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Proč Buddha nezachrání  
bytosti v pekle 
 
Poté, co chvíli praktikujeme, 
méně nás zajímají 
příjemnosti světa 
a cítíme, že nám ubližují. 
Je to tak? (Ano.) 
Proč je to tak? 
Je to proto, že naše energie 
je čistější a čistější 
a naše vibrace se očišťují. 
Připravujeme se v budoucnu  
na život ve vyšším království, 
kde jsou vibrace čistší, 
krásnější a jemnější. 
Proto se naše tělo  
více a více odlišuje. 
Nenadešel-li ještě náš čas,  
nemůžeme opustit 
tento svět. Je to tak? 
Například,  
kdybychom byli ve vězení 
a teď by náš právník, nebo 
naši příbuzní, nebo přátelé 
měli peníze,  
zajistili by naše propuštění. 
Nebo by byl náš případ  
vyřešen, a jen kvůli 
administrativním  
záležitostem, které musí být 
vyřízeny, musíme ještě  
krátkou dobu setrvat  
ve vězeňské vazbě. 
Proto musíme ještě chvíli 
trpělivě žít ve vězení. 
Je to tak? 
Ale již víme, že budeme brzy 
volní, a cítíme se šťastni, 
a vzrušeni. 
Pak samozřejmě, 
nemůžeme být tak trpěliví, 
nebo rezignovaní, jako když 
jsme pobývali ve vězení. 
Je to tak? 
Dříve, když nám bylo řečeno, 
že nemůžeme jít ven, 
že tady musíme zůstat  
napořád, byli jsme  
rezignovanější a trpělivější. 

Viděli jsme se jako  
kriminálníci, a více jsme 
přijímali náš osud. 
Teď víme, že byl  
náš případ vyjasněn, 
a že se brzy dostaneme ven. 
Kdyby nám lidé říkali, 
ať dále děláme tvrdou práci 
a dodržujeme pravidla, 
sotva už máme trpělivost. 
I když jsme ještě nebyli 
propuštěni, 
už jsme si začali představovat 
svobodu vnějšího světa. 
Myslíme na naše přátele 
a příbuzné a nemůžeme se 
dočkat odchodu.  
Proto se zdá, že jsme  
ztratili trpělivost  
se situací ve vězení.  
Jen jsem myslela 
na ty uprchlíky. 
Dnes jsem je navštívila. 
Ti, kteří šli se mnou to vědí. 
Ti uprchlíci plakali,  
jako by se utrhl kohoutek, 
protože nemají 
žádnou svobodu. 
Toužili mě vidět, 
ale nemohli nic dělat. 
Když jste na svobodě, 
i když jste mě ještě neviděli, 
můžete si myslet, 
„Och! Když si vydělám 
nějaké peníze, 
koupím si letenku  
na Formózu (Taiwan), 
a navštívím Mistryni.“  
Můžete to udělat. 
Ale oni, uvnitř tábora,  
nemohou nic. 
Když jsou tam uvězněni, 
cítí se potlačováni, a že je 
s nimi špatně zacházeno. 
Páni! Je to tak neúnosné. 
Když jsem tam byla, 
také jsem plakala.  
Vidíte tedy,   
ne všichni zasvěcení 
jsou stejní. 

