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Dokonca nestačí,
Prečo existuje reinkarnácia
ak sa ostatní nedozvedia,
Hsihu, Formosa
čo sme urobili,
9. októbra, 1994
pretože to vieme
my sami.
Pokiaľ sme čistí
Sme jednou z bytostí
fyzicky, slovne
vo vesmíre, ktorých
a mentálne,
mysle sú spojené.
nezáleží na tom,
Všetci sme spojení.
kde žijeme!
Ak niečo vieme my,
Myslíte si, že skutky,
vie to každý.
slová a myšlienky
To je príliš zlé!
sú navzájom nezávislé?
Nehovorme o všetkých
V skutočnosti je to to isté.
veciach vo vesmíre,
Majú tú istú
nie je to ľahké dokázať.
podstatu
Ale ľudia,
ale rozdielnu formu.
ktorí majú magickú moc,
Takže myslenie je podobné
ako jasnovidectvo
ako konanie!
a telepatiu, vedia,
Preto potrebujeme
čo si myslíme hneď,
preveriť svoje myšlienky,
ako nás zbadajú.
slová a skutky. Však?
S jasnovidectvom
Niekedy si myslíme,
hneď vedia,
že na tom nezáleží, ak máme
koho milujeme.
len myšlienku bez činu.
Tamtí dvaja ľudia
Samozrejme, že je to lepšie!
sedia spolu, ale ich energie
Ale v skutočnosti
sú oddelené.
sme už
Ak by boli zamilovaní,
porušili prikázania.
ich energie
Rozumiete,
budú smerovať
čo mám na mysli?
navzájom k sebe.
Je to preto,
Je to očividné.
že naše skutky sú výsledkom
Je to akoby sa jedna ruka
nášho myslenia.
naťahovala veľmi ďaleko
Napríklad,
a držala tú druhú.
si niekedy pomyslíte,
Každý do môže vidieť.
že pôjdete kúpiť zeleninu,
Preto nemôžeme povedať,
predtým, než idete.
že nezáleží na tom,
Samozrejme myšlienka
čo si myslíme.
ísť nakúpiť zeleninu
Rozumiete?
je iná ako samotný nákup.
Samozrejme,
Rozumiete? Ale
na začiatku praktikovania
tá myšlienka má následok.
je ťažko kontrolovať
Náš svet je taký mrzutý,
skutky, reč
pretože veľa ľudí
a myšlienky tak, ako chceme.
myslí na zlé veci.
Ale len čo začneme
Atmosféra tu potom
myslieť na zlé veci,
nie je veľmi dobrá.
Takže my praktikujúci
mali by sme to hneď zastaviť.
by sme mali byť čestní,
Len čo si uvedomíme,
čestní k sebe.
že naše myšlienky nie sú

správne, prerušíme ich.
Môžeme použiť
iné metódy na ich
zvládnutie a potlačenie.
Môžeme tiež
myslieť na Budhu
alebo použiť silu vôle,
aby sme ich zahnali.
Aj toto je druh
duchovnej praxe,
ktorá vyžaduje
aktívne úsilie.
Ale myšlienka nie je iná
ako skutok.
Sú rovnaké.
Skutky, reč
a myšlienky sú spojené.
Myslíme si, že telo a myseľ
sú rozdielne.
V skutočnosti všetko
pochádza z mysle.
Naša myseľ je veľm silná,
preto,
máme toto telo.
Ak by naša myseľ
nebola taká silná,
nemali by sme toto telo.
Takže keď praktikujúci
dokážu zvládať
svoje myšlienky, ich telá
sa stanú neviditeľné.
Nezbadáme ich
dokonca ani
keď sú pred nami.
Niekedy
naše telo neexistuje.
To neznamená,
že my neexistujeme.
Môžete sa spýtať ľudí
bez rúk alebo nôh,
ako sa cítia.
Stále cítia,
akoby mali ruky.
Len ich
nedokážu používať.
Ak máme
víziu, dokážeme tam vidieť
tvar ruky.
Ale ten tvar je nejasný.
Preto po smrti ľudia
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Ale po niekoľkých dňoch
stále cítia, že majú telo.
alebo hodinách
Takto sú niektoré duše
sa znovu prebudili.
zmätené, všade pobiehajú
A potom rozprávali
a otravujú ľudí.
príbehy o nebi, však?
Rozumiete?
Niektorí ľudia
To preto,
hovorili o pekle, no len málo
že si stále myslia,
z nich to zapísalo.
že ich telo existuje.
Pravdepodobne boli príliš
Takže všetko je vytvorené
vyľakaní, aby o tom hovorili.
mysľou.
Tieto príbehy nás
Naše telo a skutky
určitým spôsobom tešia,
závisí na našich myšlienkach.
vďaka nim si uvedomujeme,
V skutočnosti telo
že naše telo nie je jediná
neexistuje.
forma bytia.
