
Titul: TV_590_Nad prázdnotou existence_I 

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 / 3 

Nad 
prázdnotou existence 
Bangkok, Thajsko 
 
Bylo to před deseti lety. 
Tehdy jsem Vás neznala. 
Měla jsem období, že jsem 
byla velmi spokojená, 
žila jsem 
jako v oblacích. 
A trvalo to 
jeden a půl měsíce. 
A nemohu to vysvětlit – 
byla jsem zcela uvolněná, 
necítila jsem zlobu. 
Tehdy jsem nedokázala 
být smutná. 
A každému, kdo 
plakal, jsem řekla: 
„Proč? Proč 
lidé nerozumějí, 
že mohou být šťastní?“ 
A nyní je má otázka: 
Kde jsem byla? 
Jak jsem se tam dostala? 
A proč jsem 
nerozuměla pocitům 
normálních 
lidí? 
A jak se tam mohu 
opět dostat? 
Takže vaše otázka je: 
Jak, proč, kdy, kde, 
co, kdo! 
Někdy, když 
jste velice zaneprázdněná 
něčím, jako že se 
velmi koncentrujete 
na jednu věc, 
také se to může stát. 
Je to druh meditace. 
A potom vstoupíte 
do jiné úrovně 
existence. 
Vaše tělo bylo zde, 
ale vaše pocity 
zde nebyly. 
Rozumíte? 
Takže proto 
jste necítila, 

co cítí ostatní lidé. 
Toto se stává 
mnoha 
duchovním praktikujícím. 
Dokonce i mně. 
Takže vlastně lidé říkají, 
že je velice těžké 
koncentrovat se 
a jít do Nebe. 
Pro mne je velmi 
obtížné se soustředit, 
abych zůstala zde. 
Takže musím dělat 
hodně věcí, aby mne 
zaměstnaly, abych 
se udržela zde. 
Je to část hry. 
Takže buďte šťastná, 
že jste to zažila 
alespoň jednou. 
Nazývají to 
„prázdnotou existence“. 
Hodně lidem 
se líbí toto zažívat, 
ale pak musíme jít 
zpět dolů, dokud 
jsme v tomto světě. 
V Indii byl mudrc, 
jmenoval se Rámakrišna. 
Byl stále 
v samádhi, 
dlouhou dobu. 
Dokonce nejedl. 
Nemohl dokonce ani pít. 
Necítil nic. 
Takže jeden z jeho přátel 
ho musel přinutit jíst, 
nebo ho někdy zbít, 
aby se 
probudil… 
znovu do světa, znovu 
do fyzické existence. 
Byla jsem zcela normální. 
To je dobré. To je dobré. 
Ano, ano, ano! 
To je stav duality, 
duální bytí. 
Byla jste 
v jiné úrovni 
a ve světě 

