Titul: TV_564_Nepriazeň osudu posilňuje našu vieru
Povedzte mi prosím!
Nepriazeň osudu posilňuje našu
A všetci
vieru
spolupraktikujúci
v Číne
Pretože nie je veľa
boli zasvätení
duchovných praktikujúcich
len telefonicky;
na svete,
nikdy ma nevideli.
atmosféra nie je
Oni tiež vidia
dostatočne pozitívna
moje transformačné telo
a ľudské myšlienky nie sú
a sú šťastní
stabilné, ani svetlé
a silní vo svojej viere.
ani optimistické!
Niekedy je ľudská viera
Spôsob rozmýšľania
a túžba po Tao
ľudí väčšinou
silnejšia
nasleduje svet.
v ťažších situáciách.
Majú málo
Takže by sme si nemali
vlastných názorov!
myslieť, že takéto veci
Preto musíme
sú pre nás zlé.
praktikovať viac;
Rozumiete? (Áno.)
inak celé naše životy
Niekedy
budú takéto
sú ľudia silnejší,
a nebudú mať žiaden zmysel.
keď sú vystavení
Skôr či neskôr, zomrieme.
takýmto okolnostiam,
Keď príde náš čas, budeme
však?
premýšľať o veciach,
Každý je taký:
ktoré sme urobili a ktoré
Ak ste niekedy
nie sú veľmi vznešené, čestné
od nich preč,
alebo statočné;
chcú to dokonca ešte viac,
takže niekedy zomrieme
však? (Áno.)
s pocitom nespokojnosti.
Ale čím viac
A niekedy,
robia reklamu,
ak sme príliš nespokojní,
tým viac ľudí fajčí.
vrátime sa späť
To je ľudská psychológia.
znovu ako ľudské bytosti
Preto niekedy
a sľubujeme,
je to ako príbeh
„Tentoraz to urobím lepšie.
o starcovi,
Tentoraz pôjdem za tým!“
ktorý stratil svojho koňa.
Potom
Situácia môže
podstúpime ťažkosti
vyzerať zlá
s ďalším návratom sem.
ale my vieme, že je
Inak,
dobrá, ak tomu rozumieme.
keďže už máme
Čo je zlé, je
ľudské telá,
len záležitosťou
nemusíme sa vrátiť, ak si
osobného názoru.
teraz budeme počínať dobre.
Na príklad,
Robíme všetko,
keď kážete (zvestujete),
čo by sme mali a hovoríme
váhate, strácate vieru
všetko, čo treba.
alebo ste zastrašení.
Keďže sme boli takí uvoľnení
V takom prípade,
a oni boli takí rozrušení,
Prečo plačete?
musíte vy sami čeliť

svojmu svedomiu,
rozumiete?
Odkedy som vyšla
a zbadala ich,
už som bola šťastná. Prečo?
Pretože mi to
vyhovovalo.
Za normálnych okolností
nemusíme rozprávať,
rozumiete?
Ak skutočne túžite
vo vnútri,
máte zážitky,
už len ak ma vidíte.
Nemusím vôbec
rozprávať.
Čím viac rozprávame,
tým je to menej efektívne.
Ide len o to,
že ste zvyknutí počúvať.
Cítili by ste sa zvláštne,
keby ste sem prišli
a uprene na mňa pozerali
dve hodiny, však?
Keďže ma vidíte
len raz za čas,
cítili by ste sa nepríjemne,
keby som nič nehovorila.
Preto
som povedala niekoľko slov.
Odvtedy mi zakázali
hovoriť len vtedy.
Ak sú skutočne
úprimní a túžia po tom,
môžu nás kontaktovať
na Formose alebo
nás môžu kontaktovať tu.
Dôležitá vec je,
že si udržiavate
svoju vieru
a vždy myslíte pozitívne;
potom sa akákoľvek situácia
zlepší.
Niekedy
sa stretneme
s neželanými situáciami.
Avšak pretože
naši žiaci
boli veľmi pozitívni,
tie situácie sa zmenili
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z pohľadu
po tom, čo s nimi
duchovnej praxe.
niektorý žiak vyjednávali.
