
Titul: TV_1495_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_XII 

Mistryně, nedávno jsme  

vysílali zjevení  

německé jeptišky, 

wateriánky, 

Požehnané Anny 

Kateřiny Emmerich. 

Byla uctívána 

katolíky, 

protože měla  

mnoho zjevení, 

mnohé z nich  

se ukázaly jako pravdivé. 

Ráda bych se s Vámi  

o jedno z nich podělila. 

Ano, dobrá. 

Je to tak:  

„Z města Boha 

jsem viděla záblesky světla 

nad tmavou propastí. 

A viděla jsem ženskou  

postavu vznášející se 

s roztaženým pláštěm  

a korunou z hvězd 

nad její hlavou. 

Světlo  

od ní proudilo 

a šířilo se postupně 

hustou tmou. 

Kamkoli paprsky zamířily, 

Země se obnovila 

a začala opět pučet.“ 

Dobrá vize. 

Ano, Mistryně, 

velmi inspirující  

a osobně jsem hned  

věděla nebo věřila, 

že tato ženská postava, 

o které mluvila, můžete 

být jedině Vy, Mistryně. 

Mohu? 

Věříte tomu? 

Ano, Mistryně. 

Nenapadl mě  

nikdo jiný… 

Bylo to podobné, jako když 

Vás domorodý Američan  

jednou identifikoval 

jako „Ta Velká“ 

přišla. 

Ano? 

Ano, Mistryně. 

Myslím, že před mnoha lety 

americký domorodec 

řekl, že Mistryně 

je tou, která přišla 

přinést mír 

našemu světu. 

To řekl? 

Ano, Mistryně. Mistryně, 

může být tento popis 

obnovy Země 

stejný jako co jste  

popsala 

při minulé videokonferenci, 

obnovu Země, pokud 

svět přejde na veganství? 

Brzy bychom měli vidět víc. 

Ano, Mistryně. 

To proroctví tvrdí, 

že z města Boha 

přijde to světlo. 

Víte, zda je to město 

fyzickým městem? 

Ne, je nebeské, 

ale můžete ho vidět ve vizi 

v hluboké meditaci. 

Ona ho pravděpodobně  

viděla v hluboké meditaci. 

Ano, Mistryně. 

Myslela to z Nebe. 

Bylo to velmi inspirující 

a zajímavé. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Zdravím, Mistryně. 

Když žijeme v tomto světě 

stále se naší mysli a srdce 

zmocňuje rozptylování, 

a proto je těžké 

upamatovat si Boha 
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v každém okamžiku. 

I když nás Mistryně 

vyzvedla do vysoké úrovně, 

rychle kvůli našim  

zvykům mysli spadneme. 

(To je pravda.) 

Jak si máme upamatovat  

Boha v každém okamžiku, 

abychom se skutečně  

mohli vrátit Domů? 

Myslím,  

že si můžete rozestavit  

lístečky všude, kde je uvidíte, 

aby vám to připomněly. 

Ano, Mistryně. 

Nechte si hrát  

duchovní DVD 

před vaší postelí, 

nebo si položte tu kazetu 

na vaši televizi,  

před postel a ledničku, 

sporák, na váš 

počítač atd., atd. 

Ano. 

Dělejte cokoli, co pomáhá, 

ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Možná vám to pomůže. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Naše srdce stále touží 

vyjádřit tuto lásku k Bohu 

a všem našim  

spoluobyvatelům na Zemi 

přes službu, 

ale často je přemožena 

egem, sobeckostí 

a naší karmou 

(odplatou). 

Jak můžeme překonat 

tyto překážky, 

které jsou s námi  

život za životem, 

abychom se stali lepším 

nástrojem Boha? 

Jak můžeme  

do hloubky pochopit, 

že jsme všichni jedno, 

když nám naše meditace  

nedovoluje 

vidět přes oponu? 

Ano, to je ta cena. 

To je cena, 

když žijete v tomto světě 

a pracujete pro Boha. 

Nic není zadarmo, 

to jsem vám říkala, že? 

Ano, Mistryně. 

Když ale pracujeme  

pro Boha, je to 

pořád lepší, než kdybychom  

pro Boha nepracovali, ne? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, i když nevidíme 

jednotu všeho, 

alespoň intuitivně 

víme, že je to pravda, 

a musíme věřit minulým 

a současným Mistrům. 

Když to říkají, tak to tak je. 

Ano, Mistryně. 

A věříme jiným  

duchovním praktikujícím, 

kteří vidí tyto vize, 

ať minulosti či současnosti, 

když nám to říkají. 

