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Někdy se stává,  
že s nimi nejsme rádi, 
ale prostě nemůžeme odejít. 
Je to díky kolektivní   
zlé karmě (odplatě), 
že jsme v minulém životě 
dělali společně něco, 
co má silnou svazující sílu, 
která přetrvala do 
současného života. 
Proto, nemáme-li 
silnou touhu 
dostat se z tohoto kruhu, 
a nehledáme-li  
milost Boha, 
abysme se vysvobodili 
z tohoto karmického vlivu 
z minulých životů, 
zůstane na pořád a stále, 
a karmická síla bude jen 
sílit a sílit, pokaždé, 
když to zopakujeme, 
rozumíte? 
Co se s tím stalo? 
Je to špatná karma (odplata). 
Je to kolektivní zlá karma. 
Je to stejné 
s naší prací nebo koníčky, 
čím více praktikujeme, tím 
většími experty se stáváme. 
Nebo například 
alkohol a drogy, 
čím více je užíváme, 
tím závislejšími se stáváme. 
Proto, abychom 
překonali tento 
nebezpečný vzorec, 
musíme udělat něco 
opačným směrem, 
rozumíte? 
Přetrhnout to, 
zcela to vymazat 
z naší paměti, 
nebo alespoň nedat 
tomuto karmickému vzorci 
nebo důsledkům žádnou 
šanci se dále rozvíjet 
nebo šanci nést ovoce, 
rozumíte? 
Například, máme-li 

v našem skladu hodně fazolí, 
ale nezasejeme je 
do úrodné půdy, 
a nezaléváme je, 
pak nikdy nevyraší, 
nevzniknou další plody 
nebo stromy, rozumíte? 
Podobně, pokračujeme-li 
v nějakém velmi nežádoucím 
nebo nízkém vzorci 
nebo řetězci nízkých činů, 
můžeme se dostat k bodu, 
kdy překročíme 
hranici tolerance 
vesmírného zákona, 
pak musíme být přemístěni 
do jiného druhu existence, 
která lépe vyhovuje 
našemu způsobu chování 
nebo vzorci života 
nebo nízkým tužbám. 
Proto se mě včera 
někdo zeptal: 
„Jak můžeme klesnout 
do nižší formy života?“ 
Řekla jsem, že je to možné. 
Je to přesně tak, jako když 
se nehodíme na určitou práci, 
abychom přežili, 
a kvůli pohybu ve 
společnosti, 
musíme si najít jinou práci, 
která lépe vyhovuje 
našim schopnostem. 
Nebo, je to podobné jako, 
když nezvládáme 
studium v normální třídě, 
učitelé nebo rodiče 
nás budou muset dát 
do pomocné třídy, 
do speciální pomocné třídy. 
Rozumíte? 
Teď vám řeknu nějaký 
zajímavý příběh 
z Východu. 
V Orientu byla skupina 
tak zvaných 
duchovně praktikujících. 
Tento je speciálně 
z Formózy (Taiwan). 

