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Ak teda distribuujete 

nejaké SOS letáky 

a uvidíte niekde 

drevenú kladu, 

nekopte do nej prosím 

ani ju neberte domov 

na podkúrenie. 

Kto vie? 

Kto vie, mohlo by sa stať, 

že ten zelený muž 

vyskočí z ohňa 

a vystraší vás k smrti. 

Predpokladá sa, 

že vás má chrániť, 

ale ak by takto vyskočil, 

samozrejme, že by ste... 

skolabovali, však? 

Takže  

zelený horiaci muž 

ďalej takto prehovoril 

k tomu svedkovi: 

„Možno si 

žiakom mudrca 

Imdadullaha.“ 

Možno to bol vtedajší  

Majster,  

vtedajší súfijský Majster. 

„Ale nie si dostatočne 

zrelý, aby si vedel, 

čo robíme 

pre Boha.“ 

Vidíte to? 

V tom čase možno tento 

súfijský žiak alebo Majster 

nebol dostatočne 

osvietený, 

aby pochopil toto všetko... 

čo sa deje. 

Preto tam šiel a kľakol si 

pred tým zeleným mužom 

a požiadal o o požehnanie. 

Zelený muž 

tu ale nie je preto, 

aby ľuďom žehnal 

kvôli osvieteniu. 

Je tu len na to, 

aby chránil tých, 

ktorí sú dobrí a cnostní, 

ktorí majú na tomto svete 

urobiť nejaké veci, to 

znamená, ktorí majú na tomto  

svete urobiť dobré veci. 

Dobré veci 

v službe ľudstvu. 

To je to, čo to znamená... 

a voči všetkým bytostiam. 

Keď muž dohovoril, 

svedok sa pozrel hore 

a zelený muž bol preč. 

Začul iba 

náhlivý zvuk vo vzduchu, 

ale už nikoho nevidel. 

Keď sa vrátil nazad 

z toho miesta, uvidel 

opäť toho istého muža... 

Viete, 

toho zeleného muža. 

Ležal na slamenom matraci 

v hoteli blízko Peshawaru, 

a potom mu ten svedok 

povedal: „Ach, minule 

som bol príliš hrubý. 

Príliš vzrušený. 

Tento krát budem 

dospelejší.“ 

Takže tam prišiel 

a chytil sa jeho róby, 

róby toho zeleného muža. 

Minule bol vystrašený. 

A teraz ho chytil, 

aby neušiel preč, 

preto. 

Chytil jeho róbu, 

ktorá bola  

veľmi obyčajná –  

normálne šaty, 

nič viac, nič menej. 

„Aj keď pod nimi, 

myslel som, že som videl 

stále žiarivú zelenú.“ 

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 / 5 



Titul: TV_1292_Sufijská cesta-moslimský pribeh_II 

Navonok to vyzeralo  

ako obyčajné šaty, 

ale pod tými šatmi 

stále videl žiarivé svetlo, 

zelené svetlo. 

Takže potom 

ten svedok povedal znovu: 

„Ty budeš asi 

K-H-I-D-R…“ 

a ďalej pokračoval: 

„musím vedieť, ako 

navonok taký obyčajný muž 

ako ty, koná tieto zázraky? 

Pretože on vyzeral... 

práve teraz, 

vyzeral veľmi obyčajne, 

až na to, že pod jeho šatami 

žiarilo nejaké zelené svetlo. 

„Takže ako môže obyčajný 

človek ako ty – 

vyzeráš ako obyčajný muž –  

robiť také zázraky? 

Musíš mi to povedať, áno, 

a prečo? 

Vysvetli mi svoju schopnosť, 

aby som ju mohol 

aj ja praktikovať.“ 

Zelený muž sa zasmial. 

Povedal: „Si nerozvážny, 

priateľ môj. 

Naposledy si bol 

príliš tvrdohlavý 

a aj teraz si 

príliš tvrdohlavý. 

Nech sa páči, 

povedz všetkým vonku, 

že si na vlastné oči videl 

K-H-I-D-R-a. 

Uvidíme, ako zareagujú. 

Pravdepodobne ťa 

dajú do ústavu. 

Choď len teda a povedz to 

každému. Mne je to jedno. 

Čím viac budeš protestovať, 

že máš pravdu, 

tým silnejšie ťa spútajú.“ 

Vidíte? 

Takže dokonca aj tak 

sa neukryl, nič podobné, 

bol si istý, 

že aj tak tomu mužovi 

nikto nebude veriť. 

Vôbec sa o to nestaral. 

Pretože ten človek 

sa mu snažil vyhrážať. 

„Musíš mi to ukázať, 

ináč ti nedovolím odísť.“ 

Niečo také. 

Ten postoj, áno. 

Áno, niekedy 

poviete pravdu, 

no ľudia vám neveria, však? 

Potom ten zelený muž 

vybral malý kameň a 

svedok sa naň uprene pozeral. 

Zrazu pocítil, 

že je paralyzovaný, 

zmenil sa na kameň, 

až kým si nevzal svoje 

sedlové vaky 

a neodkráčal preč. 

Len ho dočasne 

zablokoval, 

aby ten zelený muž 

mohol utiecť preč. 

Zelený muž 

vybral nejaký kameň 

a ten človek sa naň zapozeral 

a potom bol na chvíľu 

paralyzovaný. 

A potom si ten zelený muž 

len zobral svoje vaky 

a odišiel preč. 

„Keď som rozprával tento  

príbeh“, myslím toho svedka, 

toho, čo to všetko videl: 

„keď som rozprával tento 

príbeh, ľudia ma buď  

vysmiali ale ma považovali 

za rozprávkara a dali mi  
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pár drobných.“ 

Prinajmenšom  

si niečo zarobil. 

