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Duchovné praktikovanie je 
vedecké 
 
Napríklad keď hovorím, 
aby ste nehovorili ostatným 
ľuďom, že duchovne 
praktikujete, myslím tým to, 
aby ste sa tým nechválili. 
Aj keby ste ľuďom povedali 
o svojich víziách, 
nemuseli by vám veriť. 
Mohli by sa vám smiať. 
Väčšina svetských ľudí 
vám neuverí. 
Je to ako včera, 
keď som hovorila 
o iných planétach. 
Noviny publikovali 
veľa materiálu 
o UFO. 
V televízii sa tiež hovorí 
o mimozemšťanoch. 
Dokonca aj tak ľudia 
stále neveria, a to už vôbec 
nehovoriac o našich 
vlastných vnútorných 
víziách, ktoré vidíme 
v meditácii. Nedokážeme 
zachytiť UFO, aby sme im 
ho ukázali, takže ako by 
mohli uveriť vám? 
Je jedna vec, 
na ktorú nemôžete zabudnúť, 
že čokoľvek robíme 
na tomto svete, 
ak sa tým chválime, 
čoskoro zlyháme. 
Takže ak je to takto, 
keď robíme svetské veci, 
potom je správne udržiavať 
naše duchovné praktikovanie 
v tajnosti. 
Je to preto, že tento svet 
je len ilúziou 
a je to svet 
Kráľa Máje 
a jeho podriadení 
sú všade. 
Tento svet je taký, 
ak máte peniaze a postavenie, 

niektorí ľudia 
vás nemajú radi, však? 
Alebo 
ak učíte ľudí dobre 
a máte 
veľa žiakov, 
ostatní vás budú napadať. 
Preto existuje toľko 
náboženských konfliktov. 
Preto keď 
praktikujeme duchovne, 
musíme vedieť 
o týchto ťažkostiach. 
To je všetko. 
Nie je to tak, že vám 
zakazujem robiť veci 
alebo sa pokúšam striktne 
vás kontrolovať. Nie, nie. 
Toto všetko sú 
tajné rady 
pre duchovnú prax, 
ktoré by ste mali vedieť, 
aby ste ochránili sami seba. 
Ak v budúcnosti 
Budha alebo Boh 
vyberie vás 
ako osvieteného Majstra, 
bude to skvelé! 
Dnes vás vidím smiať sa, 
takže som veľmi šťastná. 
Čo mám zo všetkého 
najradšej? 
Byť so zasvätenými 
a žartovať s vami 
alebo vám rozprávať nejaké 
veselé príhody, 
povzbudzovať vás, aby ste 
duchovne praktikovali 
alebo aby ste pocítili 
dôverný vzťah medzi 
Majstrom a žiakmi. 
Povedala som, 
že si môžete ľahnúť, 
keď meditujete, 
ale ak si ľahnete, 
oveľa ľahšie zaspíte. 
Ale to neznamená, 
že meditácia je zbytočná, 
ak zaspíme. 
Potrebujeme aj 

