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kde věci jsou získat všechny ty body, Plán B je pro případ, 
a co se má udělat. pokud budu ten čas mít. že bychom nemohli  
A stále mi propůjčovali Ano, spokojená? zachránit fyzické životy 
jejich nejvyšší požehnání Ano, Mistryně. na planetě 
a podporu. Děkuji Vám mnohokrát, že nebo zachránit planetu, 
Pomozte mi jim poděkovat. jste se o to s námi podělila. protože lidé nezmění  
Ano, Mistryně. Ještě nějaké otázky, svůj způsob života, 
Já jim děkuji stále, má lásko? pak by se zachránili duše, 
stále, každý den, Ano, Mistryně. když budou odcházet 
mnohokrát denně, Taky jste zmiňovala z tohoto světa, 
kdykoli si vzpomenu, plán D. aby se nedostaly  
kdykoli mám čas. Řekla byste nám,  do pekla – dokonce 
Děkuji Vám. co je ten „D“? i nejhorších zločinců. 
Bez nich  Dovolí to Nebe? To je plán B.  
bych toho moc neudělala. Ano, dovolí, Plánem C je zachránit 
Dobrá, nějaké další otázky? ale já jsem s ním ještě  planetu fyzicky – 
Ano. Zdravím, Mistryně. nezačala, proto nevím. a plánem D taky – 
Zdravím. Je to naprostý mír ještě jsem ale  
Mistryně, v Dubaji jste na této planetě, neměla čas  
říkala, že vůdci, nikdo už nebude  začít s plánem C, 
kteří schválí nebo prosadí nikoho zabíjet, jen začínám, 
rostlinnou stravu   ani zvířata. jen začínám. 
získají tisíce zilionů To je plán D. Ano? Jen doufám, že budu mít 
bodů a půjdou rovnou  Ano, Mistryně. dostatečně vhodné podmínky, 
po tomto životě do Nebe. To se nám líbí, Mistryně. ne takové, jaké jsem měla 
Co vůdci,  Jste velmi, v posledních letech, 
kteří stále jedí maso, velmi zvědaví, abych se mohla soustředit 
ale propagují více  velmi zvědaví. na můj úkol. 
bio rostlinné výživy? Mistryně, budeme se Jen doufám, že budu mít dost… 
Oni to schvalují, ale za to modlit lepší podmínky, 
sami stále jedí maso, ano? a víc meditovat, abychom  jako vhodné podmínky, 
Pak to mají 50/50. přispěli… čas  
Ano, 50 požehnání  Nevím, jestli můžeme a fyzickou kondici, 
za schválení  nějak pomoci. abych pokračovala v plánu C 
rostlinné stravy, Vždy pomáhá, když a pak v plánu D, ano? 
ale mají nějaké snížení posíláte pozitivní, milující,  To je naše přání, Mistryně. 
kvůli karmě, kterou musí   vlídné myšlenky. To si taky přejeme. 
zaplatit za to,  Ano, Mistryně. Někdy ale,  
že berou životy stvořením Podpůrné, víte. Tvoří to  když máte hotový plán B 
této planety, podpůrnou atmosféru. a pak by byl hotový plán C, 
přímo nebo nepřímo. Podpoříme Vás, Mistryně. mělo by to společně velký  
Děkuji Vám, Mistryně. Podpoříme Vás. vliv taky na plán D. 
Možná nižší Nebe, Pomožte mi  Stejně…ale, 
ale stejně, lepší než peklo. poděkovat všem božstvům, je každý jiný. 
Mistryně, vše nesobecky  bohům a bohyním, Jsou společně, 
dáváte, abyste  kteří mě ale jsou jiné: 
zachránila bytosti na této  velmi podporovali,  vyžadují jinou cenu,  
planetě, i přes újmu  velmi, velmi mi pomáhali  jiné vyjednávání, 
na vašem zdraví. připomenout mi věci, jiný obchod, ano?  
Co měla Mistryně na mysli vzpomenout si,  A vyžaduje to čas, 
