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Opakovať moje slová 

je dobré 

ale chápať moje slová 

je lepšie. 

Dobre? Rozumiete? 

Áno. 

Ste šťastní? (Áno!) 

Najedli ste sa dobre? 

Áno! 

Páči sa vám tu? (Áno!) 

Máte radi svojho blížneho? 

Áno! 

Dobre. 

Kto je váš blížny? 

Dobre, dobre, viem, viem. 

Dobre, dobre, dobre. 

Fajn, pokračujeme v príbehu. 

Spomínate si, 

dokázal liečiť chorých 

a vyháňať zlých duchov. 

Jeho sláva sa rozšírila 

široko ďaleko 

a ľudia ho nazývali 

Nebeský Učiteľ, 

pretože verili, 

že je nesmrteľným 

z nebeskej ríše... 

z nebeskej oblasti. 

Dobre, fajn. 

Pozrime sa teraz, 

čo tu ešte je. 

Keď šiesti zlí duchovia 

spôsobovali hotovú spúšť 

v Sichuane, 

Lao-c’ sa zjavil 

Chang Tao-lingovi 

a povedal mu, aby sa tam  

vrátil, chytil tých duchov 

a priviedol ich k súdu. 

Tao-ling odišiel do ústrania 

na 1000 dní, aby sa pripravil 

na toto stretnutie. 

Takže, 

„keď bol v odlúčení“ – 

čo robil, 

keď bol v odlúčení? 

Meditoval osamote, áno, 

meditoval sám, alebo 

možno meditoval  

so spoločníkom, či dvoma, 

ale výhradne preto, aby 

viac posilnil svoju moc, 

pretože chodil 

a všade sa objavoval 

kvôli zasväteniu. 

Možno spotreboval 

časť svojej sily. 

Takže toto je veľká úloha, 

ktorú mal urobiť, chápete? 

Šesť zlých duchov, 

ktoré sa spojili, 

aby robili problémy 

ľuďom v Sichuane, 

kde predtým meditoval, 

spomínate si? 

Áno, takže Lao-c’ mu  

povedal, aby sa tam vrátil 

a postaral sa o ľudí. 

Pripravoval sa 1000 dní, 

kým vyšiel von a stretol sa 

s tými zlými duchmi. 

Keď šesť pánov zla počulo, 

že Chang Tao-ling 

sa pripravuje 

na boj s nimi, zhromaždili 

obrovskú armádu duchov, 

vlkolakov, oživených mŕtvol  

a iných zlých tvorov. 

Medzitým sa nesmrteľný 

tiež pripravoval. 

Vybral si zelený vŕšok 

mimo mesta Cheng-tu 

a uprostred postavil  

vežu s oltárom. 

Na oltár umiestnil 

predmety moci,  

ako magické zrkadlá,  

zvončeky a talizmany. 

Myslím, že všetko toto je tiež 

symbolické – vnútorné alebo 
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vonkajšie. Niečo v súlade 

so zákonmi fyziky, 

fyzikálnym zákonom, 

možno môžete použiť 

niektoré predmety 

na prenos nejakej sily 

do nich a aby odrážali 

pozitívnu energiu, 

aby bol zlý duch zničený, 

odohnaný. 

Takže teraz je to ako... 

niekedy, pri jednaní 

s nejakou negatívnou silou, 

Majster sa tiež naučí 

nejaký druh 

astrálneho zákona, 

pretože títo zlí duchovia 

väčšinou pochádzajú 

z astrálnej úrovne, áno? 

A tak, 

aby sa s nimi vysporiadal, 

niekedy dokonca 

aj osvietený Majster 

musí použiť niečo, 

čo bude fungovať  

v súlade s astrálnym  

magickým zákonom. 

Rozumiete mi? Áno, 

pokiaľ neuškodí 

nikomu inému, ale len 

odoženie zlého ducha. 

Rozumiete, áno? 

Dobre teda. 

Takže okolo 10-tej večer 

Chang Tao-ling  

vystúpil do veže 

a vyvolal vietor, dážď 

a hrom, aby udreli 

na armádu zlých duchov. 

Pravdepodobne 

to nikto nebude vidieť, 

nikto nebude vidieť, 

čo sa deje. 

Iba on 

alebo možno niektorí ľudia, 

ktorí sa na toto špecializujú, 

ktorí by videli 

týchto vlkolakov, duchov 

a oživené mŕtvoly. 