dostatok spánku, 
pretože naše telo sa musí 
občerstviť. 
Naša vnútorná duša 
tiež potrebuje odpočívať. 
Takže si musíme zvoliť 
čas na meditáciu. 
Mali by sme si vybrať 
taký čas, kedy nie sme 
príliš unavení na meditáciu. 
Prečo by sme to mali robiť 
ráno alebo v noci? 
Pretože ráno sme už 
mali dostatok spánku 
takže môžeme 
lepšie meditovať. 
Samozrejme máte chuť 
leňošiť v posteli, 
ale to je čas, kedy by ste 
mali z postele vstať. 
V tom čase bude 
vaša meditácia najlepšia. 
Samozrejme 
by ste mali byť statoční, 
mali by ste sa viac snažiť, 
ináč je skoré vstávanie 
veľmi ťažké! 
Avšak niekedy 
keď spíte, 
budete tiež vytiahnutí 
do Neba. 
Často 
o tom ani neviete, 
keď ste vytiahnutí hore. 
Je zábava, keď príležitostne 
ideme von a chvíľu 
sa hráme. 
Naše telo nikam neutečie. 
Aj keď duša odíde, 
naše telo neutečie. 
Telo len pobieha 
kade tade len vtedy, 
keď je naša duša vo vnútri. 
Duša je tým, 
čo v skutočnosti pobieha, 
nie naše telo. 
Ináč, ako je možné, 
že keď človek zomrie, 
jeho telo nikde nepobieha, 
aj keď má stále 
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oči a uši? 
V tom čase dokonca ani 
nevykríkne, ak ho udriete. 
Nebude odpovedať, 
ak ho vyhrešíte. 
To ukazuje, 
že toto telo je zbytočné. 
Bude pobiehať len dovtedy, 
kým naša duša 
zotrváva vo vnútri. 
Preto keď naša duša 
opustí telo 
a vidí ho tam ležať, 
je to skvelé! 
Nebojte sa, 
telo neutečie. 
Zostávate vo vnútri tela 
po celý deň, 
vyjdete z neho len raz za čas 
ale ponáhľate sa znovu 
do neho svoju dušu stiahnuť 
a potom hovoríte, 
že skutočne chcete 
byť oslobodení 
od zrodenia a smrti? 
V tomto vesmíre 
existuje mnoho planét, 
netreba pochybovať 
o mojich slovách. 
Len sa pozrite na oblohu 
a uvidíte, koľko hviezd 
tam je, budete to vedieť. 
Niektoré z týchto hviezd 
a planét majú obyvateľov 
a niektoré nie. 
Niektoré sú veľmi pokročilé 
a niektoré zaostalé. 
Ako by mohla byť 
iba jedna jediná Zem 
v celom vesmíre? 
Bolo by to príliš 
márnotratné, či nie? 
Je Stvoriteľ taký hlúpy, 
že stvoril len 
túto Zem? 
Existuje toľko 
hviezd a planét. 
Vedci pár z nich 
preskúmali. 
Zistili, 

že by mohli byť 
nejakí obyvatelia 
na niektorých z týchto planét. 
Ide len o to, že ľudia ešte 
nedokážu pristáť na týchto 
planétach. Obyvatelia 
na niektorých z týchto hviezd 
a planét sú veľmi duchovní. 
Nemajú telo 
ako my. 
Preto ich 
nemôžeme vidieť 
ale to neznamená, 
že neexistujú. 
Tieto duchovné planéty 
sú lepšie než naša Zem 
alebo iné Zeme. 
Keď povieme „Zeme“, 
myslíme miesta, 
ako je naša Zem 
alebo fyzickú planétu. 
Na takomto type Zeme 
môžeme vidieť alebo 
dotknúť sa všetkého, 
pretože sú to materiálne veci. 
Môžeme ich cítiť. 
V duchovnom svete 
alebo v ríši Budhu 
tamojší obyvatelia 
nemajú telo. 
Aby sme ich cítili 
alebo videli, 
musíme mať presne 
ten istý druh 
vibrácií, ako sú tie ich. 
Ale pretože naša vibrácia 
je príliš hrubá, 
nedokážeme ich vidieť. 
Už vôbec nehovoriac 
o veľmi vysokých ríšach. 
Dokonca duše 
mŕtvych ľudí 
niektorí ľudia dokážu vidieť 
a niektorí ľudia nie. 
Nie je to tak? 
Vibrácie 
ich tiel a našich 
sú odlišné. 
Oni majú tiež telo 
ale v odlišnej forme. 