Mnozí z nich praktikují 
v různých zemích, 
ale tento je 
na Formóze (Taiwan), 
ale s podobným cílem. 
Oni dělají to, 
že se dostanou do transu 
a setkají se 
s tzv. vyšším vůdcem 
a stanou se kanálem 
a pak je vezmou  
na nějaká jiná místa nebo 
do jiné úrovně existence, 
aby něco prozkoumali 
nebo prostudovali. 
Tato skupina tedy, 
prováděla dlouhodobou 
speciální studii 
mezi různými světy, 
například nebeskými světy, 
Zemí a světem pekla. 
A dlouhou dobu 
prozkoumávali 
tyto tři různé světy. 
Zmíním se tedy jen 
o jedné knize, která 
pojednává o světech zvířat, 
o reinkarnacích. 
Tato kniha pojednává 
o reinkarnaci 
některých lidí, kteří se museli  
narodit jako zvířata, 
a proč se museli 
narodit jako zvířata. 
Nemohu ale vyprávět 
všechny příběhy, jen jeden, 
jeden nebo dva, ano? 
Jeden člověk přišel 
k pánu mrtvého světa, 
jmenoval se Yama, 
král spodního světa 
se jmenoval Yama. 
Když tento člověk 
ukončil svůj trest v pekle, 
předstoupil před 
pána spodního světa, 
mrtvého světa, a měl se 
znovu narodit do našeho 
světa, na Zem. 
Ne všechny bytosti, které se 
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znovu narodí do tohoto světa, 
se stanou lidskými bytostmi. 
Buďte tedy připraveni, ano? 
Ten člověk teď předstoupil 
před krále Yamu, 
a král se ho zeptal: 
„Dobrá, dobrá, dobrá, 
potkalo tě teď štěstí, 
v pekle teď končíš, 
vypadáš dobře, 
vrátíš se zpět na Zem, 
co si přeješ? 
Jaký život chceš vést?“ 
A ten člověk řekl: 
„Opravdu, velice 
se kaji za své hříchy 
z předchozích životů, 
a chtěl bych je skutečně 
nějak odčinit, 
nechci se dostat 
do podobné situace 
jako v minulých životech, 
už nikdy nebudu dělat 
špatné věci. 
Rád bych žil 
velice klidný život 
někde v horách, v lese, 
někde u řeky, 
kde jsou krásné hory 
a krásné stromy a květiny, 
a pobýval bych  
jen na malém místě, 
a živobytí by mi bylo 
bez námahy k dispozici, 
a měl bych dostatek 
krásného oblečení, 
abych si to mohl užívat, 
a to je vše co chci. 
A budu žít velice klidným 
životem, budu se kát 
za to, co jsem udělal, 
ale jídlo a krásné oblečení 
dostat musím, a snadno, 
abych si o ně nemusel 
dělat starosti, 
o jídlo a oblečení. 
Protože já už pracovat 
nechci, 
rád bych měl 
snadný život, 

ale dobré jídlo 
a krásné oblečení 
chce každý, ne?“ 
Yama tedy řekl: 
„Ano, ano, ano, samozřejmě, 
budeš mít vše, 
co jsi vyjmenoval.“ 
Ten muž byl tak šťastný, 
„Och, děkuji vám, 
děkuji vám, děkuji vám! 
Jste pán milosti, 
jste soucitný, 
jste opravdu dobrý přítel.“ 
A král Yama řekl: 
„Poddaní přijďte!“ 
Pak k němu přistoupili 
poddaní, 
a král přikázal: 
„Teď jděte a vyberte 
to nejkrásnější oblečení, 
šaty, a dejte mu ho, 
a pak ho pošlete zpět 
na Zemi a najděte přesně 
takové místo, jaké chtěl, 
u řeky, kde jsou   
vysoké hory a květiny 
a stromy a veškeré ovoce, 
které může jíst.“ 
A víte co mu dali? 
Oděv z pavího peří. 
a kde žil, 
na okraji džungle u řeky. 
Nebylo to to, co chtěl? 
Měl krásný oděv, 
a k dispozici každý den jídlo, 
vše a klidný život. 
Myslím, že to pro teď stačí. 
Kdybych vám vyprávěla 
další příběhy o zvířatech, 
bylo by to příliš smutné. 
Jsou  velice smutné. 
Někdy jsem plakala, 
když jsem ty příběhy četla, 
během příběhů. 
Protože ta zvířata rozumí 
stejně jako my, 
ale nemohou vyjádřit 
své utrpení 
a své vnitřní pocity, 
to je vše. 

Všichni to nedovedou, 
a ne zcela, 
ne jako to dovedeme my. 
Je to tedy velmi smutné. 
Není legrace být zvířetem. 
Jak jsme se o tom 
příběhu dozvěděli? 
Zmínila jsem se vám dříve 
o té skupině 
speciálních praktikujících. 
Vyvolali si mnoho transů 
a spojili se 
s nějakými vyššími průvodci, 
a ten průvodce ho 
pravděpodobně prováděl. 
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