
Titul: TV_1621_Novoroční předsevzetí_být blíže k Bohu_VII 
Takže jen nevadí. nebo když čelíte Zamilovat se  
Všichni chápou, nepříjemným situacím, je něco, 
když vám někdy stále si uchováváte ale snažit se získat pozornost 
dochází trpělivost. tak optimistický přístup. je něco jiného. 
Všichni jsou stejní, Stále ostatním přinášíte A když je hodně žen  
nedělte si s tím tedy  štěstí, ať se děje cokoli.   pohromadě,  
příliš starosti. Bez ohledu na to,  někdy se taky objeví  
Jen se zaměřte  čemu osobně čelíte,  instinkt soupeřivosti, ano? 
na vaše pozitivní vlastnosti, váš humor stále  To je ale instinkt,  
na cíl,  přináší úsměvy druhým. který je pro přežití  
kterého chcete dosáhnout. Na jedné z našich konferencí  lidské rasy, 
Pak budete v pořádku. s vámi jste nám říkala, aby se lidská rasa 
Jen si uvědomte,  že máte velmi  stále rozšírovala. Ano? 
že vše je v rukou Boha pozitivní pocit, Ano, děkuji Vám. 
a snažte se co nejlépe. že se svět  A pokud nechcete  
A jaké je dítě, stane veganským hrát tuto hru, 
kterým byste měli být, a říkala jste nám,  pak ji prostě nehrajte. 
abyste mohli vstoupit   abychom měli pozitivní vizi.  Buďte odhodlaná to udělat. 
do Království Boha, Všichni čteme  Myslíte si,  
jak se píše v Bibli? v Bibli: „Jen pokud že mně se vždy snadno  
Dítětem je někdo,  se opět stanete dítětem, pracuje v mé situaci 
kdo je čistý, hodně pozitivní, budete moci vstoupit nebo všude, kam přijdu? 
nevinný, nesoudí, do Království Boha,“ Prostě s tím musím  
vždy miluje a je laskavé a Vy jste říkala, naložit, kvůli… 
a chce být milováno jak si, když jsme šťastní,  vyššímu cíli, ano. 
a nikdy nechce nikomu pro sebe vytváříme Nebe. Kvůli vyššímu cíli 
a ničemu ublížit. Jak se tedy máme  se snažím soustředit  
Kdybychom všichni byli  trénovat v tom, abychom byli jen na ten cíl 
takoví, pak bychom měli stále pozitivní a šťastní, a cokoli jiného je jen  
na světě mír  jako Vy, abychom se stali mimochodem, prochází, 
a Království Boha  znovu čistými a nevinnými  bude to velmi rychle pryč. 
k dispozici. Ano? dětmi Ano? 
Snažte se.(Děkuji, Mistryně.) a nedovolili zvykům, Ano. Mnohokrát   
Jsem si jistá, negativnímu myšlení, Vám děkuji, Mistryně. 
že tuto otázku by  aby nás odradilo od cesty Není zač, moje lásko. 
položil i každý tam venku k navrácení se k Bohu? Ano, není to snadné. 
a děkuji,  Jak jsem řekla dříve, Nejste sama, 
že jste se za ně zeptal. u jiné otázky, ale snažte se znovu, znovu 
Ano, Čoko, Čokoládo? musíme se snažit, ano? a znovu, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. (Ano.) A musíme si  Dobrá. 
Když nám Mistryně  uvědomit, že věci se dějí  Mnohokrát Vám děkuji. 
vyprávěla příběhy o tom,  z nějakého důvodu. Děkuji Vám. 
jak je jednoduchý úkol,  A není snadné pracovat  Zdravím, Mistryně. 
a že lidé kolem Mistryně v takové situaci, Zdravím. 
ho nedovedou udělat správně, kde o sebe všichni  Šťastný Nový rok. 
zdá se to velmi snadné, dřou lokty Zdravím. 
ale když přijde   a někdy pod tíhou  Mistryně, naučili jsme se 
řada na nás, děláme technických problémů toho od Vás hodně. 
stejně hloupé chyby. nebo časové tísně, I když jste  
Jak můžeme být  abyste byli vždy v pohodě. pod velkým tlakem 
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A mám ještě tip,  když je to spojeno plně uvědomělí  
který by mohli zkusit. se světem nebo  a dělat práci  
Když cítí stres pohodlím jiných lidí, s moudrostí a čistotou, 
nebo když si vzpomenou, pak je to trochu  a ne s egem 
jen ať se nadechnou a   nepříjemné, ano. nebo impulsívně, když 
představují si, jsou si vědomi, Snažíme se ale co nejlépe,  jsme ve Vaší přítomnosti?  
že vdechují to nejlepší, ano? (Dobrá.) Snažíme se, Dobrá, já jsem už na to  
nejvyšší požehnání co nejlépe, všichni. zvyklá. 
ze všeho kolem nich Děkuji, Mistryně. Když mě nemůže dostat  
a z božství Není zač, má lásko. negativní síla, 
a pak ať vydechnou,  Vy máte  snaží se dostat lidi 
aby rozšířili toto božství hodně otázek! kolem mne. 
a požehnání  Zdravím, milovaná Mistryně. To bylo vždy, 
do okolí Zdravím. už od pradávných dob, 
a do světa. Zdravím, Mistryně. u všech mistrů 
Mohou to zkoušet kdykoli  Dala jste nám a jejich žáků, 
budou volní nebo si  nejskvělejší, to je známý příběh, ano? 
