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Takže nakoniec uplynuli 

ďalšie tri roky, 

a odkedy počul zvuk 

bieleho žeriava,  

elixír bol hotový 

a on sa stal nesmrteľným. 

Áno, tak to je, 

samozrejme. 

Stal sa úplne osvieteným  

– v tejto chvíli 

úplne osvietený. 

Takže to znamená 

nesmrteľný – to znamená, 

že znovu bude 

„bez zrodenia, bez smrti“. 

Je navždy oslobodený 

od cyklu fyzického zrodenia 

a fyzickej smrti. 

Dosiahol piatu  

úroveň vedomia, 

najvyššiu, ktorú môžeme 

ako ľudské bytosti dosiahnuť, 

úplne zbavený všetkého 

– ega, karmy (odplaty), 

cyklu znovuzrodenia, 

utrpenia pri narodení a smrti, 

atď. atď. – úplne oslobodený 

od karmickej odplaty 

a od sily, ktorá by vás 

znovu stiahla späť  

do fyzického sveta. 

Takže si mohol vybrať, 

či sa znovu narodí tu 

alebo sa tu nenarodí 

a ak sa tu znovu narodí, 

tak len kvôli tomu, 

aby pomohol ostatným. 

Nie je nútený 

znovu sa narodiť 

kvôli zlej karmickej odplate – 

teda skutočný nesmrteľný. 

„Nesmrteľný“ neznamená, 

že si naveky udržíte 

toto fyzické telo. 

Vlastne by ste mohli, 

ako som vám už povedala, 

keby ste zotrvali 

na hranici medzi 

astrálnym svetom 

a fyzickým svetom – 

trochu by ste chodili 

hore dolu. 

Vtedy nemôžete zostať 

navždy vo fyzickom svete 

ale nemôžete zostať navždy 

ani v astrálnom svete; 

musíte byť ako  

povrazolezec, 

vyvažovať to. 

Je to ako v niektorých  

krajinách, medzi ktorými 

je hranica, 

veľká, dlhá hranica  

– priestor, oblasť – 

a vy zotrvávate tam. 

A z času na čas si môžete 

zaskočiť do Kanady, 

zaskočiť do Ameriky, 

zaskočiť do Mexika –  

pohybovať sa takto 

hore dolu. 

A neustále chodíte 

hore dolu 

po celý čas, 

ste čistý a známy 

a hraničná polícia 

vás nechá ísť, 

vôbec žiaden problém. 

A nemusíte byť 

ani Mexičan ani Američan  

– ste proste slobodný. 

Za takýchto okolností 

môžete ísť do Ameriky, 

môžete ísť aj do Mexika. 

Rozumiete? 

Áno. 

Dobre. 

Ak si chcete udržať 

toto mizerné fyzické telo, 

nech sa páči. 
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Len sa potulovať 

medzi astrálnou 

a fyzickou rovinou. 

Nie. 

Ne? Prečo nie? Je to zábava. 

Môžete ma po celý čas 

chodiť navštevovať 

a jesť v kuchyni veľa vecí. 

Pamätám sa včera v noci –  

radšej by ste vstali 

a zjedli poslednú večeru 

toho dňa. 

Je príjemné 

mať večeru v noci, hm? 

Chce byť niekto 

breathariánom? 

Nie? Prečo nie? 

Puding chutí dobre? 

Fajn. 

V poriadku. 

Jedzte o trochu menej – 

akurát na prežitie, dobre? 

Nehladujte, 

ale nenapchávajte sa 

príliš veľa, potom nemôžete 

veľmi dobre meditovať. 

V poriadku, pokračujeme 

s nesmrteľnosťou 

Chang Tao-Linga. 

Opustil svoju jaskyňu 

a putoval údoliami riek 

a horami Sichuanu 

a na jednej zo svojich ciest 

stretol Lao-c’, 

ktorý ho naučil 

lietať ku hviezdam 

a hĺbiť tunely v Zemi. 

Rozprávali sa len tak. 

A teraz sme kvôli tomu 

zmätení, akoby sme  

to mohli urobiť fyzicky. 

Môže existovať 

nejaký magický spôsob, 

ktorým to aj môžete urobiť, 

ale pochybujem, že by ho  

Lao-c’ naučil 

lietať ku hviezdam 

a kopať tunel. Myslím: 

„jazdiť na oblakoch“. 

To znamená, že človek, 

ktorý môže lietať ku oblohe 

kedykoľvek chce 

a kráčať pod zemou, 

pod povrchom pôdy, 

kedykoľvek chce, 

zmiznúc kedykoľvek chce. 

Veľmi pochybujem, 

že by ho Lao-c’ naučil 

tento druh magickej sily. 

Viete, prečo o tom 

pochybujem? 

Nie. 

Je to jednoduché. 

Dobre, spomínate si, 

prečo Lao-c’ 

napísal Tao Te Chingovi? 

Dala som vám pomôcku, 

prečo napísal Tao Te  

Chingovi. 

Jeden z veliteľov hraničnej 

polície ho zadržal 

a nenechal ho odísť, 

kým niečo nenapísal. 