Inak sme
Keď vysvetlil
utláčaní rôznymi situáciami
priamo polícii alebo
po celý náš život a potom
regionálnym predstaviteľom,
žijeme, akoby sme boli mŕtvi.
situácia sa zmenila.
Rozumiete?
Je to však iné,
Nemáme
ak pošleme niekoho, kto
žiadne osobné práva,
nie je dosť odvážny
žiadneho smelého ducha,
riešiť danú situáciu;
žiadnu odvahu
môže sa to zhoršiť.
a nežijeme hodnotný život.
Preto,
Nemusíme bojovať
najdôležitejšia vec je,
s ostatnými, aby sme boli
aby ste praktikovali dobre.
považovaní za odvážnych.
S dobrým praktikovaním
Nie!
a vyvinutou
Sme odvážni vo vnútri.
našou vnútornou silou
My vieme, akí sme
sa staneme
a to je dosť dobré.
nebojácnymi Bothisatvami
Je dostatočne dobré, že
a nebudeme sa báť ničoho.
my poznáme svoje vedomie.
Akceptujeme skutočnosť
Nie je treba
ale nemáme strach.
ukazovať našu odvahu
Rozumiete, čo myslím?
v debatách alebo bojoch
Okrem toho vidíme,
s ľuďmi.
oveľa jasnejšie, prečo
To nie je to, čo myslím.
sa veci stali, inak by sme
Vo vnútri by sme mali byť
boli veľmi rozrušení.
plní pozitívnej lásky,
Keď je situácia zlá,
aby sme mohli prekonať
boli by sme zúfalí
akúkoľvek negatívnu silu.
a obviňovali sami seba.
Inak, keď raz
Hlavné je, že
prídu negatívne sily,
naše vedomie je veľmi
sme nimi ľahko porazení,
pokojné, čo dáva najavo,
pretože
že robíme
naša pozitívna sila
správnu vec.
je slabšia, rozumiete?
Neobťažujte sa
V takom prípade
s ostatným.
bude celý náš život
Úspech a prehra
trápením, útlakom.
nie sú tie najdôležitejšie
Niekedy sa narodíme
ciele na svete
do nepriaznivých podmienok,
a vy uvidíte, že prehra
pretože Boh nás chce
je niekedy úspechom,
naučiť, ako mať
zatiaľ čo úspech sa obráti
nebojácneho ducha
na neúspech.
a dať nám lekciu odvahy.
Kto pozná príliš vzdialenú
Rozumiete, čo myslím?
budúcnosť?
Rozumiete?
Ak sa vzdáme
Je to presnejšie,
danej situácii, nikdy sa
keď sa na veci pozeráme
nenaučíme našu lekciu,
našim okom múdrosti,
čo pre nás nie je dobré.

Nejde o to,
že ovplyvníme vesmír.
Pretože nie sme
úplne osvietení,
myslíme si, že spôsob,
akým robíme veci,
bude škodlivý pre
vesmír alebo tento svet.
V skutočnosti rôzne veci
v rôznych kútoch
vesmíru
sú zariadené.
Nie je toho veľa, čo môžeme
urobiť.
Preto
to nie je úplne naša vina.
Ide len o to, že ak to
môžeme urobiť lepšie,
vesmír nám vždy
dá šancu,
rozumiete?
Takže môžeme mať šancu
zmeniť naše srdcia a potom
sa budeme cítiť skvele.
Budeme sa cítiť príjemne.
Budeme rozumieť nášmu
charakteru a duši.
Ak sme sa naučili
túto lekciu dobre,
potom sa už nebudeme
viac musieť vrátiť,
rozumiete?
V skutočnosti nie sú dobré
alebo zlé situácie.
Ide len o to,
že nie sme pripravení,
nenaučili sme sa dobre
svoju lekciu
a nevyužili sme
danú situáciu na učenie.
Nemôžeme sa neustále
vzdávať situáciám.
Tento svet stále
utláča ľudí, však?
A trápi ľudí.
Ak sa mu podrobíme,
nemáme žiadnu cestu von
a nemôžeme nikdy narásť,
rozumiete?
Nič menej,
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Nerozumela som tomu,
je to naozaj ťažké povedať.
