
Titul: TV_572_Prečo existuje reinkarnácia_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 

Miesto: Hsihu, Formosa 
Dátum: 9. októbra, 1994 
 
Praktikujúci 
bude rovnaký 
ako obyčajný človek, 
ak neurobí 
žiaden pokrok. 
Viete o tom? 
Ak človek nemá 
charakter 
ľudskej bytosti, je bližšie 
zvieratám alebo rastlinám. 
Videli ste film, 
ktorý sa volal Pinokio? 
Je to film pre deti, 
o bábke. 
Bol raz jeden starý muž, 
ktorý nemal 
deti a preto 
sa hral s bábkou. 
Keď sa pozeral na tú bábku, 
ktorá bola veľmi krásna, 
povedal, „Keby tak len 
bola skutočná!“ 
Práve v tom momente išla 
okolo nebeská víla, 
ktorá mu jeho sen 
splnila. 
Tá bábka 
sa stala viac a viac 
ako skutočné dieťa. 
Víla tej bábke povedala, 
aby sa chovala slušne, 
pola poslušná, študovala, 
slúžila iným, 
pomáhala 
bez podmienok, 
bola morálna atď. 
Možno mal aj on 
meditovať. 
Potom by sa mohol 
stať skutočným dieťaťom. 
Povedala,  
že ak nebude dobrý, 
znovu sa stane rovnakou 
bábkou. 
Toto nie sú obyčajné príbehy. 
Obsahujú 
morálku a pravdu 

duchovnej praxe. 
 
Ako v príbehu o Aladinovej 
čarovnej lampe. 
Videli ste ho? (Áno.) 
Dobre. 
Aladin bol pôvodne  
bedár. 
Vďaka duchovnej praxi 
sa stal princom. 
Keď ju pohladil, 
lampa v jeho srdci, 
jeho myseľ 
uzavretá po mnoho životov, 
sa otvorila 
a všetky zlé spomienky 
boli zmazané. 
Niekto môže mať 
veľa magickej sily, však? 
Môže mať magickú moc 
presne ako čarovná lampa. 
Tá lampa reprezentuje 
našu myseľ. 
Po tom, čo bola otvorená 
a osvietená, 
sa naša myseľ stane lepšou. 
Potom môžeme robiť 
mnoho vecí. 
Napríklad, dokážem 
navrhovať šaty a lampy. 
A tiež maľovať. 
To sú moje 
magické schopnosti, 
ktoré som predtým nemala. 
Ale nie je na tom nič 
výnimočného. 
Je to len príklad. 
Po osvietení 
už mnoho vecí 
neberieme tak vážne, 
dokážeme prekonávať 
ťažkosti. 
Ale ako som už povedala, 
budete osvietení, 
len ak to skutočne chcete. 
Nie je to tak, že každého 
nútime, aby dostal zasvätenie 
a oni sa stanú 
osvietení. 
Každý učiteľ hovorí, 

že by ste sa mali 
spoliehať na seba. 
Nie je to tak, 
že nepotrebujeme učiteľa. 
Ale učiteľ je prospešný, 
len ak ste úprimní. 
Inak je to na nič, 
aj keby ste so mnou boli 
sto rokov. 
Ak nedokážete zanechať 
svoje staré koncepty, 
svoje zvyky, 
vlastnosti bedára, 
nikdy sa nemôžete 
stať princom. 
Aladin, bedár, 
bol vlastne schopný 
stať sa princom. 
Ale nedokázal zmeniť 
zvyk klamať. 
Dokonca uvažoval, 
že podvedie svoju lásku. 
Preto bol neskôr potrestaný, 
pretože mája 
našla jeho slabosť. 
Rozumiete? 
Mája ho potom 
kompletne odhalila 
a ukázala ľuďom, že to je 
len žobrák, ktorý klame. 
 
Napríklad takto. 
Je to veľmi podobné 
duchovnej praxi. 
Po osvietení, 
ak nerozumieme, 
prečo sme osvietení, 
sme nútení 
mať znovu problémy. 
Mája príde. 
Taká je mája. 
Jej úlohou je 
testovať nás. 
Takže ju neobviňujte. 
Ak sami nie sme dobrí, 
je na nič 
obviňovať máju. 
Ak sme dobrí, 
mája nám nemôže ublížiť, 
nezáleží na tom, 
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koľko nás skúša. 
Je to ako v tom príbehu, 
mája 
tam bola stále, však? 
Ale Aladin 
mal svoju lampu, 
ktorá bola veľmi jasná. 
Mohol ju 
pohladiť každý deň 
a ona ho ochránila 
svojou magickou silou 
a pomohla mu 
v mnohých veciach. 
Ale neskôr, 
preto, že klamal, 
nedodržal prikázania, 
bola pre máju 
otvorená cesta. 
Mája 
využila jeho chybu, 
ublížila mu 
a zobrala lampu. 
Tá lampa predstavuje 
našu vnútornú múdrosť, 
našu morálku, 
naše skutočné ja. 
Princezná, 
ktorá si ho vzala, 
predstavuje našu dušu. 
Rozumiete? 
Potom, čo nájdeme svoju 
dušu, svoje Skutočné Ja, 
už žiadne dievča nie je také 
krásne, nič na svete 
nie je také cenné. 
Len po tom, 
čo nájdeme svojho majstra, 
budeme spokojní. 
Inak nás 
nič nedokáže uspokojiť. 
Ako v tom príbehu, 
keď sa bedár stal princom, 
mal všetko, 
ale on túžil 
oženiť sa s princeznou. 
Nechcel žiadne iné 
dievča na svete. 
Princezná predstavuje 
našu dušu, ktorá je 
jedinečná, nenahraditeľná. 