Keby bolo telo, nejaký
Bez tohto tela
praktikujúci by nemohol
môžeme ďalej žiť.
byť neviditeľný.
Ale naša duša
Rozumiete?
to musí vedieť.
Nemohli by
Pred smrťou
nechať svoje telo zmiznúť
by sme mali vedieť,
alebo urobiť neviditeľným.
ktorým smerom ísť.
Viete, niektorých jogínov
Inak bude
môžu pochovať v rakve
po opustení tela
na jeden alebo dva mesiace,
naša duša
bez problémov.
zmätená.
Ich dych sa stane
Bude behať sem a tam,
veľmi slabým,
akoby stále mala telo,
akoby sa zastavil.
pretože astrálne telo
Ich telo, bunky
stále existuje.
a póry môžu dýchať.
Potom budeme stále
Preto dokážu prežiť
rozmýšľať o veciach,
za takých podmienok.
ako napríklad
Vlastne,
pestovanie zeleniny,
naše telo
jedenie, pozeranie po ženách.
je pod kontrolou
Ak nedokážeme
nášho podvedomia.
tie veci urobiť,
Napríklad také srdce,
budeme veľmi nešťastní.
niekto ho dokáže zastaviť.
Preto existujú
Ale tá osoba
duchovia a démoni.
nezomrie.
Keď sme toto všetko počas
Nemôžeme považovať
života na Zemi pochopili
osobu za mŕtvu,
a odstránili
keď sa mu zastaví srdce.
všetky svoje túžby, budeme
V nemocniciach bolo
v okamihu smrti veľmi čistí.
mnoho pacientov,
Hneď, ako
ktorí takmer zomreli.
Keď sa ich srdce
príde transformovaný
a všetko zastavilo,
Majster, budete vedieť.
doktor ohlásil
Dobre, môžeme ísť spolu
ich smrť.
celkom bez zmätku.

Nie je nič, čo nie sme
ochotní
zanechať tak,
nič, čoho by sme sa obávali,
žiadne otázky,
ktoré by sme sa pýtali.
V tom momente
je nám všetko jasné,
pretože
sme to pochopili
už pred smrťou.
Preto som
včera povedala,
že honba za magickou mocou
je na nič.
Často sa ma pýtate,
prečo človek nemôže
získať magickú moc
a prečo nemôže
liečiť choroby iných atď.
Samozrejme, môžete.
Ale to nie je to najvyššie,
čo môžeme dosiahnuť.
Rozumiete?
Ak to budete robiť,
zabudnete na cieľ.
Mnoho ľudí
lieči choroby iných.
Preto ich ľudia majú radi,
ale oni nemôžu
dať ľuďom nič!
Nemôžu ľuďom ponúknuť
dar vyslobodenia.
Pacienti
nasledujú toho,
kto lieči ich chorobu!
To je všetko, čo dosiahnu.
Potom na ňom budú
závislí a budú hovoriť:
„Keď nabudúce ochoriem,
pôjdem za ním.“
Pôjdu za ním,
bez ohľadu na to,
akú chorobu majú.
Nebudú to považovať
za test, lekciu, ktorú sa môžu
naučiť, aby hľadali vo vnútri.
Niektorí ľudia sa začnú
pozerať do svojho vnútra,
až keď trpia!
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to prežil!
Potom hľadajú Boha.
Vlastne bol nejaký
To je prípad
čas mŕtvy.
mnohých ľudí,
Bol v kóme
ktorí rozprávajú
viac ako 10 dní,
o zážitkoch smrti.
kým sa vrátil späť.
Oni skutočne zažili bolesť,
V Nebi
kým opustili telo.
mu anjeli a svätci
Išli do Neba
ukazovali okolie.
a dostali pomoc od iných.
Videl
Raz išiel niekto do Neba
príčinu a následok,
po tom, čo ho doktor
znovuzrodenie
vyhlásil za mŕtveho.
morálku atď.
V Nebi videl
Povedali mu, že jeho
mnoho anjelov.
život bol veľmi zlý.
Videla som tento
Bol to darebák,
príbeh v novinách.
veľmi surový.
Jeden anjel mu dal
Bol krutý
svätožiaru.
od detstva, neustále
Aj teraz ju stále má.
s ostatnými bojoval.
Je viditeľná aj na fotkách.
Raz ale zachránil
Každý okolo neho môže
úbohú ovečku, ktorú
vidieť svätožiaru.
bili a zle s ňou zaobchádzali.
Hovoria, že je to preto,
Preto získal
že viedol veľmi čistý život,
trochu zásluh.
dokonalý.
Po tom, čo ho trafil
To znamená,
blesk,
že neurobil nič zlé.
stal sa lepším.
