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Zdravím, Mistryně. 

Zdravím. 

Moje otázka: 

Je nějaký duchovní prospěch 

z hraní na nějaký nástroj, 

jako je kytara nebo klavír,  

když se ty zvuky 

snaží napodobit 

nebeské zvuky? 

Ne, moc ne. Ano? 

Rozumím. 

My provozujeme  

vnitřní hudbu. 

Ano, děkuji Vám, Mistryně. 

Rozjímáme a posloucháme 

vnitřní Zvuk 

a vidíme vnitřní Světlo. 

To je naše přirozenost Boha, 

to je prospěšnější. 

Vnější hudba také 

nějak pomáhá, 

většině lidem když  

ani nemeditují. 

Relaxuje mysl lidí, 

také někdy  

uvolní vaši mysl. 

To je dobré. To je dobré. 

Ale vnitřní Hudba vysvobodí 

vašeho ducha, ano? 

Je to něco jiného. 

(Děkuji Vám, Mistryně.) 

Ano, prospívá 

lidem,  

například hudebníkům apod., 

ti mají prospěch. 

Získávají své zásluhy 

za to, že pomáhají lidem  

relaxovat, ale nedá se to  

srovnávat s meditací 

na Světlo a Zvuk Boha, 

vaši vlastní původní 

slavnou přirozenost. 

To je jiné. 

(Děkuji Vám, Mistryně.) 

Zdravím, Mistryně! 

Zdravím. 

V caodaismu a náboženství 

Au Lac (Vietnamu), 

svatá písma zmiňují, 

že kdo to  

nezvládne v tomto  

čistícím období,  

bude muset jít  

do ponuré dimenze  

a zůstat tam, 

dokud se rostliny a skály  

na této planetě Zemi 

nestanou lidmi. 

Jen pak jim bude dovoleno 

se vrátit sem 

a pokračovat v evoluci. 

To je důvod, proč se musíme 

snažit, jak nejlépe můžeme, 

probudit lidi, 

než bude příliš pozdě? 

Ano. 

Je to lepší teď, než později. 

(Ano, Mistryně.) 

To je pravda. 

Mnoho lidí  

to neví 

a ubližují sami sobě, 

tím, že jednají bez lásky, 

proti principu  

lásky, ano? 

My všichni jsme z lásky: 

musíme být láska 

a musíme jednat v lásce. 

Cokoli děláme, 

co neladí s naší 

přirozeností, kterou je láska, 

zničí naši šanci na rychlejší 

a vyšší evoluci. 

Navíc poklesneme 

a budeme trpět 

různými způsoby a 

nebo v jiné úrovni.  

Ano, Mistryně. Děkuji Vám. 

Ano, proto se snažíme, 

jak nejlépe můžeme 
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říkat o tom lidem 

a probouzet naše přátele 

a rodinu atd. 

Není to ale lehké, že? 

To víte, že? 

(Ano, Mistryně.) 

Dobrá. 

Ať je to jakkoli, 

můžeme dělat jen to nejlepší, 

a zbytek  

musíme nechat být, 

ať je to jakkoli smutné, 

ale tak to je. 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Ano. 

Máme jen určité  

časové období, 

kdy můžeme něco dělat 

a kolik toho můžeme udělat, 

a zbytek je také  

na lidech, ano? 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač, lásko. 

Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 

Moje jedna otázka je: 

Je nějaké obecná doba, 

za jak dlouho  

se může zvíře  

stát člověkem 

a pak člověk, aby se  

vrátil jako člověk? 

A pak taky, kdy se  

duše vrací na Zemi, 

existuje na to obecně 

nějaké období nebo je to jen  

podle spříznění? 

Ne, ne. 

Neexistují pravidla na to,  

jak dlouho. 

Vše záleží na tom, jak moc 

jsme naladěni  

na vesmírnou energii, 

kterou je láska – 

myslím bezpodmínečná láska 

a povznášející láska. 

Nemyslím  

omezenou lásku mezi  

mužem a ženou 

nebo mezi členy rodiny. 

Myslím vesmírnou lásku, 

bezpodmínečnou lásku – 

na tom záleží. 

I ke zvířatům i k lidem, 

je to stejné. 

