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„Další dovede 
přeměnit bláto ve zlato 
a olovo ve stříbro.“ 
To je zajímavé! 
Kdybych znala někoho  
takového, mohla bych mu  
říct: „Změň toto místo 
ve větší.“ 
Nebo proměň  
všechno toto kamení ve zlato 
a pak si budeme moct  
koupit větší místo, 
pak všichni budete moct  
zůstat stále. 
Každý den bychom  
proměňovali pepř 
a chodili ven nakupovat. 
Už bychom nemuseli  
pracovat. Je to tak? 
Za pepř bychom si  
kupovali letenky a posílali  
vás na všechna místa, 
abyste informovali lidi 
o vegetariánské stravě, 
pak byste se rychle vrátili. 
Potřebovala bych taky  
někoho, kdo umí zhmotnit  
letadlo nebo UFO, 
pak bychom přijeli a odjeli, 
přijeli a odjeli. 
„Další umí 
létat v oblacích 
a dělat tunely pod zemí.“ 
To je typické  
pro magickou sílu  
v té době. 
Mluví o létání 
v oblacích 
a dělání tunelů pod zemí. 
Líbí se jim tyto věci. 
„Které z těchto dovedností  
byste se rádi naučil, 
Vaše veličenstvo?“ 
Princ Liu An jim  
tedy odpověděl: 
„Jediné, co bych si přál  
je předpovídat katastrofy 
a žít šťastný  
a dlouhý život.“ 
Nechtěl moc. 

Co byste se chtěli  
naučit vy? 
Řeknete, že všechny, že? 
Jak byste se  
je mohli naučit všechny? 
Dokonce jich osm, 
každý z nich zvládá   
jeden druh umění, 
ne všechny. 
Víte proč? 
Trvá dlouho 
naučit se tyto věci. 
Já jdu ven, 
zaplatím několik set dolarů 
a objednám Bobcat 
a jeřáb  
a udělají to pak rychle. 
Toto všechno, 
vám trvá dlouho naučit se to, 
rozumíte? 
Roky a roky praktikování 
a musíte stále  
pokračovat, 
jinak byste to zapomněli, 
ztratili byste tu sílu. 
Proto Liu An strávil devět 
let… říkala jsem vám to! 
Liu An, princ  
strávil devět let  
učením se od starých mužů 
a následně uspěl 
a vyrobil pilulku 
nesmrtelnosti. 
Kde je teď? 
Víte co myslím? 
Nesmrtelnost, 
myslím, že to není fyzická. 
A o těch věcech,  
o kterých tady mluvili, 
myslím, že taky  
nejsou fyzické. 
Je to jako když  
meditujeme, 
máme pocit, jako bychom  
létali ve vzduchu. 
Ano, létáme 
a někteří z vás  
navštívili jiné planety 
a vrátili se zpět… 
vyprávěli mi hodně věcí.  

Nebo někteří měli pocit 
jako by šli pod zem 
nebo dokonce do pekla 
někoho navštívit, 
vašeho kamaráda 
nebo kohokoli 
a vrátili se zpět. 
A někteří dovedou  
také hýbat horami 
a řekami 
a takové věci. 
Tyto věci se dějí, 
aniž byste dokonce  
něco dělali. 
Jste-li praktikující, 
v době nouze 
se dějí jakékoli zázraky, 
aby vás ochránily 
nebo vám pomohly 
ve speciální situaci, 
když potřebujete 
když to skutečně potřebujete. 
Dobrá. 
On tedy úspěšně vyrobil 
pilulku nesmrtelnosti. 
Myslím, že to znamená, 
že překročil hranici 
života a smrti. 
Naučil se umění meditace 
a stal se osvíceným. 
Už se nebude muset znovu 
narodit s karmickou zátěží. 
Dobrá. 
Nicméně, v den 
kdy dovršil své učení, 
byl jeho syn 
náhodně zabit jedním  
z císařových sekretářů 
během šermířského  
výcvikového turnaje. 
Och, Bože, to je hrozné. 
Ze strachu, 
že by ho Lord Huai Nan, 
to znamená princ, 
odsoudil k smrti, 
řekl sekretář  
vládci, 
že Liu An intrikoval 
a vyvolával nepokoje. 
Lord Huai Nan je tedy  
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Liu An, 
princ té oblasti, 
to je Liu An. 
Jeho sekretář ale 
zabil jeho syna náhodou, 
ale ten sekretář měl strach, 
že by ho Liu An zabil, 
proto to, samozřejmě, 
řekl, 
vládci země, 
že Liu An osnoval 
nějaký státní převrat, 
aby  
vládce šel 
a zajal místo něho Liu An 
a jeho rodinu. 
Aby ho Liu An 
nemohl zabít. 
Vidíte? Hrozný muž. 
Toho večera vydal vládce 
příkaz uvěznit Liu An, 
samozřejmě, 
a ten starý muž 
řekl princi: 
„Měl byste okamžitě 
opustit palác.“ 
Ještě než vyslal 
císař nějaké stráže, 
aby ho zajali, 
starý muž to už věděl. 
Řekl tedy: 
„To je varování z Nebe. 
Kdybys zůstal, budeš  
zajat a popraven.“ 
Liu An okamžitě  
dal na radu svého učitele. 
Dobrý chlapec, dobrý hoch. 
Ještě nevěděl proč, 
víte, co myslím? 
Starý muž neřekl nic moc. 
Řekl jen: 
„Kdybys tady zůstal, 
zajali by tě a zabili.“ 
Jelikož byl dobrým žákem, 
nepotřeboval vysvětlení. 
Dobří žáci  
nepotřebují vysvětlení. 
Prostě poslechnou  
svého Mistra. 
Ano? 

