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Prečo existuje reinkarnácia 
 
Miesto: Hsihu, Formosa 
Dátum: 9. októbra, 1994 
 
Niekedy 
by sme aj my chceli 
mať magickú moc, aby sme 
odstránili nespravodlivosť 
vo svete, keď ju vidíme. 
Keď niekoho 
urážajú, radi by sme 
použili magickú moc 
na boj proti krutým 
a ochranu slabých. 
No v skutočnosti, 
dovoľte mi to povedať: 
Ak teraz niekoho urazíme, 
budeme 
neskôr urážaní inými. 
Nemá to konca. 
Zapletenie sa 
s kauzalitou iných 
naháňa strach. 
Ale mať magickú 
moc nie je zlé. 
Čítali ste 
„Cesta na západ“? 
(Áno.) 
Videli ste film? 
Videli ste to 
alebo ste čítali román? (Áno.) 
Sun Wu Kung mal veľa 
magickej sily! 
Aj my môžeme mať 
magickú moc! 
Ako hovorí mnoho kníh, 
niektorí ľudia majú mnoho 
zvláštnych schopností, 
však? 
Niektorí ľudia dokážu 
kráčať po žeravom uhlí, 
niektorí sa môžu porezať 
a nebudú krvácať, niektorí 
si môžu ľahnúť a nechať 
cez seba prejsť auto, 
a neublíži im to. 
Je mnoho takýchto 
vecí. 
Niektorí môžu vidieť 

veci pochované pod zemou. 
Napríklad dokážu 
vidieť, či je tam 
hrobka, aký typ 
kostí tam je, komu 
tie kosti patrili. 
Vo Vietname 
to niektorí ľudia dokážu. 
Ľudia ich žiadajú, 
aby našli hrob svojich 
zosnulých príbuzných, 
s ktorými 
stratili kontakt. 
Je to celkom výnimočné. 
Nemyslíte, že sú 
výnimoční? 
Ale magická moc 
nás nemôže uchrániť 
od reinkarnácie! 
Napríklad, 
dnešný svet 
je veľmi nestabilný. 
Môžete to jasne vidieť 
v novinách. 
Každá krajina 
má nejaké problémy. 
Vojny, 
politickú nestabilitu 
alebo epidémie. 
V niektorý krajinách 
sú epidémie 
práve teraz. 
A existuje i možnosť, 
že sa rozšíria 
do susedných krajín. 
Predpokladajme, 
že by ste mali magickú moc 
vyliečiť niekoho alebo seba. 
Neskôr, keby všetci ľudia 
vo vašej dedine zomreli 
a prežili by ste len vy, 
nebolo by tam nič zaujímavé 
na prácu. 
Nemali by ste čas 
zachrániť ich všetkých. 
Predpokladajme teraz, 
že by Boh jedného dňa 
tento svet zničil. 
Ako hovorí Biblia, 
v deň posledného súdu 

budú všade epidémie 
a prírodné katastrofy 
ako požiare, 
záplavy a hurikány. 
Morové nákazy, 
neliečiteľné choroby 
a hladomor. 
Bude aj 
extrémna zima a mnoho 
iných zvláštnych javov  
úplne všade. 
Predpokladajme, 
že by ste mali magickú moc 
a mohli by ste odletieť 
do neba, no hviezdy 
by mohli tiež padnúť! 
Rozumiete? 
Ak by bol celý svet 
zničený, dokázali by ste 
lietať 24 hodín denne? 
Možno by ste to dokázali 
ale nezostalo by vám 
žiadne miesto na oddych! 
Ak je svet zničený, 
ak aj dokonca máte 
magickú moc zachrániť 
život, lietať, skryť sa 
a máte telepatické schopnosti, 
jasnovidectvo, 
magický sluch, atď., 
budú vám na niečo? 
(Nie.) 
Nie! 
Sú na nič. 
Ak aj dokážete prežiť, 
po nejakom čase budú 
všetci ostatní mŕtvi. 
Môžete zastaviť, 
nájsť miesto na pristátie 
a niečo na jedenie, 
ale stále nie ste 
oslobodení. 
Už ani nehovoriac o 
niečom ako ísť do neba. 
Po čase 
prídu katastrofy znovu, 
nemôžete celý čas 
utekať. 
Načo vám potom bude 
schopnosť čítať 
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ľuďom myšlienky, 
keď budú všetci mŕtvi! 
Nebude už žiadna myseľ, 
ktorú by ste čítali. 
A bude užitočné 
jasnovidectvo? 
Keď bude celá Zem 
zničená, zostane 
ešte niečo, čo by ste videli? 
Už viac neexistuje nič 
dobré alebo zlé. 
Nie je už nič, na čo by ste 
sa pozerali nebeským okom, 
aj tak nezáleží na tom, 
ako ďaleko dovidíte, 
všetko je prázdne, pretože 
Zem bola zničená. 
Na príklad. 
Preto vám 
neodporúčame učiť sa 
magickým schopnostiam. 
Je možné naučiť sa všelijaké 
magické schopnosti. 
Povrchným pohľadom 
to vyzerá, že dokážeme 
niektorým ľuďom pomôcť. 
Ale mnohým nie. 
Nemôžete pomôcť mnohým. 
A neskôr nás bude 
sťahovať späť zákon 
príčiny a následku. 
Pomáhaním iným ľuďom 
človek nemôže uniknúť 
zákonu príčiny a následku. 
Nie je nič zlé  
na záchrane 
ľudského života 
a vyliečení choroby. 
Ale jeho zlá karma 
zostáva rovnaká. Rozumiete? 
Jeho zvyky, jeho spôsoby 
zostávajú rovnaké 
ako pred tou chorobou. 
Inými slovami. 
jeho srdce je stále kruté, 
je stále rovnako chamtivý 
po peniazoch, naďalej 
zle zaobchádza s inými, 
pretože zvyk 
je ťažké zmeniť. 

