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Proč nám nemůže být  

pomoženo s fixní karmou 

(odplatou)? 

Protože byste zemřeli, 

kdyby byla odstraněna.  

Bez karmy (odplaty) 

byste tady nemohli zůstat. 

Kdybyste tady nemohli  

zůstat, nemohli byste dál 

duchovně praktikovat. 

Čím déle zůstanete, 

tím víc můžete praktikovat. 

Je snazší praktikovat   

s tímto tělem. 

Toto tělo má neuvěřitelnou  

magickou sílu, 

která není stejná jako   

malá magická síla, 

jako je vyzývání větru 

a deště. Ne! 

To můžete dělat také. 

Bez tohoto těla nemůžete. 

Bez tohoto těla nemůžeme 

být všudypřítomní. 

V této „kanceláři“   

je hodně magické síly.  

Pokud vám tedy  

Mistr jakkoli pomohl, 

bylo to proto,  

že jste duchovně a fyzicky 

připraveni. 

Jen nemáte dostatek času, 

abyste duchovně  

praktikovali, 

proto ji nemůžete vytáhnout 

a užívat. 

Jako by vám váš otec 

zanechal jmění, 

ale vy jste o tom nevěděli. 

Do nedávna vám o tom 

neřekl. 

I kdyby vám to řekl, 

úplně byste  

za jeden den  

nepochopili jeho velké  

bohatství, protože 

je hodně bohatý, příliš velký. 

Je to miliardář, 

multimilionář. 

Nemůžete to tedy během  

jednoho dne pochopit. 

Nemůžete vědět,  

kolik věcí máte 

a kde jsou. 

Například, četla jsem  

v novinách,  

že královna 

Spojeného království 

má takové bohatství.  

Bylo to před několika lety, 

kdy jsem to četla, 

zřejmě je to teď stejné, 

že pro ni bylo 

nemožné vědět, 

kolik toho má 

a kde to má. 

Je pro ni nemožné 

poznat celé její bohatství, 

protože toho má hodně, 

toho, co jí  

zanechali předchozí  

králové a královny. 

Ona má dlouhý seznam 

předků, proto má  

tolik pokladů, 

že to nemohla  

dosud spočítat. 

Nemohla se se vším  

seznámit. 

Ona se neměla stát 

královnou, 

ale král v té době abdikoval, 

kvůli své přítelkyni. 

V té době mu zákony  

zakazovaly oženit se 

s rozvedenou ženou. 

Nebylo možné, 

aby si král vzal 

rozvedenou ženu,  

proto abdikoval,  
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protože tu ženu  

velice miloval  

a byl raději s ní, 

než by byl králem. 

Díky tomu nastoupila 

královna  

Spojeného království. Ano? 

Od uvedení  

do úřadu ale neměla  

dost času,  

aby se seznámila s tím,  

jaké bohatství má, 

protože je toho  

příliš moc, aby to poznala. 

Podobně, my máme  

ve svém těle velké bohatství, 

ale nemáme čas  

to prozkoumat. 

Myslíte si,  

že hodně praktikujete? 

Ne. 

Myslíte si, že už jste 

velcí, když praktikujete  

dvě a půl hodiny, 

ale kolik času z těch  

dvou hodin prospíte? 

Jste tak unaveni, 

když meditujete,  

že se někdy vaše hlavy 

navzájem opírají o sebe 

a spíte tak dobře,  

protože je vaše tělo 

moc unavené. Že? 

Když jste mladí,  

musíte jít studovat  

do školy, že? 

To je velice únavné. 

Když jste starší, 

musíte jít pracovat, 

abyste zaplatili  

studentskou půjčku vládě. 

Po dokončení školy 

musíte splatit  

studentskou půjčku, že? 

Když ji zaplatíte  

nebo před tím, než ji splatíte 

si chcete koupit dům, 

protože máte ženu 

nebo manžela nebo děti. 

Proto nikdy nemůžete splatit 

všechny svoje dluhy. 

Nemůžete přestat pracovat,  

protože musíte  

splácet své dluhy. 

Musíte vypadat stejně  

jako váš soused,  

abyste se cítili důstojně, 

proto dál otročíte.  

Proto, když meditujete, 

jste velice, velice unavení.  

To je záměr Máji (iluze). 