Pokud se na ni  

nenaladíme, pak  

to bude trvat déle. 

Pokud se na ni naladíme, 

pak se dokonce  

nebudeme muset vracet 

jako lidé nebo zvířata 

nebo se vracet na Zem. 

Vidíte? (Ano.) 

Proto  

vás učím, abyste byli dobří, 

dodržovali pět pravidel, 

dělali dobré věci, byli  

milující, abyste se  

nemuseli vracet. 

Ano, Mistryně.  

Dobrá. 

Děkuji Vám. 

Není zač. 

Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 

Když se karma (odplata) 

jednoho člověka 

ve fyzické podobě 

nemůže vejít dokonce  

do celého vesmíru, 

jak to, že Mistryně 

dovede smazat  

karmu (odplatu) stovek  

a stovek životů 

prakticky okamžitě 

v době zasvěcení? 

A jaké je to velké požehnání! 

Vidíte,  

znám tajemství –   
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to je to tajemství. 

Taky vám ukazuji, jak  

jít ke světlu 

a opustit temnotu. 

Víte, co myslím? 

Ano, Mistryně. 

Bez ohledu na to, 

jak dlouho bylo to místo 

ve tmě, když z něho  

odejdete 

ke světlu, 

pak se vás už nebude týkat, 

ta tma.  

Ano? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, ano. 

Existuje zákon milosti, 

který může Mistr používat. 

Jen Mistr ho může používat, 

protože Mistr  

je pověřen Bohem, 

Nebem, aby to dělal. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Moje další otázka je: 

Mistryně, zmínila jste 

během konference  

několikrát, 

že vědomí  

většiny lidí 

je připravené 

ke skoku a změně. 

To je tak vzrušující 

zpráva. (Ano.) 

Je tedy něco dalšího,  

co můžeme udělat, abychom  

urychlili ten skok ke   

změně vědomí? 

Ne, děláme už to nejlepší, 

co můžeme. 

Nemyslíte? 

(Ano, děláme.) Ano. 

Podívejte se, máme 

Supreme Master TV, 

otevřeli jsme všechny ty  

restaurace, kde jsme mohli, 

pomáháme lidem, 

šíříme zprávy 

a SOS, 

děláme, co můžeme. 

Je to jen tak,  

že lidé jsou tak připoutaní 

ke starým konceptům a  

tradicím, protože jim  

tím byly vymývány  

mozky. (Ano, Mistryně.) 

Teď potřebujeme  

nějaké silné vůdce, 

aby to změnili, jinak budou 

svázáni všichni dohromady 

a slepení dohromady 

a zbytek už znáte.  

(Ano, Mistryně.) 

Jelikož jsou lidé připraveni, 

jen jim je  

bráněno.  

Proto se snažíme. 

Je nám to líto, ale 

snažíme se co nejvíc.  

Ten zbytek je  

na ostatních, ano? 

My se modlíme, 

meditujeme… 

Ano, je něco dalšího, 

co bychom možná mohli  

dělat, ale později. 

Poté, co rozšíříme 

všechny zprávy, možná  

bychom měli zintenzivnit 

meditaci, něco takového, 

ano? (Ano, Mistryně.) 

Ale nejdřív se musí lidé 

dozvědět ty informace, ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Například, 

když zasadíte strom,  

není dobré u něho sedět 

a meditovat a modlit se – 

musíte ho nejdříve zalít,  

ano? (Ano.) 
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A pak,  

když už ten strom začne růst, 

je silný a mohutný, 

pak se možná o sebe  

postará sám, ano? 

Ano, Mistryně. 

Ano, a pak si u něho  

můžeme popíjet čaj 

a meditovat, 

jak dlouho budeme chtít. 

Dobrá, dobrá. Je to jasné? 

Ano. Velmi jasné. Ano. 

Dobrá, děkuji vám. 

Další otázka je: 

Učí se od Vás, Mistryně  

i Matka Země? 

Učí se jako co? 

Jako bytost. 

Jednou jste řekla,   

že Matka Země je bytost. 

Učí se tedy od Vás,  

jako od Mistra? 

Myslíte  

meditaci nebo co? 

Duchovně povznášející  

věci, které nás učíte. 