Preto niektoré 
televízne programy 
majú trochu pravdu. 
Preto by človek mal nechať 
deti pozerať sa na rozprávky. 
Ale najskôr by ste si ich mali 
pozrieť vy, porozumieť im, 
aby ste ich mohli vysvetliť 
svojim deťom. 
Nemyslite si, že to deti 
nemôžu pochopiť. 
Pochopia, ak im vysvetlíte. 
Strávila som čas 
s mnohými deďmi. 
Viem, že sú 
ako dospelí. 
Veľmi ich rešpektujem. 
Niekedy som 
ohromená. 
Neodvažujem sa s nim 
rozprávať príliš bežne. 
Sú naozaj 
veľmi chytré. 
Niekedy 
ich múdrosť 
šokuje nás dospelých. 
Takto nám pripomínajú, 
že aj oni majú vo vnútri 
dušu, Budhu. 
Nemôžeme ich považovať 
len za deti. 
Samozrejme, 
každé dieťa je iné. 
Ale ak vieme, ako sa 
s nimi rozprávať, všetky 
sa môžu správať dobre. 
Ak to nevieme, 
budú neposlušné. 
Poznajú 
vašu slabosť. 
Nemôžete ich zmeniť. 
Ak nemajú dobré vedenie 
a nevysvetlí sa im 
morálny spôsob života 
ešte v mladom veku, 
je veľmi ťažké 
zmeniť ich neskôr. 
Aby sme ich to dobre naučili, 
ukázali im svätý 
a správny spôsob života, 

musíme ho sami poznať. 
Však? 
Rodičia sú 
prvými učiteľmi, 
tými najdôležitejšími, 
pre výchovu detí 
do dospelosti. 
Detstvo 
je veľmi dôležité. 
My rodičia sme 
ich najlepší učitelia. 
Ak v tomto období 
nie je dieťa vedené 
správnym smerom, ako to 
môžeme urobiť neskôr? 
Keď už prešli 
dlhú cestu, 
nemôžeme ich 
ťahať späť. 
Preto musíme poznať 
veľmi jasne vlastnú cestu, 
potom môžeme viesť dieťa. 
To, čo ich učíte, 
aké knihy 
ich necháte čítať, 
s akými kamarátmi 
sa hrajú, 
v akom prostredí 
vyrastajú, to všetko 
má na ich životy vplyv. 
Pri narodení 
majú vlastné gény. 
Ak im v mladom veku 
nepomôžete 
stať sa lepšími, 
nebudete ich viesť 
správnym smerom, 
budú nasledovať cestu, 
ktorú si nesú v génoch. 
Bez vedenia budú nasledovať 
svoje spomienky 
pri narodení, 
svoje staré zvyky 
a stanú sa rovnakou osobou 
ako predtým. 
Budú 
rovnakým typom človeka 
aj po stovkách znovuzrodení. 
Možno budú 
horší a horší. 
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Pretože ich gény 
zdegenerovali. 
Priťahujú negatívne veci 
a stávajú sa ešte horšími. 
Ak ich dokážeme napraviť 
počas detstva, 
je to ľahšie. 
Je to ako malý 
japonský bonsaj. 
Hneď, ako stromček 
vyklíči z pôdy, 
ľudia ho začnú ohýbať 
použitím šnúrok, 
aby rástol tak, ako chcú. 
No dokážete stále ohýbať 
veľké stromy a prinútiť 
ich rásť, ako chcete? 
Nie, sú už 
príliš tvrdé na ohýbanie. 
Keď boli malé a mäkké, 
dali sa ohnúť. 
Ako bonsai. 
Inak 
vyrastú tak, 
ako chcú a dosiahnu 
prirodzenú hrúbku. 
Potom neexistuje spôsob, 
ako ich ovládať. 
Rozumiete? 
Teda, deti sú 
veľmi dôležité. 
Rodičia by sa o ne mali 
dobre postarať. 
Vy sami 
by ste mali dobre rozumieť, 
tvrdo študovať, 
usilovne meditovať, 
poznať zásady, etiku 
a dosiahnuť osvietenie. 
Potom 
môžete pomôcť deťom 
kráčať 
správnym smerom. 
Môžeme sa zmeniť, 
aj keď vyrastieme. 
Ale potrebujeme 
špeciálneho učiteľa, 
ktorý nemusí byť nutne 
určený pre malé deti. 
V mladom veku 