současně. 
Hodně praktikujících 
má tento 
druh bytí. 
Rozumíte? (Ano.) 
Proto lidé říkají: 
„Jíst, spát, pracovat, 
to je zen.“ 
To je v tomto stavu. 
Ale hodně lidí, kteří 
nepraktikují duchovně, 
tomuto nerozumí. 
Tomuto nerozumí. 
Proto o tom 
nemluvíme. 
Nyní rozumíte? 
Ano, rozumím. 
Ale… Divím se, 
když jsem tam byla, 
to spojení, neměla 
jsem lidské pocity, 
funguje-li takto Bůh? 
Ne, 
to není nejvyšší úroveň. 
Neříkám, že to je 
nejvyšší úroveň. 
Nejvyšší úroveň je 
zcela normální. 
Ve skutečnosti jsou 
duchovní praktikující 
nejnormálnější lidské 
bytosti. 
Většina lidí, 
kteří nepraktikují, 
vypadají jako lidé, 
ale nejsou normální. 
Proto Ježíš říkal: 
„Nechť mrtví 
pohřbívají mrtvé.“ 
Takže poté, co 
jste probuzeni, co se 
probudíte při zasvěcení, 
potom začínáte být 
živí, znovuzrození, 
a pak vyrůstáte 
a stáváte se skutečně 
normální lidskou bytostí, 
jakož i svatým 
současně. 
Fungujete v 
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obou světech, 
ale cítíte se normálně. 
Můžete vnímat 
lidské bytí, 
máte lidské pocity, 
ale jste 
současně svatý. 
Máte 
nebeskou existenci 
a lidskou existenci 
současně. 
Ve vašem stavu 
jste ztratila 
lidskou existenci, 
a získala jen 
existenci nebeskou. 
A to také 
není vyvážené, 
zatímco jsme zde. 
Takže musíme být obojí. 
Ale tímto stavem 
musí projít mnoho 
duchovních praktikujících, 
a pak se musí 
opět vrátit 
do normálního stavu, 
zatímco jsou svatými. 
Víte, co myslím? 
Většina lidí 
předtím, než praktikují, 
jsou jenom lidé. 
Mám na mysli 
ne normální lidé, 
ale existují pouze 
ve fyzické dimenzi. 
Nevědí nic 
o duchovním světě, 
takže cítí něco 
ohledně lidí, ale 
necítí nic 
ohledně Nebe. 
A poté, co 
chvíli praktikují, 
cítí pouze Nebe, 
jako to cítíte vy. 
Necítí lidskou 
existenci, i když 
jsou zde. 
A poté, co 
jsou výše než toto, 

mají obojí, 
pocity lidské existence 
a nebeské existence. 
A to je dokonalý 
stav. 
Mohu se Vás zeptat 
na něco dalšího? 
V jednom 
z Vašich videí jsem slyšela, 
jak mluvíte o Bohu, 
že když jsou lidé smutní 
nebo žádají, nebo se 
modlí o něco, Bůh jim 
možná nerozumí, dokud 
se nemodlí usilovně. 
A tak jsem si řekla, možná 
jsem byla v tom stavu, 
bylo to trochu jako Bůh, 
že oni nerozumějí 
lidským pocitům. 
Je to tak. 
Ne! 
Bůh je jiný než toto. 
To není ještě nejvyšší stav. 
Je to blízko. 
Stejně jsem ale neřekla: 
„Když se modlíte, 
Bůh vám nerozumí.“ 
On vám rozumí dokonce 
dříve, než se modlíte. 
Je to jen tak, že vy 
nerozumíte, pokud se 
nemodlíte dost usilovně. 
To znamená, že 
neztratíte sebe ve 
svých modlitbách, když 
nemůžete slyšet odpověď. 
Rozumíte? 
Modlíte se, ale 
současně myslíte 
na mnoho 
jiných věcí. 
Takže když vám Bůh 
odpovídá, nemůžete 
to přijmout. 
Stejně tak, jako se 
vám to někdy stává, 
když někomu voláte 
nebo někdo volá vás 
a mluví k vám: 