(Ano, Mistryně.) 

Dobrá. 

Meditace je tedy nutná, 

když pracujeme  

pro jednotu lidstva 

a záchranu planety, 

je nutností. 

Protože bez toho 

bychom byli ještě  

v horší situaci, 

spadli bychom ještě níž, 

(Ano, Mistryně.) 

pak bychom nemohli  
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ani meditovat. 

Nemohli bychom  

se pak ani modlit 

a opustila by nás i naše  

intuice, ano? 

Chápete? (Ano, Mistryně.) 

Proto se musíme 

držet učení minulých, 

současných Mistrů 

a věřit jejich slovům, 

protože nemají důvod 

nám lhát. 

Ano, Mistryně. 

A kromě toho, je to logické a 

můžeme to dokonce dokázat. 

Myslím, rozumově, 

ano? (Ano.) 

Proto jim alespoň 

musíme věřit. 

Dělejte, co říkají, 

dělejte, co navrhují, 

dělejte, co říkají – buďte 

dobří, konejte dobro, ano? 

Buďte vznešení. (Ano.) 

Praktikujte, co učí, 

jak jen můžete 

ve vaší situaci 

a v naší době. 

Meditujte více, 

abyste smazali špatné stopy 

a špatné překážky. 

Stále služte  

ostatním ve jménu Boha, 

nesobecky 

a pak kousek po kousku 

budeme čistější, ano? 

Ano, Mistryně. Ano. 

Žádná snídaně není zadarmo. 

Ano. 

Co se týče násobných těl, 

říkala jste, 

že bychom měli praktikovat, 

abychom se mohli spojit 

s naším vyšším Já? 

(Ano.) Mistryně, 

mám někde jiné 

své tělo 

v nepříjemném  

světě utrpení? 

Myslíte  

ve fyzickém světě? 

Ne. Ne, máte jedno 

fyzické tělo a pak  

jste spojen s astrálním, 

z Druhé úrovně,  

Třetí, Čtvrté 

atd., ano? 

Jdete nahoru. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, jak půjdete nahoru, 

budete se zbavovat 

nižšího těla. 

Ano, Mistryně. 

Ale právě teď, 

protože musíte chodit  

nahoru a dolu, 

jen abyste zůstali  

v tomto fyzickém těle, 

máte spojující šňůru. 

Když ale tento svět  

opustíte, 

bude tato šňůra odstraněna. 

A v závislosti na tom,  

jak moc jste v tomto  

životě postoupili, 

budete spojeni  

s vyšším tělem, 

tělem podle úrovně, 

jakou máte, ano? (Ano.) 

Například,  

v tomto životě 

jste vždy spojen 

s Třetí úrovní 

a to je vše, zastavíte se tam. 

Když tedy zemřete, 

půjdete do Třetího světa, 

ano? 

Ano, Mistryně. 

Proto, čím výš půjdete, 

tím lépe. 
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Ano, samozřejmě. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, lásko. 

Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 

Mám další  

otázku 

ohledně meditace. 

Ano. 

Asi před rokem  

jsem měla sen 

a během mé meditace 

jste mi řekla,  

že mám jen dva týdny života. 

Tak jsem se připravila. 

Jste ještě tady. 

Ano, jste ještě tady, ano? 

Ano, ano, Mistryně. 

Moc Vám děkuji. 

Vidíte, řekla jsem vám to. 

Proto se neptejte  

na proroctví. Někdy 

se mění rychle a pak 

řeknete, že nemám pravdu. 

Myslím,  

že proto, že pracuji tady 

u Supreme Master TV, 

proto  

jsem změnila svůj osud 

a splatila  

svoji karmu (odplatu) 

jiným způsobem. 

Ano. 

Proto jsem  

nezemřela. (Ano.) 

Když jste mi to řekla, 

měla jsem ještě dva týdny  

života, ale nestalo se to, 

pak jsem ale byla asi měsíc 

vážně nemocná. 

Myslíte si,  

že to byl způsob, jakým jsem   

splatila moji karmu (odplatu), 

místo smrti – 

jen jsem onemocněla 

a pak jsem se zase uzdravila? 

Ano. 

Protože když děláme  

něco dobrého, 

náš osud se mění.  

(Děkuji Vám, Mistryně.) 

Vzpomínáte? 

Je jeden buddhistický příběh 

o mnichovi, 

malém, mladém mnichovi. 

Pobýval s Mistrem, 

buddhistickým Mistrem 

a ten buddhistický Mistr 

věděl, že má  

do týdne zemřít. 

