Titul: TV_658_Mistrovo transcendentální tělo_I
Kdykoliv
Transcendentní tělo Mistra
uviděl požehnané jídlo,
popadl celou hrst,
Mistryně je tak nádherná.
a tak to zhltl.
Vy jste nádherná.
Proto Ho
Tak krásná! Nádherná!
Šákjamuni Buddha obvinil,
Takto mě můžete vidět lépe.
že je tak pomalý na cestě
Říkala jsem vám, že jsme
stát se Buddhou.
skončili, ale jsem tu znovu,
My Formosané (Taiwanci)
protože
jsme také takoví.
lidé z Formózy (Tajwanu)
Nač pospíchat?
přijeli z druhé strany světa.
Dříve nebo později,
Museli mnohokrát přesedat,
je to jen otázka času, že?
proto jim trvalo déle
Ale něco vám řeknu,
dostat se sem.
kdybychom praktikovali více,
Nečekala jsem,
měli bychom více síly,
že sem přijedete.
jako Ježíš Kristus
Jen tři čtyři dny předem,
a Šákjamuni Buddha.
neměli jste tedy dost času.
Ježíš Kristus
Toto bylo míněno
mohl zachraňovat lidi.
jen pro místní lidi.
Nemusel provádět
„Místní“ znamená
léčení nemocných lidí
lidi, kteří zde bydlí.
záměrně.
Ne přidružení „místní“
Šákjamuni Buddha
a „blázny“.
byl uctíván jako
Nepřemýšlejte tak.
král medicíny,
Přijela jsem kvůli vám.
protože měl schopnost
Neměli jste moc času,
zachraňovat lidi,
abyste mě viděli, můžete si
ne jen jejich fyzické nemoci,
mě tedy ještě trochu užít.
ale také duševní nemoci.
Posbírala jsem nějaké vtipy.
Myslím ducha.
Později se můžeme
Někdy říkáme, že nejsme
trochu pobavit.
dobře duševně naladěni,
Dali byste si tohle?
je to tak?
Už jste jedli?
Znamená to,
Všichni? (Ano?)
že máme špatnou náladu.
(Ještě chceme.)
Duchovní je něco jiného,
Jestli tady budete moc jíst
než duševní.
a ztloustnete,
Nicméně, On skutečně
lidé doma řeknou,
zachraňoval lidi duševně.
že vás tady rozmazluji.
Ano, co tím myslím,
Dobrá, neztloustněte příliš.
že zachraňoval jejich duše.
Co když se nebudete
Mentální neznamená
moct posadit?
fyzické.
Podívejte se na Maitréju
My máme stránku fyzickou,
Buddhu. Proč se tak smál?
mentální a duchovní.
Nemohl se posadit.
Myslím,
Nemohl se zklidnit.
že mohl zachránit ducha,
Nemohl se posadit,
ve smyslu duchovní praxe.
smál se tedy,
když se tak viděl.
Později bylo slovo duchovní

změněno za mentální.
Mezi jeho žáky musel být
někdo mentálně nemocný.
Jinak, jak by mohl…
Ve skutečnosti tam
někdo takový být musel.
Nemýlím se.
Proč by Ho jinak
chtěl někdo zabít?
Proč byl Buddha tak mocný?
Protože
duchovně praktikoval.
Velice dobře praktikoval.
Čím více praktikujeme
Metodou Quan Yin,
tím mocnější se stáváme.
Na začátku nepřijmeme
tolik.
Stačí nám praktikovat
dvě až tři hodiny denně.
Rosteme pomalu.
Po nějaké době praktikování,
jsou někteří lidé schopni
meditovat osm hodin nebo
dokonce 18 nebo 24 hodin.
Samozřejmě,
čím více praktikujeme,
tím je to lepší. Ale nemusíme
si dělat těžkou hlavu.
Mistři v Himalájích
praktikují celý dlouhý den
- osm hodin,
osmnáct hodin,
mají tedy velkou sílu.
Zjeví se vám před očima
a pak zmizí,
aniž byste věděli co se děje.
Samozřejmě
se tomu také říká
transcendentní tělo.
Ale někdy se ho můžete
dotknout, jako fyzického těla.
Nejspíš jste nic takového
nezažili, že?