Je to správne? 

Áno. 

Spomínate si? 

Aké skvelé! 

Máte takú dobrú pamäť. 

Čítala som to, 

keď som mala sedem rokov 

a stále si to pamätám. 

Dobre teda, 

predpokladajme, 

že Lao-c’ pozná umenie 

fyzického lietania, 

mizne vo hviezdach alebo 

kráča pod povrchom pôdy, 

mizne v zemi, 

potom by unikol. 

Chcel odísť preč 
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a ten človek ho zastavil 

a povedal: 

„Nemôžeš odísť, 

kým mi niečo nenapíšeš.“ 

Lao-c’ tam teda 

musel zostať, ako väzeň, 

a napísal Tao Te Chingovi, 

koniec, a potom 

ho ten človek nechal ísť. 

Rozumiete mi? 

Áno. 

Takže čo to znamená 

„Lietať ku hviezdam 

a kráčať pod zemou 

kedykoľvek? 

Neznamená to, že to dokáže 

vaše fyzické telo. 

Neznamená to, že to dokáže 

vaše fyzické telo. 

Správne. 

Takže čo to znamená? 

Mohli by sme to urobiť,  

však? Keď meditujeme, 

opúšťame fyzické telo – 

niekedy dokonca vidíme 

svoje fyzické telo, 

ako tam sedí – 

a potom odletíme kamkoľvek 

nás Majsterka vezme. 

A potom, aj keď vás 

Majsterka niekedy vezme 

pod zem 

alebo do pekla, 

navštíviť ľudí v pekle 

alebo pomôcť niekomu, 

a ukázať vám to, pretože 

chcete ísť do pekla. 

Nie preto, že sa vám peklo  

páči ale chcete dôkaz, 

že peklo existuje. 

Takže niekedy vás tam  

Majster dokonca zoberie 

a potom prosíte, 

aby ste sa rýchlo vrátili. 

Takže toto je zmysel  

lietania ku hviezdam 

a miznutia 

pod povrchom pôdy, 

kráčaním pod zemou. 

Počuli ste príbeh 

„Opičiak ide na západ“ –  

Sun Wukong. 

On dokázal lietať ku  

hviezdam, dokázal utekať 

pod zemou kedykoľvek 

chcel zmiznúť. 

Mohol by to byť podobný  

príbeh. Tento človek 

nedosiahol úplné osvietenie 

ale už dokázal navštíviť 

také miesta. 

Ale aj keď dosiahol 

takú moc – kedykoľvek  

navštíviť peklo, navštíviť 

Nebo – aj tak musel 

vzdať hold Xuanzangovi, 

hoci Xuanzang nemal 

toľko magickej sily ako on. 

Dôvod je ten, 

že Xuanzang bol predurčený 

stať sa Majstrom 

a on je nad všetky 

tieto malé úrovne, 

ako chodiť do astrálnej  

úrovne a späť, 

a všetky tie veci. 

Takže mám na mysli toto. 

Vráťme sa k Lao-c’. 

Keď Lao-c’ odišiel 

od Tao-linga, 

dal mu zvitok talizmanov, 

ktorý mal moc 

liečiť chorých a 

magický meč, ktorý dokázal  

odohnať zlých duchov. 

Čo to znamená? 

Dal mu skutočne niečo? 

Nie. 

Nie. Možno. 

Mohol mu dať 
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inštrukcie na zasvätenie, 

aby mohol liečiť chorých 

a vyháňať zlých duchov. 

„Zlý duch“  

neznamená nutne „duch“. 

Znamená to niečo zlé, 

negatívnu silu, 

ktorá škodí ľuďom 

a zvieratám, ktoré sú dobré 

a nevinným ľuďom. 

Takže mu dal moc 

dávať zasvätenie. 

Preto počúvate, 

že Ježiš liečil chorých, 

uzdravoval slepých. 

To isté ste počuli 

o svojom Majstrovi: 

lieči chorých a uzdravuje 

slepých. Spomínate si? 

Všade, kam idete, 

to počujete od žiakov, 

alebo od ľudí vonku, 

od ľudí,  

ktorí nie sú zasvätení. 

Takže to znamená, 

že ho obdaril mocou 

byť zasväteným zástupcom 

pre moc z Výšin, 

Božiu moc. 

V poriadku. 

Meč, 

ktorým môžete odohnať 

zlého ducha – 

to znamená múdrosť. 

V čase zasvätenia, 

keď vám je udelená 

táto moc, 

je to podobné meču, 

ktorý presekne 

všetky veci, ktoré vás trápia, 

ktoré vám robia problémy, 

ktoré k vám sú pripútané, 

ktoré vám spôsobujú 

problémy a prekážky 

vo vašom živote 

a oddeľujú vás od Tao. 

To je ten meč, 

„meč z Manjushri“, 

„meč múdrosti“. 

To neznamená fyzický 

nôž na krájanie. 

To už teraz viete, však? 

Áno. 

Áno, ste takí inteligentní, 

som na vás hrdá. 