„Och, víš co? 
To, toto a tamto.“ 
A současně jste se 
dívala na děti, 
manžela nebo na TV. 
A pak řeknete: 
„Co? 
Cos říkala?“ 
A ona mluví znovu, 
a vy se stále nemůžete 
koncentrovat na to, 
co říká. 
A tak řeknete: 
„Prosím, zopakuj to.“ 
Vzpomínáte si? 
Někdy se to 
takto stává. 
I když chceme tu 
osobu slyšet, 
ale ztratíme naši 
koncentraci. 
To jsme my, ne Bůh. 
Bůh vždy rozumí 
a On ví všechno 
předtím, než žádáme. 
To jsme jen my, kdo 
nemůže rozumět Bohu. 
Proto tedy musíme 
praktikovat tuto 
koncentraci v 
meditaci, abychom 
se spojili s Bohem 
a mohli slyšet. 
Nevracejte se do 
toho stavu. 
Jděte lépe, výše. 
Mohla byste mluvit 
o Mistru uvnitř, 
a jak se člověk může 
dostat do kontaktu s 
Mistrem uvnitř a 
vytvořit si přátelství? 
Prostřednictvím meditace. 
Mistr uvnitř je 
Vyšší Bytí 
nad touto úrovní 
fyzické existence. 
Ale někdy se 
Mistr zjeví také ve 
fyzické existenci. 
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V té době můžete 
kontaktovat Mistra 
přímo přes 
fyzickou kancelář. 
Proto když 
jdete dovnitř, 
vidíte Mistra stejně 
jako venku, 
neboť ten Mistr má 
obojí, fyzickou 
i nebeskou existenci. 
Už jsem vám říkala, 
že jsou dva 
druhy učitelů. 
Jeden je pouze 
ve fyzické dimenzi, 
protože si 
nevzpomněl na 
své Vyšší Já. 
Takže vás nemůže vzít 
do vyšší dimenze, 
kde si to 
neprohlédl. 
A tam jsou 
jiní Mistři – 
Mistři minulosti, také 
Mistři, kteří nikdy 
neopustili Nebe, 
stále tam zůstávají. 
Takže těmto Mistrům 
říkáme „Vnitřní Mistr“. 
„Vnitřní“ je 
 protiklad k „Vnějšímu“. 
Například vy mne 
zde nazýváte Mistrem. 
Jsem jen vnější Mistr. 
A když jdete hluboko 
do meditace, 
samádhi, vidíte 
stejné zjevení, 
krásnější, 
jemnější, nikdy 
nikomu nehubuje. 
Ano, někdy. 
Vidíte stejné 
zjevení uvnitř 
ve vaší vizi 
vašima očima mysli. 
Tehdy říkáte, že 
jste viděli 

Vnitřního Mistra. 
Ale normálně, 
kdyby se Mistr 
nezjevil v tomto 
fyzickém království, 
pak nemusíte říct, 
že to je Vnitřní Mistr. 
Řeknete: 
„Viděl jsem Ježíše. 
Viděl jsem Lao-c´. 
Viděl jsem Buddhu.“ 
Všichni víme, že odešli, 
a všichni víme, 
že jste Ho viděli 
ve vyšší dimenzi. 
Rozumíte? 
Takže řeknete-li 
„Vnitřní Mistr“, to 
znamená někdo, kdo 
má též vnější zjevení 
fyzické existence. 
Rozumíte? 
A vidět tohoto 
Vnitřního Mistra, 
někdy Ho nebo Ji můžete 
vidět přes spříznění, 
aniž byste Ho nebo Ji 
vůbec kdy viděli. 
A pak prostě víte, 
že On nebo Ona 
je Vnitřní Mistr, 
potkáte-li ho fyzicky, 
přesně stejného. 
A pak řeknete: 
„Viděl jsem vaše Vnitřní 
Zjevené Tělo.“ 
Abyste viděli toto Vnitřní 
Zjevené Tělo, 
meditujete dobře a 
dostanete se do té úrovně. 
Mistr 
je všude – 
od fyzické po astrální, 
po intelektuální 
až po 
tvořivou oblast, 
až po oblast prázdnoty, 
a potom do 
Páté úrovně, 
Domova Mistrů. 

A potom nad to, 
nad to a nad to. 
Takže to záleží 
na vaší úrovni, 
potkáte Vnitřního Mistra 
v té jiné úrovni, 
i když je Mistr 
napořád, nekonečná 
existence, všude 
a kdekoliv. 
To je Vnitřní Mistr. 
Takže v zásadě jen 
pokračujme v meditaci? 
Ano! 
Jen víc meditujte. 
Jen se dívejte sem, 
nemusíte se modlit 
za všechny tyto věci. 
Pouze meditujte a jednou 
vás Mistr navštíví. 
Říká se, že když je 
žák připraven, 
Mistr se objeví. 
To platí i pro vnitřního. 
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