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není to na dobrém místě, Od 1 do 2 ráno získám Aby získali největší prospěch 
získám 5 milionů, kolem 7 milionů za hodinu. a nejvíc bodů, 
možná na nějakém místě  Od 12 v půlnoci do 1 ráno duchovních bodů  
s přílišným karmickým  získám asi na bankovní účet 
zatížením nebo podobně,  6 milionů bodů za hodinu. je horních 10: 
pak by to bylo 5 milionů. To ale není nejhorší. to je 10 ráno až 3 odpoledne. 
Když ale sedím se žáky, Teď přijde to nejhorší: Kdybych našla to nejlepší  
získám, například, 500 000. od 11 do 12 o půlnoci místo na světě 
Vidíte ten rozdíl? získám asi a meditovala tam 
Ano a také  5 milionů za hodinu. od 10 do 3 odpoledne,  
v jiné době,  Vidíte, získala bych  
na jiném místě to je nejhorší.  za tu dobu, 
a s jinými lidmi Ano, Mistryně. za celou tu dobu, od 10 do 3,  
a za jiných podmínek. Ale ta nejlepší ze všech  za těch pět hodin 
Takže, někdy řeknu: je od 10 do 3 odpoledne. bych získala 
„Och, když medituji Po celou tu dobu dostáváte 60 milionů za hodinu, 
získám 500 000“. stejně asi  za každou hodinu. Chápete? 
Někdy řeknu: 60 milionů za hodinu. Ano, Mistryně. 
„Když medituji, získám 5 
milionů.“ 

Myslím, já bych dostala. Dobrá. Dobrá. 
Nevím, kolik vy. A kdybych seděla předtím, 

Někdy řeknu 60 milionů, Dobrá, nevím, asi od 9 ráno –  
nebuďte překvapeni, ano? každý je taky jiný. jdu z nejvyšší k nejnižší – 
Ano, Mistryně. Ano, Mistryně. od 9 ráno do 10 ráno 
Neříkám Ale pro zasvěceného, a na nejlepším místě, 
nic špatného. normálního praktikujícího nikdo by mě nevyrušoval atd. 
Jen jsem vám zapomněla to není moc velký rozdíl. a šla bych do Samádhi atd., 
říct kde a kdy Jen čím výš jdete, pak bych mohla získat 
a s kým, ano? tím víc bodů, 40 milionů za hodinu. Ano? 
Proto. duchovních bodů získáte, Mezi 9 a 10.  
Protože někdy  protože se snadněji  Teď, mezi 8 a 9 ráno 
mluvíme dostanete do Samádhi bych získala asi 
a vy se zeptáte a už jste vysoko, 30 milionů za hodinu. 
a já vám spontánně odpovím je to tedy jako,  Mezi 7 a 8 ráno, bych 
a beru to za samozřejmé,  čím víc máte peněz  získala 25 milionů za hodinu. 
že to víte,  v bance,  Vidíte, jak to jde dolů? 
a samozřejmě… tím bohatší jste Ano, Mistryně. 
a vy to pak nevíte, díky úrokům,  Dobrá. 
a já pak samozřejmě myslím. Teď od 6 do 7 ráno  
nevím,  Ano, Mistryně. získám 20 milionů za hodinu. 
že vy to nevíte Věc je taky v tom,  Od 5 do 6 ráno 
a samozřejmě že je to pro mne jiné,  získám 18 milionů za hodinu. 
možná vím,  když medituji sama. To je ještě dobré. 
že to nevíte, Například, když sedím sama, A pak od 4 do 5 ráno 
ale neuvědomím si,  dříve jsem vám řekla,  získám 
že to nevíte. že někdy mám 500 000, ano?  10 milionů za hodinu. 
Dobrá. Ano, Mistryně. Dobrá.  
Ano, řekněte mi, ještě  Když ale sedím sama, Teď od 3 do 4 ráno 
něčemu z toho  například,  dostanu 9 milionů za hodinu. 
nerozumíte? někde jinde,  Od 2 do 3 ráno získám  
Mistryně, já mám otázku: možná získám 5 milionů, 8 milionů za hodinu. 
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všichni musí pracovat ale o půlnoci  Proč je to od 10 ráno do 3 
od 9 do 17. jsme už hotoví, odpoledne tak důležité? 
Od 8 do 17 nebo od 9 do 18 jsme mrtví. Proč je to v té době  
je nejlepší doba dne, dokonce Ano, proto musíme jít  tak důležité? 
i pro duchovní praxi. v noci vždy spát, Ten čas? 
