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Prosím. 
Mám dvě otázky. 
První otázka zní: 
Je karma (odplata), 
která je způsobená 
nevědomostí 
jediným rozdílem 
mezi Bohem a lidmi? 
Karma (odplata) 
kvůli tomu, 
že nejsme osvícení 
je jediným rozdílem 
mezi Bohem a lidmi? 
Kvůli tomu, 
že nejste osvícený? 
Boha, myslíte. Boha? 
(Ano.) Myslíte, že Bůh musí 
být taky osvícen, 
aby se vyhnul 
karmě (odplatě)? 
Ne, měl na mysli, 
že jediný rozdíl je, 
že lidé mají karmu 
a že Bůh 
karmu nemá. 
Je to pravda? 
Samozřejmě 
Bůh nemá karmu, 
ale záleží na tom, jaký Bůh – 
Všemohoucí Bůh 
nebo menší bozi? 
Všemohoucí Bůh 
nemá karmu 
(odplatu). 
Dolů po Pátou úroveň 
nemají karmu (odplatu). 
Všichni bozi 
od Všemohoucího 
dolů k Páté úrovni 
nemají karmu. 
Dobrá. Ano. 
Bohové Páté úrovně nemají 
karmu (odplatu). 
Bohové Čtvrté úrovně 
taky nemají karmu (odplatu). 
Bohové Třetí úrovně taky 
nemají karmu. 
Druhé, Astrální, trochu, ano, 
proto někdy, 
když se reinkarnují 

znovu do lidského světa, 
pak budou taky 
vytvářet karmu a pak 
budou taky v potížích. 
Ale dokonce i když bohové 
Páté úrovně nebo Čtvrté 
úrovně sejdou sem dolů, 
pokud se inkarnují 
jako lidské bytosti, 
někdy musejí taky 
sdílet karmu 
ze světa lidí. 
Ale jen, když žijí 
v tomto světě. 
Když budou 
opouštět svět, 
stejně veškerou 
karmu (odplatu) 
ukončí. 
Nebude na ně čekat 
žádná 
nashromážděná karma. 
Budou automaticky 
vysvobozeni a půjdou zpět 
tam, kam patří. 
Dobrá. Rozumíte? 
Dobrá. 
Dobrá. Druhá otázka. 
Nějaké další otázky? 
Pokračujte. 
Když Ježíš zachránil 
ženu, která byla 
obviněna z cizoložství, 
řekl lidem, 
„Kdo je mezi vámi 
bez viny, 
hoďte první kámen,“ 
a napsal něco 
na zem. 
Co napsal? 
Když Ježíš zachránil 
ženu, která byla 
obviněna z cizoložství, 
řekl lidem, 
kdo je mezi vámi 
bez viny, 
hoďte po ní kamenem 
a napsal něco na zem. 
Co napsal? 
Už je to 2 000 let. 

Pamatujete si 
něco, dokonce 
před 2 000 dny? 
Pamatujete si 
co jste dělal, 
když jste byl dítětem? 
Jen před pár lety, 
a zapomněl jste to. 
Jak si mohu pamatovat 
věci 2 000 let staré? 
Kromě toho 
mi do toho nic není. 
To napsal Ježíš. 
To není fér. 
Proč chcete 
vědět tyto věci? 
Ani nevíte 
dost o tom, co se teď děje 
s vaším životem 
a o učení 
a máte problém 
s levým uchem 
a chcete vědět něco 
z doby před 2 000 lety. 
Příliš velký všetečka, 
proto! 
Příliš velký šťoura. 
Hleďte si jen svého 
a rychleji porostete. 
Děkuji Vám. 
Zajistěte si váš… 
Zvuk, ujistěte se, 
že se soustředíte vpravo 
nebo na oko moudrosti, 
místo toho, abyste myslel 
na něco jiného. 
Na co spěchat, stejně. 
Když uvidí Ježíše, 
může se zeptat sám, ne? 
Pospěšte si, abyste ho 
chytil. 
Jděte na jeho úroveň 
a pak se ho můžete zeptat 
na cokoli chcete. 
Ano! Někteří 
vaši bratři a sestry 
vidí Ježíše stále. 
Jedna skupina před vámi, 
Ano, byl tam jeden starý 
muž, který viděl Ježíše 
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stále. 
Viděl taky 
Baba Sawan Singha 
z Indie, 
posledního Beas Mistra, 
a společně s nimi 
viděl taky mne. 
Tak se snažte nejdřív 
dostat tam, ano? 
Je to pro vás lepší, než se 
ptát na to, kdo co napsal. 
Děkuji Vám. 
Žádný problém. Další. 
Zdravím, Mistryně. 
Rád bych získal 
vaši radu. 
Někteří zasvěcení 
přemýšlí pesimisticky 
o záležitosti globálního 
oteplování a o jejich 
životech. Proto, i když mají 
silnou vůli meditovat 
hodně hodin, cítí se stále 
prázdní v ostatních oblastech 
každodenního života. 
Nevím, 
co jim poradit, 
proto kladu tuto otázku. 
Jak jim mám poradit? 
Někteří zasvěcení jsou 
pesimističtí o záležitostech 
globálního oteplování 
a o jejich životech. (Ano.) 
Jsou stejně ochotni 
hodně meditovat, 
ale cítí se prázdní 
v každodenním životě. 
Jak jim mohu poradit? 
Kolik je jich? 
Jeden je v mém okolí. 
Je tady? (Ne.) 
Ne. 
Vidíte, 
ani sem nepřijel. 
Mistryně, 
je to můj mladší bratr. 
Ano. Dobrá. 
Řekněte mu, že je v pořádku 
být v depresi. 
Je to jen nálada 