Bežní ľudia 

nebudú schopní vidieť, 

čo za bitka sa to odohráva, 

medzi dobrom a zlom, 

medzi pozitívnym 

a negatívnym. 

Áno, dobre? 

Pravdepodobne 

to niekto videl, 

preto zapísali  

tento príbeh, áno? 

Keď ho ale čítame, 

keď ho čítajú nejakí 

nezainteresovaní ľudia, 

ktorí nepraktikujú duchovne 

alebo nemajú otvorené 

oko múdrosti – 

alebo nemajú otvorené 

aspoň astrálne poznanie – 

potom nebudú rozumieť. 

Mysleli by si, 

že je to len detská rozprávka, 

že sa to nestalo – 

že sa nič také 

nikdy nestane, pretože 

oni nikdy také veci nevideli. 

Ale hovorím vám, 

tieto veci sa dejú, 

niekedy bez toho, 

že by to oči smrteľníkov  

spozorovali, pretože 

je to v neviditeľnej ríši, 

v astrálnej atmosfére. 

A keď sem prídu astrálni  

ľudia, nezjavia sa vždy 

v materiálnej forme. 

Použijú len svoju 

pôvodnú formu 

a potom bežní ľudia 

ich nebudú schopní vidieť. 

Rozumiete, áno? 
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Áno. 

O 10-tej večer – 

to je čas tej bitky – 

Chang Tao-ling  

vystúpil na vežu 

a vyvolal vietor, dážď 

a hrom, aby udreli 

na armádu zlého ducha. 

Môj Bože, môj Bože. 

Aký to zlý duch. 

Nakreslil aj 

talizmany moci. 

Vidíte, 

talizmany moci – 

možno neviditeľné – 

je to spôsob vyjadrovania sa. 

Možno mal talizman 

ale neviditeľný 

očiam ostatných ľudí. 

Možno mal v rukách 

aj nejaké symbolické veci 

a zvolával 

nebeské božstvá, 

aby bojovali so zlými silami. 

Páni zla zoslali 

ohnivé oštepy a šípy, 

aby trafili Chang Tao-linga, 

ale žiaden z nich mu 

nemohol ublížiť. Hrozivé. 

Ako smrteľné strely 

lietali smerom k nemu, 

mával svojim mečom moci 

a oni sa menili 

na lotosové kvety. 

Videli ste niečo také? 

Niekde? 

(Nie.) Nie? 

Niektorí Číňania to videli. 

Tieto veci sú abstraktné 

ale stávajú sa, 

tieto neviditeľné veci. 

Ak si vypočujete  

niektoré CD alebo DVD 

z doby, kedy som bola 

na Formose (Taiwan), 

niektorí Číňania 

o tom rozprávali. 

Niektorí ľudia to mohli  

vidieť ale nie všetci, áno? 

A niekedy,  

keď vidíte veľký tajfún, 

a všetky tie veci, 

nemusí to nutne byť 

prírodný jav. 

Rozumiete mi? Áno. 

Keď je to príliš zničujúce, 

je to práca 

negatívnych síl. 

Ale ide o to, že niekedy 

negatívne sily tiež 

uspeli a zničili 

niektoré veci  

kvôli zlej karme (odplate)  

ľudí. 

A niekedy 

pozitívna sila 

musí ustúpiť aby to bolo fér. 

Rozumiete mi? 

Nemôžu zakročiť viac, 

než by mali. 

Niekedy to urobia, 

ale potom  

zlá karma (odplata) ľudí 

je stále takou silou, 

že tá sila dokonca pomáha 

negatívnej sile –  

viete, čo myslím? 

Bez toho, aby to ľudia vedeli. 

Je to ako priliať  

benzín do ohňa. 

Páni Zla 

zoslali armádu hladných 

duchov, aby zaútočila 

na Chang Tao-linga. 

Keď sa ale priblížili 

k oltáru – 

keď sa hladní duchovia 

priblížili k oltáru –  

a chceli zaútočiť 

na Chang Tao-linga, 
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nesmrteľník 

vytiahol talizman 

a všetci zlí duchovia 

padli na kolená 

a prosili o zľutovanie. 

Potom šiesti zlí páni 

zoslali armádu vlkolakov, 

upírov (Ach môj Bože.) 

a oživených mŕtvol, aby 

zaútočili na Chang Tao-linga. 

Keď sa tieto netvory 

priblížili k oltáru, 

on zazvonil na svoje magické 

zvončeky a nemŕtvi 

si zapchali uši, 

padli k zemi 

a už viac nevstali. 