Aby sa zmenil, je to treba 
zmeniť vo vnútri. 
Napríklad existuje 
druh kožnej alergie, ktorá 
spôsobuje červené vyrážky. 
Nevyliečite ju ani 
s najlepším krémom. 
Namiesto toho musíte 
užiť nejaký liek 
na vyčistenie pečene. 
Okrem toho musíte 
posilniť svoju odolnosť 
voči chorobe: 
musíte oddychovať, 
jesť výživnú potravu. 
Potom 
bude vaša odolnosť silnejšia, 
aby bojovala s chorobou. 
To je trvácnejšia 
metóda, však? 
Podobne, 
magická moc nemôže 
ľuďom pomôcť na dlho. 
Bez vyslobodenia 
sa nemôžeme nikde ukryť. 
Keď príde koniec sveta, 
všade sa budú diať 
zlé veci. 
Objavia sa všetky druhy 
ničivých úkazov. 
Môžete použiť 
svoju magickú moc 
a ukryť sa tu, no nie tam. 
Môžete sa vyhnúť jednej 
epidémii ale inej nie. 
Čo ak 
spadnú meteority? 
Kde sa môžete skryť? 
Keď bude celá Zem 
zničená, 
čo môžete robiť? 
Rozumiete? 
Preto musíme 
duchovne praktikovať. 
Metóda Quan Yin 
je pre nás najprospešnejšia. 
Všetci to vieme, 
lebo ju praktikujeme. 
Môžeme dosiahnuť 
vyslobodenie v tomto živote. 

Môžeme opustiť telo 
a cestovať 
okolo sveta. 
Nečakáme až do 
okamihu smrti, alebo kým 
nás Boh prinúti zomrieť. 
Inak budeme 
zmätení a nebudeme 
vedieť, kam ísť. 
Pri poslednom výdychu 
duša nechce 
opustiť telo, 
príbuzných a priateľov. 
Potom tá duša nemôže 
dôjsť do vyšších úrovní.  
Stane sa osamelou dušou 
alebo divým duchom, 
lietajúcim sem a tam. 
Je to veľmi bolestné. 
Pretože máme telo, 
môžeme jesť a piť, 
môžeme sa pozerať, 
dotýkať a milovať niekoho, 
na príklad. 
Ak po opustení tela 
máme stále tieto túžby, 
budeme veľmi smutní, 
pretože viac nemôžeme 
to telo používať. 
Ako napríklad,  
keď veľmi radi šoférujete 
ale vaše auto je pokazené. 
Ak nedokážete eliminovať 
svoju túžbu po šoférovaní, 
budete sa cítiť veľmi zle, 
keď uvidíte ostatných jazdiť 
a sami nebudete mať 
peniaze na nové auto. 
Podobne, 
ak stále máte nejaké túžby, 
ak nie ste osvietení, 
ak ste nezmenili 
svoje chápanie, 
nedokážete svoju myseľ 
oslobodiť od svetských 
záležitostí, kým ste sa 
nezbavili týchto 
zlých zvykov, túžob, 
hrabivosti, nenávisti 
a posadnutosti, budete sa 
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v čase smrti cítiť horšie. 
Nie je to tak, 
že všetko zmizne, 
keď opustíme toto telo. 
Stále uchovávame 
nejaké informácie 
v podvedomí. 
Preto má niektoré dieťa 
určitú povahu 
už od narodenia, však? 
Dvojčatá sa niekedy narodia 
len s odstupom 1-2 minút, 
no ich osobnosti 
sú aj tak rozdielne! 
Hoci dokonca 
vyrastajú v rovnakej rodine, 
aj tak majú 
rôzne charaktery. 
Jeden má rád materiálne veci, 
druhému sa páči 
duchovné praktikovanie. 
Bolo to dokázané 
experimentmi. 
Prečo je to tak? 
Je to kvôli tomu, 
že sme po smrti nevymazali 
svoje spomienky. 
Potom sa vrátime 
v inom tele, aby sme 
pokračovali v rozvoji 
starých zvykov, génov. 
Preto je ťažké 
zmeniť niečí charakter. 
Len ak zmyjeme 
chybné koncepty 
z vnútra navonok 
použitím silnej metódy, 
skutočného lieku, akým je 
Metóda Quan Yin, 
vtedy môžu byť spomienky 
vymazané. 
Inak keď 
sa neskôr vrátime, 
budeme ďalej robiť 
rovnaké veci ako teraz! 
Ak nemôžeme byť 
predavačom motoriek, 
budeme predavačom koní. 
Je to celkom podobné. 
Mnoho ľudí 

