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Krajine Budhu
Nejvyšší metoda
alebo v Nebi
komunikace
nie je treba hovoriť.
ve vesmíru
Kedykoľvek si niečo myslia,
ľudia to budú vedieť
12.-15. apríla 1992
hneď v tej chvíli.
Skupinová meditácia
Ale budú to
v Hsihu na Formose
vedieť len
Jazyk: čínsky
patriční ľudia.
Páska 241
Je v poriadku, ak nechceme,
Nezáleží na tom,
aby to ostatní vedeli,
aký dobrý je jazyk
môžeme to ovládať.
niekedy nestačí
Je to ako v tomto svete,
na komunikáciu.
keď použijeme slúchadlá.
Možno, že rečník
Môžeme si ich nasadiť
nevyjadrí svoje myšlienky
a ak chceme niečo počúvať,
dostatočne jasne
môžeme tak urobiť bez toho,
alebo im poslucháč
aby sme otravovali
neporozumie.
susedov.
Môže to viesť k mnohým
Oni nebudú vedieť,
nedorozumeniam.
čo počúvame.
Je veľmi ťažké
Napríklad,
komunikovať
rádiová stanica vysiela
pozemskými jazykmi.
veľa krásnej hudby.
Aj keď hovoríme
Môžeme si dať rádio prijímač
rovnakým jazykom,
do vrecka a počúvať ho
je ťažké komunikovať.
cez slúchadlá.
V skutočnosti nerada
Tá rádio stanica je veľmi
hovorím príliš veľa.
ďaleko, stovky alebo
Čokoľvek hovorím, je to
tisíce kilometrov
vždy veľmi stručné, rýchle
vzdialená,
a k priamo veci.
veľmi vzdialená.
Je to tak.
Ale ak máme
Nikdy som nerada
rádio prijímač,
príliš rozprávala,
môžeme ju počúvať.
už do detstva.
Ak máme slúchadlá,
Čokoľvek poviem,
môžeme ju počúvať len my.
je krátke a stručné.
Ak necháme rádio nahlas,
To je proste môj spôsob.
môžu ho počuť
Je naozaj ťažké
aj ľudia,
komunikovať
ktorí sú vedľa nás.
svetskými jazykmi.
Ak chceme, aby ho počulo
Je ťažké komunikovať
viac ľudí, potom môžeme
aj gestami.
použiť reproduktory
Len ak sa staneme jedným,
alebo zosilňovače.
nebudeme potrebovať
Podobne,
na komunikáciu
vo vyšších ríšach
jazyky.
nie je potrebné hovoriť.
Preto často
Ľudia navzájom
počujeme hovoriť,
že v Západnom Raji,
zachytia svoje

energetické vlny.
Hovorená reč
je tiež určitý druh
energetickej vlny, vibrácie.
Keďže sme zvyknutí
na túto vibráciu,
počujeme ju,
dokážeme rozpoznať, ktorá
vibrácia vyjadruje slová
voda alebo pohorie a ktorá
znamená jeden alebo dva.
Podobne môžeme byť
vyškolení na použitie
iného systému, ktorý prijíma
len energetické vlny.
Nerozlišuje sa,
aký typ
jazyka to je.
Je to ako svet, ktorý používa
len jeden jazyk
a každý je schopný
prijímať myšlienky
niekoho iného.
Myšlienky sú tiež určitým
druhom energie.
Možno ich prenášať
ako energetické vlny,
takže iná osoba ich môže
„počuť“ a porozumieť,
čo znamenajú.
Podobne, keď sa niekedy
modlíte ku mne,
nech som kdekoľvek,
všetky vaše modlitby
sú vypočuté (zodpovedané).
Počula som o tom hovoriť
mnoho ľudí, hlavne
našich zasvätených,
ale i nezasvätených.
Nie je to tak, že tu mám
rádio súpravu
a tajne počúvam
vaše vnútorné myšlienky.