A mezi různými lidmi 
jsou ještě další rozdíly. 
Situace každého člověka  
je jiná,  
a karma každého člověka 
se také liší. 
Přesto, že jste svobodní, 
někdy velice tvrdě pracujete, 
máte konflikty s ostatními 
a nelíbí se vám to. 
Ale jste stále v lepší situaci 
než mnoho jiných lidí. 
Ano? 
Dnes jsem v autě  
mluvila s řidičem, 
který je filmový režisér. 
Myslím, 
že on mluvil na mne. 
Mluvil o mnoha věcech. 
Později se z auta 
pokoušel kontaktovat 
jiné auto. 
Seděl ve svém autě 
a spojil se s někým  
z jiného auta. 
Řídil a mluvil současně  
s tím člověkem. 
Bylo to tak pozoruhodné! 
Před několika sty lety 
bychom si to nedovedli  
představit. Ano? Proč? 
Protože jsme nebyli tak 
civilizovaní, jako jsme nyní. 
Teď jsme tak civilizovaní, 
že spolu můžeme mluvit, 
když jsme v jiných autech. 
Můžeme se z auta   
spojit s celým světem. 
Můžeme v autě používat 
bezdrátový telefon. Páni! 
Dříve jsme si to  
nedovedli představit. 
Když jsme měli telefon, 
to už bylo skvělé, teď máme 
bezdrátové telefony. 
Jsme více a více civilizovaní. 
V budoucnu, abychom se  
domluvili, nebudeme  
potřebovat telefon vůbec. 
Taktéž, existují jiné světy, 
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civilizovanější, než ten náš. 
Tak, jako je  
náš současný svět  
civilizovanější, než dříve. 
Není tedy nic mystického 
věřit, že existují jiné světy, 
které jsou lepší než náš. 
Musí být! 
Mnoho lidí  
tyto světy navštívilo, 
tak jim musíme věřit. 
S praktikováním  
Metody Quan Yin 
je to stejné. 
Mnoho věcí, které jsme si 
dříve nedokázali představit, 
se nám teď dějí, je to tak? 
Zažili jsme je. 
Stává se to proto, 
že duchovně praktikujeme, 
a máme neuvěřitelnou moc. 
Lidé z vyšších království 
mají tuto neuvěřitelnou moc 
a my se učíme,  
abychom byli jako oni. 
Osvícený Mistr je bytost, 
která sešla dolů 
z království vysoké úrovně, 
aby nás učila  
Metodě vysoké úrovně, 
abychom ji mohli praktikovat 
a také tady využívat. 
Něco málo můžeme využít 
tady, a pak půjdeme nahoru, 
kde toho využijeme více. 
Protože v tomto světě, 
přesto, že je vám dáno  
hodně, nemůžete to využít. 
Je to stejné, jako kdybyste 
byli ve vězení, i kdybych  
vám chtěla dát televizor, 
videopřehrávač, 
nebo bazén, nemohu. Ano? 
Kdybych vám dala mercedes, 
nemohli byste s ním  
ve vězení jezdit. 
Není to tak,  
že by vaši příbuzní a přátelé 
neměli peníze, například. 
Když je ve vězení syn 

miliardáře, nebo sám  
miliardář, je to stejné. 
Nemůže používat  
své peníze vůbec. 
A peníze, které mu dají 
jeho příbuzní a přátelé, 
jsou také k ničemu.  
V tomto světě je to velice 
omezené, jako ve vězení. 
Kdybychom dali vězni 
mercedes, nemohl by s ním 
jezdit, ani jako miliardář. 
Kdybychom mu dali  
diamant, je to také k ničemu. 
Jen mu to způsobí  
více potíží. 
Dáte-li vězni mnoho  
diamantů a zlata, nebo  
vzácné předměty, 
způsobíte mu více potíží. 
Není to tak? 
Jiní spoluvězni, 
horší než on,  
se s ním o to budou prát. 
Je to tak? 
Budou bojovat,  
aby to získali. 
Jeho život bude ve větším 
nebezpečí. Je to tak? 
Předpokládejme, že teď máte 
velkou magickou sílu…  
Někdy, když se setkáte 
s katastrofou, nebo 
musíte řešit nějaký problém, 
soustředíte se, 
soustředíte se hluboce, 
a problém je vyřešen, 
katastrofa se vyhne. 
To je vaše magická síla. 
Je jedno, zda to byl Mistr, 
kdo vám pomohl, 
nebo jste to byli vy,  
kdo jste si sami pomohli, 
nemusíme to analyzovat. 
Oběma způsoby neuvěřitelně 
vyřešíte problémy. 
To je taky jistý druh 
magické síly. 
Předpokládejte, že vám dám 
velkou magickou sílu, kterou 