Aha. vzpomínáte? Ano. Ano, Mistryně. 
Mistryně, Ano, Mistryně. Myslím, že je jen 
mám otázku, prosím: Jsme unavení, protože jiná energie  
Má vliv,  pracujeme celý den. v různou dobu dne. 
kde meditujeme? Ano, tak to je. Dobrá. Děkuji Vám, Mistryně. 
Kde je nejlepší  (Ano, děkujeme Vám.) Je to jako se sluncem… 
sedět? Jsou místa, Myslím, že to taky souvisí Je to legrační, slunce taky 
která jsou speciálnější s naším zdravím nejvíc pálí od 10 do 3, 
než jiná, abychom našeho duchovního, to víte? 
si tam sedli a meditovali? emocionálního, mentálního, Ano, Mistryně. 
Dobrá. duševního těla. Ano. 
Ano, je rozdíl v tom,  Ano, ano, Mistryně. Proto možná mnoho  
kde meditujete. Ano, dobrá, lásko. okolností pomáhá tělu 
Normálně byste si měli (Děkujeme Vám.) nebo koncentrace 
rezervovat kout Ano, myslím, že taky záleží  nebo vám pomáhá větší  
ve svém domě na rytmu  nebeská síla, ano? Dobrá? 
nebo kde bydlíte, fyzického vesmíru. Ano, Mistryně. 
kdekoli můžete, Vidíte, od 10 do 3 Možná pomáhá i slunce, 
tomu koutu by se říkalo je slunce nejvýše, protože vzpomínáte,  
„meditační koutek“, svítí nejvíc, slunce je na Páté Úrovni 
pokud ho máte nejzářivěji vědomí. 
nebo meditační místnost, a všichni  Ano, Mistryně. 
můžete-li, se taky cítí nejlépe Jen si taky vzpomeňte,  
to by bylo nejlepší. na vrcholu světa že například, my 
Ale normálně můžeme i všechny květiny a všechno, se taky od 10 do 3  
meditovat kdekoli,  taky v té době nejvíc kvetou. nejlépe cítíme. 
to je normální. (Ano, Mistryně.) Ano, Mistryně. 
Jsou některá místa,  Některé květiny jdou  Ano, ano. 
která jsou speciálnější  odpoledne spát, A taky, proč je  
než jiná místa, to ale  a některé květiny vykvetou  půlnoc nehorší? 
vyžaduje duchovní sílu taky jen v deset hodin, Samozřejmě,  
to poznat. od deseti hodin. že už jsme vyčerpaní, ne? 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. Říkáme jim, Ano, Mistryně. 
Mistryně, je rozdíl, „Hoa Mười Giờ”, Ano, a podívejte se sem  
když se medituje,  znamená to, na to, například, od 4 do 5 
v ašramu  „Květiny desáté hodiny“. je už méně, 
nebo v centrech naší asociace Myslím, že je to v tom, od 6 do 7 odpoledne 
a když se medituje doma? ano, celý vesmír je už taky mnohem méně, 
Ano, to je rozdíl. funguje pospolu  protože myslím si,  
Ano, to je velký  v rytmu. Vidíte to? že jsme celý den dřeli,  
rozdíl. (Ano, Mistryně.) už jsme zorali pole, 
V čem je rozdíl? Proto všichni  (Ano, Mistryně.) 
A proč je v tom  pracují ve dne. to jsme rádi, 
rozdíl? Zaměstnávají lidi že jsme získali 
Je rozdíl  v době špičky: 6 milionů nebo 7 milionů, 
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Proto, i co vyděláme, (Ano, Mistryně. v síle požehnání? 
o to se s nimi dělíme, Velmi šťastná. Děkuji Vám.) Ano, ano. 
adekvátně, ano? Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) Vidíte, když… 
A i kdybyste šli  Mistryně, zdá se,  dokonce i v Bibli 
meditovat na hrozné místo, že když je v nějaké  Ježíš řekl: 
myslím místo, kde je  oblasti víc špatné  „Když dva sedí mým  
hodně kolektivní karmy karmy (odplaty), jménem, budu s nimi“ – 
(odplaty), je tam mnohem  myslí tím,  
pak samozřejmě,  obtížnější meditovat. že síla Krista  
je pro vás méně snadné sedět Je tato domněnka správná, bude s nimi. 
a pomaleji nebo vůbec se Mistryně? (Ano, Mistryně.) 
