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mnohých unesených, Čo vám môžem povedať? To je jediná voľba. 
a podobne. Pretože váš život je takýto. Aj keď tomu neveríte, 
Porozprávajú vám príbehy. Náš život je takýto. vyskúšajte to. 
Podľa budhistickej sútry Pre vás je to ľahšie, Aký význam má 
existujú iné bytosti  pretože vždy keď cestujete, neveriť v jedlo? 
také veľké. prídete len do môjho centra Aj keď je jedlo zlé, 
Čítala som  a naše centrum je také čisté pomôže vám, 
budhistickú sútru, ako je to len možné, keď budete veriť, že je zlé? 
hovorí sa tam to isté. ľudia tu používajú rukavice, Nepomôže. 
Kedysi, menovite zakrývajú si nos a ústa, Takže môžete tak isto 
Ctihodný Maugdalyana – aby ich baktérie a čokoľvek aj veriť pozitívne, 
je to ten, ktorý bol sa nedostali do vášho jedla. že je dobré, 
veľmi dobrý k svojej matke. Náš svet je pokrytý že je očistené 
Jeho matka bola v pekle. množstvom baktérií Budhovou silou, 
Bol to jeden z najväčších a množstvom chorôb, potom skutočne je. 
Budhových žiakov, no my sme už veľmi Pretože neexistuje nič, 
jeden z desiatich popredných odolní voči tomuto systému. čo by sila Budhu 
žiakov Budhu, Predpokladajme, že sú nedokázala urobiť. 
odletel k nejakým nejakí z iných planét, Nič, čo by Boh 
iným mimozemšťanom, ak prídu sem, nemohol pre vás urobiť. 
navštíviť iné planéty, veľmi rýchlo ochorejú. On môže z jedu 
zastavil sa na jednej z planét Takže ak prídu sem, urobiť nektár. 
a v tom čase tam  musia sa vybaviť Takže ak musíte ísť von 
nejakí ľudia obedovali množstvom sterilizácie, a jesť tam, 
a ich miska bola taká veľká, maskou, oblečením, alebo niečo také, 
miska na ryžu, rukavicami, všetkým. skúste tomu veriť. 
a jedlo bolo také veľké, Preto keď sa niekedy Pravdepodobne vám to 
že on pristál na vrchu, pozriete na mimozemšťanov, nepomôže zakaždým, 
na okraji misky vyzerajú veľmi čudne, ale pomôže vám to  
a vyzeral len ako mucha. nevyzerajú tak veľmi  mnohokrát, záleží 
A tie bytosti k nemu ako ľudia, ale vlastne na vašej karme (odplate) 
prehovorili a povedali: sú veľmi krásni, a vašej viere. 
„Bože, okrem tých zlých  Ale niekedy, 
to je ale čudná mucha. a škaredých. je to veľmi ťažké, pretože 
Nikdy sme u nás takú Oni sú z inej dimenzie. sa zhovárate s človekom 
nevideli!“ Ale väčšina vyspelých od vedľa a on sa k vám 
Vlastne to bol Budhov žiak, mimozemšťanov skláňa a rozpráva 
indický mních, je veľmi krásna. a zároveň daruje nejaké sliny 
ale pretože ľudia tam Niektorí sú veľmi vysokí, a v tom čase 
boli takí veľkí, vyšší než my, ste zaneprázdnení tým, 
že keď pristál na okraji trikrát vyšší než Američania. ako ho počúvate  
jednej z ich misiek, Áno, niektorí. a zabudnete sa modliť. 
misiek na ryžu, Niektorí sú vyšší než to. Ale modlite sa proste  
vyzeral pre nich ako mucha. Vyšší. predtým aj potom: „Prosím, 
Takže keď sa pozriete Ale niektorí sú asi ako my. čokoľvek som zjedol, 
na muchu na vrchu Niektorí sú menší. viem, že Ty sa o to postaráš, 
vašej misky, Ale poväčšine sú veľmi takže je to v poriadku.“ 
radšej to uvážte. krásni a priateľskí. Skúste tomu veriť, dobre? 
Možno je z inej planéty, Môžete sa o nich dočítať  Ináč, 
kto vie? v knihách a spýtať sa čo môžem pre vás urobiť? 