můžete kdykoliv použít. 
Pak jednoho dne půjdete ven 
a uvidíte člověka v potížích, 
nebo ho bude nahánět policie. 
A vy uvidíte, že ho bijí 
a že hodně trpí. 
Že ho na ulici naložili do auta 
a že ho vezou do vězení. 
Policisté ho trestají,  
protože spáchal zločin.  
Ale vy nevíte, zda spáchal 
nějaký zločin, nebo ne, 
protože jste právě dorazili. 
Jediné co vidíte je,  
že je bit a nadávají mu. 
Nemáte ani ponětí o tom, 
co udělal 
a vidíte, že jeho obličej  
je stejný jako ten váš. 
Vypadá vlídně,  
a je také člověk. 
Možná vypadá také dost 
zesláblý a krvácí, 
jeho ústa jsou nateklá, 
jeho oči jsou jedna modřina, 
černo-modré 
a jeho celé tělo je pomlácené. 
Nebo je postřelen a  
ošklivě krvácí. 
Má jít za mříže, 
a policisté ho tam vlečou. 
On vás pak uvidí 
a bude vědět,  
že máte magickou sílu, 
nebo k němu náhle ucítíte  
sympatie 
a on vás požádá o pomoc. 
Požádá vás, abyste mu  
pomohli, protože má doma 
matku, manželku   
a dítě, které je nemocné atd.  
Vysvětluje mnoho věcí, 
například říká, že spáchal 
zločin proto,  
že neměl žádné peníze. 
Jste tedy pohnuti  
a použijete magickou sílu, 
abyste ho zachránili, 
například takto. 
Zahojíte jeho rány 
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a pak toho muže odvedete. 
Toto je jen příklad. 
Nemůžete dělat tyto věci. 
Nikdy bych vám nedovolila 
je dělat. 
Ale někteří lidé,  
kteří mají magické síly 
by to udělali, 
například takto. 
Co se potom stane?  
Když přijdou jiní policisté 
a zjist, co jste udělali, 
pak jste skončili, ano? 
Jedna záležitost tedy  
vede k další, 
a ten člověk vám nemusel 
říkat pravdu. 
Poté, co ho vysvobodíte 
a zachráníte, může se vrátit 
a způsobit větší potíže. 
Mohl by zabít mnohem 
více lidí a vydat se  
zjišťovat kdo ho zbil. 
A to vše by byla vaše chyba. 
Máme-li magické síly 
a jsme soucitní, 
nemůžeme pomoci, 
aniž bychom nezasahovali  
do záležitostí jiných lidí. 
Rozumíte nebezpečí toho, 
mít magické síly? 
Nastává proto, že pokud  
máme soucit a moc  
zachránit lidi, jak bychom 
to mohli neudělat? 
Proto nám Bůh nedává  
magické síly, kterých může  
být zneužito. 
Je lepší se to vůbec nenaučit. 
Je lepší netoužit po moci 
přivolávat vítr a déšť 
a zachraňovat životy, 
protože to nepřináší nic, 
než potíže. 
Říkala jsem vám již  
mnohokrát, že žít v tomto  
světě je jako žít ve vězení. 
Musíme být zodpovědni za  
špatnou karmu a chyby, 
které děláme. 

Když nadejde čas 
a my jsme se káli, 
budeme vysvobozeni. 
Kdyby se tito kriminálnici  
káli, jejich kajícnost 
by pohnula vládou nebo 
policisty, pak by soudci   
snížili svůj rozsudek, 
například takto. 
Ale jejich kání by muselo 
být opravdu upřímné 
a srdce-rvoucí.  
Podobně, v tomto světě 
je tolik lidí a mnozí trpí. 
Oni všichni prosí Boha, 
aby jim pomohl, ale proč 
Bůh nepošle každému  
člověku osvíceného Mistra? 
Proto, že jejich kání  
není dost srdce-rvoucí, 
proto jen malá skupina lidí 
mohla potkat Ježíše Krista 
a jen malá skupina lidí  
mohla potkat  
Šákjamuni Buddhu 
nebo jiné osvícené Mistry 
nebo jen malá skupina lidí 
následovala  
Konfucia nebo Lao Tzu, 
aby duchovně praktikovali. 
Přestože jsou dnes velice  
známí,  
když Konfucius a Lao Tzu 
žili, zažívali mnoho útrap. 
Některé země je napadly. 
A mnoho lidí  
jim nerozumělo. 
Lidé je pomlouvali, 
napadali, bránili jim 
a ubližovali jim. 
Proto, že lidé byli neznalí 
a zatíženi karmou. 
Nebyli dostatečně hodni 
následovat  
osvíceného Mistra 
a být vysvobozeni 
od moře utrpení. 
Někteří lidé se mě ptají: 
„Proč se Buddhové  
a Bódhisattvy neslitují 

