? 

Dobrá. Ano, Mistryně. 

Jinak  

je energie pomsty 

velmi silná, 

lidé si nemohou pomoci, 

ale táhne je to k sobě 

a bojují a zabíjejí, 

a od té doby  

to pokračuje 

znovu a znovu. 

Je to jako ďáblův kruh. 

V dalším životě  

se vrátí a dělají  

znovu to samé, 

pokud ne ještě ve větší míře.  

Ano, Mistryně. 

Příčina válek  

je tedy hlavně zášť   

mezi lidmi 
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nebo je to taky  

kvůli masovému vraždění  

zvířat? 

Je to obojí. Je to obojí. 

Energie zabíjení 

zůstane taky  

v atmosféře 

dokud to odpouštějící energie  

a milující energie  

nevyřeší. 

Když tedy zabíjíme 

moc zvířat, 

taky přivodíme  

do naší atmosféry 

hodně této 

násilné atmosféry. 

A když lidé  

projdou náhodou  

touto atmosférou, 

budou cítit rozrušení 

nebo mohou dokonce chtít  

jednat násilně 

nebo někomu ublížit, 

někoho zranit 

nebo někoho zabít. 

A to přispívá k válce, 

která už se rozpoutala 

nebo se má rozpoutat. 

Víte, co myslím? 

Přispívá to  

k násilné atmosféře. 

Rozumím. 

Ano. 

Tato energie zabíjení 

bude taky vytvářet 

katastrofy, ano? 

My jim říkáme přírodní 

nebo lidmi způsobené  

katastrofy; ty vznikají kvůli  

násilné energii  

ze zabíjení nebo ubližování 

nebo zraňování nebo mučení 

žijících bytostí. 

Rozumím. Dobrá. 

Dokonce nenávist. 

Stejně nenávist 

nebo násilné myšlenky 

také tvoří špatnou energii 

a oplátkou  

znečišťují atmosféru, 

ve které žijeme 

a vytváří další katastrofy 

nebo válku nebo potíže. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

A na lidi, 

kteří rozpoutají válku, 

jaká odplata na ně 

čeká po tomto životě. 

Musí zaplatit  

za utrpení, 

které válkou způsobili – 

vícenásobně, vícenásobně, 

vícenásobně.  

Podle množství  

zabitých lidí se jejich  

utrpení znásobí. 

Není moc dobré 

přát to sobě 

nebo někomu jinému. 

Nikdy bychom  

neměli rozpoutávat válku. 

Nikdy bychom  

neměli nikoho zabít, protože 

se toto utrpení k nám  

mnohonásobně vrátí. 

A když ukončíme  

splácení toho všeho 

v takzvaném pekle, 

vrátíme se, abychom se   

stali buď zvířetem nebo  

člověkem, pak se znovu  

setkáme s našimi nepřáteli 

a ta válka začne znovu. 

Rozumím. Dobrá. 

Mnohokrát Vám děkuji, 

Mistryně. 

Rádo se stalo. 

Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 

Ahoj, ráda bych se zeptala 

ještě na něco ohledně války. 
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(Ano.) Takže vůdci,  

kteří rozpoutávají války, 

reagují vždy  

na negativní energii, 

která je kolem nich 

nebo to může být  

špatná karma (odplata)  

jednoho člověka? 

Dobrá, obojí. Obojí, ale 

většinou je to reakce, ano?  

Kdyby to byla jen  

špatná karma (odplata)   

jednoho člověka, pak by 

ta válka nemohla být velká, 

je to ale ve spojení 

s kolektivní  

špatnou karmou (odplatou), 

On se pak stane jedním  

s touto skupinou lidí, 

a pak se stanou 

více násilní 

a negativní energie, 

energie zabíjení 

zesílí 

když se dají  

dohromady. Ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Zmínila jste,  

že vůdci musí platit,  

za to, že jdou do války 

utrpením. 

Někdy ale musí  

platit jejich občané, 

přestože válka byla  

proti jejich vůli, 

například, mohou trpět  

epidemiemi nemocí nebo 

přírodními katastrofami? 

Ano, ano. 

