
Titul: TV_1779_Buďte větší než život_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 1 / 4 

Mistryně, mohu říct 
něco z mých 
vnitřních zkušeností? 
(Dobrá, ano.) 
Když jsem spala, 
měla jsem vizi, že zvířata 
přichází dolů ze shora. 
Pokaždé jsem viděla, 
že se objevili sloni.  
(Sloni?) Ano, 
když se velcí sloni 
objevili nahoře, 
pak dole byly  
kalamity. 
Dvakrát, když se  
sloni objevili, 
dole, ve světě,  
vypukla válka. 
Vždy, když se to stalo, 
byla válka.  
Jednou sloni  
klesli na dno oceánu, 
takže v oceánu  
byl ohromný slon, 
který schlamstl  
velmi mnoho lidí. 
V té době se objevily  
tsunami, Mistryně. Ano.   
A v nedávné době,  
když bylo v provincii  
Sichuan zemětřesení, 
viděla jsem nahoře hodně  
velkého tygra. 
Pokaždé je to tak, 
dělala to zvířata 
kvůli velké  
karmě (odplatě) zabíjení? 
Ale ten slon  
ve skutečnosti  
neschlamstl ty lidi. 
Bylo to jen symbolické. 
Dobrá, na to jsem se  
chtěla zeptat, 
protože pokaždé, 
když se zvířata objevila… 
Je pro mne velmi těžké 
to popsat, 
protože sloni byli  
tak velcí, 
že jsem byla vystrašená. 

Tak ať už je nevidíte. 
Pokaždé,  
když vidíte vizi, 
vždy nějakou katastrofu,  
tak ať už je nevidíte. 
Když jste ale  
přišla s letákama, 
Alternativním způsobem  
života, které jste v té době  
navrhla, 
měla jsem vnitřní zkušenost, 
že letí ptáci, 
zpívají a tančí 
na obloze  
velmi, velmi šťastně. 
Tak jsem si řekla: 
„To je mír. Skutečně, 
když Mistryně navrhla 
letáky Alternativní způsob 
života, ptáci a zvířata 
to dobře vědí, 
ale lidé  
si to neuvědomují.“ Ano. 
Myslíme si,  
že jsme skvělí, protože 
máme lásku k Bohu, 
máme svobodu volby, 
proto  
často děláme  
špatné volby. 
Ale není to skutečně tak – 
je to taky proto, 
že jsme vedeni 
duchy a démony, kteří 
zastřou naši moudrost, 
proto je tak těžké učit, 
natož  
lidi venku. 
Jsou příliš vyčerpaní, 
rozumíte? 
Chodí do práce,  
jsou sklíčení, 
příliš vyčerpaní, 
rozumíte? 
Když jsou příliš  
mentálně vyčerpaní, 
je pro ně těžké učit se 
těžké rozumět. 
(Ano, ano. To je pravda.) 
Zvířata  

rozumějí všemu. 
Ano, vědí všechno. 
Jsem moc ráda,  
že jste všem dala 
velkou vzácnost.  
Skutečně se mi ten poklad  
líbí, je tak vzácný 
a tak velký, lidé 
si to neuvědomují. 
To je jediná věc,  
která mě rmoutí. Ano. 
Takové bohatství,  
jste nám dala, Mistryně,  
ale (Já vím.) 
je to nad naše  
chápání. 
Skutečně si neumíme  
představit jeho cenu. 
Ano, lituji, že jsem  
si to vše ještě neuvědomila. 
To je v pořádku. 
Chce to čas. 
Je to neocenitelné, Mistryně. 
Já vím. Je dobré, 
že to víte. Ano? 
Lidé tomu nerozumí,  
když jim to řeknete, 
zbytečná námaha. 
Když jim to někdy řeknete,  
dokonce vám začnou  
dělat potíže. 
(Ano.) 
Nevadí. 
Je dobré, když to víte. 
Jen si to užívejte, ano? 
Lidé nerozumí,  
když jim to říkáte. 
Je to ztráta energie. 
Chcete bonbón?  
Pro vás. 
Již stárnu. 
Práce v restauraci je  
dobrá? (Ano, velmi, dobrá.) 
Dobrá práce? Mám ji 
ráda, ano. Je velmi dobrá.  
Extrémně dobrá, Mistryně. 
Jaké je vaše zvířecí znamení? 
Rok psa. 
Pes, já jsem to věděla.  
Věděla jsem to. Dobrá. 
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Ptala jsem se proto,  
že jsem si myslela,  
že jste pravděpodobně  
„pes“ a je to pravda. 
Proto jsem se ptala. 
Mělo by to tak být. 
Duchovní praxe  
by měla být taková. 
Takto se zlepšovat  
je dobré. Dobrá. 
Já bydlím v San Francisku, 
pracuji v Loving Hut,  
Mistryně. (Ano, já vím.) 
Mám hodně  
vnitřních zkušeností. 
To proto, že  
jsem nikdy neměla  
s prací v restauraci žádné 
zkušenosti – byla jsem 
několik desítek let účetní. 
Pak se stalo,  
že mě porazilo auto, a skoro 
jsem zemřela, ale nezemřela.  
Chtěla jste zemřít? 
Skoro jsem zemřela. 
Narazilo do mne auto, 
ale byla jsem v pořádku. 
Dobrá.  
Nesplatila jste všechny 
vaše dluhy, proto 
jste ještě nemohla zemřít. 
(Ano, ještě jsem nemohla.) 
Jak je to teď? Daří se vám  
v Loving Hut dobře? 
Ano, velmi dobře, Mistryně. 
Je to dobré? 
Ano. Najali jsme  
nějaké nezasvěcené lidi. 
Oni měli hodně zkušeností. 
Když pak šli domů, 
už nemohli jíst maso. 
Skutečně? 
Bolela je záda, žaludek, 
upadli, měli  
různé potíže. 
Prostě už nemohli  
jíst maso. 
Teď už musí jíst 
vegetariánsky? 
Všichni se stali  

