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přikryjte se ale. podle naší kapacity. Zdravím, Mistryně! 
Ano? Dobře. Ano, Mistryně. Děkuji Vám. Zdravím. 
Mistryně,  Není zač. Mistryně, 
co země, Líbí se vám to? na konferenci v Mexiku 
které nemají slunce? Líbí se vám moje odpovědi? jste vysvětlovala, jak  
Mohou získat požehnání Ano, Mistryně. Mistr 9. úrovně každý den  
ze slunce  Milujeme je. žehná žákům 30 000 % 
za oblačného dne  Ano. a čím výš člověk je, 
nebo možná z deště? Milovaná Mistryně, tím víc požehnání 
Ano, ano, ano. na jedné  může obdržet. 
Ano, déšť nám taky  z předchozích konferencí  Co můžeme udělat,  
žehná, ano. jste odhalila  abychom se pozvedli, 
To je jiné. nesmírný prospěch slunce, abychom mohli  
Čím méně slunce je v zemi – děkujeme Vám mnohokrát  maximalizovat požehnání, 
je mi líto, ale tím méně za vaše úžasné doporučení kterým nám Mistryně žehná? 
požehnání ze slunce. k urychlení  Děkuji Vám, Mistryně. 
Máme ale  naší duchovní praxe. Řekla jsem tam to,  
další zdroje požehnání, Mistryně, můžeme  co jsem už řekla mnohokrát 
jak jsem vám říkala, z moře, od slunce získat požehnání, na jiných místech. 
z vody, pokud budeme  Možná buďte trpěliví, 
z řek, na slunce jen myslet? a když se dostanete  
ze stromů, Pokud ano, jaký je rozdíl k těm kazetám, tam se  
z rostlin v požehnání, když toho taky hodně  
na vaší zahrádce, člověk myslí na slunce odhaluje, ano? 
od vašich psů, ve srovnání, když na něm  Nechci stále  
vašich koček,  sedí, Mistryně? opakovat 
od volných zvířat  Velký rozdíl: stejné věci. 
ve vašem okolí, nebo není vám takové horko! Ale obecně řečeno, 
co prolétne vaším domem, Požehnání z toho, využívejte všechna 
ptáci na zahradě, když sedíte na slunečním  požehnání kolem sebe 
lišky, tygři, lvi. svitu, i když jste přikrytí co nejvíc můžete. 
I když nejsou tenkou látkou nebo něčím Pokud jste vegany, 
kolem vás, jsou  nebo pod prosvítajícími už jste požehnaní. 
od vás daleko, slunečními paprsky Hodně. 
když ale požádáte a když myslíte na slunce Už jste obdrželi 
o jejich požehnání, je rozdíl. hodně požehnání 
pošlou ho vašim  Rozdíl je 90 %. od zvířat 
směrem. Ano? Když jste na slunci, a dalších kolem vás a  
Jsou velice štědří. získáte víc. od slunce, měsíce a všeho.  
Zvířata jsou velmi štědrá. Například,  Ale, samozřejmě,  
A Mistryně, když jste na slunci, meditujte víc a poskytujte  
když jsme ve stavu získáte 100 % požehnání. víc nesobecké služby 
upamatovávaní Boha, Když na slunce jen myslíte, nebo se odříkejte 
získáváme samozřejmě, máte taky  světských tužeb – 
duchovní body? požehnání, ale méně. to taky pozvedne  
Pokud ano, kolik  Jen přibližně 10 %. vaši duchovní praxi 
v procentech ve srovnání Ano? a urychlí váš růst. 
s požehnáním slunce? Dobrá, Mistryně. Dělejte, co můžete. 
Děkuji Vám, Mistryně. Jděte tedy na slunce, Každý je jiný. 