On pro nás navrhl  

ten systém, aby nikdo  

nemohl uniknout. 

Zařídil, aby pro vás bylo  

těžké, duchovně praktikovat. 

Také lidi otráví, 

láká je na alkohol, 

cigarety 

a drogy, atd.,  

aby byli napůl živí  

a napůl mrtví. 

Když ke mně přijdete, 

musím vás „opravit“ 

a naučit vás  

také praktikovat. 

Někdy je příliš pozdě, 

abych vás „opravila“, 

když přijdete. 

Někdy přijdete,  

když už jste staří. 

Kromě vaší fixní karmy 

(odplaty), 

jste si přivodili  

hodně karmy (odplaty)  

za zabíjení a vaše tělo 

bylo zničeno masem, 

alkoholem atd. 

Nashromáždili jste  

více špatné karmy (odplaty). 

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 2 / 5 



Titul: TV_1275_Naše myslenie môže zmeniť vesmír_II 

Takže k vaší fixní   

špatné karmě (odplatě) 

jste ještě přidali novou 

špatnou karmu (odplatu). 

Proto vám říkám,  

abyste byli poctiví, aby vás  

ostatní neovládali. 

Někdy,  

když se s námi někdo o něco 

upřímně podělí, 

je to v pořádku, 

my se s nimi také o něco  

podělíme. 

Je to v pořádku. 

Proto nemusíte být tak 

umínění. 

Já ale nechci ani to. 

Je to v pořádku pro vás, 

já ale nechci nic takového. 

Utrácím jen to,  

co mám, rozumíte? 

Pomůžu, komu mohu, 

a když nemám peníze, 

nepomohu. 

Když nebudu mít peníze,  

nebudu to dělat. 

Je to proto, protože když  

si vezmete od lidí peníze, 

už nemůžete říct,  

co byste chtěli. 

Musíte být jedním z nich. 

I když s nimi nesouhlasíte, 

nepomůžete si, protože 

jim dlužíte laskavost. 

Dlužíte-li jim laskavost 

nebo peníze, bude pro vás  

těžké dělat svoji práci.  

Nikdy jsem nevzala desetník. 

Platila jsem si své letenky 

a jízdy taxíkem. 

Když jsem pozvala hosty, 

platila jsem i za hosty, 

rozumíte? 

(Rozumíme.) 

Takže, zachraňování lidí  

není tak snadné. 

Tento svět je skutečně  

vzhůru nohama. 

Šákjamuni Buddha  

byl mnich. 

Chodil bos, 

nosil sutanu 

a nosil s sebou jen  

misku na žebrání, 

ale lidé se ho stejně pokusili 

několikrát zabít. 

Jednou ho bodli do chodidla. 

Možná jeden nebo dva palce. 

Někteří lidé také říkali, 

že snědl prasečí nohu. 

Jak ubohé! 

Také říkali,  

že Ježíš Kristus jedl… 

Rybu. (Rybu.) 

V některých náboženských  

knihách se říká,  

že bychom neměli jíst nic,  

co obsahuje krev. 

To znamená,  

že bychom neměli jíst maso. 

Neměli bychom jíst 

maso s krví. 

Ne, že podříznou tělo, 

nechají vytéct krev 

a budou si myslet, 

že mohou jíst maso. 

Jak můžeme v takovém  

světě přežít? 

Jednat v takovém světě  

je velmi obtížné. 

Samozřejmě, snažím se vám  

co nejvíce pomoci. 

Když vám nepomohu já, 

kdo vám pomůže? 

Takže samozřejmě, snažím 

se vám co nejvíc pomoci. 

Ale někdy způsob, 

jakým vám pomáhám, 

není takový,  

jaký si představujete. 
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Někdy se zdá,  

že jsem vám nepomohla, 

ale pomohla. 

Jen někdy tu pomoc  

nemůžete vidět. 

To zaprvé. 

Ano, 

někteří lidé to vidí, 

ale ne všichni. 

Někdy ale musíme  

trochu trpět, 

aby mohla být naše duchovní  

úroveň pozvednuta. 

Duchovní povznesení  

je důležitější 

než fyzické pohodlí. 

Samozřejmě, čím zdravější  

jsme, tím lépe, 

ale všichni se nenarodí  

zdraví. 