Och, dobrá, dobrá, dobrá. 

Není potřeba.  

Jsme spojeni, ano? 

Není potřeba 

tak graficky, protože  

ona se pozvedne stejně díky 

speciálnímu požehnání, 

přirozeným rytmem 

a díky zásluh, které  

získává, jelikož je milující, 

dávající a trpělivá 

a tolerantní a ochraňuje 

všechna stvoření 

na této planetě. 

Právě teď už je  

na nejvyšší  

Čtvrté Úrovni, ano? 

Nebude tedy trvat dlouho, 

kdy překročí hranici 

a dosáhne Páté Úrovně 

nebo nižší Páté  

Úrovně – ale bude tam. 

Pak ale  

to už bude Pátá… 

stejně Pátá. 

Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 

Dobrá. Není zač. 

Vy se lidi zeptáte  

na všechno – 

Zemi, slunce a měsíc, 

a kdo ví, co ještě. 

Myslím, že se brzy zeptáte 

na slunce a měsíc, ne? 

Ano. Mistryně, já mám 

nějaké otázky ohledně 

slunce a měsíce. 

Ano? Podívejte se na to! 

Ano, mám! (Dobrá.) 

Jak to, že je slunce  

duchovní bytost, 

a přesto ho můžeme vidět  

našima fyzickýma očima? 

Je to proto,  

že má taky fyzickou formu? 

A co ostatní hvězdy 

ve vesmíru,  

které můžeme vidět, 

jsou to taky bytosti stvořené 

v rámci Pěti světů? 

Proto je můžeme vidět? 

Ano, ano. 

Slunce není  

fyzická bytost; 

Pátá Úroveň, 

vy ale myslíte šéfa 

Slunce? (Ano.) 

Bůh Slunce se projevuje  

do fyzické podoby, 

stejně jako Země. 

To není Země – 

je to jen projev   

Boha, abychom  

na ní mohli žít. Víte? 

Slunce taky, slunce je 
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bytost vysoké Páté Úrovně, 

velmi laskavá, vlídná 

a milující. 

Ale slunce se zjevuje 

do fyzické podoby, aby  

pomohla planetě, víte? 

(Ano, Mistryně.) 

To, co ale vidíme  

našima očima  

není skutečné slunce. 

Je to jen zjevení 

slunce se záměrem 

pomoct tomuto světu. 

Slunce je nádherné, 

krásné a … obrovské… 

och, Bože. 

Tak to není. 

Stejně tak, jako se Mistr 

zjevuje do  

fyzických těl, 

aby pomohl lidstvu 

a ostatním bytostem. 

(Ano, Mistryně.) 

Mistr ale 

není to fyzické tělo, 

rozumíte tomu? 

(Ano, Mistryně.) 

Všechny věci,  

které tady můžete vidět 

jsou, samozřejmě, stvořeny 

v Pěti Světech, ano. 

Ano, Mistryně. Mistryně, 

jsou některé planety,  

které můžeme vidět, které  

patří Šesté Úrovni  

a výše? 

Ne, nemůžete. 

Planety, které jsou 

nad Pátou Úrovní  

vidět nemůžete 

našima očima, protože 

jejich frekvence vibrací  

je příliš rychlá. 

Kdybyste se na ně podívali, 

změnili byste se v popel, 

rozumíte? 

Stejně se proměníte  

v prach – víc než prach. 

Horší než prach – 

stanete se nulou, ničím.  

Dobrá,  

stačí vám to? 

Jen ještě poslední otázka: 

Venuše, Mars a Země 

všechny mají lidské bytosti, 

a dříve jste zmiňovala,  

že existují další planety 

jako Země. 

Je velmi fascinující to vědět, 

ale co  

další planety  

v naší sluneční soustavě,  

například, žijí bytosti   

na Jupiteru a Saturnu? 

(Ano.) Jsou to  

taky duchovní bytosti? 

Ano, ano, jsou, 

jsou tam nějaké. 

Záleží na jaké  

planetě, jsou vyšší  

nebo nižší úrovně, 

dobrá, jsou tam duchovní 

i neduchovní bytosti. 

Ano, Mistryně. 

Děkuji Vám za vaši lásku  

a trpělivost, Mistryně. 
 


