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neopustí je a trpí pro ně.
Před rokem zemřela
Mistr ale trpí trochu
moje matka
místo toho člověka.
a když umírala
Kdyby nechal toho člověka
byla velice vystrašená.
trpět, trpěl by hodně.
Nemohla dýchat
Mistr to zvládne rychle.
a umírala velice špatně.
Nemějte obavy.
Byla nemocná.
Žádný problém. Je to jisté.
Byla nemocná?
Někdy se kvůli nemoci
Ano, byla nemocná.
lidé také tak cítí,
Někdy kvůli špatné
mají strach a iluze
karmě (odplatě),
nebo teplotu
když někteří lidé umírají,
nebo takové věci.
všechny špatné dojmy
Teď většinu času
z minulého života
zůstaňte klidná
zaplavují jejich paměť.
a modlete se k Mistrovi
zaplavují jejich paměť
a situace vaší matky
a oni se pak cítí provinile.
se hned zlepší,
A všechny tyto iluze
před vašima očima.
pocházejí z viny,
Každá situace je jiná,
z ničeho jiného.
ale většinou,
Mistr ale nikdy neopustí
většina členů vaší rodiny
nikoho z příbuzných nebo
zemře v klidu.
milovaných zasvěceného,
Ano, zemře v klidu.
ani vaše přátele nebo psa.
Obzvlášť, když
Když milujete svého psa
jsou členové zasvěcení
nebo vaše přátele,
nebo jeden člen je zasvěcený
Mistr se o ně musí postarat.
a další členové nepřekážejí.
Je to povinnost, dříve nebo
Ano.
později. Někdy se to dokonce
To se stalo mému tátovi.
objeví v takovém okamžiku,
Zemřel v roce 1991 a já
ale později to bude dobré.
jsem byla zasvěcená 1989.
Nedělejte si starosti.
V neděli odpoledne
Je to skutečně v pořádku.
jel do nemocnice,
Slibuji. Je to uzavřeno.
zaspal tam
Je to ukončeno. Trvale.
A v pondělí ráno
Jeden člověk, žádný problém.
se již neprobudil.
Žádná velká věc.
Ano, tak to je.
Co to znamená,
(To je nejlepší…)
když řeknete, že to skončilo?
Je to v pořádku, nedělejte
Ona se musí znovu narodit?
si o svoji matku starosti.
Je to pryč.
Vaše zásluhy a
Ona je volná,
vaše oddanost stačí na to,
je svobodná.
aby unesly celou rodinu,
Netrpí.
Nemusí se znovu narodit?
natož vaši maminku.
Ne, ona netrpí.
Žádný problém.
I kdyby musel jít Mistr
Není nic, co by síla Mistra
kvůli jednomu člověku
nemohla udělat.
do pekla,
Je-li to ve vaší mysli,
Mistr to udělá,
Mistr už to ví.

Pak vás Mistr
nemůže nechat trpět,
proto dá vaší mysli klid.
Mistr musí jít často
do pekla,
aby odvedl příbuzné.
Někdy ta osoba
dluží negativní síle
příliš hodně,
pak musí síla Mistra
vyjednávat.
Spolupracují
s negativní silou,
nebojují proti negativní síle.
Oni s negativní
silou spolupracují,
Mistrovi to někdy
trvá několik dní,
někdy několik týdnů.
Někdy musí být člověk
na nějakou chvíli potrestán
a pak později přijde Mistr
a vezme je nahoru.
Ne, že by vždy
byli okamžitě vysvobozeni,
protože negativní síla
má sílu.
Cokoli jim dlužíte,
musíte jim to
před odchodem splatit.
Je to jako byste
procházeli celnicí.
Někdy máte hodně zavazadel,
tak za ně musíte zaplatit.
Ano.
Máte přes váhu.
Nemůžete tomu utéct.
Nicméně,
bude to trvat déle.
Nebo si vezmete s sebou
psa nebo kočku
a jdete do karantény.
Pak to trvá dlouho,
možná se nedostanete ven.
A ten pes má možná blechy
nebo něco takového,
pak máte potíže.
Také tam musíte být.
Někdy je to tak, i když
jste prezident.

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_985_Presiahnuť ťažkosti života_III
Bylo by to tam pak jako tady.
I kdybyste byli německý
Kvůli všem ostatním tedy
nebo americký prezident
musíme dodržovat zákon.
je to jedno.
Někdy to ale trvá déle.
Vezme-li si psa nebo kočku
Nebo trpí mezi
vezme vaše žena nebo
životem a smrtí,
manžel,
nechtějí odejít,
stejně musí projít
protože jejich rodina
karanténou a stejně s tím
tolik pláče a to se
musí něco dělat.
dotýká jejich srdcí
A musí to zkontrolovat,
a oni si myslí,
i když to nezkontroluje
že nesmějí odejít.
karanténa, někdo jiný to
Jejich světská závislost
musí zkontrolovat.
je velice, velice silná.
