
Titul: TV_1188_Vyšší povinnosti osvícených Mistrů_IV 
něco jiného. a zapomněla jsem, který den, Teď budeme pokračovat, 
Většinou je to něco jiného. jaký vtip, protože  „Mnozí z vás, 
„Láska na první pohled“ oni mají sbírku přestože hledáte 
vždy nevydrží. a vyberou vždy jeden. plnější život, 
První bude poslední. Musím jít a poslouchat nebudete mít žádný život, 
Nevydrží dlouho. a znovu se smát. nebude-li to pro úsilí 
Někdy cítíte  Vtipy jsou pro vás dobré, společenství přátel.“ 
fyzickou přitažlivost, vtipy, poezie, hudba. Co je společenství přátel? 
ale ne vždy  Myslím, dobré, dobré vtipy. Už jsem vám to říkala. 
na všech úrovních, I když je to smutná píseň, Praktikující, skupina. 
proto to zkontrolujte. ale dobrá, Jste spolu, 
Možná si spolu povídejte je také velice konejšivá.  také si vzájemně pomáháte. 
a zjistěte co je co. Dokonce veselou písničku, Nepomáháte jen světu, 
Většinou  některé jsou všivé, ale pomáháte si vzájemně. 
to vydrží několik týdnů. nemůžete to vydržet, Někdy máte malý problém 
A oheň uhasne zacpete si uši. a nemůžete se členy  
a pak vystane další potíž. Pokračujeme. vaší rodiny ani mluvit, 
V Au Lac (Vietnamu),  Měl tedy na mysli, přijdete na skupinovou  
když si chcete vzít dívku, že komunita přátel meditaci, popovídáte si  
nechají vás bydlet  je velice důležitá. spolu a ta osoba má  
v jejich domě tři roky. Proto jsem vám říkala: pro vás dobrý nápad 
To je velice, velice moudré. „Choďte na skupinové  a vyřeší to váš problém, 
Je to jako randění dnes,  meditace.“  dá vám to jasnější směr. 
abyste si ujasnili, co chcete.  Mezi přáteli se nabijete. Proto se říká, že dvě hlavy 
abyste si ujasnili, co chcete. Myslím, skutečné přátele.  jsou lepší než jedna. 
Před týdnem Přátele, kteří by  Záleží ale na tom, 
jsme měli aulackou bezpodmínečně pomohli, jaká je to hlava, 
(vietnamskou) pokud budou moci samozřejmě. 
operu, pamatujete si? a vy tam jen budete Je-li to velká hlava, 
Chlapec šel a požádal a budete cítit podporu. pak je to lepší bez ní. 
o ruku dívky Budete cítit jednotu V tomto případě je žádná 
a pak se zdálo,  v té skupině, jako jednotu hlava lepší než dvě hlavy. 
že jsou spolu šťastni, stejného ideálu, Pamatujete si na ten vtip, 
ale jak se pak může  stejného vznešeného cíle který jsem vám také četla? 
taková láska rozbít,  a budete se cítit dobře. Otec se snažil 
kvůli podezření? Mezi sebou si rozumíte, vysvětlit dítěti 
Jak může být manžel  milujete se, jeho domácí úkol 
tak hloupý? cítíte mezi sebou spříznění. a pak ztratil trpělivost a řekl: 
Kdyby spolu byli tak šťastni, To je záměr  „Rozumíš tomu ty blbečku? 
jak by mohl pochybovat o skupinové meditace. Představ si svoji matku 
jejím srdci a nezeptat se jí  Ne abyste tam chodili a mne a tebe, 
na důvod, proč, víte? a hledali hezké chlapce  kolik je to, blbečku? 
Může se zeptat a krásné dívky. Kolik, blbečku?“  
a nevěřit tomu. Věc se má tak, že si někdy A dítě řeklo: 
Řeknu vám, myslíte, že jste se zamilovali, „Tři blbečci.“ 
že láska v tomto světě  ale není to tak. Vy ale už ten vtip znáte, ne? 
není vždy hluboká, Jen si dejte načas. Na Supreme Master 
že? Berte to lehce, Television. 