to zvládne aj učiteľ 
z druhej ruky. 
Ale v dospelosti to musí byť 
učiteľ z prvej ruky. 
Preto 
musia dospelí nájsť 
osvieteného majstra. 
Deti majú veľké šťastie. 
Môžete ich učiť po tom, 
čo ste už našli 
osvieteného majstra, 
dobre študovali 
a praktikovali. 
Aj keď 
učiteľ odíde, 
dieťa môže vyrastať správne, 
vďaka vašej 
osvietenej metóde 
a správnym konceptom. 
Takže Boh nám dáva deti, 
aby nám pripomenul, 
že máme byť dobrí učitelia. 
Snažte sa čo najviac, 
pretože dieťa čaká 
na vašu pomoc a vedenie. 
Boh vám zveril dieťa, 
mladú dušu, 
aby ste sa o ňu postarali 
a pretvorili ju do dokonalosti. 
Dieťa je vašou lekciou, 
lekciou, 
ako sa stať učiteľom. 
Bez študentov 
stratí učiteľ 
svoju schopnosť učiť, 
pretože ju nepoužíva 
každý deň. Však? 
Zabudne, 
ako učiť. 
Tiež som chodila do školy. 
Ak sa ma teraz požiadate, 
aby som učila deti, 
sínus, kosínus a 
trigonometrické funkcie, 
nemôžem to urobiť. 
Zabudla som to. 
A vo fyzike, 
aké sú výsledky 
rôznych pokusov, 
zabudla som to všetko. 

Rozumiete? 
Je to preto, že som ich 
nepoužívala každý deň. 
Aj keď 
ste skončili 
univerzitu, 
ale nie ste vyškolení 
ako učiteľ v škôlke, 
nemôžete učiť deti 
v škôlke. Však? 
Nemáte ani 
skúsenosti ani schopnosti. 
Podobne, 
Boh nám dáva deti, 
aby sme rozvinuli 
svoj talent byť učiteľom. 
Keď máte dieťa, 
musíte vedieť 
všetko. 
Čím viac znalostí 
máte, tým bude 
vaše dieťa múdrejšie, 
tým lepšie bude vedieť, 
ako žiť svoj život. 
Väčšina rodičov na svete 
sami nie sú pevní. 
Nemajú 
jasný smer. 
Nemajú dostatok 
morálky a múdrosti. 
Preto nevieme, 
čo chceme 
v dospelosti. 
Musíme hľadať 
samých seba. 
Preto, keď vyrastiete 
ste stratení 
a cítite sa tak ťažko 
pri duchovnom praktikovaní. 
Ak ste boli vychovaní 
v duchu 
sebakultivácie 
od mladého veku, 
učili vás meditovať 
hľadať morálne hodnoty, 
môžete teraz so mnou 
postupovať veľmi rýchlo. 
Možno 
nepotrebujete majstra, 
stačia vaši rodičia. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_572_Prečo existuje reinkarnácia_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 4 / 4 

Preto tento svet 
nie je veľmi dobrý. 
Ľudia sa naháňajú 
za slávou a ziskom, 
hoci v skutočnosti 
nič nepotrebujú, 
pretože nepoznajú 
najviac uspokojujúcu 
duchovnú výživu. 
Ľudia sú stále chamtiví, 
zlostní a nevedomí, 
pretože nie sú spokojní, 
bez ohľadu na to, 
čo robia, 
akú majú vysokú pozíciu 
a bez ohľadu na to, 
koľko majú peňazí. 
Je to preto, 
že stratili zmysel. 
Ak by viac a viac ľudí 
duchovne praktikovalo, 
našlo svoje pravé ja, 
mali morálne zásady 
a múdrosť, 
potom by naše deti 
vyrastali lepšie. 
Ak by praktikovala 
celá krajina,  
z detí sa stanú svätci 
už od mladého veku. 
Potom bude 
na Zemi mier. 
Vôbec nebudú potrebné 
žiadne zbrane, 
žiadne vynálezy. 
Krajina bude prirodzene 
dobre vyvinutá. 
Napríklad, 
neučila som sa maľovať, 
navrhovať šaty ani šperky. 
Ale teraz to viem robiť. 
Tým, že to robím, mám 
peniaze na pomoc ostatným. 
Niektorí ľudia sa veľmi ťažko 
snažili zarobiť peniaze 
ale nezarobili veľa, 
však? 
Nedokážu dokonca ani 
podporovať sami seba, 
ako potom môžu ušetriť 

peniaze a pomáhať svetu? 
Vidíte, 
je tu veľký rozdiel! 
Najspoľahlivejšou vecou 
je naša skutočná múdrosť, 
nie pozícia, 
bohatstvo, krása 
alebo talent z tohto sveta. 
Vidíte to? 
Ale to len znie jednoducho. 
Ste už 
dospelí a celkom starí. 
Je ťažké zmeniť sa. 
Vlastne, je to ťažké 
ale nie nemožné. 
Môžete sa zmeniť postupne. 
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