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kolo na dvou kolech karmu (odplatu) světa! Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
a pak mu možná koupíte  Protože by řekli: Teď víme,  
motocykl „Nic se nestalo. že nám chybí ziliony  
a pak malé auto, Já jím zvířata každý den, bodů, abychom 
nejdřív nějaké levné, a nic se mi nestalo.“ „koupili“ světový mír, 
například. Víte, co myslím? co můžeme udělat, abychom  
Rozumíte? A pak za dlouhou dobu pomohli získat tyto body, 
Děkuji, Mistryně. by se vyskytla válka, abychom měli  
Není zač, lásko. a vůbec by si to  ve světě mír? 
Miluji Vás. nedali do souvislosti  Dobrá, nebojte se. 
Přála bych si, abych to mohla  s jedením masa Postarám se o to. 
zařídit hned. Chtěla bych. zvířat Nemyslím, že byste mohli. 
Ale to není ten způsob. nebo zabíjením zvířat, Děkujeme Vám. 
Není to nařízení  tu válku. Děkujeme Vám, Mistryně! 
Nebe. Ano? (Ano.) Mysleli by si, že Dala jsem, kolik jsem   
Musím pracovat jedení zvířat je něco jiného, měla a kolik  
s celým vesmírem, protože se nic  mi bylo dovoleno dát. 
nejen s tímto světem. hned nestalo. A žádám, abych mohla dát  
Drahá Mistryně, Nebylo by to tak,  víc, není mi dovoleno  
existuje taková věc že by snědli kuře a hned dát víc, proto musíme  
jako kolektivní  v sousedství  momentálně dělat jen  
duchovní body? by začala válka. to málo, ano? 
Jako, že mnoho lidí   Víte, co myslím? Není vždy  
sedí společně a dostanou je? (Ano, Mistryně.) možné… 
Myslím planeta Vyžaduje to nějaký čas, Je to v pořádku, během  
jako celek, máme aby se nashromáždilo dost  těchto dní jsem to již udělala. 
kolektivní duchovní body špatné energie, aby znovu Těch několik milionů, které  
naší planety? propukla válka, a oni si to   scházely, jsem již doplnila. 
Máme. pak nedají do souvislostí. A uvidíme nějaké  
Taky, máme. Ano. Nespojí si tyto  náznaky míru. 
Je mi líto, dvě události. Ale celé  
zní to tak triviálně, A když někdo, vědomí lidí  
ale kolik bodů já nebo kdokoli,  se musí taky pozvednout, 
teď má planeta zajišťuje  aby podpořili tuto  
a kolik bodů ještě ve světě mír, atmosféru míru. 
potřebujeme, abychom si musí to taky dělat pomalu, Víte, co myslím? 
udrželi tuto krásnou planetu? jak si to zasluhují, (Ano.) Takže to není 
To je teď velmi  jak rostou. tak, že bych nechtěla  
obtížné spočítat, protože… Stejně jako když máte dát vše 
Abychom si ji ponechali  děti, moc milujete  a nechtěla bych to  
téměř nekonečno, ano? své děti, hned napravit, 
Hodně, hodně zilionů. ale nechtěli byste vašemu  ale o tom to není. 
Hodně, hodně, hodně, dítěti koupit Mercedes, Představte si, že bych dala do  
hodně, hodně, hodně, hodně, aby s ním jezdilo. pořádku tento svět a všude 
hodně, hodně, hodně zilionů. Ne, musíte mu koupit nejdřív nastolila mír, ano? 
A kolik ještě? kolo z umělé hmoty, ne? Oni by dál válčili  
Taky hodně, hodně, hodně,  Se čtyřmi koly, se zvířaty. 
hodně… víc. aby nespadlo Týrali by zvířata 
Dobrá, jakkoli, ano. a neublížilo si, a vytvářeli by  
Vy, když nebudete  a později mu koupíte znovu novou špatnou 

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 1 / 4 



Titul: TV_1694_Buďte stále nesobečtí a bezpodmíneční_V 
Ne, ne, ne, ne, ne. víte, co myslím? mít tuto planetu, půjdete 
V době zasvěcení, A zahrada je přerostlá, proto na jiné planety, ano?  
karma (odplata), to vyžaduje čas a energii, Chceme ji zachránit 
kterou jste měla  aby se zajistili různé věci pro ostatní lidi. Budeme-li 
v zásobě – zmizela. Ano? v různou dobu. Ano? moct, bude to fajn.  
Jste volná duše. A vy lidi, je dost dobré,  Když ne, necháme ji odejít. 
Jen trochu karmy že se již postaráte  Necháme to být. Ano? 