Očekávalo by se, nejdřív to zkontrolujte, Pokaždé, když slyším ten vtip 
že pak budou  je-li to láska nebo  protože jsem vám ho říkala 
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díky požehnání Mistra, díky tomu, že máte  žít šťastně, 
pravděpodobně byste lidskou moudrost. jsou spolu dokonce šťastni, 
ztratili všechen svůj majetek Mnozí z vás, ale stejně,  
a svůj výdělek. kteří byli v mé škole nic to neznamená. 
Kdyby vám Mistr si myslíte, Jen jeden takový malý  
moudře neporadil že jsem vás učil. incident, rozvede se s ní 
nebo kdyby vás Mistr Ve skutečnosti jste byli  a celá její rodina  
nevedl cestou poctivosti, fyzicky přítomni ji obviňuje. 
proto jste ochránili na našich setkáních,  Tolik co se týče lásky.  
svůj majetek zatímco jste se učili Nesmíme si tedy  
a zůstali bohatí, na jiném setkání.“ milostný vztah uspěchat. 
nebo kdyby tam nebyl Vidíte? Mnohé věci, Někdy si párkrát popovídáte 
Mistr a neochraňoval vás, si nevšimneme. a máte pocit,  
připravili by vás o to Například, že to není ono, ještě máte 
zloději nebo někteří z jeho žáků čas couvnout. 
nějaká nešťastná náhoda. byli chudí Ale když s tím  
Jmenoval různé situace, a najednou zbohatli dojdete příliš daleko, 
kdy lidé nerozumějí tomu, nějakým zázrakem podepíšete smlouvu atd., 
že byli požehnáni, nebo se něco událo Bůh vám pomáhej. 
protože si myslí: a kdyby to nebylo Jeden závazek vede  
„Jak to, že Mistr neudělá díky Mistrovi k dalšímu závazku 
žádný zázrak, nebo požehnání od Mistra, a smlouva na dům, 
abych ho viděl?“ pak by měl ten člověk potíže. smlouva na auto 
Ano, nejsou vždy zřejmé Prokletý, neznamená vždy  a bezpečnostní pojistka, 
zázraky, prokletý lidmi, životní pojistka 
které provádí Mistr. ale to, že je možná postihnou a pak, závazek dětí.  
Není to jako, špatné věci. Závazek s dětmi trvá 25 let, 
„Zastavte to auto, Mistryně!“ A někteří jsou stále  minimálně čtvrtinu života, 
Nebo najděte mi místo  bohatí díky máte-li štěstí. 
na parkování atd.  lidské moudrosti, Pokud ne, trvá to celý život, 
A také dokonce řekl: míní Mistr. dokud nezestárnete   
„Mnozí z vás, kteří jste  Měl na mysli to, a nedostanete se do hrobu; 
byli v mé škole že nějaký chudý člověk pak vaše služba skončí, 
a mysleli jste si, že jsem někdy přes noc zbohatne, jinak trvá. 
vás něčemu naučil, ale nemá potíže  Někdy se vdá 
naučili jste se tomu  se svým novým postavením, nebo se ožení, 
někde jinde.“ nezávidí a nemá žádné  ale stále se vrací, 
Co to znamená? problémy se svými sousedy musíte jim hlídat děti. 
Vyšší učení  nebo vládou, A když mají potíže, 
ve vyšším království. protože bohatství přišlo rozvedou se, pak si  
Když nás Mistr učí bezpečně do jeho rukou. musíte tu dívku nebo chlapce  
mimo fyzické tělo, V dávných dobách  vzít zpět 
ve vyšším království. to bylo jiné než dnes. společně dalšími  
V jiném životě? Nemohli jste zbohatnout  hladovými krky. 