Chcel sa vrátiť späť
Po tom blesku
a vychovať svoje dieťa.
bola jeho zlá karma
Preto mu dali
asi vymazaná.
svetožiaru,
Je to pravda, blesk
ktorú po návrate
môže odstrániť zlú karmu.
stále nosil.
Takže tí anjeli mu
Iného človeka
povedali, že keby pokračoval
trafil
v krutom živote
blesk.
ako predtým,
Bol ťažko popálený
určite by zažíval
vnútorne i navonok.
veľa nešťastia.
Jeho srdce, pečeň a koža
A keby sa zmenil
boli celé
a pracoval pre Boha,
vnútorne popálené.
netrpel by.
Viete, blesk
Potom mu anjeli ukázali
je veľmi silný.
katastrofy, ktoré by sa
Elektrický šok
mohli stať na svete.
je proti nemu nič.
Nevieme,
Väčšina týchto katastrof
koľko stoviek
sa už stala.
miliónov Wattov
Preto zasvätil zvyšok
môže blesk vyprodukovať.
života a pomáhal ľuďom,
Napriek tomu
ktorí takmer zomreli

a ľuďom, ktorí
sa veľmi boja smrti.
Čo v prípade,
ak je nerovnováha
medzi Jin a Jang?
Je treba
mať Jin a Jang?
Nie je to nutné.
Prečo si väčšina ľudí
hľadá priateľov
a priateľky?
Pretože im chýba
Jin alebo Jang.
Od narodenia,
máme v sebe túžbu
hľadať Boha.
Kým Ho nájdeme,
sme veľmi smädní.
Nestaráme sa o to,
čo dostaneme.
Preto si hľadáme
priateľov alebo priateľky,
vydávame sa, ženíme sa, atď.
Pretože zamilovaní ľudia
sa môžu navzájom
dopĺňať.
Jeden dáva Jin
a druhý Jang.
Takže sú obaja
veľmi veselí, šťastní
a prirodzene spokojní.
Viete,
ak ste naozaj zamilovaní,
ste veľmi šťastní.
Nesúhlasíte, pretože
ste sa ešte nezamilovali.
Mali by ste povedať,
že neviete.
Ako môžete povedať,
že láska nie je šťastná?
Ste príliš mladí,
aby ste to vedeli.
Zistíte to,
keď to skúsite.
Pretože oni dávajú lásku
prirodzeným spôsobom,
Boh sa o to postará
prirodzeným spôsobom,
aby boli spojení s Bohom.
Neskôr ale zabudnú
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prirodzený systém
tento prirodzený spôsob
sa odpojí.
komunikácie.
Potom sú tí dvaja ľudia
Keď sú zamilovaní
na sebe závislí.
nejaký čas, navzájom
Ich energie je
majú vzájomné očakávania.
stále menej.
Ľudia sú veľmi šťastní,
Potom začnú hľadať
keď sú zamilovaní, pretože
niečo viac.
rozdávajú energiu
Ak nie sú spokojní,
Jin-Jang prirodzene.
budú sa navzájom
Jedného dňa
spútavať.
si na to zvyknú.
Obaja budú
Myslia si,
stále viac trpieť.
že ich šťastie pochádza
Potom sa spoja, akoby
od tej osoby.
boli jednou osobou.
Nevedia, že to bol Boh,
Pôvodne boli
kto ich nabil
oddelení, každý z nich mohol
použitím prirodzeného
byť nabitý individuálne
spôsobu nabíjania.
ako elektrickou nabíjačkou.
Keď nie ste k sebe
Teraz sa tí dvaja stanú
navzájom pripútaní,
jedným. Aj keď sú spojení,
Boh môže
stále majú dve egá.
nechať tie dve energie
Energie sa miešajú
komunikovať prirodzene
ale egá nie.
aby sa navzájom
Toto je
dopĺňali.
zdroj problémov.
Je to veľmi prirodzené.
Pretože každý z nás
Preto sú obaja veľmi šťastní.
má vlastnú energiu a ego,
Keď vám začne tá osoba
robíme v živote
chýbať alebo po nej túžite,
rozhodnutia za seba, však?
myslíte si, že to je
Kým do nášho života
vaše šťastie,
nepríde iný človek,
potom začnete
my sme ten, kto rozhoduje.
byť k nemu pripútaní.
Ak chcem
Chcete ho mať
dnes pozerať televíziu,
vo svojej blízkosti,
urobím to. Ak chcem jesť
spútať ho, pretože
vegetariánsku (vegánsku)
chcete byť vždy
stravu, urobím to.
šťastní ako pri prvej láske.
Nemusím si robiť starosti
Potom sa vaša energia
s iným človekom.
stane obmedzenou.
