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člověkem,
Jak se máte, lidi?
i v duchovní praxi,
Vše je dobré?
protože takoví máte být.
Dobré, ano.
Ne proto,
Velice vás miluji
že to Mistryně říká.
a jsem moc šťastná,
Vy jste moji zástupci.
že přestože jsem
Dělejte, co si myslíte,
nebyla po celou tu dobu
že by Mistryně udělala,
v Evropě, byla jsem stále
vhodným způsobem,
na Taiwanu (Formóza)
tady a všude.
nebo v Americe, přesto
Cokoliv uděláte špatného,
stále praktikujete
nemůžete z toho
a to je moc dobře.
získat nic dobrého.
To znamená,
Můžete?
že jste velice upřímní,
(Ne.)
jste velice upřímní.
Nezískáte nic tím,
Milujete mne
že budete sobečtí.
díky mému učení.
Požehnání získáme jen
Ano.
když jsme nezištní, vznešení
Mé učení vás přitahuje.
a bereme ohled na ostatní
Když vás mé učení
před sebou samými.
přitahuje, znamená to,
Chovejte se ke všem stejně.
že mu alespoň rozumíte.
Vždy slušně, ohleduplně,
Dobrá úroveň,
s láskou a respektem.
to je to, co to znamená.
Líbilo by se vám, kdybyste
Nicméně, jsem velice dojata
měli dobré způsoby, byli
vaší oddaností a pílí.
vznešení, elegantní a hezcí.
Vy jste tedy rostli sami.
Krása nevychází vždy
Několik věcí vám
z tváře nebo těla.
chci připomenout.
Krása z nitra.
Kamkoli jdete, chci
Existují dva druhy krásy.
abyste mě reprezentovali.
Krása z nitra je vždy trvalá
Například, abyste nedělali to,
a vždy si získá oblibu všech.
co bych já nedělala.
Vidíte tedy,
A abyste se ke všem chovali
všichni ti Mistři,
tak, jak byste rádi,
zvláště v Indii
aby se oni chovali k vám.
nebo na Taiwanu (Formóze)
Mám na mysli,
nebo Číně nebo v dávných
nezabili byste člověka,
dobách měli všude vousy,
to vím.
neholili se,
Jste dobří.
nemyli se, jejich
Jste vegetariáni, to vím.
dlouhé vlasy jako hippie,
Dodržujete pět pravidel,
a jejich vousy jim sahaly
to vím,
až po chodidla.
a to je velice dobré.
A nenosili moc oblečení,
A meditujete
a to je velice dobré.
nebo ho dokonce nenosili
Ale jsou nějaké
vůbec nebo jen velmi bídné
věci, na které si musíte
oblečení nebo žádné.
dávat pozor.
Nevypadali jako modelové,
Buďte dobře vychovaným
kteří žijí v Monaku

nebo tak, ne!
Ale lidé se jim hrnuli
k nohám a milovali je,
obdivovali je a dokonce,
když museli, umírali pro ně.
V dobách Proroka Mohameda
vedli lidé válku s každým,
kdo byl u moci
nebo s náboženstvím
té doby,
protože někteří lidé
byli ochotni pro
Proroka zemřít.
Dělali to v sebeobraně.
Ne proto,
že chtěli vést válku.
Navíc, Prorok jim
nikdy neříkal, aby šli
s někým do války.
Ale někdy chtěli chránit
své děti nebo
své bratry a sestry,
své rodiny,
když je jiní lidé,
například náboženští fanatici
nebo mocní úředníci
obtěžovali
nebo je chtěli zabít,
pak se snažili bránit,
jak nejlépe uměli.
A při té obraně
byli možná zraněny obě
strany nebo jedna strana
nebo zemřeli.
Ne, že by Prorok od nich
očekával, že pro Něho
zemřou, ani nikoho
neposílal, aby šel a bojoval
ve válce.
Prostě se ty věci
přirozeně udály.
Co mám tedy na mysli je,
že musíme být krásní z nitra.
Chci, abyste byli krásní
vždy a všude.