Nie!
Je to tak, že my máme
ďalší prijímací systém
na vnímanie sveta.
Budeme vedieť, čokoľvek
si niekto iný myslí
a nepotrebujeme
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komunikovať.
to napísať
V prípade núdze môže
svetským jazykom.
povedať tej osobe, čo robiť.
Môžeme vnímať
Je to ako tu,
rozsah a dĺžku
môžeme prijímať správy
energetických vĺn.
z vysielania
Vieme, čo to znamená
rádiovej stanice.
a čo tá osoba chce.
Preto
Vieme, že rýchle
musíme praktikovať
a urgentné vlny
Metódu Quan Yin.
znamenajú stav núdze.
V budhistickom písme
Vieme tiež, čo znamenajú
sa píše, že Budha
pomalé , jemné vlny.
hovorí jedným jazykom,
Dokážeme ich takýmto
ktorému môžu porozumieť
spôsobom interpretovať.
všetky bytosti.
Ak je človek veľmi
Je to preto, že používame
osvietený, bude to schopný
energetické vlny
takýmto spôsobom
a vibrácie,
vo vnútri interpretovať.
určitý druh tajného kódu.
Dokáže vnímať, či je
Je len jeden
vlna krátka, dlhá,
univerzálny jazyk.
rýchla alebo pomalá.
Ktokoľvek si osvojí
Takýto človek bude
tento tajný kód,
schopný prijať
vie, ako ním prijímať
každý špeciálny kód
a posielať správy
a vysielať rôzne druhy
a takto môže
signálu kedykoľvek,
komunikovať
čo mu umožní
s celým vesmírom.
povedať osobe
Je to ako sieť.
v núdzi, čo robiť.
Vesmír
Mohli by ste povedať,
je ako sieť,
že ten osvietený človek
s planétami,
prišiel,
jedna za druhou.
aby zachránil osobu v núdzi.
Ak dokážeme vstúpiť
Mohli by ste povedať aj to,
do tohto systému,
že osoba v núdzi
budeme všetkému rozumieť.
vnútorne prijíma nejakú
Budeme všetko vedieť.
správu a potom vie, čo robiť
Ak máme nejaký problém,
a pozná cestu von.
budeme zachránení.
Je to tak preto,
Naše modlitby budú
že osvietený človek
vypočuté.
a vnútorný Majster
Je to, ako keď máme
tej osoby sú jedným.
doma rádio.
Majú rovnakú
Keď tá stanica
vibráciu.
niečo vysiela,
Aj keď tá osoba
môžeme to doma počuť.
nepozná svojho
vnútorného majstra,
Je to preto,
ten osvietený človek
že sme vstúpili
ho pozná
do systému vysielania,
a môže s ním
sme vo vnútri

rozhlasovej siete.
Ak niekto nemá
rádio prijímač, potom
aj keď je tá rádiová stanica
hneď vedľa,
nebude schopný
nič počuť.
Podobne sme my,
duchovní praktikujúci,
vstúpili do systému,
v ktorom sú
všetky veci jedným.
Takže nezáleží na tom,
kde sme, tá stanica môže
vždy prijať naše
súrne žiadosti alebo počuť,
čo chceme povedať.
Rádio prijímač
a rádiová stanica
pracujú len jedným smerom.
Ale náš systém je ako
telefónny systém,
ktorý umožňuje
komunikovať obojstranne.
Napríklad,
moje rozprávanie môžete
počuť a porozumieť vy
a naopak.
Toto je druhu obojstrannej
komunikácie, pri ktorej
netreba žiadne zariadenie.
Je to náš vysoko-úrovňový
komunikačný systém.
Avšak,
keď sme ešte nedosiahli
veľmi vysokú úroveň,
pracuje to len ako
jednosmerný systém.
Vyzerá to, akoby som ja
bola jediným prijímačom
a vy nedokážete prijať
nič.