Dokonce speciální kontrola
Oni milují svou dceru, psy,
to musí zkontrolovat,
kočky, zvířecí miláčky, vše.
tak nějak,
Cokoli je může svázat.
také kvůli vaší rodině.
Když je tedy chce Mistr
Přinášíte do rodiny
odvést,
do země cizí věc,
skutečně se velice zdráhají
oni ji musí zkontrolovat
odejít a to
a ani prezident s tím
jim způsobuje utrpení.
nic nenadělá.
Většina lidí
Takové věci.
v době umírání trpí,
Trvá to nějakou dobu.
protože je nenechají být.
Samozřejmě, celní prohlídka
Trpí.
nebude dělat první dámě
Duch chce odejít,
velké potíže,
ale oni ho tahají zpět
například takto,
a pak to v nich vytváří
ale stejně to trvá nějaký čas.
a pak to v nich vytváří
A pokud má pes první dámy
bolest a pocit strachu.
blechy,
Většina lidí zemře takto.
řekněme, že má blechy
Oni musí odejít,
a prezident nemůže
ale nechtějí odejít.
zajistit ty blechy,
Bojují a hodně trpí,
pak musí jít na nějakou
působí lidem bolest.
kontrolu
Jednoho dne ji uvidíte
nebo injekci nebo mytí
ve své meditaci
šamponem a pak jít
a ona vám to řekne
do paláce.
nebo ve svém snu,
To je vše, chce to nějaký čas.
budete-li si ho pamatovat.
Když tedy není
Možná už přišla,
matka Buddhy čistá,
ale vy si to nepamatujete.
musí projít
Někdy zapomeneme své sny.
očistným procesem
Četla jsem článek
stejně jako všichni ostatní.
od jiného Mistra,
Kdybyste vzala nečistého
člověka do Nebe,
který také medituje
znečistila byste Nebe,
na Světlo a Zvuk.
proč byste pak měla
Psal, že jen když člověk
jít do Nebe?
překročí třetí úroveň,

nemusí se na Zem vracet.
Pokud jsme ale ještě
nedosáhli třetí úrovně…
Pak se budeme muset
vrátit, že?
…pak se bude muset vrátit.
Ano, správně.
Pokud toho tedy
v tomto životě nedosáhneme,
pak se budeme muset
vrátit zpět, ano.
To je ale pravda jen pro něho,
ne pro nás.
Ano.
Většina Mistrů vám to řekne,
protože je pravda,
že jen ten, kdo dosáhl
3. úrovně, ten je volný
od karmy (odplaty),
jen pak se ten člověk
jistě nevrátí zpět.
To je pravda, teoreticky.
Ale některý Mistr se liší
Ale některý Mistr se liší
od ostatních Mistrů.
Kolik požehnání
chce Mistr poskytnout,
to záleží na něm.
Protože student
se nebude muset vracet,
bude moct jít také
do druhého Nebe,
dále studovat s Mistrem,
který teď žije a později
půjde pomalu nahoru.
Proč se musíme vracet?
Nemusíme.
Vracet se je velice bolestivé.
Narození a smrt, och, kruté,
je lepší se nevracet.
A je to tady tak obtížné.
S meditací je to těžké,
s vegetariánstvím je to těžké,
se členy rodiny je to těžké.
Vše je pro nás tak obtížné.
Vrátit se zpět není nutné.
Je lepší se nevracet.
Většina Mistrů, až do teď,
nechávala studenty se vracet,
většinou 7 životů.
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Možná Bůh.
To je ten nejhorší případ,
Chce, abyste sem přišla
vracet se v 7 životech.
pomoci své matce.
Já si ale myslím, že je lepší
Kdybyste sem nepřišla,
nevracet se vůbec.
vaše matka by nezískala
Jeden život je 100 roků,
toto vysvobození.
7 životů je
To jsem taky viděla,
skoro 1000 let, a to
že musím přijít kvůli ní.
když máte štěstí
Ano, ano a kvůli několika
a pokaždé se hned vrátíte,
dalším milovaným osobám.
znovu a znovu se vrátíte,
Přicházíme sem, protože
pak můžete čekat taky
máme misi.
700 let.
Každý z nás má něco.
Je to příliš dlouho, kruté.
To je v pořádku.
My tady dokonce nechceme
Mnoho lidí v tomto světě,
zůstat ani jeden den navíc,
kdybychom nepřišli,
natož dalších 1000 let.
nemohli by být
To je velice kruté.
spojeni s Bohem.
Nevěřím tomu.
My musíme být tím mostem,
Raději bych šla do pekla
ano, spojením.
a všechny vás vzala nahoru.