vegetariány. 
Byla to jejich chyba. 
Neposlouchali,  
když se jim to říkalo jemně. 
Zkoušeli to. 
Když měli volný den, 
šli domů 
a kousli si, aby viděli, 
co se bude dít. 
Hned je začal bolet žaludek. 
A taky záda, 
měli různé bolesti – 
bolelo je celé tělo. 
Různé bolesti. Bolest 
všude, kam se dotknete. 
Nicméně, následující den, 
když se vrátili do práce, 
bylo to v pořádku, 
ale trvalo jim 2-3 dny 
než zase  
měli vnitřní zkušenosti. 
Rozumím. 
Neodvážili se to znovu. 
Neodvážili se zkoušet 
to znovu, dobrá.  
Děkuji, Mistryně. (Dobrá.) 
Tolik nám žehnáte. 
Děkuji Vám mnohokrát, 
Mistryně. 
Dobře. Když jste takoví, 
vy Aulačané (Vietnamci) 
děláte pokrok. 
Teď rostete,  
kamarádi. 
Tak má duchovní růst 
vypadat, ano? 
Musíte mít pozitivního 
ducha, ano? 
A pak bude vše  
automaticky dobré. 
Kdybyste si jinak 
stále dělali starosti  
s maličkostmi… 
Musíte přemýšlet o světě 
jako o celku, ano? 
Tak hodně katastrof, 
a tolik lidí  
nemá domov, 
trpí všemi způsoby 
a podobně 

a vy si stále stěžujete 
na malé věci, které se  
vám přihodily. Je to tak? 
Jako praktikující 
bychom měli mít víru 
ve velkou sílu 
Nebe a Země. 
Můžeme udělat cokoli, 
rozumíte? 
Protože  
celá skupina 
jde pospolu, ano? 
Vůdce vede  
celou skupinu, ano? 
Všichni by ho měli  
následovat. 
Jinak když jeden nebo  
dva lidi zůstanou stát, 
nutí deset lidí, 
aby na ně čekalo – 
to není správné, že? 
Tentokrát jsem to už  
řekla, že všichni, kdo  
nechtějí praktikovat, 
zůstanou vzadu. 
Ano, někdo další? 
Někdo další? 
Dobrý příběh, dobrý příběh. 
Velmi dobrý. Líbí se mi. 
Jsem Vám vděčná, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Následuji Vás  
18 let 
a ještě jsem Vám  
nic neřekla, Mistryně. 
Už osmnáct let? 
Osmnáct let. 
Je to přesně 18 let.  
Vypadáte  
na 16, 
a následujete mne   
už 18 let? 
I když zasvěcená 
před 18 lety, 
neměla jsem příležitost 
s Vámi mluvit. 
Dnes, když jsem se s Vámi  
sešla, jsem tak šťastná, 
že nevím, co říct, ale… 
Když nevíte,  
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co říct,  
pak nevadí. 
Ano, jsem Vám vděčná 
za nesmírné požehnání. 
Jsem Vám vděčná. 
Od té doby do teď  
neměla moje rodina 
žádné problémy, 
a teď může být vše řádně 
zorganizováno, Mistryně. 
Doma vařím 
vegetariánské jídlo  
pro doktory. 
Doktoři si vždy žádají 
vegetariánské jídlo,  
Mistryně. 
Jste to Vy, kdo vaří,  
Mistryně, 
protože já vůbec  
neumím vařit. 
Přesto si o to 
doktoři říkali. Všichni 
v sousedství  
mi říkají: „Uvařte pro mne 
vegetariánské jídlo.“ 
Poslouchala jsem vaše  
přednášky, které jste vydala. 
V jedné přednášce 
jste Mistryně řekla: 
„Jen vařte pro všechny  
vegetariánské jídlo.“ 
Tak jsem vařila na Nový   
lunární rok vegetariánské  
jídlo pro pět, šest, sedm, osm  
rodin, Mistryně. (Skutečně?) 
A teď všem, kdo chtějí jíst 
vegetariánské jídlo, 
můj manžel jim  
ho bude vozit domů. 
Jsem Vám velmi vděčná. 
Vím, že jste to  
pro mne zorganizovala, 
protože předtím jsem  
neuměla vařit. I phở 
(nudlová polévka), kterou  
vařím, je dobrá, vše co vařím 
je dobré, veganské rolky – 
vše je Mistryně. 
Zjistila jsem, že jídlo, které  
jsem vařila, nebylo dobré, 