Ano, ano. kdykoli můžete, Můžeme dělat jen to nejlepší, 
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Jsou i vysoké,  lásku zvířat Vyděláváme pokaždé, 
ale nemají  nebo lásku přírody, například když si vzpomeneme  
přidělenou sílu dokonce stromů, rostlin,  na Boha, samozřejmě, 
a poslání oceánů a řek, záleží ale na tom,  
žehnat světu tolik, už bychom  jak hluboce, ano? 
jako slunce. Ano? byli dávno A samozřejmě, 
Slunce je jiné. vyhlazeni. požehnání Boha je mnohem,   
Slunce to dělat Už bychom  mnohem, mnohem větší, 
může. dávno bez jejich lásky než je požehnání slunce. 
Děkuji Vám, Mistryně. a pomoci  Je velmi silné 
Děkuji Vám mnohokrát.  zmizeli, a trvalé. 
Zdravím, Mistryně. proto musíme být vděčni Ale, jelikož 
Zdravím. za vše kolem nás, Bůh ví,  
Myslíme na Vás, jako  co nám pomáhá  že si nemůžeme stále 
na Oceán Lásky, Mistryně. bezpodmínečně, potichu, upamatovávat Boha 
Jak moc škodlivé je, se všemi oběťmi, nebo nemůžeme stále Boha  
že lidé znečišťují  které podstupují. vidět ve vizích, 
vzácné oceány Já jsem stále vděčná. proto Bůh dovolil slunci 
odpady, chemikáliemi Nevím, jak vy,  nebo umožnil slunci, aby  
a různými škodlivými nebo všichni ostatní. nám žehnalo – něco,  
vedlejšími zplodinami Každý den jsem vděčná, co můžeme vidět,  
z produkce masa? že jsme ještě tady, můžeme cítit. 
To je velmi, velmi škodlivé. že je možno ještě  Je to zástupce Boha, ano? 
To je velmi škodlivé. planetu zachránit, Dobrá. Nechává 
Když ničíme oceány,  že žijeme v dobrých slunce, aby nám pomáhalo. 
ohrožujeme vlastní životy, podmínkách – v některých Mistryně, když právě 
protože víme,  částech naší planety mluvíme o přírodě, 
že každý druhý nádech jsou ještě dobré podmínky.  že nám žehná, 
naší existence Udržují nás v rovnováze, otázka zní: 
pochází z oceánu. abychom získali čas. sloni v přírodě nám  
A fyzicky řečeno, Udržují nás  žehnají, udržuje to  
oceány jsou velmi důležité v rovnováze. v rovnováze Zemi, 
pro naši duševní pohodu,  Doufám, že jsou si udržujte ji v pořádku? 
dodávají kyslík, všichni vědomi našeho štěstí Ano, ano, ano. 
neutralizují znečištění, a jsou vděčni. Samozřejmě, samozřejmě, 
podporují podmořský život, Ano, Mistryně. jistě. Dávají lásku. 
který zase pak taky  Určitě, Mistryně. Příroda a zvířata v přírodě, 
podporuje naše životy, Ještě další k tomu, Mistryně: všechna zvířata 
protože ta zvířata  Úroveň nám dávají požehnání,  
taky podporují naše životy. elementů v přírodě, protože my sami si nejsme 
To víte. jsou  schopni dostatečně žehnat. 
Proto, ničení oceánů je,  pod Třetí úrovní Vidíte? Ona se snaží  
jako bychom  nebo jsou vysoko? dávat nám tuto lásku, 
ničili sami sebe. Jsou jako slunce, jako protipól nenávisti,  
Jen vliv Páté úrovně?  kterou plodíme 
vždy nevidíme  Některé jsou vysoko, některé  v tomto světě 
okamžitě. nízko. Všechny nejsou stejné. a plodíme ve válkách 
Proto lidé nepřestávají  Všechny nejsou stejné, mezi sebou 
dělat to, co dělají, má lásko. Vy to víte. a se zvířaty. 
a oceány teď  Všechny se liší. Kdybychom neměli  

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 2 / 4 



Titul: TV_1622_Novoroční předsevzetí_být blíže k Bohu_VIII 
automaticky, tím víc andělů máme. nesmírně trpí. 
jak jim se to hodí, Mohla byste nám, prosím,   Je mnoho mrtvých zón,  
aby nám pomohli. říct, jaké specifické věci  masově vymírá mořský život, 
Dobrá. můžeme dělat,  dokonce lední medvědi trpí 
A jak potom  abychom měli víc andělů, a všechny velké ryby, 
máme zavolat tyto anděly, kteří by nás ochraňovali? téměř asi 
aby nám pomohli, když   Jen základy, být dobří, 90 % jich mizí 
děláme práci pro Boha, nesobečtí, pomáhat ostatním a stále rychleji  
aby šla hladce  podle vaší kapacity, a rychleji. 