Cokoli Mistr řekne, 
vědí, že je správné. 
Proto se dál neptal, 
okamžitě 
svého Mistra poslechl 
a utekl. 
Šel tedy do své  
laboratoře, vzal si  
z kotle pilulku, 
pilulku na nesmrtelnost 
a spolkl ji. 
Jak pospíchal, 
aby rychle opustil palác, 
kopl do kotle 
a všechny zbylé  
malé pilulky se rozkutálely 
po zemi. 
Ještě než je služebnictvo 
stačilo posbírat, 
snědly je kočky a psi v domě. 
Takže víte 
jak to je, 
kočky a psi 
se stali osvícenými. 
Když tedy přijeli  
vladařovi vojáci 
do paláce pana Liu An, 
ten nebyl nikde k nalezení. 
Úředníci se ptali 
lidí ve městě 
a ti mu řekli: 
„Viděli jsme  
Lorda Huai Nan,“ 
mysleli prince Liu An, 
„letět do nebe 
s kočkami a psy, 
letěli s ním společně,  
za ním.“ 
To je moc legrační příběh. 
To je konec příběhu. 
Myslíte si,   
že skutečně Liu An 
uvařil v kuchyni 
nějaký lektvar? 
Pro představení na  
Supreme Master Television 
nebo něco? 
Co tedy bylo myšleno tím: 
„přišel a vzal si pilulku  
v kotli“?  

Vzpomínáte si, 
tehdy již uspěl 
a uvařil, 
vyrobil pilulku 
nesmrtelnosti. 
Co to tedy znamená? 
Že šel a vzal si 
nějaké pilulky z nádoby? 
Co to znamená? 
Znamená to, že si  
skutečně vzal nějaké pilulky? 
Meditoval. 
A pak utekl. 
Pravděpodobně  
někam utekl. 
Ale jelikož meditoval, 
během meditace mohli 
zřejmě lidé vidět  
letět jeho  
transformační tělo k nebi, 
víte? 
V té době už ale  
byl pravděpodobně  
někde jinde, 
meditoval. 
A samozřejmě, 
jeho psi a kočky,  
pokud byly s ním, 
pravděpodobně také 
létali po všech místech 
a lidé to viděli 
a mysleli si: 
„Všichni letěli do nebe.“ 
Nemuseli to nutně vidět, 
ale lidé, kteří meditovali,  
možná jeho spolupraktikující 
ho tak viděli. 
A ve městě  
kam přišlo osm  
nesmrtelníků,  
oni se zřejmě toho naučili 
víc než princ, víte. 
Princ umožnil 
ostatním lidem,  
aby přišli a učili se, 
proto bylo zřejmě  
skoro celé město  
plné praktikujících. 
Když se princ něco naučil, 
podělil se o to s ostatními, 
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když to byla dobrá věc, 
jako toto. 
Víte, co myslím? 
A on měl tu sílu. 
Byl šéfem města, 
proto samozřejmě  
umožnil všem, aby přišli: 
„Dobrá, přijďte sem, 
učte se, získejte zasvěcení 
a praktikujte společně.“ 
A Liu An byl 
pravděpodobně tím, kdo  
byl první nejvíce  
osvícen, první, 
kdo byl úplně osvícen. 
V té době tedy řekli: 
„On už připravil ty pilulky.“ 
V dávných dobách  
tak museli mluvit . 
Nemohli jste mluvit  
o osvícení, Tao, 
přišli byste o hlavu. 
To víte, že? 
I v dnešní době 
stejně musíme být opatrní  
kde to říkáme. 
Záleží na tom, v které 
zemi, nemůžeme o těch 
věcech otevřeně mluvit.  
Víte to, že? 
Takže vidíte, 
když praktikujete 
Metodu Quan Yin 
nebo takovou meditaci, 
jste-li duchovně vysoce  
vyvinuti, 
vaše kočky, vaši psi 
budou také pozvednuti. 
Je to tak. 
Proto až pěti nebo devíti  
vašich generacím  
bude pomoženo. 
Vaši psi, vaši kočky, 
všichni, které milujete 
budou pozvednuti 
v závislosti na vaší úrovni. 
Budete-li vysoko, 
oni budou taky vysoko, 
budete-li vy nízko, 
oni budou také nízko. 

Příliš špatné. Je to fér, ne? 
Dobrá, dobrý příběh. 
Dobrá, dobrý, dobrý. 
To je vše. 
Jste teď šťastni? 
Ano. 
Taky potřebujete  
jet domů pracovat, ano? 
Myslím nejen pracovat  
pro peníze, ale pracovat 
pro svět, ano? 
Také, ano. 
Musíte vydělávat peníze,  
ano? Ale také pracovat 
pro svět. 
(Ano, Mistryně.) 
Šťastnou cestu. 
Je mi líto,  
že musíte odjet. 
Opravdu je. 
Ráda bych vás tu všechny  
měla, upřímně. 
Možná jednoho dne… 
Kdo ví? 
když bude svět v bezpečí,  
stabilizován nebo získáme 
jednoho z těch osmi mužů, 
který dovede přeměnit 
bláto ve zlato, pak bychom  
si mohli tam dole koupit  
celou pláž, 
koupit všechny hotely 
na pláži. 
Dobrá, budeme meditovat 
nebo máte něco jiného? 
Meditovat, ano? 
Je to v pořádku? (Ano.) 
Dobrá, budu sedět s vámi, ano? 
(Ano.) Dobrá, drazí. 
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