mysli. 
Ale nepomáhá nám to. 
Kdyby to bylo možné, 
je lepší, aby se z toho dostal, 
protože deprese způsobí, 
že se cítíte, 
samozřejmě, prázdný 
a nechcete nic dělat. 
Kromě toho, já jsem neřekla, 
že svět se chýlí 
ke konci. Ano? 
Proto stále děláme, 
co děláme, 
protože stále chceme 
svět zachránit. 
Jedna věc je 
vědět, že loď se potápí, 
a další věc 
je vědět – „ dobrá, 
možná ji můžeme opravit.“ 
A nevzdáme se, 
dokud už nebudeme 
ve vodě. 
Kromě toho, mnoho lodí 
mívá malé lodě, 
víte? 
Když se velká loď potopí, 
všichni jdou 
na malé lodě a čekají 
na záchranu – to je taky fajn. 
Proč se cítit deprimovaný? 
Tomu nerozumím. 
Všichni 
chcete jít do Nebe, ne? 
Takže, jestli půjdete teď 
nebo půjdete později, 
je to stejné. 
Pokud tady svět bude, 
zůstaneme tady 
a počkáme, až nadejde náš 
čas jít Domů. 
Pokud tady už 
svět nebude, 
půjdeme rovnou Domů! 
V čem je rozdíl? 
Cítíme se deprimováni jen 
když jsme závislí 
na tomto přechodném, 
fyzickém těle. 
Myslela jsem si, 

že vy, lidi, se nebojíte 
o své fyzické tělo, 
že se mnou chcete studovat, 
abyste mohli jít Domů. 
Dříve, či později 
stejně musíme 
opustit tento svět. 
Zachraňujeme tento svět, 
ne proto, že chceme  
žít déle 
nebo proto, že jsme 
závislí na fyzickém životě, 
zachraňujeme tento svět, 
aby ostatní lidé, kteří 
duchovně nepraktikují, 
měli šanci navrátit se 
ke svému původnímu Já. 
Roznášíme letáky 
a informujeme lidi, 
aby měli šanci 
být soucitnými, 
aby měli šanci chtít 
zachránit svět, 
zachránit sebe 
a zachránit svět. 
To znamená, 
že mají soucit 
a když jednou 
mají soucit, 
jejich duše bude lepší. 
Bude zachráněna – 
a dokonce i jejich fyzické 
tělo bude zachráněno. 
On má špatný koncept. 
Proto. 
Když zemřeme, zemřeme. 
A když vám říkám: 
„Prosím, jděte ven 
a snažte se informovat lidi, 
snažte se, aby se lidi stali 
vegetariány,“ 
je to proto, že chci, abyste  
taky dělali nějaké dobré věci. 
Nejen pro lidi, 
ale pro vás. 
Co je to za člověka, 
který ví, 
že se loď potápí 
a nesnaží se nikoho zachránit, 
jen proto, že mají 
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záchranný raft? 
Podobně, protože 
my víme, že existuje způsob, 
jak zachránit svět, 
musíme to lidem říct. 
Takže ať bude svět 
zachráněn nebo ne, 
my jsme v pořádku. 
Vy máte záchranný raft. 
Vy už máte raft, 
který vás zachrání. 
Měli byste být šťastní. 
Buďte šťastný. Děkuji vám! 
Překvapen! Líbí se vám to? 
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