Všichni nemají  

tak dobrou fixní karmu 

(odplatu), že netrpí  

žádnou nemocí. 

Je to proto, že jsme 

se příliš zadlužili,  

život za životem, 

dluh krve. 

Proto nemůže být fixní 

karma (odplata) v tomto 

životě moc změněna. 

Kdyby byla hodně změněna, 

zemřeli byste. 

Po smrti byste šli  

do astrální úrovně, 

tam odtud byste  

se dostali výš kdy? 

Toto tělo je výjimečné. 

Čím déle si ho udržíme,  

tím lépe. 

Čím déle budeme moci  

v tomto těle praktikovat, 

tím lépe. 

Můžete rozvinout  

všechen svůj potenciál.  

Je dokonce lepší žít  

tak dlouho jako Peng Zu. 

V té době  

můžete mít různé  

magické schopnosti. 

Nemusíte si kupovat  

letenku, abyste sem přijeli, 

můžete se sami teleportovat. 

Víte co je „teleport“? 

Je to jako jezdit  

na obláčku, tak jak   

cestoval král opic 

v té legendě. 

Můžete se sem dostat  

ve vteřině, 

jedinou myšlenkou. 

Ušetřili byste hodně peněz. 

Bohužel, 

je už teď příliš pozdě. 

Byli jste příliš dlouho 

„otravováni“ 

a vaše těla se velmi oslabila. 

Měli byste tedy jen  

pilně praktikovat a být v 

jednom životě vysvobozeni. 

Neměli byste se snažit  

v tomto bodě získat  

magickou sílu. 

Kdybyste to chtěli, 

zdrželi byste se. 

V tomto bodě je důležitější 

získat vysvobození. 

Čím vyšší je vaše duchovní  

dosažení, tím lépe. 

Kdybyste plýtvali časem  

na učení malých triků, 

nemuseli byste  

mít dost času 

na duchovní praktikování. 

Protože nemůžete žít  

tak dlouho jako Peng Zu.  

Slyšíme, že někteří lidé  

žijí do 80 let. 

Osmdesát let není nic. 

Také jsme slyšeli,  
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že někdo žil dlouho –  

91 let… 

žil až do zralého věku. 

„Dožili se  

zralého věku 90 let.“ 

Tak to ve zprávách říkají, 

„zralý věk“. 

To znamená, že člověk  

se může dožít zralého věku 

90 let. 

My ale zestárneme   

mrknutím oka,  

já i vy. 

Je to tak rychlé! 

Když jsem poprvé  

jela na Formózu (Taiwan), 

byla jsem velmi mladá. 

Byla jsem mladá,  

když jsem tam poprvé jela.  

Teď chceme jen  

vysvobození, je to tak? 

Musíme hledat Boha 

a naše vlastní Já, 

nejvyšší schopnosti 

a postavení, ano? 

I když nebudeme používat 

magickou sílu, už jsme  

zaznamenali mnoho  

druhů magické síly, 

že? 

Získáváme magickou sílu 

z duchovní praxe 

každý den. 

Není to tak, že bychom  

ukazovali naši magickou sílu, 

jen ji sami máme. 

Už je tam,  

ať je od Mistra 

nebo od vás samých. 

Také máme hodně  

zázraků, že? 

Všechny bychom je  

nevyjmenovali. 

V této skupině  

duchovních praktikujících 

musí být  

několik lidí, kteří jsou jako   

Maudgalyayana, 

kteří jsou nejlepší 

v magické síle 

nebo alespoň třetí nejlepší. 

Takže nemůžete říct,  

že nemáte magickou sílu. 

Nemůžete říct: 

„Jen Mistr má  

magickou sílu“. 

Všichni ji máte. 

Někdy přijde  

na záchranu Mistr. 

Někdy vyjde na povrch  

vaše vlastní magická síla. 

To záleží na tom. 

Pokud nejste schopni, 

ten „starší“ přijde znovu. 

Jste-li schopni, 

pak se stanete nezávislými,  

ano? 

Nemůžeme dětem pomáhat 

s úkoly každý den, že? 

Když jdou na vysokou školu, 

nemůžeme za nimi běhat 

a dělat jim úkoly. 

Tak to je. 

Když duchovně  

praktikujeme, budeme mít 

sami magickou sílu, 

protože jsme hodně velcí. 
 