Kamkoli tedy půjdete,
lidé vás budou respektovat.
A pak cokoli řeknete,
bude mít vliv.
Lidé budou poslouchat.
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Ale již předtím
Budete-li jednat jako
byl nedostatek jídla.
všichni ostatní,
862 miliónů lidí
je jedno o jak dobrém
ve světě trpí hladem,
učení povídáte,
jen tento rok,
myslím, že lidé nebudou
kvůli jedení masa.
chtít ani poslouchat.
Protože všechno jídlo
Je to tak?
je zkrmeno zvířaty.
(Ano.)
Zdroje, půda a všechno.
My tedy jíme
Nikdy to nestačí,
dvakrát denně?
když o tom mluvím.
Stačí to,
Je to absurdní,
nebo je to hodně nebo málo?
že někdo jí moc
Stačí to.
a někdo jí málo.
Dnes jsme měli polévku.
Není to tak,
Dobrá.
že když jedí maso,
Měli jste dnes jen polévku?
jsou všichni zdraví
Ne jen polévku.
a je to pro ně dobré a zdravé
Potkala jsem se s osobou,
a mohou si to stále užívat.
která moc nejedla,
Není to tak.
ale někdy říkala, že musí
Kdyby dále takto jedli,
jíst, aby spala.
také by zemřeli.
Někdy je v tomto světě nuda,
Kdyby byla Země zničena,
když nespíte, nejíte,
nebyly by žádné zdroje,
co jiného se dá dělat?
nebylo by pak co jíst.
To je ten problém.
My všichni tedy
Ve skutečnosti
musíme být trpěliví
máme dostatek jídla.
a mít dobré způsoby.
Nikomu jídlo neberete.
Vidíte-li souseda, nebo to ani
Jen někteří jedí příliš.
nemusí být soused,
A konzumace masa
usmějte se. „Zdravím!“
je nejhorší.
„Zdravím!“
Konzumace masa
„Dobré ráno.“
vyčerpává všechno.
„Dobrý den, příteli.“
Vodu, obiloviny
„Dobrý den.
a rostlinné bílkoviny,
Právě jste přišel?“
až 85 % z nich.
Znamená to,
Odebírá to tedy mnoho
„Dnes jste dorazil?“
světových zdrojů.
Ale v angličtině to zní jako,
A vody 70 %.
„Hodláte zemřít, příteli?“
I kdybychom se nesprchovali,
Ano,
nečistili si zuby,
dělá to australský přízvuk.
neznamenalo by to nic,
Jen hodně meditujte,
kdybychom
pak bude vše krásné
nepřestali jíst maso.
i vy jste krásná.
Zničili bychom tuto planetu.
Mám malou otázku.
Zdroje by se vyčerpaly.
Když mluvíme o sóji,
Už dobíhají.
A mnoho lidí si také dělá
jako o alternativě masa,
zásoby jídla, protože se bojí
první námitka je, že sója je
klimatických změn.
geneticky modifikovaná.

Lidé se toho bojí.
Co máme odpovědět?
Řekněte jim,
aby podepsali petici a
požádali vládu, aby zastavila
gen. modifikování potravin.
Již na to existuje zákon.
Viděla jsem v televizi,
že to v Evropě zakázali.
Oni teď o tom dokonce
přemýšlí,
ale nejsem si jistá.
Doufám, že to nedělají.
Pokud se vám to nelíbí,
řekněte to vládě.
Jinak vláda
nebude vědět, co chcete.
Vše tedy musí udělat lidé,
je to lepší.
Jak se máte?
Vede se vám dobře?
Vše je v pořádku?
Dobře jste se najedli?
Spali jste dobře?
Meditovali jste dobře?
Hodně jsem přečetla, než
jsem pro vás něco vybrala.
Jedna věc je o sluhovi,
který miloval své modlitby.
Další je o dvou
druzích inteligence.
Kterou chcete?
Obě.
Dobrá, budeme-li mít čas,
uděláme to.
Dobrá, kterou teď
přečteme první,
o sluhovi nebo inteligenci?
