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Ak chceme žiť dlho alebo  

večne, mohli by sme zostať 

na hranici medzi 

astrálnou úrovňou 

a fyzickou úrovňou 

a... chodiť tam a späť, 

tam a späť; 

preskakovať ako cez hranicu. 

Neviem, ako to vysvetliť. 

Existuje hranica 

astrálnej úrovne, 

to znamená 

neviditeľné telo... 

Keď takzvane zomriete, 

vaše fyzické telo 

sa rozloží 

ale vy máte ešte iné telo; 

vyzerá presne 

ako vaše telo práve teraz. 

Len je krajšie, 

schopnejšie, 

nestarne 

a je v dokonalom stave. 

Napríklad, 

prídete o ruku, 

o jednu ruku 

alebo váš nos 

je posunutý na jednu stranu, 

ale keď opustíte 

toto fyzické telo, 

máte tú istú ruku ako  

predtým, váš nos 

je rovný a presne v strede, 

a celé vaše telo 

je dokonalé – ako v deň, 

kedy ste sa narodili. 

Niektorí ľudia sa narodia 

s postihnutím, 

ale myslím situáciu, 

keď sa narodíte zdraví. 

Potom keď opúšťate 

fyzické telo 

a vstupujete do astrálneho,  

vaše telo je dokonalé 

a nebudete okamžite cítiť 

rozdiel medzi 

astrálnym telom 

a fyzickým telom, 

ktoré ste zanechali, 

okrem toho, že uvidíte: 

„Hej, prečo to vyzerá, 

akoby som tu ležal 

a kto som ja tu?“ 

Ľudia, ktorí  

nepraktikujú Tao, 

cestu osvietenia  

– napríklad 

Metódu Quan Yin – 

keď zomrú, niektorí z nich 

sú veľmi zmätení, 

myslia si, že sú možno 

ešte stále nažive,  

myslím vo fyzickom tele. 

Preto niektorí duchovia, 

takzvaní duchovia zostávajú 

pri fyzickom tele 

alebo v dome, 

v ktorom predtým žili 

a snažia sa znovu získať 

vlastníctvo niečoho, 

čo zanechali, 

napríklad v dome. 

Takže niekedy, 

ak niekto vojde 

do ich domu 

a používa ich veci, 

nahnevajú sa. 

Niekedy majú zlú náladu 

a ak sú dostatočne silní, 

dokonca sa zjavujú 

vo fyzickom tele, 

na pár sekúnd 

alebo na pár minúť, 

a vystrašia 

celú domácnosť, 

všetci chodia a kričia: 

„Je tam duch! 

Je tam duch!“ 

Áno, stáva sa to, však? 

Stáva sa to. 
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Alebo sa vrátia 

a aj keď sa nemôžu zjaviť 

vo viditeľnom tele, 

robia problémy; 

snažia sa hádzať veci v dome 

alebo búchať s dverami, 

presúvať stoličky, 

lámať nábytok, 

rozbíjať misy, taniere atď. 

Lomoziť s hrncami 

a podobne; 

robia veľa hluku 

a strašia ľudí. 

Pretože sú stále  

veľmi zmätení: ako to, 

že ich nikto nepočuje? 

Ako to, že sa s nimi 

nikto nerozpráva? 

Ako to, 

že jeho žena sa už bozkáva 

s niekým iným? 

Je to pre neho hrozné. 

A pretože už nemajú 

fyzické telo, 

sú veľmi citliví 

voči všetkým pocitom 

ľudí okolo seba. 

Dokážu rýchlo cestovať 

z jedného miesta na druhé 

behom pár sekúnd 

alebo okamžite. 

Čas a priestor 

pre nich neznamená veľa, 

takže sa dokážu zjaviť 

kdekoľvek veľmi rýchlo. 

A tiež vidia všetko, chápete? 

Všetko cítia. 

Napríklad  

keď kvôli nim plačete, 

cítia sa veľmi smutní. 

Napríklad 

ak manžel práve zomrel 

a celý dom za ním plače –  

žena, deti, všetci plačú, 

alebo aj keď neplačú 

ale majú zlomené srdcia, 

pretože ich manžel  

práve zomrel, ich otec 

práve zomrel – a duša 

tohto nepraktikujúceho 

sa bude ponevierať okolo  

nich a snažiť sa ich objať, 

utešiť ich, 

rozprávať sa s nimi: 

„Som stále tu, 

stále som tu!“ 

Ale členovia rodiny 

ho nemôžu počuť. 

Vlastne, niektorí ľudia ho  

počujú, niektorí členovia 

rodiny ho vidia. 

Chcem povedať, je to vzácne, 

zriedkavé, ale stáva sa to. 

Takže sú veľmi, veľmi 

frustrovaní a zmätení, 

cítia sa veľmi smutní 

a utrápení 

a nerozumejú, čo sa deje. 