Ale samozrejme, 

keď to ľudia počujú, 

predstavia si: 

„Fajn, Chang Tao-ling 

má meč, ktorým 

seká zlých duchov“ 

a podobne. 

Ako môžete preseknúť 

ducha mečom? 

On nemá telo. 

Rozumiete mi? 

Duchovia nemajú telo. 

Moc uzdravovať chorých 

je rovnaká moc, 

akú mal Ježiš, 

ale on ju vždy pripisoval 

svoju Otcovi, hovoriac: 

„Vaša viera v Otca 

vás uzdravila.“ 

„Vaša viera vás uzdravila.“ 

On vyliečil  

toľko chorých ľudí – 

nie je to pre nás nič nové. 

Ste zasvätení 

a mnohé z vašich chorôb 

sú tiež vyliečené. 

Ale nechoďte kvôli tomu.  

Hovorila som vám to  

mnohokrát. Toto je len 

„popri tom“. Hovorím to, 

pretože to už viete, však? 

Áno. 

Dobre, fajn. Veľmi dobre. 

Takže teraz, ako čas plynul, 

Tao-lingove schopnosti 
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v umení mágie rástli. 

Nie je to mágia... 

nie je to magická moc, 

v čom sa rozvinul. 

Rozumiete mi? 

Toto je moc Božského, 

ale ľudia tomu nerozumejú. 

Samozrejme, 

keď ľudia prišli k nemu 

a chorí boli vyliečení, 

slepí začali vidieť, 

a videli vo vízii –  

niekedy môže byť dokonca 

aj fyzická slepota vyliečená, 

spomínate si? 

Niektorí z nás, áno? 

Niektorí si pamätajú? 

Áno. 

Fajn, dobre. 

Takže teraz, kvôli tomu 

si ľudia myslia: „Tento  

človek je kúzelník. 

Dokáže liečiť chorých 

a uzdravovať slepých.“ 

Ale toto nie je to, 

čo on zamýšľal. 

On zamýšľal 

odovzdávať ľuďom 

poznanie Tao. 

Takže teraz mu Lao Tzu 

pravdepodobne dal 

poučenie, 

oprávnenie 

zasväcovať ľudí. 

Takže teda, 

skôr než stretol Lao-c’, 

meditoval 

a počúval Zvuk, 

videl Svetlo. 

To znamená,  

že študoval s niekým, 

kto bol žiakom Lao-c’ 

a potom jedného dňa 

mal šancu stretnúť Majstra. 

Mnohí z vás sú zasvätení 

a potom neskôr 

prídu navštíviť Majsterku, 

však? Je to rovnaké. 

(Áno.) Dobre, dobre. 

Takže teraz rozumiete 

všetkému, áno? 

Je to ľahké, nie? 

Je to ako s nami, takže 

je ľahké tomu porozumieť. 

Dobre, 

rozvinul sa 

v magickej sile, 

takzvanej magickej sile. 

Pretože bežní ľudia, ktorí 

nie sú ním zasvätení, 

by to nikdy nepochopili 

nijako inak, 

ako napr. vnútorná vízia 

alebo nebeský príbytok, 

nič také. 

Oni vidia iba to, 

že ľudia, 

ktorí sú ním zasvätení, 

sú zrazu iní – 

krajší, 

alebo uzdravení, alebo vidia 

a vysvetľujú to: 

„Vidím vnútornú víziu“ 

a „vidím Boha“, 

„vidím to všetko“ –  

a ľudia si myslia, 

že to je to, čo on vie: 

liečiť chorých 

a uzdravovať slepých. 

Pretože on sa tiež 

neodvažuje v nikdy 

povedať nič viac 

ľuďom vonku, okrem tých, 

ktorým verí,  

a ktorí k nemu prišli 

naučiť sa Božskej moci, 

vašej vlastnej moci, 

Kráľovstvu Božiemu, 

moci Tao. 

Ľudia vidia iba povrch, 
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vonkajší prejav Tao, 

ktorý nie je ani zlomkom 

toho, čo môžete mať, 

alebo čo môžete vedieť, 

ak ste ním zasvätení. 

Takže v každom prípade, 

pochopili ste. 

Čoskoro dokázal urobiť 

sám seba neviditeľným 

alebo sa premeniť, 

na čo si želal. 

Dokázal počuť a vidieť 

na veľké vzdialenosti 

a dokázal privolať 

dážď a sneh. 

Dokázal liečiť chorých 

a vyháňať zlých duchov. 

Jeho sláva sa rozšírila 

široko ďaleko 

a ľudia ho nazývali 

Nebeský Učiteľ, 

pretože verili, 

že bol nesmrteľným 

z nebeskej ríše. 

Dobre teda. 

Neznie vám toto  

povedome? 

Áno. 

Prečo? 

Stal sa Majstrom 

Neba a Zeme. 

Ako mohol byť 

všadeprítomný? 

Bol jedno s Bohom. 

Chce mi to niekto vysvetliť? 

Premýšľajte o tom, 

odpoviete mi neskôr. Dobre? 

Uvidíme sa neskôr. 
 