dostanete do samádhi. Ano?  Je to pravda. Meditační centrum je  
A získáte  Je to pravda. Proč, Mistryně? místo, dané místo, 
dokonce méně duchovních  Proč? které všichni andělé znají 
bodů, protože jsou od vás  Stejně jako když sedíte a přicházejí tam 
automaticky odebírány. na nějakém místě včas, aby ochraňovali   
Představte si, že byste  s duchovním, nebeským  duchovní praktikující 
šel na jatka požehnáním, cítíte se lépe,   a síla Mistra se tam 
nebo poblíž a meditoval. jste uvolněnější bude taky koncentrovat, 
Dovedete si to představit? a cítíte se povznešeněji. když tam budete pravidelně  
Ne, ne, ne, Mistryně. A stejné je to, když sedíte chodit. 
Tak to je, dítě, ano?  na místě s těžkou karmickou Během těchto hodin 
(Děkuji Vám, Mistryně.) zátěží (odplatou), získáte o 50 % víc  
Není zač, zlatíčko. pak se cítíte těžce. duchovní síly, 
Další otázka. Je pro vás obtížné  duchovních bodů, 
Slyšel jsem, že když jednou se koncentrovat, než jindy. 
vstoupíme do meditačního i normálně je  Děkuji Vám, Mistryně. 
stavu, nejsme svázaní časem pro vás obtížné  Ano, není zač. 
a prostorem, takže dokonce se koncentrovat, Teď tedy víte,  
za jednu vteřinu nebo to já vím, proč říkám lidem,  
jednu minutu v meditačním ale na takovém místě aby chodili na skupinovou  
stavu můžeme to půjde ještě hůř  meditaci, ne proto, že jsem  
získat mnohonásobného a budete mít pocit,  přísná nebo něco dalšího – 
požehnání a prospěchu. že je to téměř nemožné je to tak, ano? 
Je to pravda? sedět klidně, například.  Dobrá, Mistryně. 
Může to Mistryně A i když sedíte,  Děkuji Vám, Mistryně. 
víc vysvětlit? necítíte povznesení, Je to prostě dobré,  
Ano, to je pravda. místo toho cítíte zátěž je to pro vás prostě dobré. 
Je to pravda, protože nebo cítíte depresi Nemusí to být toto 
když jednou vstoupíme  nebo máte pocit neklidu centrum, například,  
do vyšší dimenze – atd., atd. Ano? když si společně sednete  
čím výše tím lépe, Ano, děkuji Vám, Mistryně. v ústředí Supreme Master 
samozřejmě – (Není zač.) Television, 
tam pak není  Jak ovlivňuje kolektivní  sednete si společně  
žádný takový čas a prostor karma (odplata) do speciálního kouta, 
a karmická odplata, naši praxi? bude to taky v pořádku. 
dávat a brát nebo  Ovlivňuje všechny, (Ano, Mistryně. 
msta nebo trest protože my jsme mezi  Děkujeme Vám.) 
nebo karma (odplata) sebou propojeni, i s lidmi, Ano, dobrá. 
ke splácení, kteří nepraktikují. Dobrá, jste šťastná? Ano. 
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nic takového. 
Proto je jedno, jak dlouho 
v tom stavu jste, 
v tom stavu jste. 
Jste  
v nebeské síle, 
proto není limit pro to, 
co v té době máte. 
Je ale smutné, že 
většina lidí nemůže v tomto 
stavu vydržet moc dlouho. 
Je to taky tak, že když jdete  
do vyšší úrovně, 
maže to hodně vaší karmické 
(odplaty) zátěže 
a zvedne to vaši úroveň 
mnohem výše, proto 
se cítíte povznešeněji, 
samozřejmě. 
Čím víc  
tohoto požehnání, 
požehnaného stavu získáte, 
tím lépe pro vás. 
A proto, když   
se vrátíte do tohoto světa, 
i když tam zátěž  
stále přetrvává a budete 
cítit tu a tam  
se všemi ostatními 
trochu utrpení, 
vaše úroveň praxe 
je už pozvednuta 
na vyšší úroveň, ano? 
Ano, Mistryně. 
Váš život bude   
hladší a hladší 
a vaše znalost 
Nebe 
bude větší a větší 
a moudrost … 
bude narůstat 
a budete vědět  
mnohem víc věcí, které  
jste předtím nevěděli, 
intuitivně nebo prakticky 
nebo realitu, opravdu. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 