vzpomenou a po chvíli se,  nebeskou meditační metodu Nevím,  
možná,  zlepší,  a podělila jste se s námi proč je to tak komplikované,  
budou čistěji myslet   o nejúžasnější doporučení, moje rada 
a stanou se  jak můžeme urychlit náš je ale jednoduchá: 
jemnějším člověkem, duchovní růst. dělejte jen to, o co jste  
hodnotnějším  Co ale lidi, žádáni, ne, co si myslíte,  
uvnitř, ano? kteří nepraktikují  že Mistryně potřebuje 
Ať vdechnou to nejlepší  meditaci na Světlo a Zvuk? nebo by měla potřebovat 
z vesmíru Co byste jim  nebo by měla chtít. 
a vydechnou, aby poradila,  (Ano, Mistryně.) 
rozšířili toto požehnání  aby poznali Boha To vše se stává 
a pozitivní sílu a byli Bohem,  kvůli egu, 
kolem sebe kterým skutečně jsou? našemu navyklému myšlení 
a do světa, ano? Děkuji Vám, Mistryně. a je to taky naše negativní  
Dovnitř to nejlepší  Během přednášek  síla, která nás obklopuje 
a ven, požehnání. jsem už řekla a spouští některé  
Děkuji Vám, Mistryně. mnoho věcí negativní vlastnosti,  
A samozřejmě, samozřejmě, a taky prostřednictvím  které jsou v nás, 
nejíst žádné maso. Vegani! Supreme Master  pak jsou doplněné egem 
Pak to pomáhá. Television. a špatnými zvyky. 
Protože když jste vegany, Nevím, jakou  Tak se to stane. 
pak získáte  další radu bych jim dala, Jen buďte pozornější. 
vyšší procento kromě toho, že by si měli Buďte čistí, buďte prostí, 
požehnání, protože být vědomi veškerého pak to bude jednodušší. 
se povznesete požehnání kolem nich.  Ale nevadí, nevadí. 
na vyšší úroveň  Jak jsem již řekla  To je taky v pořádku. 
a pak získáte vyšší  v Cancúnu, že jsme hodně Ať je to cokoli, 
požehnání, více síly. vzácní, drahocenní. jsem už na to zvyklá. 
To je vše. To je vše. Celý vesmír  Tak moc to nevadí. 
Děkuji Vám, Mistryně. nám žehná a neměli Když jde o osobní věci, 
(Není zač.) bychom promarnit toto pak to tak moc 
Moje druhá otázka zní: požehnání. A měli bychom nevadí. 
Byli jsme šťastní si ho být vědomi a vděčni. Jen někdy,  
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a v úžasu, když jsme slyšeli, 
že bylo mnoho Duchovních  
požehnaných drah  
prodlouženo nebo doplněno 
(to znamená,  
že konce jsou spojené). 
Může nám Mistryně říct, 
jak se to stalo 
za tak krátkou dobu?  
Děkuji Vám, Mistryně. 
Myslím, že se někdo  
pilně snažil je opravit. 
A bohové a bohyně  
v tom pomáhají, 
takže, za to děkujte  
Nebi. Ano? 
Protože je to pro nás dobré. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
Poslední otázka, Mistryně. 
V této době, když máme víc 
Duchovních požehnaných  
drah prodloužených,  
není už Země  
v tak nebezpečné situaci? 
Může nám Mistryně  
pomoct porozumět, jak  
prodloužení, rozšíření 
a spojení DPD 
pomůže lépe ochránit  
obyvatele Země? 
Pomáhá to zrušit   
nějakou negativitu 
a dává nám to  
víc fyzického času, 
abychom pomohli planetě? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ano, ano, tak to je. 
Prostě zadržuje  
vzorec negativní  
destrukce 
na delší dobu, jen pomáhá 
udržet planetu v rovnováze,   
abychom získali čas.  
Ale pozemšťané 
musí změnit životní styl 
na mnohem laskavější,  
musí být vděčnější  
za veškeré požehnání, které  
dostávají a doplňovat 
svoji požehnanou sílu, 

aby se vše, co chceme, 
jako mír, harmonie, 
bezpečí a hojnost pro  
všechny obyvatele planety, 
stalo skutečností. 
Protože, být člověkem  
je již velice vzácné, 
už máme velké štěstí, 
a pokud jste slavní, 
pak musíte vědět, 
že jste v minulém životě 
vydělali hodně 
duchovních bodů. 
A pokud jste hezká 
nebo hezký, 
pak vězte, 
že jste v minulém životě 
měli hodně, hodně  
duchovních zásluh. 
A teď,  
abychom si dál zajistili 
tento status 
a další duchovní povznesení, 
musíme doplňovat 
náš bankovní účet,  
být laskavější, 
být víc milující a vlídní 
a modlit se 
nebo praktikovat meditaci 
a využívat    
veškerá požehnání,  
která můžeme získat – 
ze slunce, měsíce, 
hvězd, stromů, 
rostlin, zvířat, 
zvířat v přírodě, 
domácích miláčků atd., atd. 
Vše nám žehná – 
hory, lesy, stromy, 
řeky, oceány – 
máme požehnání  
stále. 
My jsme mistry  
vesmíru. 
Vše nám žehná, proto  
bychom se měli  
chovat jako mistr, 
pak budeme dostávat  
víc a víc požehnání 
a podporu od všech 

a od všeho, 
stále. 
Není to tak, že 
budeme mít méně podpory, 
když se tak nebudeme  
chovat.  Jen nezískáme  
tolik podpory  
a požehnání, když se  
nebudeme chovat jako mistr. 
Vytváříme si překážky 
našimi zvyky, nežádoucími, 
nelaskavými vlastnostmi. 
Čím laskavější,  
čím ctnostnější, 
čím vznešenější budeme, 
tím víc požehnání můžeme 
absorbovat a vstřebat 
a tím povznešenější budeme  
duchovně. Šťastný? 
Ano, Mistryně. 
Mnohokrát Vám děkuji! 
Není zač. 