(odplaty) vám zůstalo, sami o sebe, (Děkuji Vám, děkuji.) 
abyste mohla existovat  že meditujete. Chtěla jsem  
na této planetě Dobrá? Rozumíte? zachránit planetu 
nebo dokud neumřete. Ano, to taky  nejen proto, 
Víte, co myslím? pomáhá. Ano? abych zachránila fyzickou  
Tuto špatnou karmu Protože taky přinášíte planetu, ale abych zachránila 
(odplatu) nemůžeme mírumilovnou atmosféru vědomí lidí, 
smazat, protože kdybychom všude, kam jdete. Ano? že by se měli pozvednout, 
ji smazali, zemřela byste. A jste dobrým  že by měli být ohleduplní 
Zemřela byste dřív, než byste příkladem. k životnímu prostředí, 
dosáhla Třetí úrovně To mi taky určitým  kvůli budoucím  
nebo Druhé úrovně způsobem pomáhá. generacím, 
nebo Čtvrté úrovně. Jste užiteční, kvůli zvířatům. 
Víte, co myslím? velmi, velmi užiteční. Měli by mít  
Proto, záměrem je   Jsem na vás velmi pyšná. soucit, ano? 
ponechat trochu karmy I když tančíte a podobně, Záchrana planety je jen  
(odplaty):  jsem na vás velmi pyšná,   katalyzátorem, 
abyste něco vydržela, jako když se babička aby se probudili. Ano. 
a měla čas  dívá na vnoučata, Protože, podívejme se na to,    
jít nahoru do Páté úrovně, „Podívejte se na to!“ fyzický život je tady  
do Čtvrté, ano? Byla jsem velmi pyšná, ano?“ stejně krátký. 
Rozumíte mi? (Ano?) Když vím,  Když ho tedy ztratí, 
Dobrá. že umíte i vařit ztratí ho. 
Nemůžeme špatnou karmu  a rozdávat letáky Podstatou ale je,  
(odplatu) smazat, ale  a pak umíte  zachránit duše. 
můžeme ji minimalizovat. lidi nakrmit,  Právě teď  
Už jsem vám to říkala  nakrmit policii mám dost zásluh,   
v době zasvěcení. a taky umíte tancovat, abych zachránila duše 
Například,  a zpívat. Ano? Dobrá. poloviny planety. 
měla jste mít velmi   Nemusíte,  Myslím, kdybych  
těžkou, špatnou nehodu,  ale kdo to dovede,  nemusela nic vydávat, 
ale měla jste ji ve snu, je to něco navíc… už bych měla na záchranu 
ano, nebo jste měla možná hodně bodů celé planety. 
malou nehodu. Ano? z minulého života, aby tančil. Ale kvůli válce, 
Měla jste například  Drahá Mistryně. (Ano.) kvůli karmě, 
nehodu, ale nebyla  Může být špatná karma kvůli karmě (odplatě)  
jste moc zraněná. (odplata) smazána zvířat 
Víte, co myslím? našimi duchovními body, se musí hodně věcí zařídit. 
Nebo se velmi rychle zotavíte pokud ano, do jaké míry? Je to jako s domem, 
a doktor bude překvapený. Nebo může být naše  nejsou rozbité jen dveře, 
Například. karma (odplata)  teče taky  
Dobrá? Ano. smazána nebo vyčištěna jen koupelna, 
Kdyby ale byla tato fixní vnitřním Zvukem? zatéká střechou – 
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protože je tady tolik utrpení, by vás nutila k meditaci. karma (odplata) 
měli byste jít do Nebe. Tady jste někdy naštvaní  pro váš život  
V Astrální úrovni uvidíte, na rodinu, zcela vymazaná, 
o kolik těžší  máte zlomené srdce pak byste musela  
to je. Protože kvůli lásce hned zemřít – 
tam nejsou body, není nebo vidíte, jak lidé trpí, to znamená sbohem! 
tam žádná motivace to dělat. zvířata trpí Tak na chvíli zůstaňte, 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) a vašeho srdce se to dotýká  abyste zvýšila svoji úroveň. 
Mockrát děkuji. přejete si  Protože praktikovat  
Zdá se,  něco udělat, v tomto světě  
že s každou konferencí, abyste to trápení odstranili, je velmi dobré, velmi rychlé, 
při posledních konferencích nejen ze sebe, velmi záslužné. Ano? 
lidé dostávají větší ale i z druhých, (Děkuji Vám mnohokrát. 
a větší příležitost kteří jsou kolem vás, Děkuji Vám.) Je to lepší. 
získat víc požehnání víte? – nebo je nějak Lepší než na jiných planetách 
a taky se zdá, že je  utěšit  nebo na jiných  
to požehnání silnější vašim duchovním přáním, úrovních vědomí. 
a mocnější. požehnaným přáním. Dobrá? (Děkuji Vám.) 