O inteligenci.
Ano, byl to
příběh o Nasrudinovi,
legračním
súfistickém svatém.
Jednou byl s králem
u královského dvora.
A král se ho zeptal:
„Kdyby sis měl vybrat
mezi penězi a ctností,
co by sis vybral, Nasrudine?“
Nasrudin řekl:
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„Dva druhy inteligence,“
„Vybral bych si peníze,
to je báseň od Rumino.
Vaše Milosti.“
Jsou dva druhy inteligence:
Král tedy řekl:
Jedna vyžaduje
„Ach! Velice,
jako po dítěti ve škole
velice jsi mě zklamal,
zapamatování si faktů
protože všichni by si
a konceptů z knih
vybrali ctnost.
a toho co učitel říká,
Všichni vědí, že ctnost
souhrnů informací
je pro tebe nejlepší.
dávných vědců
A ty, jediný z lidí
i nových vědců.
si vybereš peníze!“
S touto inteligencí jste
Byl velice rozhořčený.
vychováváni v tomto světě.
Nasrudin se tedy
Získáte pozici
zeptal krále:
před nebo za ostatními
„A Vy, Vaše Milosti,
podle vaší schopnosti
co byste si vybral?“
získávat informace.
Král řekl:
Touláte se
„Samozřejmě,
s touto inteligencí
vybral bych si ctnost!“
uvnitř i vně oblasti poznání,
Nasrudin tedy řekl:
stále získáváte
„To je správné,
další známky
Vaše Veličenstvo.
na svou tabuli.
Každý si vybere, co nemá.“
Existuje i jiná tabule,
Nasrudin byl velice chudý,
již dotvořená
to všichni vědí.
a uchována uvnitř vás.
Měl jen jednoho osla.
Pramen přetékající
A ten osel někdy
svůj okraj.
dokonce nepracoval,
Svěžest uvnitř pokladny.
protože neměl co jíst.
Tato druhá inteligence
Osel někdy stávkoval.
nezežloutne ani neshnije.
Nemohl si tedy dovolit
Je to fluidum
ani velblouda ani koně.
a neproudí z venku
Všichni se mu smáli,
do nitra potrubím,
protože jezdil na oslovi.
které vede učení.
Samozřejmě tedy, když
Tato druhá znalost
byl chudý, potřeboval peníze.
tryská z vašeho nitra,
Když si tedy měl zvolit
vychází ven.
mezi ctností,
Jaká je to inteligence?
které měl již spoustu,
Tu první všichni známe.
zvolil si peníze, ne?
Té se učíme ve školách,
A král měl již hodně peněz,
od učitelů a z knih.
samozřejmě,
Ta druhá, co je to?
že si vybral ctnost.
Majsterka,
Mohl si dovolit to říci.
je to skutočná múdrosť
Tolik se mi ten vtip líbí,
z vnútorného poznania?
že ho vyprávím,
každému, koho znám.
Skutočná múdrosť.
Teď přejděme k vaší večeři.
Je to naše skutočné, pravé Ja.
„Dva druhy inteligence,“
Máme pre to mnoho mien,
to, co potřebujete.
samozrejme.

Máte ešte nejaký
iný inovatívnejší názov?
Tvorivosť... Intuícia...
Intuícia? Tvorivosť?
To je ale vedľajší produkt
múdrosti.
Keď raz máme túto
prirodzenú inteligenciu,
ktorá je múdrosťou,
potom máme aj intuíciu
a aj tvorivosť.
Toto je druh
intelektuálnej debaty
a samozrejme že to
nie je veľmi neobvyklé.
Mali by sme vedieť
už z názvu,
že prvá inteligencia
je poznanie
získané z kníh,
zo spoločenskej tradície,
zo školy atď.
A druhá je vaša múdrosť.
Áno,
vaša pôvodná múdrosť,
vaše skutočné poznanie.
Narodili ste sa s ňou.
Ste ňou obdarení.
Vy ste ňou.