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zůstal taky fyzická  na přednášce na konferenci  
do samého konce, i duchovní. v Mexiku, když jste říkala, 
aby se s Vámi rozloučil, Děkuji Vám, Mistryně. že se současnými   
spolu s davem. Děkuji Vám mnohokrát. body Mistryně  
A následující den, Není zač. můžete zachránit jen  
před odjezdem z Cancunu Rádo se stalo. asi polovinu duší světa? 
říkal: V případě, že bychom se  Mistryně, mohla byste,  
„Vím, že bylo pozdě neviděli, dlouho bych se vám  prosím, víc vysvětlit, 
a moje mysl mi říkala, neozývala nebo někomu jak je zachraňujete? 
abych už odešel, nebo bych dlouho nechodila  Je to čistě duchovní 
moje srdce mi ale ven, kdybych dlouho  nebo jim pomáháte taky  
říkala, abych zůstal, nenavštívila naše členy, ve fyzickém světě? 
protože to byla tak  vězte, že jsem velmi  V některých případech, 
vzácná příležitost, být zaneprázdněná v ústraní. obojí, ano, 
v přítomnosti Nejvyšší  Ano, Mistryně. to je ale stará zpráva. 
Mistryně,  Někde, ano? Už jsem vám říkala: 
a Ona byla obdivuhodná,“ Abych urychlila naplnění mám dost pro  
to řekl. duchovního bankovního účtu 10 miliard lidí, 
A Cary Brown,   pro jistou potřebu. včetně  
trojnásobný vítěz Emmy, Teď rozumíte? nejhorších zločinců. 
který byl taky Ano, Mistryně. Lidé se ale musí změnit, 
jedním z nejekologičtějších  Proto prosím, prosím,  jinak by šli  
hrdinů, všechny, žáky tam venku, do nižšího Nebe, 
hrál v parodii o Santovi netahejte mě ven. místo do vyššího Nebe 
pro Supreme Master  Nemodlete se, abyste viděli a moc by  
Television, Mistryni a takové věci. toho litovali. Ano? 
řekl  Prosím, prosím, Ano, Mistryně. 
své manželce, dejte mi nějaký čas, Je to mnohem duchovnější. 
která nebyla na gala večeru, abych mohla něco udělat. Plán B je pro případ, 
že jste jako  Ano, Mistryně. že nebudeme moct zachránit 
„perfektní Matka Země.“ Jsme Vám za vše,  planetu a nebudeme moct 
To řekl. co děláte,  zachránit hodně fyzických  
A když uslyšel  tak vděčni. Děkuji Vám bytostí na této planetě, 
váš hlas v televizi mnohokrát, Mistryně. pak zachráníme jejich duše, 
z vedlejší místnosti Skutečně se rádo stalo. když budou masově  
v našem studiu, Udělala bych cokoli. opouštět tento svět,  
usmál se a řekl: Děkujeme Vám. Mistryně, například – 
„Vím čí je to hlas. v Mexiku jste po „Gala to je prostě nejhorší scénář – 
To je Nejvyšší!“ večeru s nejekologičtějšími  a pro tento případ 
A dnes volal hrdiny“ podepisovala knihy musím dát stranou 
uprostřed své dovolené, dlouho do noci,  duchovní body. 
aby vám popřál a když lidé odešli,  Pro případ, že by lidé  
„Šťastný Nový rok“ zůstala jste  neměli čas se kát 
a řekl, abychom  se žáky a planeta by neměla  
předali jeho lásku a zpívala písničky žádné duchovní body,  
Nejvyšší Mistryni Ching Hai. a dělila se o svoji lásku. aby se udržela při životě, 
Prosím, nápodobně. Ano? A skutečně  k tomu slouží plán B. Ano? 
Nápodobně. jsme si všimli, že jeden Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. z „nejekologičtějších hrdinů“  Děkuji Vám mnohokrát. 
Řeknu mu to. oslavenec, Dr. Will Tuttle, Jinak, v některých případech  