že nie je nič, čo treba urobiť
Je to veľmi ťažké.
pod slnkom predtým,
Niekedy je to kvôli
než som bola osvietená.
kolektívnej karme
Takže som trpela.
cítiacich bytostí.
Porozumela som tomu,
Takže je to ťažké povedať,
až keď som stala osvietenou.
či je to naša vina
Pretože to chcete vedieť,
alebo kolektívna karma
snažím sa najlepšie, ako viem
cítiacich bytostí.
vysvetliť vám to.
Ak je naše vedomie
Ale aj tak nie je pre vás ľahké
v mieri, vieme,
dosiahnuť stav bytia
že robíme
„nie je nič, čo treba urobiť
správnu vec
pod slnkom“.
a bude to v poriadku!
Musíte byť usilovní.
Pretože každá situácia
Nenechte se oklamat
je iná,
okolím a
nemôžem povedať, čo robiť
nenechte se řídit
v každej situácii
prostředím, potom
pretože je
toho můžete dosáhnout.
mnoho rôznych situácií.
Jinak je zbytečné,
Hlavné je, že by sme
abych vás cokoli učila.
mali dobre praktikovať
Potom mě budete obviňovat,
a naša múdrosť
že nerozumím
sa rozvinie.
vaší situaci,
Potom budeme vedieť
tlakům, které na vás působí
jasne, ako sa zachovať
a vaším
v každej situácii.
nepřekonatelným těžkostem.
Naše vedomie je
Rozumím tomu.
veľmi pokojné.
Opravdu.
Úspešný alebo nie,
Takže,
ak je naše vedomie
měla bych vás utěšovat?
pokojné,
Bylo by to dobré
dosiahli sme Tao.
pro vás?
Vlastne vám hovorím,
I když vás opravdu utěším,
že nie je nič, čo treba urobiť
není to pro vás dobré,
pod slnkom
protože situace
ale vy tomu neveríte.
se nezmění.
Je to len preto,
Proto byste měli raději
že niektorí ľudia túžia
změnit sami sebe,
praktikovať a myslia si,
rozumíte?
že nie sú dobrí
Měli byste
a že sú nevedomí,
přijmout situaci
takže ich musím učiť.
bez zaváhání
Inak,
v rozhodnutí a
pokiaľ viem,
beze strachu, rozumíte?
neexistujú
Byla jsem v této zemi
nevedomí ľudia.
Každý je v poriadku!
dvakrát.
Ale ani ja som si to
Tolik mých fotografií
predtým neuvedomovala.
bylo uděláno,

a bylo tady
o mně tolik zpráv
v novinách a
to by mělo být dost.
Avšak vy byste
měli více praktikovat,
abyste změnili
místní atmosféru.
Pokud budete
stále podléhat situacím,
nemusíte praktikovat.
Praktikujeme,
abychom zlepšili
atmosféru jednotlivých míst
a naplnili ji
stále více a více
pozitivní silou, abychom
překonali negativní sílu.
Jinak,
protože negativní síla
opravdu existuje,
když jí vždy podlehneme,
budeme vyřízení a
přemožení.
Například když je tady
vysazených jen pár stromů,
a není zde žádný stín,
který by lidi chránil,
oni by se
zalykali sluncem.
Jste zde životodární,
velice důležití!
Protože je vaše situace
taková,
máte více potíží
v duchovním praktikování.
Ale pokud zde bude několik
spolupraktikujících, kteří
praktikují velice usilovně,
toto místo se změní.
Budete mít problémy, když
nebudete dobře praktikovat.
Praktikující
v centrální Číně
jsou velice stateční.
Když jsem měla narozeniny,
udělali oslavu
v parku.
Vy stále máte svobodu
dělat jakoukoli práci;
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je pro vás také snadné
jet do ciziny.
Není tu žádná tvrdá vláda
jako v centrální Číně.
Takže myslete na dobré
aspekty;
buďte pozitivní.
Cítím, že to tu není špatné,
celkem se mi líbí
toto místo.
Jenom nemám ráda
slabého ducha.
Ne,že by se mi nelíbilo místo.
Někdy zda
je místo dobré nebo špatné,
záleží na energii
vycházející z nás.
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