To je skutočná múdrosť
od Boha, tá múdrosť,
pre ktorú musíme meditovať,
aby sme ju získali,
tá múdrosť, pre ktorú
musíme byť zasvätení,
aby sa znovu prebudila,
aby sme vo vnútri hlbšie
prenikli do nášho skutočného
poznania. A z tohto
skutočného poznania,
aj keď niekedy dokonca
nechodíme do školy,
aj tak vieme
oveľa viac vecí
než ľudia, ktorí majú
veľmi vysoký diplom.
Pretože poznanie,
ktoré získame
z tohto sveta, nie je úplné,
nie je dokonalé.

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 / 5

Titul: TV_754_Vnitřní krása a vrozená inteligence
aby som tam sedela,
Je v poriadku spočítať,
počítala všetky tie
že dve a dve sú štyri,
vodné predpovede
je to tak.
alebo vedela o všetkom tom
Čo sa ale týka každej inej
plyne z poľnohospodárstva
veci vo vesmíre, musíme sa
alebo z oceánu.
spoliehať na našu múdrosť,
Nemám ani čas sedieť tam
aby sme vedeli.
a počítať pomocou
Napríklad, ako keď som vám
matematiky, aby som
povedala o tom období
došla k tomu záveru.
štyroch alebo piatich rokov,
Jednoducho to viem
ak nebudeme nič robiť,
z vnútorného nahliadnutia.
potom budeme mať
A neskôr sa ukáže,
problémy,
že som mala pravdu.
pretože z oceánu
A pretože máme
sa uvoľní plyn
vedeckú podporu,
a my budeme otrávení.
môžeme ísť von
Bude vo vzduchu.
a pomôcť rozšíriť
Preto hovorím len o tom.
tento druh informácií
Pretože ak len stúpne hladina
alebo ísť pomáhať ľuďom.
vody, môžete použiť čln,
Takže musím za to
jachtu, ak ste bohatí
poďakovať vedcom,
alebo postaviť loď ako Noe,
pretože bez ich podpory
odísť vyššie do hôr
neviem, či by som vám
atď.,
vôbec mohla povedať,
nasadnúť do helikoptéry
aby ste išli rozdávať letáky
a čakať alebo
o klimatických zmenách
použiť helikoptéru,
a tom všetkom.
ktorá dokáže stáť na vode.
Vždy, keď niečo
Existujú lietadlá
predpovedali,
a helikoptéry,
tak sa to neudialo.
ktoré dokážu pristáť na vode.
Ale poviem vám,
Niektorí ľudia si ich
prečo sa to ešte nestalo.
môžu dovoliť a môžu byť
Na svete je viac
schopní nejako uniknúť
osvietených ľudí,
riziku stúpajúcej vody.
viac vegetariánov,
Ale nie vtedy,
viac súcitu,
keď budeme mať jedovatý
vzájomnej pomoci,
plyn vo vzduchu.
láskyplnej dobroty,
A to bolo predtým,
toto je mocné.
než som vedela
Neustále to potláča preč
o objavoch vedcov
negatívnu silu,
hovoriacich o roku 2012.
preč z hranice,
Teraz máme vedecké
dôkazy a podporu,
preč od bezprávia, škody.
takže tak to je.
A tak, čím viac robíme
To poznanie teda
náš program práve teraz,
nepochádza z toho,
napríklad to, že na
čo som sa naučila v škole.
Supreme Master Television
Žiadne školy to neučili.
vysielame
A ja sama nie som vedcom,
všetky konštruktívne správy,

a čím viac
rozdávate letáky,
čím viac ľudí
sa stáva vegetariánmi,
samozrejme tým stabilnejšie
je počasie na planéte
a tým bezpečnejšie bude.
Tak to je.
Dobrý deň, Majsterka.
Počas týchto štyroch
mesiacov cezo mňa prešlo
mnoho informácií.
Sú to informácie
o prúde Zvukovej vibrácie.
Z rôznych situácií,
napríklad ak jeme mäso
alebo sme boli nepoctiví
k iným ľuďom,
vytvárame nízku vibráciu
voči iným.