Alebo môžete cítiť,
že ste niečo prijali
ale nie je to veľmi jasné.
Je tam
nejaké rušenie.
Možno to zariadenie
nie je opravené.
Niekedy, keď používame
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keď sa venujete duchovnému
telefón alebo rádio,
praktikovaniu, je udržať
je tam veľa
vaše telo, reč
rušenia
a myšlienky čisté.
nepočujeme dobre.
Nesmieme si priať príliš
V takom prípade to musí
veľa alebo byť chamtiví.
byť rýchlo opravené.
Nesmieme túžiť
Alebo sme možno
po majetku iných,
príliš ďaleko
nesmieme túžiť
od vysielača
po ničom,
alebo je signál blokovaný
čo nám nepatrí.
pohorím,
Ak túžime po
alebo je tam
majetku niekoho iného,
iná prekážka.
je to rovnaké, ako
Je to, ako keď si zoberieme
prevzatie jeho zlej karmy.
mobilný telefón
Samozrejme, že pokiaľ ide
do hôr
o našich príbuzných,
a nemôžeme sa dovolať,
rodičov, deti,
pretože signál je
s ktorými sme
blokovaný pohorím.
v blízkom kontakte,
V našom systéme, hoci tam
na tom nezáleží.
nie sú žiadne pohoria,
Môžeme prijímať dary
ktoré by to blokovali,
a navzájom si pomáhať.
my sami si vytvárame
Toto neznamená túžiť
takéto pohoria, ktoré blokujú
po majetku iných.
požehnanie od Majsterky.
Túžiť po majetku znamená
Pochybujeme o nej.
vyhľadávať úplatky.
Alebo nemáme
Prijmeme všetko,
žiadne sebavedomie.
čo nám kto dáva, bez
Myslíme si, že nie sme
zamyslenia sa, odkiaľ
hodní pomoci alebo že
tie peniaze pochádzajú,
naša zlá karma je príliš ťažká.
nezvážime,
Alebo si myslíme, že
či sme oprávnení
sme takí veľkí, že sa môžeme
prijať tie peniaze
spoľahnúť sami na seba
alebo majetok, ani to,
a proste nepotrebujeme
či ho potrebujeme prijať.
nikoho žiadať, aby prišiel
Ak sa nestaráme o to,
a zachránil nás.
či sú naše telo,
Je mnoho príčin, ktoré
reč a myšlienky
nás vo vnútri môžu
čisté
zablokovať,
a túžime po veciach,
určitý druh predsudkov,
ktoré nám nepatria
pocit
a ktoré sme
nekomunikatívnosti
nezískali svojimi
a odlúčenia.
vlastnými zásluhami,
Takže nedokážeme
potom to bude brzdiť
prijať nič.
naše duchovné praktikovanie.
Ako keď si oblečieme
Jedenie potravy, ktorá nie je
pršiplášť, nebudeme
ovplyvnení dažďom.
čisto vegetariánska
Najdôležitejšia vec,
(vegánska) a zeleniny

kontaminovanej mäsom,
bude tiež ovplyvňovať
naše praktikovanie.
Ak používame lieky
s obsahom alkoholu
alebo živočíšnych prísad,
bude to tiež ovplyvňovať
naše praktikovanie.
A potom naše
vnútorné rádio zariadenie
bude rušené.
Aj keď bude rádiová
stanica naďalej vysielať,
nebudeme schopní
to prijať.
Aj keď bude vysielať hneď
od vedľa, aj tak ju nebudeme
schopní počuť.
Preto sa mnoho ľudí
čuduje: „To je zvláštne,
veľa ľudí hovorí,
že vidia Majsterkino
transcendentálne telo,
ktoré je všadeprítomné
a ktoré im pomáha.
Ako to,
že ho ja nemôžem vidieť?“
Bol jeden zasvätený
z Ameriky.
Povedal mi,
že pozná dvoch ľudí.