Pretože sa stále cítia rovnako, 

ako keď ešte boli 

vo fyzickom tele 

a nerozumejú, 

prečo sa všetko tak zmenilo, 

a nikto sa s nimi nerozpráva, 

nikto ich ani nespoznáva, 

stoja hneď vedľa 

alebo ich objímajú – 

ale všetci ich úplne ignorujú. 

Je to pre nich veľmi 

mätúce a frustrujúce. 

Takže väčšina ľudí, 

keď hovoria o nesmrteľnosti, 

myslia to týmto spôsobom. 

Myslia si: 

„Dobre, budem žiť večne 

v tomto fyzickom tele.“ 

Ale to nie je vždy tak. 

My, praktikujúci, 

ak musíme odísť, odídeme. 

Počas meditácie sme videli  
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mnoho lepších planét, 

lepších úrovní Neba. 

Želáme si opustiť 

toto fyzické telo 

a ísť tam tak skoro, 

ako je len možné. 

Takže to pre nás nie je žiaden 

problém – sme všetci  

pripravení a neotáľame 

na tejto fyzickej planéte. 

Ak sme praktikujúci 

vysokej úrovne, 

tak vieme, že existujú 

lepšie miesta, kam sa dá ísť. 

Niektorí ľudia ešte nie sú 

na vysokej úrovni, takže sú 

samozrejme veľmi pripútaní  

k tejto fyzickej planéte. 

Ale ľudia, 

ktorí nepraktikujú, 

keď umrú, sú zmätení. 

Takže  

človek, ktorý v tom čase  

odmietol cisárov príkaz, 

je veľmi trúfalý, 

pretože cisár by mu  

mohol dať stať hlavu 

za neuposlúchnutie 

cisára alebo za neúctu 

voči cisárovmu príkazu. 

Mohli by dokonca stať hlavy 

trom vašim generáciám 

za prejav neúcty 

voči cisárovi. 

Ale tento človek 

bol taký statočný. 

Možno už aj tak nemal  

žiadnych členov rodiny. 

A možno to tiež vedel, 

dokonca vedel, 

že cisár voči nemu 

prechováva úctu 

a neprikázal by 

sťať hlavu jemu, 

ani členom jeho rodiny, 

ale utiekol preč  

na iné miesto. 

Áno, kto vie? 

Je bezpečnejšie utiecť preč 

od svetskej moci. 

Od počiatku času 

máme stále problémy 

s mocou autorít. 

Čokoľvek, 

čo nie je v súlade 

so spoločenskými tradíciami 

alebo náboženskou vierou 

v tom čase, 

spôsobí problémy 

človeku,  

ktorý to praktikuje. 

Preto utiekol preč 

niekam inam 

a tam objavil 

krásne prírodné miesto 

a zostal tam praktikovať. 

A potom dosiahol Tao. 

Čo to znamená 

„dosiahnuť Tao“? 

Dosiahnuť osvietenie. 

Dobré dievča! Fajn, 

dosiahnuť osvietenie. 

Dobre, dobre. Správne. 

Takže dosiahol veľkú 

časť osvietenia, 

myslím – 

nielen osvietenie 

ale jeho veľkú časť, 

veľkú časť múdrosti. 

Tao-ling zotrval 

dlhé roky vo svojej jaskyni  

v týchto horách, 

ktoré si vybral, 

až kým jedného dňa 

nepočul krik žeriava. 

Vedel, že to je znamenie, 

že čoskoro 

dosiahne osvietenie. 

To znamená väčšie 

osvietenie alebo možno 
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dokonalé osvietenie. 

Čo znamená,  

že „počul krik žeriava“? 

Znamená to, že osvietenie 

k nemu čoskoro príde? 

Čo to znamená? 

Je to skutočný žeriav, 

ktorý „kričí“? (Nie.) 

Nie, čo to je? 

Vnútorný Zvuk. 

Vnútorný Zvuk podobný 

zvuku žeriava. 

Pamätáte si zvuky, 

o ktorých som vám hovorila, 

mnohé zvuky, ktoré 

indikujú osvietenie? 

Takže on počul jeden 

z týchto zvukov a vedel, 

že práve získava 

viac osvietenia. 

Alebo možno v tom čase 

začal získavať osvietenie – 

bol to začiatok. V poriadku. 

Zvuk žeriava 

nie je najvyšší, však? 

Nie. 

Takže teraz, o rok neskôr, 

keď prikladal  

do ohňa svojej pece, 

aby dozrel 

Dračí a tigrí elixír, 

objavil sa  

lúč červeného svetla  

a osvietil jeho jaskyňu. 

To je ďalšie tajomstvo! 