nad těmi co jsou v pekle, 
a nechají je tam tak trpět? 
Proč jim Buddhové  
a Bódhisattvy neodpustí 
a neotevřou bránu pekla, 
aby mohli ven, 
když jsou tak mocní?“ 
Je to proto, že ještě 
nemají dost  
lidských vlastností. 
Ještě mají  
ďábelské vlastnosti. 
Kdyby byli z pekla uvolněni, 
ubližovali by lidem na zemi. 
Vězení je to samé. 
Je-li vážný zločinec  
propuštěn, aniž se   
změní jeho srdce,  
bude dále zabíjet lidi, 
až ho propustí, 
což ohrožuje  
životy ostatních lidí. 
My někdy obviňujeme 
vládu: 
„Proč jsou věznice  
a policisté?“ 
Ale ne všichni ve  
společnosti jsou vlídní. 
Lidé dělají také někdy chyby. 
Možná byl ten člověk,  
původně velice vlídný, 
ale měl strach, nebo  
byl duševně narušený, 
tak udělal něco špatného. 
Kdyby ho nedali do vězení, 
nebo do psychiatrické  
léčebny, dělal by  
ve světě potíže. 
Podobně, peklo  
slouží stejnému účelu– 
poskytuje těmto bytostem 
šanci se zlepšit. 
Když se napraví,  
mohou peklo opustit. 
S lidmi v tomto světě  
je to stejné. 
Jdeme nahoru úroveň  
po úrovni. Po pekle následuje 
vězení a pak náš svět, 
což je také určité vězení, 
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uvolněnější vězení, 
uvolněnější peklo. 
Někteří lidé trpí více 
a někteří méně. 
Ale všichni jsou jako  
ve vězení, protože nikdo 
z něho nemůže ven 
a nikdo nemůže komunikovat 
s jinými světy. 
Jsme stísněni v tomto těle 
a atmosféře Země. 
Bytosti v jiných světech  
nežijí ve „vězení“ jako my. 
Mohou cestovat z jedné  
planety na druhou, 
z jednoho světa do jiného. 
Nicméně,  
stále sem nepřicházejí. 
Moc jich sem nepřichází. 
Stejné je to ve vězení. 
Lidé, co nemají nic   
do činění s vězni, 
tam nechodí, je to tak? 
Venku je spousta právníků, 
lidí, kteří mají moc 
a králové nebo presidenti,  
kteří mají nejvyšší moc, 
ale tito lidé nechodí  
do věznic, přestože mohou, 
jdou tam jen když chtějí. 
Mohou tam jít,  
kdykoliv chtějí, 
ale nemají čas, 
mají jinou práci na starosti. 
Právníci z venku nepůjdou 
do vězení, aby odhalili 
jak vám bylo ukřivděno. 
Chcete-li se dostat ven,  
nebo něco změnit, 
je to také obtížné. 
Když jste jednou zavření, 
je obtížné dostat se ven. 
Proto můžeme také říci, 
že tento svět je  
jistý druh vězení, 
protože známe jen tento svět, 
a ne ostatní světy. 
Ale někteří lidé mohou  
chodit sem a tam, 
a navštěvovat jiné světy, 

někdy trochu vzdálenější. 
Co mám na mysli, například, 
ve vězení je mnoho vězňů, 
ale někteří  
mohou být za své dobré 
chování časem propuštěni. 
Nebyl-li jejich zločin 
příliš vážný. 
Pak je příležitostně 
policisté vezmou ven, 
aby si užili trochu zábavy, 
nebo je vezmou ven,  
aby něco dělali. 
Jsou ještě vězni, 
ale mohou chvíli  
strávit venku,  
kde je čerstvější vzduch 
a kde mají více volnosti. 
Mohou vidět auta, krásné lidi 
a jak děti běhají okolo. 
Je to lepší, než být ve vězení. 
To jsem měla na mysli. 
Někteří vězni nejsou také 
pod zámkem, nebo nemají 
svázané nohy. Ano? 
Mohou ve vězení pracovat, 
například stříhat plot, 
vytírat podlahu, 
nebo vařit. 
Mohou chodit ve věznici  
dokola, 
ale ne v cele. 
Někteří jsou zamčeni  
ve velmi malé cele. 
Je mnoho druhů vězňů. 
Stejné je to u nás, lidí. 
Většina lidí nemůže  
cestovat do jiných světů. 
Nemohou navštěvovat  
jiné planety. 
Ale někteří  
duchovní praktikující, 
kteří mají méně karmy, 
nebo kteří mají sponzora, 
mají trochu více svobody. 
Proto se například někdy 
někteří vězni dostanou ven  
a pracují venku, 
čistí ulice, 
vyvážejí  odpadky, 

nebo dělají jiné veřejné práce, 
aby napravili své chyby, 
někteří mohou tedy na chvíli 
opustit vězení. 
Někteří mohou zůstat chvíli  
hned za branou vězení, 
zatímco jiní mohou jet 
policejním autem, 
být vyloženi dále, 
pracovat celý den 
a pak se vrátit do vězení. 
S našimi lidmi ve světě 
je to stejné. 
Většina lidí neumí  
cestovat do jiných světů. 
Ale my,  
Quan Yin praktikující,  
chodíme ven velmi často. 
Jsme-li pilní, 
chováme-li se dobře 
a jsme-li oddáni naší práci, 
a to meditaci, 
pak můžeme jít ven. 
Někdy jdeme ven, 
ale nevíme o tom. 
Když se vrátíme  
a probudíme se, cítíme,  
jako bychom se odněkud  
propadli velice rychle, 
nebo najednou vidíme 
zářivé světlo, 
pak víme, že jsme  
se právě vrátili  
z velmi vysokého království. 
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