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budeme vedieť, Nemohlo by to byť rovnaké. Skúste ich teda nezabiť, 
ako žiť lepší život, A možno niektoré pretože možno to sú 
alebo sa narodíme z iných planét nejakí mnísi 
na inej planéte, si udržiavajú svoju tradíciu alebo sú odniekiaľ 
ktorá je lepšia pre naše  zdravej stravy z inej planéty. 
zdravie, dlhý život a tajomstvo dlhovekosti. Kto vie? 
a duchovný pokrok. Pričom naša planéta Nemusíme vždy 
A to je to, čo sa snažíme to stratila, vyzerať rovnako, nie? 
urobiť – priviesť vás kvôli pohrome Vidíte, 
do lepšieho prostredia. alebo kvôli aj na našej planéte, 
Stále budete mať svoje telo, našej vzdorovitosti, koľko je tu rás? 
ibaže jemnejšie. pretože nás postihlo Afričania nevyzerajú 
Všetky bytosti majú nejaké nešťastie ako Američania. 
svoje telo, ide iba o to, a my sme zabudli Američania nevyzerajú 
že jeho vibrácia je buď tajomstvo života. ako Ázijci. 
rýchlejšia alebo pomalšia. Preto sme degradovali A medzi Ázijcami 
Ak je rýchlejšia, nevidíme ju do tohto stavu života, je tiež mnoho rozdielov, 
veľmi, alebo je neviditeľná. v ktorom sa náš život Indovia sú tmavší 
Čím rýchlejšia, stal tak veľmi skráteným, než Číňania, 
tým viac neviditeľná. než je pre nás potrebné, a Kambodžania 
Čím pomalšia vibrácia, aby sme urobili sú tiež hnedší 
tým je to viditeľnejšie. veci na tomto svete. než ich susedia 
A naše jemnejšie telo Keby bol náš život dlhší, Formosania (Taiwanci) 
bolo zhustené to tohto pravdepodobne by sme alebo Singapurčania. 
bloku materiálu, mohli urobiť oveľa viac. Vidíte to?  
ktorý je viditeľný Ale ja neviem, Aj to je veľa rozdielov. 
pre obyčajný zrak, svet musí najskôr mať mier, Alebo Číňania, 
spomalením vibrácie energie. a potom musia sedieť dlhšie alebo Kórejci majú oči 
Môžete to vidieť, a rozprávať sa o tom, o trochu menšie 
niektorí keď sú mladí, ako uchovať túto planétu, a šikmejšie než Číňania. 
niekedy používate niečo ako očistiť atmosféru, Vidíte to? 
ako jo-jo. aby občania tohto sveta Trochu iné Ale. 
Niečo zatočíte do špirály. žili lepší život, musíme sa pozerať pozorne, 
A keď to pustíte veľmi mali lepšiu budúcnosť pretože v súčasnosti 
rýchlo, skoro to nevidíte. pre svoje deti. mnohí Kórejci, 
Je to tak? Ak ale budú pokračovať Číňania,  
Alebo vidíte ventilátor, vo vojnách ako teraz, Kambodžania či Thajčania, 
elektrický ventilátor? dokonca vo vlastnej krajine, majú zmiešanú rasu. 
Vidíte, že sa pohybuje vo vlastnej strane, Zmiešanú už veľmi dlho. 
veľmi rýchlo, takže vyzerá, potom nevidím žiadnu nádej. Takže teraz až tak nevyzerajú 
akoby bol priehľadný, Aj keby bol náš život ako skutoční Kórejci, 
hoci má štyri krídla. zdravý a silný, ale niektorí, 
Keď sa zastaví, môžete vojna ho môže tí skutoční, naozaj vyzerajú 
vidieť štyri krídla kedykoľvek zničiť. presne tak. 
a cez tieto štyri krídla Jednoducho zhodia atómovú Takže aj na tejto planéte 
nemôžete vidieť nič, bombu a skončili sme už máme toľko  
ale teraz, pretože sa s našimi zdravými bunkami rôzne vyzerajúcich ľudí, 
pohybuje tak rýchlo, pripravenými žiť tristo, ako by to bolo pre nás, 
môžete vidieť úplne štyristo či päťsto rokov. keby celá galaxia, 
skrz tie štyri krídla. Takže možno v budúcnosti celý vesmír vyzeral rovnako? 