Vůdci zaplatí, 

ale lidé musí platit také, 

kvůli kolektivní   

špatné karmě (odplatě), 

protože jsou spojeni. 

Každý, kdo se narodil  

do jedné země, 

to znamená,  

že mají mezi sebou  

stejně spojení. 

Víte, co myslím? 

Cokoli tedy  

vůdci dělají, 

lidi ovlivní. 

Tedy nejen vůdci. 

My všichni jsme spojeni 

a budeme ovlivněni. 

Ano, Mistryně. (Ano.) 

Mistryně říká, že 

zabíjení není nikdy správné, 

když ale na válku dojde, 

lidé vždy  

zabíjení z různých 

důvodů ospravedlňují. 

Dá se válka nebo zabíjení 

někdy omluvit, Mistryně? 

Ne, ne, ne. (Dobrá.) 

Nikdy to není omluvitelné, 

protože když vidíme, 

že k nám někdo 

jde a zabije nás  

a podobně, myslíme si: 

„Ten člověk je špatný“, 

ale kdo ví, 

možná jsme byli špatní  

v minulém životě my 

a zabili jsme toho člověka 

nebo ho zranili. 

Víte, co myslím? 

Ano, Mistryně. 

I kdyby se to dalo  

omluvit, bylo by to ale 

jen v materiálním světě, 

ve fyzickém smyslu, 

víte? 

Zabíjení ale vždy, vždy, 

vždy jde proti  

vesmírnému zákonu 

lásky. 

Cokoli, co ničí život 

jde proti zákonu 
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života a lásky 

a život by měl být láska 

a láska je život. 

Pokud tedy děláme cokoli 

proti tomuto zákonu 

vesmírné lásky, 

pak to nikdy nebude správné; 

přijde to k nám  

jako bumerang. 

A jelikož nevidíme  

ta pravá rodinná spojení, 

proto vyvoláváme války 

a vytváříme nenávist  

a hranice a území.  

Jinak, kdybychom  

viděli skutečná rodinná  

spojení mezi všemi lidmi 

ve světě 

nebo dokonce ve vesmíru, 

pak bychom nikdy  

nezvedli ruku,  

abychom někoho zabili. 

Nemohli bychom. 

Kdybyste 

to viděli jasně, 

viděli byste, že jsou všichni  

mezi sebou spojeni, 

dokonce zvířata a stromy 

i minerály 

jsou s námi spojeni. 

Naprosto stejní,  

kdybyste viděli dobře,  

kdybyste nebyli slepí,  

pak byste viděli,  

že vaše ruce 

patří vám, 

vaše nohy patří vám. 

Vzali byste někdy  

schválně nůž 

a uřízli si jeden prst  

na vaší ruce nebo 

vaší noze? Ano nebo ne? 

Ne, Mistryně. 

Ne! Dobrá. 

To je tedy ten důvod: 

my všichni jsme takto  

spojeni ve velkém těle  

vesmírné  

duchovní existence. 

Jelikož ale  

nevidíme tato  

skutečná rodinná spojení, 

rozpoutáváme války, 

ubližujeme ostatním, 

zabíjíme jiné lidi; 

jinak nikdy, nikdy. 

Neznalost je tedy  

skutečným nepřítelem. 

Musíme zničit neznalost 

tím, že budeme osvíceni, 

tím, že budeme hledat  

osvícení. 

Nemůžeme zabíjet 

vůbec nikoho ani zvířata, 

nic, ani  

z oprávněného důvodu,  

protože nám to ublíží. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Mistryně, pokud se  

nějaká země pobudí 

a rozhodne se odpustit  

a přestat bojovat, 

nebudou zranitelní? 

Myslíte,  

že přijdou jiní lidé 

a vezmou si jejich zemi? 

Ano, Mistryně. 

Nechte je! Čí zemi? 

Stejně, čí zemi? 

Ano, Mistryně. 

Nechte je. 

Nikdy bychom se neměli 

bát, protože máme Boha, 

ano? Máme Boha. 

Ano, Mistryně. 