ale vy jste ho ochutila.  
Lidé říkají,  
že bylo vynikající. 
Nepoužívala jsem žádnou  
cibuli ani česnek, Mistryně. 
Nepoužívala jsem nic, 
přesto to bylo dobré. 
Nedala jste tam nic. 
Copak jedli? 
Jen vodu? 
Četla jsem vaši kuchařku, 
Mistryně 
a byla jsem šťastná. 
Říkala jsem: „To skutečně  
musela zařídit moje  
Mistryně, protože já skutečně  
nic nevím. 
Jestli tetičky a sestry 
můžete jíst, prosím, jezte. 
Moje Mistryně řekla,  
že jíst vegetariánsky 
nezpůsobuje žádné problémy. 
Vegetariánské jídlo 
je výživné 
a budete prostě zdravé. 
Žádný problém. 
Jedli vegetariánské jídlo, 
jako že to není nic? 
„Žádné choroby 
nebo něco, 
tak prosím, teď vyzkoušejte 
vegetariánské jídlo.“ (Dobrá.) 
Teď ty dámy jedí  
mnohem víc vegetariánských  
jídel, Mistryně. 
Víc lidí se  
stává vegetariány? 
Mnoho lidí  
jí vegetariánsky. 
Proto, že jste  
jim ho „doručili“? 
Bez Vás, Mistryně, 
bychom všichni zemřeli. 
Je to skutečně tak. 
Bez Vás 
by všechno  
zkolabovalo, Mistryně. 
Proto říkám, že vše je 
díky milosti Mistryně. 
Vy jste vyzvala všechny, 

aby přešli na vegetariánskou  
stravu kvůli zdraví, aby byl  
ve světě mír  
a aby cítící bytosti  
přestaly trpět. 
Slyšela jsem, že teď 
lidé začínají jíst 
vegetariánsky  
víc a víc, 
Mistryně. (Dobře.) 
Neviděla jsem Vás  
tak dlouho, Mistryně, 
ráda bych Vám popřála, 
aby se všechna vaše přání  
naplnila, aby se zachránily  
všechny cítící bytosti, 
aby byl svět v míru. 
Děkuji vám. 
Aby cítící bytosti 
už víc netrpěly, Mistryně.  
Cítící bytosti 
tak moc trpí, Mistryně. 
Svět teď tak moc   
trpí, Mistryně. 
Bez Mistryně by 
pravděpodobně cítící bytosti 
hodně trpěly,Mistryně. 
Pokaždé, když medituji, 
modlím se k Vám, 
abyste měla dobré zdraví, 
abyste mohla   
vysvobodit cítící bytosti, 
aby byl svět  
v míru, 
aby cítící bytosti   
netrpěly ve válkách. 
(Děkuji vám.) To je vše. 
Za to se modlím. 
To je vše, za co se modlím 
v mé každodenní meditaci.  
Děkuji Vám mnohokrát, 
Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Snažte se pokračovat 
ve vaší praxi, ano. (Ano.) 
Když vaříte  
vegetariánské jídlo pro lidi, 
znamená to, že rozvážíte 
vegetariánské jídlo? 
Jste to Vy,  
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kdo to vše dělal, Mistryně. 
Já jsem nedělala nic. 
Jak to,  
že já musím dělat všechno? 
Vy to teď dělejte. 
Od té doby, co jste to dělala,  
Mistryně, já nevím, jak vařit,  
proto jídlo všem, kdo ho jí, 
tak chutná. 
I doktoři ho,   
Mistryně, jedí. 
Nevadí. 
To je dobré, to je dobré. 
Zubaři, rodiny lékařů 
vždy říkají: „Má dobroto, 
od teď byste pro mne  
mohla vařit. 
Zjistil jsem,  
že vaše jídlo je chutné.“ 
Jsem Vám tak vděčná, 
Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Možná bychom mohli  
meditovat, dobrá lidi?  
Dobrá, meditujme. 
Zhasněte světla, 
budeme meditovat společně. 
Dobrá, meditujete dobře? 
(Ano.) Děkuji za to, 
že jste vegany, 
žijete ekologicky 
a zachraňujete vaší planetu. 
Miluji vás lidi. 
Milujeme Vás, Mistryně. 
Děkuji, že jste dobří – 
ne že jste vegany,  
ale že jste dobří. 
Děkuji, že jste dobří, 
žijete ekologicky 
a zachraňujete planetu. 
Uvidíme se brzy. 
Uvidíme se, Mistryně. 
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