Príliš hlasné pre nich, 

nedokázali to zniesť. 

Sú to len zvony, 

vnútorné zvony – 

taká mocná sila, že to 

duchovia nemôžu zniesť. 

Keď videli, že ich misia 

zlyhala, páni zla 

prišli sami, aby zaútočili 

na Chang Tao-linga, 

ktorý držal svoj meč 

a vytiahol 

Veľkú Pečať Moci. 

Meč vyžaroval prúd jasného 

svetla, (Hovorila som.) 

ktoré sa zmenilo na sieť. 

Sieť zostúpila 

na šiestich zlých duchov 

a utvorila okolo nich klietku. 

Potom tí zlí 

uvideli svojho premožiteľa,  

ako k nim kráča 

so svojím mečom moci. 

Tentoraz prosili, 

prosili o zľutovanie 

a odpustenie. 

Tao-ling im povedal: 

„Priniesli ste 

chorobu a utrpenie 

na mnoho ľudí 

a za tieto zlé skutky 

musíte byť potrestaní. 

Ale Nebeská Cesta 

je súcitná, nezabijem vás. 

Avšak potrestám vás tak, 

že vás uväzním 

v hlbinách hory. 

Takýmto spôsobom ľuďom 

už viac neublížite.“ 

Vidíte? 

Aj odpustenie 

má svoju hranicu. 

Odpustenie je fajn, 

ale tento druh zlej sily – 

nemôžete im vždy dovoliť 

behať okolo 

a bez príčiny  

robiť ľuďom problémy. 

Takže keď ľudia uvideli, 

že šesť pánov zla 

bolo premožených, 

išli sa poďakovať 

Chang Tao-lingovi 

a požiadali ho, 

aby ich naučil svoju mágiu. 

Nechcel ich odohnať, 

preto im povedal, 

aby sa rozdelili do skupín 

a pomohli ľuďom, 

ktorí boli v núdzi. 

Povedal im tiež, 

že najúčinnejší spôsob 

ako bojovať proti zlu, 

je robiť dobré skutky. 

Keby každý robil iba to, 

čo je dobé, potom 

by sa zlo neujalo. 

Svojich blízkych  

nasledovníkov naučil Chang  

Tao-ling mágiu talizmanu… 

„Talizman“ je ochrana, áno? 

Nejaké ochranné opatrenie. 

Nie je to nutne 
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predmet či niečo podobné... 

alebo niečo na nosenie – 

nie je to nutne niečo také. 

Takže ich naučil 

mágii talizmanov 

a povedal im, 

aby ich vždy používali, aby 

používali silu tejto mágie 

pre dobro, nikdy nie pre zlo. 

V deň, kedy vystúpil 

do nebeskej ríše, 

zanechal meč moci 

a Veľkú Pečať 

svojmu synovi 

a zveril mu úlohu učiť 

a viesť nasledovníkov 

Cesty Nebeského Učiteľa. 

Dal mu jednoducho plášť 

následníctva, aby mohol 

pokračovať v jeho ceste,  

to je význam toho. 

Pamätáte si? 

Musíte dodržiavať 

5 prikázaní, 

aj keď máte veľkú moc. 

Boli ste zasvätení 

a viete, že mnohé veci 

sa dejú v súlade s tým, 

čo si želáte, 

ale aj tak to musíme 

udržať v medziach 

morálneho štandardu  

a cností. Nemôžeme  

použiť túto silu na niečo, 

čo nie je dobré. 

Keď to aj tak urobíte, 

budete mnohonásobne  

potrestaní Pánom Karmy  

(odplaty) 

Je to podobné nám. 

Áno, podobné v tom, 

že máme bojovať proti zlu 

dobrými skutkami, áno. 

V poriadku, 

príbeh sa skončil, 

ďakujem vám. 

Myslím, že teraz by ste mali 

meditovať, dobre? Áno. 

A ak musíte ísť domov, 

choďte v mieri, dobre? 

Choďte s Božou láskou. 

Pokračujte, nech už robíte  

a budete robiť 

akékoľvek dobré skutky 

a neustále viac. 

Prikláňajte sa k cnosti. 

Používajte cnosť ako svoj  

vankúš, používajte Božiu  

moc ako svoju ochranu, 

Svetlo a Zvuk 

ako výživu pre vašu dušu. 

To je všetko. Milujem vás. 

Teraz meditujme. 
 