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 / 3 



Titul: TV_1076_Věřit ve vnitřního Mistra_IV 

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 / 3 

Vidíte to? 
A to ešte nie je také rýchle 
v porovnaní 
s mnohými vecami  
vo vesmíre. 
Takže všetko, 
čo vaše fyzické oči nevidia, 
neznamená, že to neexistuje. 
Preto niekedy, 
počas času koncentrácie 
vystúpite za hranicu 
viditeľnosti 
a potom uvidíte iné svety, 
iných ľudí všade okolo vás. 
Budha je tiež tu v okolí. 
Nejde nikam preč. 
Iné bytosti nás tiež 
obklopujú. Alebo 
ak zanecháte svoje  
fyzické telo a pôjdete  
svojim astrálnym telom, 
ľudia vás nebudú vidieť 
ale vy uvidíte iných ľudí, 
môžete ich počuť 
ale oni nedokážu počuť vás, 
nemôžu vás vidieť. 
Presne ako po smrti človeka, 
ak sa vráti späť, aby navštívil 
svojich príbuzných  
a priateľov, nikto ho nevidí, 
nikto ho nevidí 
a on je veľmi frustrovaný. 
Takže niekedy sa musí 
veľmi snažiť, 
aby sa na chvíľu zhmotnil, 
na mnoho sekúnd 
alebo pár minút, 
potom ľudia povedia: „Ach, 
páni, videl som ducha!“ 
Vlastne oni boli 
v jemnejšom tele. 
Aj my sme boli 
v jemnejšom svete, 
a potom sme sa pokúsili prísť 
sem dole, a museli sme 
spomaliť, spomaliť, 
spomaliť našu vibráciu, 
aby sa hmota stala pevnou, 
aby sme mohli mať toto. 
Vlastne toto je iba energia. 

V skutočnosti na nás 
nie je nič materiálne, 
ani na našom tele. 
Iba to, že bolo  
zmaterializované 
procesom spomalenia. 
Takže ctite si aj svoje telo. 
Používajte ho na vznešený 
a dobrý účel. 
Starajte sa o neho, 
pokiaľ má vydržať 
pre váš zámer 
uvedomenia si vášho Ja 
a pre pomoc vašim bratom 
a sestrám vrátiť sa späť 
tam, kde patria, 
aby mali večné šťastie 
a nemuseli trpieť 
tu v temnote, 
alebo tam kde by nemali. 
Aj keď si to vybrali, 
je čas, 
kedy by sa mali vrátiť domov 
a my by sme mali byť 
nablízku a pomôcť im. 
Vytiahnuť ich z temnoty 
a priviesť ich späť, aby išli 
spolu s nami domov! 
Fajn, dobrú noc, 
ďakujem vám! 
Vždy hovorím ináč. 
Niekedy poviem 
materiálne telo, 
no na tom nezáleží. 
To je pre ľudí, 
ktorí sa príliš oddávajú 
spánku, jedeniu, sexu 
a zabúdajú 
na svoj skutočný zámer. 
Môžete mať aj všetko toto. 
Môžete to mať všetko, 
ale pozor. 
Buďte zdržanliví! 
Duchovný zámer 
je ten jediný zámer 
a vždy je najdôležitejší! 
A postarajte sa 
o ostatné veci. 
Spomaľte  
s ostatnými vecami. 

Ísť späť Domov by mal byť 
hlavný cieľ vášho života! 
Dobrú noc. 
Uvidíme sa znovu! 
Potom príďte 
a pozrite sa, ak chcete! 
Takže aj vy 
idete čoskoro domov? 
Väčšina z vás, áno? 
Ja som zajtra takmer nemohla  
odísť, pretože neboli žiadne 
letenky, ale zohnala som! 
Mám. 
Nejaké spojenie! 
Podobne, aby sme išli späť 
do Kráľovstva Božieho, 
tiež potrebujeme spojenie. 
Oni pre vás rezervovali  
lístky. 
Aj keď je to úplne preplnené, 
ešte sa tam môžeme vtesnať, 
do Božieho lietadla, 
dokáže sa zväčšiť.  
Ale musíme mať spojenie! 
Ďakujem vám za vašu lásku 
v týchto dňoch. 
Tešila som sa 
z vašej prítomnosti 
a spolupráce! 
Uvidíme sa znovu inokedy. 
Je to v poriadku? 
Aj keď máte problém 
sedieť spolu a modliť sa, 
však? 
Viera v Majstra vám pomôže 
–Sila Majstra, 
Nebeská Sila 
vám pomôže – potom  
bude všetko v poriadku. 
To je jediné tajomstvo, 
ktoré vám môžem povedať. 
To je jediná sila, 
ktorú vám môžem dať. 
To je jediná zbraň, 
ktorú by ste mali  
nosiť so sebou všade, 
kam idete. 
Dobre? Žiaden strach! 