Takže ho ľudia 

aspoň nedali do blázinca... 

do psychiatrickej liečebne. 

To je celý príbeh. 

Bolo to zaujímavé? 

To je koniec. 

Potlesk pre rozprávača, 

aspoň to. 

Keby vám to povedal, 

verili by ste mu? 

Áno. 

Keby vám niekto povedal 

tento príbeh, 

verili by ste tomu? 

Áno či nie? 

Áno. 

Vy „nie“, prečo? 

Nezažili ste žiaden zázrak? 

Zažil niekto podobný príbeh, 

okrem toho, 

že tá neviditeľná osoba 

nebola zelená? 

Možno modrá, napríklad. 

Modrá. 

Áno. 

Áno? Kto? Kde? 

Poďte sem, poďte sem. 

Nevidím vás. Kto to je? 

Poďte sem, povedzte mi. 

Zažili ste podobný príbeh? 

Áno. 

Predtým než som sem  

prišiel, nemal som žiadne  

peniaze. Ale jedna sestra 

mi dala 10 000 dolárov. 

10 000 dolárov? 

Taiwanských dolárov, NT 

(nový taiwanský dolár). 

Aha, NT. 

Takže som mal peniaze, 

aby som sem prišiel. 

Ale to je vaša sestra. 

Je „zelená“ alebo čo? 

Nie. Nie, nie. 

Len ju poznám. 

Zaujímavé. 

Je tu niekto, kto mal niečo 

ako neviditeľnú pomoc, 

niekto neviditeľný 

mu pomohol 

a potom zmizol, 

niečo také? 

Ani nie pomoc, Majsterka. 

Len vaša manifestácia, 

ale nie takáto pomoc. Len... 

Nepomohla vám? 

Len sa objavila… 

Len sa objavila? 

A rozprávala neverbálne, 

a len… 

Ach, pretože vy možno 

nepotrebujete pomoc. 

Nepotrebovali ste pomoc, 

preto. 

Dobre, potom je to podobné. 

To je dobré. 

Ešte niekto vidí vo vnútri 

Majstra? Iba on? 

Vy tiež? 

Čo urobila alebo urobil? 

Někdy jste ke mně  

mluvila. 

Bylo to dokonce dlouho  

před zasvěcením. 

Seděl jsem v autobusu 

a bylo to dlouho před tím, 

než jsem byl zasvěcen, 

asi dva roky. 

Poprvé  

jsem se setkal s Mistryní 

přes televizi. 

A naprosto  

jsem se do  

Supreme Master Television  

zamiloval. 

Sledoval jsem vaše  

pořady, vaše přednášky. 
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Hned od začátku  

se mi líbily. 

A pak jsem se asi  

dva tři měsíce,  

každý den díval  

a pak jsem seděl 

v autobusu. Přemýšlel jsem: 

„všechny ty dívky 

na Supreme Master 

Television, 

všechny si obarvily vlasy 

jako Mistryně“ – na blond. 

Dříve, některé. 

A pak jsem si pomyslel: 

„Och, jsou jen  

trochu dětské (Ano.) 

nebo trochu  

duchovně nezralé.“ 

Nějak tak;  

soudil jsem. 

Ano. 

A pak jsem najednou 

uslyšel  

hlas Mistryně uvnitř 

a ona mi říkala: 

„Ne, ne, ne. 

Jsou jako dívky,  

které chtějí mít účes   

jako jejich matka.“ 

Ano. To je normální, ano. 

Bylo to tak roztomilé. 

Je to normální. 

A bylo to tak, tak jasné.  

Nejdříve 

jsem byl trochu překvapený, 

když jsem uslyšel váš hlas. 

Ano. 

Ale součastně jsem  

cítil: „Dobrá, to musí být 

velmi mocná dáma, 

velmi mocná Mistryně, 

že k tobě může takto  

mluvit.“ 

A byl jsem skutečně… 

na jedné straně překvapen 

a na druhé straně jsem  

to přijal a zdálo se mi   

to jako normální věc. 

Bez posuzování. 

Bez posuzování, ano. 

Dělám vše, jak musím 

podle vesmírného  

plánu, abych pomohla 

co nejvíce  

spojit se s lidmi 

různými způsoby. 

Když tedy ony  

chtějí vypadat jako „Matka“, 

u některých je to v pořádku. 

Já bych byla radši, kdybych  

se nemusela barvit na blond  

a to všechno. 

Když ale musím, 

udělám cokoli. 

Cokoli, je mi to jedno.  

Cokoli musím udělat, 

řeknu: „Dobrá, proč ne?“ 

Není čas na to, abych řekla: 

„Ne, mně se to nelíbí. 

Mně se líbí…“ 

Já už neřeším „líbí“ 

a „nelíbí“. 

Po tom se cítíte dobře? 

Jste víc tolerantní? 

Ano, to je moc dobře. 

Alespoň jste 

také velmi mocný,  

když v takovém autobusu, 

hlučném a rušném autobusu 

a vy mě stejně slyšíte. 

Byl jsem v takovém 

nevinném stavu vědomí. 

Ano. 

Proto budete.  

Také mocný. Dobře. 

A co dál? To je vše? 

Stalo se to jen jednou. 

Ne, několikrát.  

Další. 

Často se to stalo 

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 4 / 5 



Titul: TV_1292_Sufijská cesta-moslimský pribeh_II 

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 5 / 5 

ve snech. 

Ano, dobrá, to je podobné. 
 