úspěšně? jak jen můžete. Skutečně se nacházíme 
Jen jim řekněte. Dodržovat pět pravidel, ve velké živelné pohromě. 
Požádejte je, jako základ, abyste měli  Ano, všichni to vědí, 
požádejte je, jako  dobrý život člověka, Proto o tom nechceme 
žádáte mne. jako, nezabiješ, mluvit na Nový rok 
Dobrá? V nitru nebo vně. nelži, nekraď, nebo ano? 
(Ano, Mistryně.) neprahni  Ne, Mistryně. 
Mluvte k nim verbálně nebo  po partnerech jiných lidí, Šťastný Nový rok, Mistryně. 
ve svém srdci. Oni to udělají. nepoužívej omamné látky Děkuji Vám mnohokrát. 
Oni stále dělají, a pomáhej všem, bez ohledu Není zač. 
co chcete. na rasu a vyznání. Já chci jen  
Specializují se andělé Milujte všechny, přinést lidem štěstí 
na určité otázky nebo nám taky bez rozlišování. do Nového roku, 
žehnají prostě celkově? Jednejte jako velký Bůh, alespoň přechodně, (Ano.) 
Žehnají nám  který nás miluje všechny a vše ostatní, 
celkově, a všem odpouští doufám, že vědí 
kdykoli je to možné nebo a všem slouží.  a praktikují a snaží se 
kdykoli je to taky potřeba, Velmi snadné: konejte dobro, zastavit ničení 
specializují se  buďte dobří, buďte vegany. planety 
ale taky Děkuji Vám, Mistryně. a ekosystému 
na různé oblasti, ano? Mám  na této planetě 
Ano, Mistryně. následující otázku. včetně podmořského života 
Děkuji Vám, Mistryně. Ano. a života oceánů. 
Ano. Kteří děláme práci například Ano, ano, 
Kdo si myslíte,  pro Supreme Master TV děkuji Vám, Mistryně. 
že vám pomáhá dělat nebo Loving Hut Děkuji Vám mnohokrát. 
tak dobrou práci s kamerou? a další práce pro Boha, Není zač, má lásko. 
Kdo si myslíte, mám kolem sebe  Zdravím, Mistryně. 
že vám pomohl poznat, víc andělů? Zdravím. 
naučit se tyto Ano. Jak se máte? 
speciální efekty tak rychle? Dělají všechnu práci Mám se dobře. 
Kdo si myslíte, právě tak dobře nebo lépe. Děkuji Vám, Mistryně. 
že vám pomáhá Andělé vždy pomáhají lidem, Mistryně, 
ve všech situacích, kteří jsou dobří během vaší řeči 
když máte pocit, a kteří pomáhají ostatním, na gala koncertu v Cancúnu 
že je to beznadějné nebo  kteří jsou na druhé hodní. jste mluvila 
že je to tak obtížné? Nemůžeme o pěti andělech, 
Kdo? Kdo si myslíte, anděly podplatit. kteří nás ochraňují, když 
že s vámi pracuje, Nemůžeme si anděly koupit. dodržujeme pět pravidel, 
aniž byste dokonce žádal? Můžeme být jen dobří  a říkala jste, že čím 
Myslíte si, že jste to vše  a oni přijdou  disciplinovanější jsme, 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 3 / 4 



Titul: TV_1622_Novoroční předsevzetí_být blíže k Bohu_VIII 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 4 / 4 

udělal vy? Ne, Mistryně. 
Ne, ne. Dobrá. 
Bolí to vaše ego? Ne? 
Vy si myslíte, že jste to vše  
udělal vy, že?  
Do teď, ano. 