Zapísala som si to
a stalo sa z toho niečo
ako príbeh.
Je to vaša skúsenosť,
nechajte si to pre seba.
Môžete nám povedať
jeden z príbehov,
pretože sú zvedaví.
To je všetko.
Dobre, píšem to takto:
„Na počiatku bolo absolútno.
A v absolútne nebolo nič.
Z absolútna potom
vzišla špirála.
A z tej špirály vyšlo Svetlo
a Zvukový Prúd.
A to bola prvá vibrácia.
A všetko vo vesmíre
je založené na vibrácii
pretože my sme stvorení
z vibrácie.“
Ale to som vám povedala
už v čase zasvätenia.
Čo je na tom nového?
Ach, ty si si to ale
uvedomila sama?
Áno. (Dobre, skvelé.)
Áno, je z toho
taký krátky príbeh.
Obrázkový?
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Vždy,
Obrázkový
keď niečo zapisujem,
aj písaný.
dostanem dôkaz
V angličtine?
od iného autora
Časť v angličtine,
alebo z vašej prednášky.
časť v nemčine,
Tieto veci, vo forme
pretože moja nemčina
knihy, príbehu,
je lepšia než angličtina.
biblickej skúsenosti,
Ach, takže vesmírna
alebo biblického textu
sila vie pre vás
prišli aj od
písať po nemecky.
iných praktikujúcich
Aké úžasné.
v dávnych dobách.
Aké inteligentné...
A normálne to nebolo
A vždy,
určené pre verejnosť.
keď tá informácia prichádza,
Pravdepodobne to
sama som prekvapená
niekto zapísal tak,
ohľadne toho.
ako ste to zapísali vy.
A mám s tým zábavu.
A keď zomriete,
Je to len jedna z vecí,
niekto to možno zozbiera
ktoré by ste mali vedieť
a urobí z toho príbeh, bibliu
a ktoré budete vedieť.
alebo niečo také.
Viete,
Preto poznáme
ako ďalej praktikujete,
všetky tie informácie
tak k vám budú prichádzať
z dávnych čias.
rôzne informácie.
Napríklad do ktorej úrovne
Užívajte si to.
Neba išiel Budhov žiak.
Ďakujem.
A do ktorého neba
Ak napíšete knihu,
išiel Ježiš a čo vedel.
možno to už viac
A Ježišov žiak
nebudete mať.
išiel do druhého Neba,
Áno, viem.
počul trúbku
Dokonca ani ja
alebo videl Svetlo.
nehovorím vždy
Dala som vám, napríklad,
každému všetko.
denník a zapisujete si
Poviem iba trochu,
do neho svoje skúsenosti
čo je nevyhnutné,
pre seba,
napríklad
aby ste vedeli,
o komunikácii so zvieratami.
ako ste pokročili
Dokonca som premýšľala:
a potom ak zomriete
„Mala by som?“
a niekto to nájde:
Ale pre záchranu zvierat
„Ach, ach, ona bola svätica.
som to urobila.
Môj Bože!
Len malú časť z toho,
Prečo som to nevedel?“
dosť pre svet, aby to strávil.
A potom sa stanete svätou.
Pre mňa
je to veľmi zaujímavé.
A možno váš príbeh,
Samozrejme
jeho príbeh, jej príbeh
je to zaujímavé. (Áno.)
a všetko to sa stane
Pretože
veľkou bibliou v budúcnosti.
to nie je v tomto svete,
Takým spôsobom sa Budha
čo spoznávate.
stal známejším až dodnes.

Takým spôsobom sa Ježiš,
Prorok Mohamed,
Guru Nának alebo
Džinistický náboženský
vodca stal
známejším svetu.
Kvôli písmu,
skúsenosti, ktorá bola
zapísaná žiakmi,
a ktorá dokázala
ich veľkosť.
Ináč bez skúsenosti žiakov
by nikto nevedel,
kto je Budha
a aký veľký by mohol byť.
Nikto by nevedel,
čo urobil
alebo ako sa jeho žiak
stal osvieteným
do akej miery.
Preto je to tak.
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