Keď sú
Vyzerá to, že energiu
dvaja ľudia spojení,
dáva ten človek,
ak sa skutočne
nie Boh.
stanú jedným, môžu sa
Takže prirodzený prísun
navzájom dopĺňať.
energie je zrazu preč.
Sú veľmi veselí
Preto, že je naša myšlienka
veľmi intenzívna,
a šťastní, že sú spolu.
stane sa to pravdou.
Ale tie dve egá
Len čo sme k sebe
nie sú spojené do jedného.
navzájom pripútaní,
Ten pár nie je

zvyknutý na dve egá!
Preto každý z nich
nasleduje len
to svoje ego.
On sa dnes chce pozerať
na televíziu ale ona
chce ísť plávať.
Ich dve mysle
nie sú spojené.
Potom prichádzajú problémy,
pretože obaja
chcú rozhodovať.
Nie je to úmyselné.
Oni zabudli, že
celý ich kapitál je
investovaný spoločne
ale sú tam dvaja šéfovia.
Rozumiete,
čo myslím?
Potom sa tí dvaja
šéfovia začnú hádať,
každý z nich
chce rozhodovať.
Teda
zlé manželstvo
je spôsobené týmto.
Hádky alebo
neuspokojivý
vzťah
sú len preto,
že obe egá chcú
byť jediným šéfom.
To druhé ego
musí zmiznúť
alebo byť potlačené.
Obe
chcú ísť vlastnou cestou,
preto spolu zápasia.
Keď obaja trpia,
láska začne miznúť
a ich energia
tiež.
Odpojení od najväčšieho
zdroja energie, Boha,
musia sa spoliehať
sami na seba.
Ale ľudská energia
je obmedzená a postupne
jej ubúda.
Zvláštne!
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Jeden chce
Potom jeden obviňuje
sledovať televíziu,
toho druhého:
druhý chce ísť plávať.
„Ty ma už nemiluješ!“
Ale zároveň
Jeden na druhom
chcú byť spolu
hľadajú chyby,
kvôli zvyku!
„Prečo si sa tak zmenil?“
Čo potom môžu robiť?
Predtým nevideli
Ak spolu
žiadne nedostatky,
nedokážu vychádzať,
pretože
je to celkom ťažké.
boli plní energie.
Ak obaja zápasia
Plní vitality, veľmi
o moc a ani jeden
šťastní. Ona nevidela,
sa nepodriadi,
že jeho vlasy šedivejú.
manželstvo skôr či neskôr
Dokonca nevidela,
skončí.
že jeho vlasy
Takže od dávnych čias
sú všade po zemi.
muži vždy vyžadovali
Keď umývala dlážku,
od žien poslušnosť.
spievala si „La, la, la…
Všetky tieto filozofie
Aké sú tvoje vlasy
napísali muži.
krásne, milujem ťa.“
Hovorili,
Ale po čase
že žena by mala počúvať
nedokáže vystáť
svojho manžela, však?
jediný vlas na vankúši.
Po smrti manžela
Potom začnú hľadať
by mala počúvať
chyby toho druhého,
svojho syna.
vyhrabávajú
Po smrti syna by mala
malé nedostatky
počúvať vnuka.
tu a tam,
Nesprávajú sa k ženám
pretože začínajú byť
ako k ľudským bytostiam
nešťastní a nespokojní.
ale niekedy ako
Dve egá,
k náhradnej súčiastke.
dvaja šéfovia
Však?
zápasia o moc,
ktorá môže byť veľmi ľahko
keďže boli zvyknutí
k niečomu pripevnená.
byť tí jediní.
Zostane tam,
Ak chcú
kam ju položia.
obaja šéfovať,
Stačí len použiť
jeden musí byť odstránený!
skrutku a pripevniť ju.
Takže od dávnych dôb
Rozumiete?
boli ženy
Ale pretože ženy
nútené
nie sú náhradné súčiastky,
nasledovať svojich manželov,
nemožno ich
pretože muži sú silnejší.
riadiť alebo kontrolovať
Od žien sa očakáva,
takýmito filozofiami.
že budú počúvať manželov,
Takže väčšina
pretože jeden z nich
sa podriadiť musí.
manželstiev
Ak chcú šéfovať
má nejaké problémy!
obaja, je to celkom
Keď vidím túto situáciu,
problematické, však?
niekedy poviem: Dobre,

je lepšie, ak sa podriadiš,
ženy by mali počúvať
svojich manželov,
trochu ustúpiť.
Takýmto spôsobom bude
svet mierumilovnejší.
Ako vás môžem nechať
hádať sa spolu?
Na svete je už
toľko vojen,
ak tu budú
aj rodinné problémy,
ako môžeme odolať.
To je ten dôvod.
Rozumiete?
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