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 / 3 



Titul: TV_1629_Novoroční předsevzetí_být blíže k Bohu_X 

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 / 3 

Mistryně, zdá se, že někdy 
mají s Vámi nezasvěcení 
dokonce užší  
spojení. 
Jak to, že jsou  
schopni být takoví, 
i když nejsou zasvěcení? 
Nevím. 
Nevím jak 
a nevím proč. 
Mohu vám jen říct, 
že kohokoliv jsem potkala 
mimo náš kruh, 
byl velmi, velmi, velmi  
laskavý a velmi milující. 
Jsou velice pozorní  
a velmi milující 
a tak moc mě milují, 
mám pocit, jako  
by to byli členové rodiny 
nebo nejlepší přátelé 
i já je bezmezně miluji, ano. 
Například, 
někdy jen procházím 
kolem nějakých dětí 
na ulici, které 
si tam spolu hrají, 
a já k nim cítím tolik  
lásky, chce se mi  
je obejmout 
a dát jim dárky, 
a někdy to udělám, 
ale řeknu to nejdřív rodičům. 
Požádám rodiče o dovolení 
a nechám rodiče,  
aby jim to dali  
místo mě. 
A říkám těm dětem, aby si  
„nikdy nic nebraly  
od cizích lidí, 
jen se svolením  
svých rodičů“, nebo  
přímo od rodičů, ano. 
Aby si nezvykly 
brát věci   
od kohokoliv, 
možná by to někdy   
pro ně nemuselo být dobré. 
Ano, Mistryně. 
Někdy vidím dokonce 

nějaké taxikáře, které 
jsem nikdy nepotkala – 
jen stojí na ulici 
a povídají si 
a já projedu kolem v autě 
a cítím k nim  
takovou lásku, 
nevím proč. 
Dokonce mám chuť auto  
zastavit a obejmout je 
a říct jim, že je miluji. 
Ale, samozřejmě,  
že to neudělám. 
Ano, takže nevím. 
Bezdůvodně. 
Já jen lidi hodně miluji 
a oni hodně milují mne. 
Kamkoli jdu, 
nemůžu si stěžovat. 
Lidi jsou tak milující, 
tak milující. 
Myslím, že  
reagují na  
vaši lásku, 
skutečně cítí vaši lásku. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Nejspíš. Nevím. 
Není zač. 
Zdravím, znovu, Mistryně. 
Ano. 
Mistryně, bylo tak inspirující 
vidět politiky 
a umělce, 
že skutečně poslouchají 
duchovní odhalení, 
která jste poskytla při gala  
večeru v Cancunu. 
A jedna umělkyně, 
Melba Moore, 
se dokonce zmínila, 
jak se jim líbily  
vaše básně a poezie 
a jak je povzneslo, 
když je zpívali. 
Mistryně, řekla byste,  
že zábava 
a umělci obecně, 
mohou přenést vaše poselství 
snadněji a pomoci  
probudit lidi 

k veganskému řešení 
změny klimatu? 
A pokud ano, co byste 
řekla pokračování 
Krále a společníků a víc 
takových událostí, jako gala? 
Teď si nemyslím, že bych si 
to mohla dovolit. 
Musím se víc soustředit  
na plán C a plán D. 
Ano, Mistryně. 
Čas běží. 
Není čas na zábavu, 
i když   
lidem pomáhá. 
Nejdříve musíme  
zachránit planetu. 
Nejdříve je důležité  
zachránit duše 
a pak zachránit planetu  
a mít mír na Zemi 
a pak možná, 
budeme mít čas 
na mnoho věcí, 
které máme rádi, ano? 
Možná je to vůle Boha. 
Teď mám  
jiné plány. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Jak jsem již řekla, vyžaduje  
to hodně, hodně, hodně, 
téměř nekonečné množství  
bodů, proto doufám,  
že budu mít dost času, 
abych to vše zvládla. 
Víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 
Proto teď nemám čas 
nic psát. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, má lásko. 