Je to pravda, Mistryně? Víte, co myslím? Víte proč? 
Ano, je to taky pravda. Proto je motivace Protože, například,  
Taky je to pravda. to dělat. i kdybyste šla jen na   
Nemůže to ale tak V Nebi jsou  astrální úroveň, ano? 
pokračovat napořád, protože všichni tak šťastní, Vzpomínáte si  
pokud budou lidé tak  nemůžete si ani vzpomenout,  mnoho lidí, kteří zemřeli,  
tvrdohlaví, a neprobudí se, co je za den a jste jen příliš zažili klinickou smrt 
pak víte… zaneprázdněni užíváním si. a vrátili se, 
Ano, je to tak. Není nic, vyprávěli,  
Je to proto, aby to pomohlo  co by vám připomínalo, jak krásné a nádherné 
lidem získat víc síly, aby  proč byste museli  bylo Nebe – 
se probudili a konali, jít někam jinam. podobné jako je to tady, 
aby zachránili sebe Víte, co myslím? ale je mnohem hezčí – 
a zachránili planetu. Ale astrální úroveň a lidé jsou mladí 
Pokud to ale neudělají, dlouho nevydrží. Víte? přestože, 
ztratí všechno. Oni to nevědí. když zemřeli 
Zdá se, že vesmír Dobrá, i kdyby to věděli, byli staří? Například. 
žehná mnohem víc bylo by jim to jedno. To je jen astrální úroveň. 
a je otevřený  Vidíte, jak trpíme A tak se jim to líbilo, 
většímu požehnání? v tomto světě,  že se sem nechtěli 
Ne, bylo  ale nikdo se nestará, vrátit. 
vždy stejné, je teď  aby myslel na budoucnost. A když se sem vrátili, 
jen možná silnější, Víte, co myslím? Ano. plakali a plakali a plakali. 
protože to potřebujeme, Když jste šťastni Víte, co myslím? 
to je vše. Dobrá. v astrální úrovni, Takže, když jste například  
A proto je to  například, nechcete   na té astrální úrovni, 
příležitost pro nás praktikovat, nic. jste už tak šťastni, 
a pro planetu, Je velmi těžké  že nechcete  
abychom se teď (Ano!)  tam praktikovat. meditovat, nic. 
zachránili.  Vy si myslíte, že v tomto  Víte, co myslím? 
Ano! světě je těžké praktikovat, Není tam motivace, 
Ano, protože je to urgentní, protože jste zaneprázdněni, žádná síla, která  
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proto taky Nebe pomáhá. 
Taky se za ně modlím,  
abych taky pomohla, ano. 
Říkám: „Lidé jsou ubozí“. 
Ne abych soudila, 
ale abych pomohla, ano. 
Protože jsou  
skutečně ubozí. 
Zaprvé, nejsou  
dobře informováni. Zadruhé, 
ti, kteří jsou informováni, 
nechtějí informovat 
kvůli finančnímu zisku, 
získání prestiže 
a politickému zisku… 
všeho. 
Všichni, kdo  
si myslí, 
nebo si neuvědomují, 
že ztratíme planetu, 
i oni zemřou. 
Víte, co myslím? 
Je ale velmi těžké 
mluvit s lidskou myslí. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Říkala jste, 
že praktikující Quan Yin 
získávají víc požehnání, 
například od andělů, rostlin, 
(Všude, ano.) 
větru a vzduchu. (Ano.) 
Musíme si být  
vědomi těchto požehnání,  
abychom je získali? 
Ne, ne, ne. 
Jen jim nezapomeňte 
poděkovat. Ano. 
Nejste si toho vědomi,  
ale někdy to cítíte. 
Proto  
to nevíte, 
ale když řeknete, že půjdete 
do lesa a posadíte se, 
budete se cítit moc dobře. 
Budete to přičítat kyslíku.  
Víte? 
Není to vždy kyslíkem. 
Ano? A když půjdete, 
ponoříte se  
do moře, budete se cítit  

tak dobře, tak uvolněně 
a budete to přičítat 
vodě. 
Je to voda, ale je to  
víc než jen fyzické. 
Vidíte? 
Lidé velmi rádi 
chodí do hor, 
prochází se. Proč? 
Jaký je rozdíl  
mezi horami 
a rovinou? 
Jen se tam obtížněji  
chodí. 
Cítí se tam ale lépe. 
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá. Požehnaná síla. 