Jeden často meditoval
a udržiaval svoje telo, reč
a myšlienky čisté.
Často videl Majsterku,
ako mu prichádza pomôcť
a komunikuje s ním.
Bol veľmi šťastný.
Bol šťastný každý deň.
Videl majsterku často
a celý čas o nej
rozprával: „Majsterka bola
taká dobrá a krásna.
Vo vnútri bola
taká krásna.“
Stále o nej
rozprával.
Ale ten druhý človek
Majsterku vidieť nemohol.
Každý deň sa ťažko modlil.

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_586_Nejvyšší metoda komunikace ve vesmíru_I
pretože naša myseľ
len čo si sadol
je vtedy celkom čistá.
do meditácie,
Spali sme
začal sa modliť:
dostatočne dlho,
„Majsterka, poponáhľaj sa
tak akurát, nie príliš.
a príď ku mne,
Keď sme spali
ponáhľaj sa a urob pre mňa
tak akurát a ešte nám
toto a tamto.“
zostalo trochu
Tak veľa požiadaviek.
ospalosti,
Ale nikdy Majsterku
je to to najlepšie.
nevidel, a preto sa sťažoval:
Samozrejme, že je to
„Majsterka, je to zvláštne,
ten najťažší čas
tamten človek o nič
na vstávanie,
nežiada a ty k nemu
keď sa vám stále chce
vždy prídeš.
ešte trochu spať,
Ja sa zúfalo modlím
to je to najlepšie.
každý deň.
Je to ako keď
Ako to, že ku mne
sme už jedli
nikdy neprídeš?“
ale stále nie sme plní.
Modlil sa a modlil.
A ešte nám
Potom pri jednej príležitosti
zostalo
bol veľmi úprimný a uvidel
trochu chuti
prichádzať Majsterkino
na jedlo.
transcendentálne telo.
Tento čas
Majsterka mu povedala:
skoro ráno
„Každý deň robíš
je najlepší čas,
priveľa hluku.
aby sme vstali a meditovali.
Si príliš zaneprázdnený
Je to preto, že sme už
žiadaním rôznych vecí.
dostatočne spali.
Ako ma môžeš vidieť?“
Spali sme
Bol príliš zaneprázdnený
celú noc
neustálymi
a mnoho problémov,
žiadosťami.
prekážok a zlej karmy
Aj keby Majsterka prišla,
bolo prebratých
nevidel by ju.
počas spánku.
Musíme duchovne
Mnoho
praktikovať prirodzene.
svetských dojmov
Vieme, že našim cieľom
z predchádzajúceho dňa,
je dosiahnuť vyslobodenie,
ktoré mali na nás zlý vplyv,
získať múdrosť.
bolo vymazaných.
Či už je to pre nás,
Alebo sme na ne
pre svet alebo pre záchranu
proste zabudli,
našich piatich generácií,
alebo sme v našich snoch
aj tak musíme robiť to,
splatili
čo robiť máme.
Myslím si,
zlú karmu.
že skoro ráno je najlepší
Takže, keď sa
čas na meditáciu.
ráno zobudíme
Je veľmi ľahké
naša myseľ je veľmi čistá.
mať vnútorné vízie
Keď meditujeme,
a vidieť svetlo,
je to veľmi ľahké

vojsť do samádhi.
Je veľmi ľahké
vidieť svetlo
a spojiť sa s najvyššou
kvalitou v nás.
Ale je to veľmi ťažké.
Ak ste už zvyknutí
vstávať a meditovať
skoro ráno
a potom pár dní
nevstanete,
nebudete už viac
schopní vstávať. Áno.
Zaberie vám to
niekoľko týždňov úsilia,
kým znovu získate
ten zvyk
skorého vstávania.
Je to veľmi ťažké.
Rozumiem tomu.
Avšak ak
nemeditujeme usilovne,
neexistuje spôsob,
ako sa zbaviť
našej zlej karmy.
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