Takže, i kdyby jedna země 

byla jediná,  

ze všech zemí, 

která se možná rozhodne  
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zrušit svoji armádu 

a nejít do války a  

byla by zranitelná, je  

to to, co by měla udělat, 

Mistryně? 

Ano! 

Podívejte se kolik zemí 

zrušilo své armády 

a zbraně. 

Jsou už mrtví? 

Byli napadeni? Ne. 

Ne, dokonce se jim daří  

zřejmě lépe, protože   

mají zdroje, které mohou  

využívat mnohem 

konstruktivnějším způsobem.  

Ano, 

a podívejte se  

kolem  

na vaše americké státy, 

kolik zemí je ve válce 

s nějakou zemí 

a jsou zranitelné? 

Ne, Mistryně. 

Jsou v míru, ano? 

Ano, Mistryně. 

Například Švýcarsko, 

to s nikým neválčí. 

Je zranitelné? 

Ne, Mistryně. 

Dobrá, teď to víte, 

ano? My máme Boha. 

Jen, když  

zapomeneme na Boha, 

budeme si myslet: 

„Musím dělat toto“, 

„Musíme dělat tamto“, 

„Toho člověka musíme  

zabít“, „Musíme bránit  

tuto skupinu“. 

Ne. Prostě necháme 

Boha, aby to dělal. 

Ano, Mistryně. 

To by bylo skvělé. 

Ano, dobrá. 

Vidíte, dokonce lidé,  

kteří rozpoutávají války 

proti jiným lidem 

to také dělají  

z takzvané lásky, 

fyzické lásky – 

možná z lásky  

ke své zemi nebo 

z lásky ke své skupině,  

lásky ke svému náboženství. 

Jen jim uniká  

nějaký bod, to je vše. 

Víte, co myslím? 

Ano, Mistryně. 

Ano. 

Například, když bojují, 

aby ochránili islám, 

měli by vědět, že islám,  

křesťanství nebo buddhismus 

vše patří Bohu.  

Nechť Bůh rozhodne, ano? 

Kromě toho, v co věříte, 

je uvnitř vašeho srdce; 

to vám nemůže 

stejně nikdo vzít. 

Ano, Mistryně. 

Pokud věříte v Boha, 

nepotřebujete dokonce 

chrám, 

nepotřebujete ani 

žádný symbol kostela 

ani žádné náboženství, 

abyste věřili v Boha. 

Bůh to ví. 

Kdyby Bůh nevěděl, 

že patříte islámu 

nebo kdyby Bůh nevěděl, 

že Ho uctíváte 

prostřednictvím křesťanství 

nebo buddhismu, pak  

by to nebyl Bůh, že? 

Ano, Mistryně. 

Ano. Co mám tedy na mysli, 

že ze všech důvodů bychom 

měli přemýšlet v poměrech 
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širšího smyslu vesmírného 

bratrství a nepřemýšlet 

v poměrech naší rodiny, naší 

země, našeho náboženství, 

naší skupiny nebo 

dokonce našeho kontinentu. 

Je čas. 

Je čas, kdy lidé 

budou muset myslet  

alespoň o světě, 

ve smyslu celého světa, 

nejen v rámci  

země a hranic 

a malého těsného kousku  

na zeměkouli, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Budeme muset  

žít podle vesmírných zákonů, 

to je podle zákona lásky.  

Musíme jednat, žít, mluvit 

vždy podle tohoto zákona, 

pak se nemůže vůbec nic  

pokazit, protože jen o lásce  

by se mělo mluvit, 

měla by se podporovat,  

měla by se uctívat, 

nic jiného. 

Žádné země, žádné  

náboženství, opravdu, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

K čemu je dobré  

mít největší náboženství  

ve světě 

a podrobit si všechny 

a všechny donutit, 

aby věřili ve vaši víru 

a vaše náboženství, 

používat k tomu násilí 

nebo to dělat proti  

vůli lidí? 

Víte, co myslím? 

(Ano, Mistryně.) Ano. 

Každé náboženství   

by mělo představovat lásku, 

nic jiného; 

a ta pokud chybí, 

nic to nemůže  

ospravedlnit, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Dobrá, lásko. Děkuji vám. 
 