Přijdete k Mistrovi, přes noc. Och Bože, nemá to konce! 
abyste s Mistrem studoval, A někteří zůstanou bohatí Pokračujeme. 
ale stále s sebou nosíte  díky lidské moudrosti. „Mnozí z vás, kteří jste chudí  
všechno předešlé učení Myslím, že myslel to, byste byli mizerní, 
od jiného Mistra. že kdybyste byli bohatí,  kdybyste byli bohatí. 
Tak to je. a nebylo by to  Mnozí z vás jste stále bohatí, 
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Většina lidí se dostane 
do přítomnosti Mistra, 
ale nesnaží se  
dobře poslouchat, 
co Mistr říká 
a nesnaží se vstřebat 
co chce Mistr říct. 
Chtějí se držet svého názoru, 
svého starého systému 
vymývání mozků jinde 
a stejně říkají: 
„Učím se s Mistrem.“ 
A používají jméno Mistra, 
jen aby podali svůj vlastní  
názor nebo něco jiného, 
co se naučili někde jinde 
a říkají, že „to řekl Mistr“ 
a matou nově příchozí 
a matou praktikující. 
To se také stává. 
Musíme být tedy opatrní 
co se naučíme, co zažijeme 
a co nabídneme dalším lidem. 
Je tedy velmi zřídkavé, 
že skutečně rozumíte. 
To je to, co myslel, 
ano? 
Měl také na mysli, 
že velice zřídka skutečně  
oddáme svou pozornost   
učení Mistra, 
vstřebáme ho 
a praktikujeme ho. 
Je tedy velmi obtížné 
ovládat mysl. 
Byly nám příliš dlouho  
vymývány mozky 
mnoha systémy, 
mnoha řízenými způsoby 
myšlení, udávány vzorce 
společenského chování 
a to všechno. 
Je pro nás tedy velmi 
obtížné to změnit. 
Ale stále to změnit můžeme, 
chce to čas, ale změníme to. 
Je to zvyk, 
můžeme ho nahradit jiným. 
Další. 
„Všechny tyto věci  

jsou vám tak cizí, 
vašemu navyklému myšlení, 
že ještě nejste  
v postavení to rozeznat. 
Mým úkolem je 
vám prospívat,  
aby byl ten prospěch 
vámi pochopen 
je úkolem ostatních.“ 
Rozumí tomu někdo? 
Myslím, že říká: 
„Mým úkolem je to udělat, 
ale ne vám to ukazovat, 
úkolem někoho jiného 
je vám to ukázat.“  
To by mohlo být vysvětlení. 
Ano, velmi dobře. 
Někdo má jiný nápad? 
Nebo přijímáte tento názor? 
Ano, myslím, 
že je to tak, ano? 
Někdy je to také pravda. 
Někdy se Mistr nestará, 
jestli ho oceňujete nebo ne. 
V tomto dopise 
měl na mysli, 
že vás jen činí šťastnými. 
Dělá vše pro to, 
abyste byli šťastni. 
Jestli rozumíte nebo ne, 
nesnaží se vám to vysvětlit, 
ale možná na to poukážou 
jiní lidé  
a řeknou: „Podívej, 
pokud nejde o Mistra, 
podívej, 
ona to udělala i pro mne 
a tak se to stalo, 
výsledek je fantastický.“ 
Stejné je to třeba  
ve vašem případě, 
nebo někdy v celé rodině, 
nezasvěcení viděli Mistryni, 
jak dělá zázraky 
a vyprávěli to zasvěceným. 
Stává se to. 
A někdy vaši přátelé venku, 
kteří znají jen  
jméno Mistryně, 
neviděli ani  

fotografii a říkají: 
„Viděl jsem  
přijít tu a tu osobu 
a včera ti pomohla 
když přišla.“ 
A když to popisoval, řeknete: 
„Och, to je moje Mistryně. 
Jak Ji znáš?“   
A on řekne: 
„Nevím, jen jsem to viděl. 
Ty jsi to neviděla?“ 
„Ne, neviděla.“  
Víte, co myslím? 
To se stává. 
To se stává, ano. 
Vy všichni to velice 
dobře znáte, že? 
Alespoň, mnozí to víte. 