Proto poslal toho malého   

mnicha, aby šel domů 

než zemře  

navštívit své rodiče. 

Ale během  

své cesty 

zachránil hodně mravenců, 

mravenců, kteří se topili 

nebo něco, 

on je zachránil. (Ano.) 

A pak za týden 

se vrátil zpět. 

Ještě žil 

a neumíral. 

Mistr se tedy  

podíval a viděl, 

že zachránil mravence. 

Proto byl 

jeho život prodloužen. 

Vzpomínáte na ten příběh? 

Přibližně byl takový. 

Ano.  

Jen záchrana 

mravenců – 

mravenci jsou velice malí 

a vypadají bezvýznamně, 

ale on nějaké  

zachránil a pak 

byl jeho život prodloužen. 

O co více, když vy 

zachraňujete svět 
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nebo planetu a lidi 

a zvířata, když pracujete 

u Supreme Master TV? 

Víte, co myslím? (Ano.) 

Je to logické? (Ano.) Dobrá. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Děkuji Vám, 

že jste to objasnila. 

Ne, není zač. 

Vy taky žehnáte  

sama sobě, vidíte? 

Tím, že děláte dobré věci. 

(Ano,Děkuji Vám, Mistryně.) 

Proto vám vždy říkám, 

že cokoli děláte, děláte 

pro sebe, špatné i dobré. 

Víte, co myslím? 

(Ano.To je pravda,Mistryně.)  

Všem jsem říkala: 

„cokoli děláte, 

děláte to pro sebe“ – 

ne pro mne ani  

dokonce pro svět – 

nikdo tomu  

ale nerozumí. 

(Ano, Mistryně.) Dobrá. 

(Děkuji Vám. Děkuji Vám.) 

Není zač. 

Vidíte, jelikož pracujete, 

abyste zachránila životy, 

váš život se prodloužil. 

(Ano, Mistryně.) 

Dokonce i teď 

nebo kdykoli vidíte na TV, 

vidíte výzkumy, 

které tvrdí, že dokonce 

když jsou lidé vegetariány, 

prodlouží si život 

až o 15 let, vzpomínáte? 

(Ano, ano, Mistryně.) 

Ano, vidíte, 

a jsou zdravější. 

To je normální. Ano? 

Je to zákon  

příčiny a následku. 

(Ano, Mistryně.) 

Ano, jen mě následujte 

a budete v pořádku! 

(Děkuji Vám!) 

Následujte mne, lásko, jen mne!  

Velmi hezké, Mistryně. 

Ano, budeme Vás následovat. 

Děkuji, Mistryně. 

Následujte mé učení. 

Následujte mé učení (Ano.) 

a mé instrukce. 

Ne následovat  

tuto starou ženu, 

ne, ne, dobrá. 

(Jste krásná, Mistryně.) 

Ano. 

Děkuji vám, děkuji vám. 

Ano, i kdybych nebyla,  

jsem krásná uvnitř. 

(Dobrá. Děkuji Vám.) 

Ano. Ano. 

Říkala jsem vám, že vše,  

co vám řeknu je pravda. 

Budete-li následovat 

mé instrukce, 

váš život bude dobrý 

a vše pro vás  

bude dobré. 

Je to pravda. 

Nikomu bych neudělala 

nic špatného,  

natož vám, 

a nebudu vás učit něčemu 

špatnému, 

natož vás. 

(Ano, ano, Mistryně.) 

Vše, co dělám 

je jen práce. 

Je to jen láska v akci. 

Je to jako doktor,  

který operuje pacienta. 

Není to jeho chyba, 

že na vás použije nůž. 

Je to vaše chyba,  

že jste se o své zdraví   
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dobře nestarali, rozumíte? 

(Ano. Ano, Mistryně.) 

A pak doktor použije  

svůj nůž, 

z lásky – 

chce vám zachránit život. 

V duchovní sféře to ale 

lidi nevidí, 

proto je trochu  

obtížnější pracovat  

jako duchovní Mistr, 

než jako doktor. 

(Ano, Mistryně.) 

Protože doktor  

může používat léky 

a nůž a stehy 

a lidé se uzdraví  

a vidí důkaz. 

Duchovní cestu je  

mnohem obtížnější dokázat, 

ano? 

Někdy ji dokázat můžete,  

ale ne vždy. 

Ve skutečnosti, 

cítím vaše požehnání 

a vaši milost, protože  

mi to hodně změnilo život. 

Och, to je dobře. To je dobře. 

Děkujte sobě,  

že mi důvěřujete. 

Děkujte sobě. 

Ano, chytré děvče.  

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 
 