Presne ako stan je tiež 
druhom domu. 
Ale kvalita 
je odlišná. 
Keď ho prerežeme nožom 
alebo roztrhneme rukami, 
roztrhne sa. 
Drevené domy 
sú pevnejšie. 
Ich vlastnosti 
sú rozdielne. 
Betónové domy sú dokonca 
ešte silnejšie. Však? 
V Hongkongu teraz 
stavajú domy 
zo skla, 
ktoré vyzerajú pekne, svetlo 
a pohodlne, však? 
Je veľmi príjemné 
pozerať sa z nich von. 
Ak by sme v Hongkongu 
všetko postavili 
len z betónu, 
také vysoké a hrubé, ach! 
Nikto by to nedokázal vystáť. 
Bolo by to 
ešte bláznivejšie! 
Priestor by bol 
užší a spôsoboval 
by ľuďom stres. 
Preto tento druh 
budov v Hongkongu 
je veľmi podobný domom 
v civilizovanejších 
svetoch. 
Inými slovami, 
oni stavajú domy z kryštálu. 
Vyzerá to ako dom 
ale necítite sa utlačení. 
Môžete cezeň prechádzať. 
Môžete kráčať 
cez steny, 
pretože tie steny 
sú priehľadné. 
Je to veľmi jemné a útulné, 
nie je to obklopené tými 
veľkými, pohľadu brániacimi 
stenami. Veľmi priestranné, 
akoby tam neboli žiadne 
steny. Domy, ktoré staviame 
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zo skla alebo tie 
s obrovskými sklenými 
oknami, sú veľmi blízke, 
oveľa bližšie domom 
v civilizovaných svetoch. 
Nie sú to 
duchovné svety. 
Nehovorím, že sú to 
najvyššie svety. Nie! 
Môžete ich nazývať 
nebeské svety. 
Takže žiť v Hongkongu 
je celkom dobré. 
Ľudia sú tiež 
odlišní. 
Majú odlišné 
emócie, 
menej pripútanosti 
alebo podobného druhu 
nezmyselných emócií. 
V takomto životnom 
prostredí ešte stále 
dokážete postaviť a žiť 
v takomto druhu domov. 
Ukazuje to, 
že duchovná úroveň, 
úroveň múdrosti 
miestnych ľudí 
je odlišná. 
Trochu odlišná. 
Nehovorím, 
že je veľmi vysoká, 
ale nemôže byť veľmi nízka. 
Je bez toho druhu 
silných astrálnych emócií. 
Vy, miestni ľudia, 
patríte k tým múdrym, 
nie k tým emocionálnym. 
O tom niet pochýb. 
Len takí ľudia 
postavia a budú žiť 
v takýchto domoch. 
Príde im na myseľ 
postaviť takýto dom 
a užívajú si život v ňom. 
Je to podobnejšie 
tomu druhu sveta. 
To je všetko. 
Jeho podvedomie 
si pamätá, že bol zvyknutý 

žiť na mieste, kde existoval 
taký druh domu. 
Ľudí na iných miestach 
by nenapadlo postaviť 
taký dom. 
Ani by o tom dokonca 
nepremýšľali 
a už vôbec by ho nestavali. 
Museli mať 
nejaký kontakt 
s takýmito civilizovanými 
svetmi predtým, než by o tom 
dokázali uvažovať a postaviť 
takýto typ domu. 
A aby sa im páčilo žiť 
v takomto dome. 
Akokoľvek, hovorím vám 
len logické veci, 
dané zdravým rozumom. 
Duchovní praktikujúci 
sa cítia dobre, nech žijú 
na akomkoľvek mieste. 
Toto nie je 
tá najvyššia ríša. 
Kryštálový dom 
nie je najvyššia ríša. 
Domy nie sú dôležité. 
Keď sme dobre praktikovali 
duchovne, postavíme si 
svoje vlastné domy. 
Akýkoľvek dom 
je v našej mysli, 
stane sa skutočnosťou. 
Závisí to na tom, ako ďaleko 
ide vaša predstavivosť 
a akí dobrí ste 
v architektúre. 
Môžete si postaviť dom 
v súlade s vašimi 
požehnanými odmenami. 
Predtým než vystúpite 
do Neba, ten dom bude 
pre vás postavený. 
Určitý druh domu 
bude skonštruovaný, 
podľa rozsahu 
požehnaných odmien, 
ktoré máte. 
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