prichádza na tento svet 
znovu a znovu 
bez akejkoľvek zmeny. 
Preto hovoríme, 
že nie je vyslobodený, 
stále sa vracia 
na začiatok. 
Povedzme, že výborne 
jazdíte a veľmi si to 
užívate. 
Máte vo zvyku 
jazdiť rýchlo. 
Jedného dňa, keď sa vaše 
auto pokazí, chcete 
si nájsť iné auto, však? 
A potom na ňom jazdíte 
rovnakým spôsobom. 
Niekedy to auto 
nefunguje dobre ale vy ho 
aj tak nútite jazdiť rýchlo. 
Tak isto, ako ste 
jazdili predtým. 
Aj keď 
je to auto iné, 
váš spôsob riadenia, 
váš zvyk sa nezmenil. 
To preto, 
že vaša túžba jazdiť rýchlo 
sa nezmenila. 
Ak sa vaše uvažovanie 
nezmenilo, nepomôže vám 
zmeniť auto. 
Preto by sme sa nemali 
báť smrti. 
Nemali by sme sa báť, 
že toto telo 
môže byť zničené 
a Zem môže zmiznúť. 
Neobávajte sa 
konca sveta. 
Namiesto toho by sme si 
mali robiť starosti s našou 
zlou karmou, či je umytá  
alebo zničená. 
Ak aj bude 
Zem zničená 
a my všetci mŕtvi, 
neskôr bude 
iná Zem. 
Inak na oblohe 

je toľko planét, 
Boh vás tam dá 
a nechá vás hrať sa 
s hračkami, s ktorými 
ste sa ešte nedohrali. 
Bolo jedno malé dieťa. 
Kúpila som mu veci 
na hranie. 
Nedokončilo to 
počas dňa. 
Je to taký druh hračky, 
zložený z častí, 
ktoré treba spolu 
pospájať. 
Keď sa to zloží, 
je z toho perfektná hračka. 
Bolo už veľmi neskoro. 
Povedala som mu, 
aby prestalo a pokračovalo 
zajtra alebo inokedy. 
Naozaj sa mu 
nechcelo prestať. 
Ale bolo veľmi neskoro. 
Pre neho už bol čas  
najesť sa a ísť spať. 
No stále váhal prestať. 
Povedala som: „Je neskoro. 
Mal by si ísť. 
Už je čas.“ 
Neochotne odišiel. 
Ďalší deň skoro ráno 
chcel pokračovať! 
Rozumiete? 
Hneď ako sa prebudil, 
bežal 
k nedokončenej hračke. 
Pokračoval 
v skladaní 
a dokončovaní hračky. 
Počas spánku 
nezabudol, 
čo robil deň predtým, 
pretože sa mu stále 
páčilo hrať sa s ňou. 
Nebol z toho unavený. 
Nechcelo sa mu 
nechať hračku tak. 
Podobne, ak sme stále 
k niečomu pripútaní 
na tomto svete, 
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napríklad ku kráse či sláve, 
po smrti 
sa znovu vrátime 
hrať sa v inom tele, 
nezáleží na tom,  
aké telo by to mohlo byť. 
Budeme 
ďalej robiť to, 
čo sa nám páčilo predtým. 
Niekedy sme takí 
dychtiví po návrate, 
že vezmeme aj škaredé telo 
alebo telo zvieraťa atď. 
Nestaráme sa. 
V tom čase, ovládaní 
zlou karmou, nedokážeme 
uvažovať logicky. 
Sme ľahkomyseľní. 
Ako slepec 
alebo zamilovaná osoba, 
nedokáže vidieť žiadne 
nebezpečenstvo ani nič zlé. 
Poznáte Li Tie Guai? 
Jedného z Ôsmych 
Nesmrteľných v Číne. 
Pretože 
sa chcel vrátiť 
po opustení svojho tela, 
objavil sa v tele 
chromého žobráka. 
Ale aj tak to bolo stále 
lepšie ako nič. 
Rozumiete? 
Mohol ďalej robiť to, 
čo robiť musel. 
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