Dotkněte se svého souseda
a zkontrolujte to.
Může to být jeho
transcendentní tělo.
Protože oni praktikovali
na velice vysoké úrovni,
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praktikujeme tuto Metodu,
mají tedy tento druh
tím více se vyvíjíme,
nesčetných
a tím na vyšší úroveň
transcendentních těl.
se dostáváme, rozumíte?
Stali se takovými,
Uvnitř tohoto
protože hodně praktikovali.
evolučního systému
Proč je to tak?
skáčeme nahoru
Naše těla se mohou vyvíjet,
velice rychle.
naše buňky se mohou vyvíjet,
Byli jsme přeměněni
naše duše se mohou vyvíjet.
v cítící bytosti jiné úrovně.
Například,
Vypadali stejně,
pro většinu obyčejných lidí
jak v obličeji, tak v myšlení
ve fyzickém systému
i chování, rozumíte?
převtělování to trvá věky
Nebyli schopni dělat
praktikování, vyvinout se
moc věcí.
do takové úrovně.
A pak jsme se postupně
Nemyslím si,
vyvinuli v to, co jsme.
že skutečně praktikují.
Praktikujeme-li
Jsou drženi v oběhovém
Metodu Quan Yin,
systému vesmíru.
skočíme nahoru
Pokud nepraktikovali
o několik úrovní.
Metodu Quan Yin,
Nemusíme se
ale jen přispívali na charitu,
vyvíjet průběžně
dodržovali pravidla,
miliony let.
byli vlídní atd.,
Proto, praktikování této
také mohou po trilionech
Metody Quan Yin,
letech dosáhnout té úrovně.
není žádná pověra,
Metoda Quan Yin
ani nic mystického.
zahrnuje také
My máme v našem těle
duchovní praxi, pravidla,
systém, který se sám vyvíjí.
vegetariánskou stravu,
Jestliže nepotřebujeme,
a pročišťuje naše těla,
aby to bylo rychle, také se
řeč a myšlenky,
sami pomalu vyvineme.
a také rozjímání
Máme-li způsob, jak
o vnitřním Zvuku
to udělat rychleji, jako
a vnitřním Světle.
Metodu Quan Yin,
Takto, zdá se,
ta to urychlí.
jsme proskočili
Začátečníci tedy
systémem vývoje.
nemohou praktikovat tolik,
Původně jsme byli
jen 2 nebo 3 hodiny denně.
hrubější lidské bytosti,
Ale velcí Mistři
s hrubějšími buňkami
praktikují celý den,
a hrubější myslí,
praktikují stále.
pak jsme se pomalu vyvinuli
Proto mají velkou sílu.
a stali se více duchovní,
Změní se a přemění,
pomocí duchovní praxe.
přijdou a odejdou,
Máme také sílu,
ne moc zřejmou,
nemůžeme je chytit.
ale velice vysoké úrovně,
Někteří lidé vidí
sílu bez úsilí.
transcendentní tělo Mistra,
Protože, čím více
když doma meditují.

Někdy k nim
transcendentní tělo Mistra
dokonce mluví.
Nemyslím jen vidět
vnitřního Mistra uvnitř,
ale venku, tak jako
vidíte teď mne.
Můžete si dokonce
podat ruce atd.
Ale nezůstane dlouho.
Mohla by, ale není to nutné.
Přišla říci jen několik slov,
a pak odejde.
Stává se to proto,
že jsme praktikovali
Metodu Quan Yin
mnoho životů nebo
jsme praktikovali velice
intenzivně v tomto životě.
Velice vážně.
Pokud nepraktikujeme, je to
opravdu velká škoda, protože
čím více praktikujeme,
tím většími se stáváme.
Někdy, kdybychom to
opravdu věděli,
chtěli bychom se vzdát
celého světa a běželi
bychom na nějaké místo
a v ústraní praktikovali.
Ale nevadí.
Můžeme praktikovat pomalu.
Praktikovat pomalu,
a pak možná
za několik životů
budeme mít také
takovou velkou sílu.
Četli jste
životopis jogína?
(Ano.)
Jejich Mistr často
přicházel a odcházel,
a oni Ho nikdy
nemohli dohonit.