Ona řekla, že obdržela
Tak špatné to je.
nějaké informační bulletiny
Já to nechci.
od jiného Mistra
Jednou jsem byla na regresi
a v tom dopise
a viděla jsem, co bylo
je řečeno, že pokud někdo
před tímto životem.
nedosáhne třetí úrovně,
Viděla jsem sebe
pak nemůže získat
před tímto životem
vysvobození a musí se znovu
a nechtěla jsem se
narodit, je to pravda?
sem vracet.
Řekla jsem, že je to tak,
Je možné, že mě
pokud se
někdo postrčil, abych
týče toho Mistra.
spadla dolů do tohoto života?
Oni se nebudou starat
Absolvovala jsem regresi.
o nás tady, protože
Kdy?
se o nás starám já,
Před několika lety.
já nebudu potřebovat,
A viděla jsem sebe
aby tady studenti opět
před tímto životem.
pobývali nebo se sem vraceli.
Jako energetické jádro
Pokud nedosáhne
nebo něco takového.
třetí úrovně,
Nějak jsem viděla zplození
může zůstat na druhé.
a musela jsem sem jít,
Mistr je všude.
ale nechtěla jsem sem jít.
Mistr je také na
Já, jako duch nebo co
druhé úrovni,
v té době,
proč sem zase
jsem nechtěla jít do tohoto
života. Je to možné?
vodit studenty?
Vzdorovala jsem tomu,
Není to k ničemu.
ale také jsem věděla, že…
Tady je to bolestivé.
Kdo nás v té době nutí?
Jak tady můžete meditovat?
Kdo nás tlačí?
Velice obtížně.

A letenka je drahá.
Když bydlí Mistr na
Formóze (Taiwanu),
musíte si ušetřit
mnoho věcí.
A musíte si vzít stan
a spacák, jsou to potíže.
Já tedy říkám, proč se vracet?
Mistr je všudypřítomný,
může udělat cokoliv.
Nechám vás v druhé nebo
také první úrovni
a pak vás budu dále učit.
Když to tady jednou opustíte,
nevrátíte se zpět,
ledaže byste chtěli.
Ledaže byste to chtěli.
Je to váš poslední život,
víc se sem nemusíte vracet.
Ať je to první zastávka,
zastávka v polovině nebo
žádná, žádný problém.
Mistr je všudypřítomný.
Pokud
toužíte po vysvobození,
i kdybyste neměli
žádné dobré vize,
nic byste v meditaci
neslyšeli, neviděli,
Mistryně vás vezme nahoru.
Protože Mistryně ví,
že je to velice obtížné
být v tomto životě svatým.
Je velice obtížné meditovat,
jsou tady různé vlivy,
různá znečištění.
Jídlo vás dokonce rozrušuje
tak, že když meditujete,
necítíte se dobře,
někdy kvůli jídlu.
Dokonce jídlo je vám jedem,
dokonce pití, všechno.
Jak by tedy Mistryni
nemělo být líto
upřímných žáků.
Musí to dělat.
Řekla jsem jí tedy,
že teoreticky je člověk,
který dosáhne třetí úroveň
čistý
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nic nedělat v astrálním světě.
od špatné karmy (odplaty),
Spí tam jako
a pak se jistě nemusí
odložený, bezduchý.
znovu vracet.
A není to k ničemu.
Kde je ale Mistr?
Proto si to myslím,
Na co by tady byl Mistr,
že kromě žáka, který
kdybyste museli takto
ještě má touhu po tomto
sami pracovat
světě a stále chce
a kdybyste nemohli,
naplnit nějaké touhy,
museli byste se znovu vrátit?
pak ho Mistr nechá,
K čemu by byl
aby se vrátil, jinak,
Mistr dobrý?
nebude chtít odejít.
K čemu by byl?
Zdráhá se, to je vše.
K čemu by bylo mít matku,
Jinak,
když by se
ho Mistr vezme nahoru.
dítě sotva narodilo
a muselo jít pracovat a
samo si vydělat na mléko
a umývat si zadek
a vyměňovat pleny?
Na co by byla matka?
Ledaže by bylo sirotkem.
Myslím,
že je to jen teoreticky řečeno.
A většina Mistrů
do současné doby
nechá žáky, aby se
sedmkrát vrátili,
sedm životů,
v nejhorším případě
nebo čtyřikrát nebo třikrát
nebo dvakrát, podle toho.
Já ale říkám, kdybych ho
nechala přijít zpět sedmkrát,
to by znamenalo minimálně
sedm set let.
Ale to v tom případě,
máte-li štěstí a narodíte se
životy po sobě,
abyste to dokončili.
Jinak to může s intervaly
trvat mnoho tisíc let,
s odpočinkem
nebo když děláte nějaké
nesmysly v astrálním světě,
spíte tam jako
dřevěná socha
a čekáte, až se probudíte.
To je marnění duchem,
víte, co myslím?
Proč ho tam nechávat spát a
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