Bábádží se někdy
přeměnil a objevil se doma
u některého svého žáka
a pak odešel.
A ten si myslel, že si
z něho dělal Mistr legraci
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Bylo to před osmi lety.
a utekl, v okamžiku zmizel.
Jela jsem
Protože se mohli stát
autobusem Hsinchu Transit.
neviditelní,
V tom autobuse jsem viděla
ukrýt se ve větru, dešti,
Mistryni. Seděla jen
slunečním svitu
dvě řady přede mnou,
nebo vzduchu.
přes uličku.
Neměli jste žádnou
V té době jsem
možnost je chytit.
Mistryni neznala,
Praktikovali příliš dlouho.
nevěděla jsem tedy,
Jsou jiní, než obyčejní lidé.
že to byla Mistryně.
Oni nemusí chodit, létají.
Jela jsem
Oni ani nelétají,
z Zhongli do Longtanu.
jen se přetransformují
Mistryně z autobusu
a skryjí se ve vzduchu.
vystoupila, přešla silnici,
Někdy toho vidíme mnoho,
otočila se a usmála se
díky našim
na mne. Cítila jsem se
požehnaným zásluhám.
velice příjemně,
Někteří z nás měli také
když jsem se na tu osobu
takové zkušenosti,
dívala, ale nevěděla jsem,
neměli jste?
kdo to je.
Zdá se mi, že jsem
A další den,
slyšela nějaké příběhy.
na stejném místě
Někdo viděl
jsem viděla plakát.
transcendentní Mistryni,
Psalo se tam, „Mistryně
jak na něho mluví.
z Himalájí bude přednášet.“
Nemluvila?
Pak vám to bylo jasné?
Vy jste ji tedy neviděla?
(Ano.)
Bylo to ve vnitřním
Možná tehdy jela autobusem,
transcendentním těle
aby mohla přednášet.
nebo fyzickém těle?
To jsem si také myslela.
(Fyzickém těle.)
Ale později mi sestra řekla,
Vypadalo velice podobně
že Mistryně v té době již
jako fyzické tělo,
byla na setkání.
jen nic neříkala.
A bylo nemožné,
Nejspíš jste se
aby sama odjela.
nevyvinula na úroveň,
Ano, nepamatuji si,
kdy můžete rozmlouvat.
že by jela autobusem,
To už je dobré,
ale tehdy bylo
velice dobré.
nepravděpodobné,
Budete-li praktikovat více,
že by cestovala autobusem.
bude mluvit,
Ale možná to udělala
ona otevře pusu.
tajně, aniž mi to řekla.
Mohla jste se jí dotknout?
Někteří lidé viděli také
Ona se otočila
podobné věci.
a usmála se na mne.
Viděli mě, že jdu
Jen se otočila a usmála,
k nim domů atd.
ale byla to ona!
Nebyli to praktikující.
(Jely jsme spolu autobusem.)
Co?
Začali praktikovat později,
Jely jsme spolu autobusem.
tak jako vy.

To bylo vnější
transcendentní tělo.
Odplížila se ven,
aby se pobavila,
aniž mi to řekla.
Měl někdo další
podobnou zkušenost?
Když teď o tom mluvíme,
zeptám se vás, jestli jste
měli podobnou zkušenost.
Před 7 nebo 8 lety
se to také stalo mé nájemnici,
ale já jsem nebyla doma.
Řekla mi to,
když jsem se vrátila domů.
„Jaká škoda,
že jsi nebyla doma.
Byla tady tvoje Mistryně.
Dokonce se mě zeptala,
‚Máš hlad?
Jedla jsi už?‘ “
A Mistryně řekla:
„Měla bys jíst.
Vypláchnu rýži
a uvařím ti.“
Ona řekla: „Tvoje Mistryně
je tak magická,
ví, kam dáváš rýži.“
Řekla,
že Mistryni neobtěžovala.
Řekla: „Je taková škoda,
že ses nevrátila včas.“
Ona nevěděla, že to bylo
transcendentní tělo Mistryně.
Je škoda, že jste neochutnala
tu ovesnou kaši.
Je to vše?
Vy sama jste neměla
žádnou takovou zkušenost,
měla?
Já už jsem velice šťastná,
že Mistryně přišla
ke mně domů.
To je taky dobré.
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