Ako môžete 

prikladať do ohniska 

a potom sa objaví  

lúč červeného svetla – len 

malý lúč červeného svetla 

– osvieti vašu jaskyňu? 

Čo znamená toto? 

Vnútorné Svetlo. 

Vnútorné Svetlo, áno. 

V dávnych časoch 

to ľudia hovorili tak. 

Napríklad v Indii, 

Majster prirovnal elixír 

osvietenia ku kalichu 

naplneného opojným vínom 

z Božského. 

„Naplň môj kalich 

opojným elixírom“, 

to neznamená  

skutočný kalich, 

a neznamená to  

ani fyzický elixír. 

Znamená to 

vnútornú realizáciu  

blaženosti. 

Dobre, dobre. Správne. 

Takže oni tu hovoria 

v hádankách, 

ale my rozumieme, však? 

Pretože praktikujeme 

tú istú metódu, 

lebo ináč by tomu 

nikto nerozumel. 

Mysleli by si, 

že ide o fyzický oheň, 

s ktorým sa hral 

a mysleli by si, 

že lúč červeného svetla – 

len malý lúč červeného svetla 

– osvetlil celú jaskyňu. 

Toto je nezmyselné, 

fyzicky povedané. 

V poriadku. 

Takže uplynul ďalší rok 

a do jaskyne prišiel 

biely tiger a zelený drak 

a sadli si vedľa kotla, 

aby ochránili elixír. 

Ľudia by si teda mysleli, 

že mal hrniec, 

v ktorom po celé tie roky  

varil elixír, 

a že biely tiger 

a zelený drak 

si tam skutočne sadli 
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hneď vedľa hrnca s elixírom, 

a strážili ho. 

Takže až dodnes, 

aj keď som bola mladšia, 

vždy som počúvala 

niečo také, 

že taoisti varia v hrnci elixír 

a že môžu dosiahnuť 

nesmrteľnosť. 

Vždy je to tak. 

A čo vy? 

Počuli ste to isté? (Áno.) 

Áno, tak to je. 

Je to veľké nedorozumenie. 

Oni hovoria v podobenstvách 

a iba oni sami  

tomu rozumejú. 

Pretože v dávnych časoch, 

ak ste prezradili, 

že ste taoista, 

že ste praktikujúci, 

a že ste osvietený, 

a podobne, 

potom vám mohli sťať hlavu 

alebo vám nejako ublížiť. 

Mnohí Majstri zomreli 

tragicky, pretože 

sa odvážili povedať, 

že poznajú Tao, 

že vidia Tao 

alebo že vidia Boha, 

že vidia vnútorné ríše Neba. 

Aj keď hovoria pravdu, 

tak spoločnosť –  

väčšina ktorej nerozumie  

tomu, o čom hovoria, 

a väčšina ktorej 

lipne na zavedenom  

náboženskom poriadku –  

tomu nikdy neuverí. 

Preto ich obviňovali 

z čarodejníctva, 

z čiernej mágie 

alebo zo „škodlivého 

uctievania diabla“ 

– čohokoľvek – pretože 

nedokázali uveriť, 

že sa taká vec môže stať. 

Verili, že títo ľudia 

len podvádzajú, 

alebo sa snažia získať  

peniaze tak, že sa chvastajú, 

že sú osvietení, 

niečo také, 

a že sú „škodliví“ 

pre nevinného, 

bezstarostného veriaceho, 

a tak ďalej, a tak ďalej, 

a tak ďalej. 

A tiež, zavedený 

náboženský poriadok 

je tiež bojazlivý, vystrašený, 

že všetci ich nasledovníci 

budú nasledovať 

tohto osvieteného človeka –  

čo sa už v tom čase stalo. 

Majster v tom čase 

pritiahol veľké zástupy 

z rôznych vier 

a rôznych náboženstiev... 

prišli k nemu a praktikovali 

pravé náboženské osvietenie 

– vnútorné poznanie, 

Kráľovstvo Božie vo vnútri, 

Budha Podstatu vo vás. 

Takže preto 

museli hovoriť: 

„stále pripravujem, 

stále varím 

svoj hrniec elixíru. 

A teraz prišiel tiger a drak 

ochraňovať môj kotol 

s elixírom.“ 

Potom ľudia pochopia, 

že sú teraz stabilizovaní 

vo svojom praktikovaní 

a že nestratia svoju úroveň. 

Pretože niekedy môžete mať 

záblesk vyššej úrovne, 

ale nasledujúci deň  
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ho stratíte, 

prídete oň. 

A jedného dňa, 

keď sa stabilizujete 

na jednej úrovni, nezáleží 

na tom, na akej – 

o ktorej som vám hovorila 

v čase zasvätenia – 

keď ste stabilizovaní 

na tej úrovni 

a potom sa môžete 

čoskoro posunúť do ďalšej. 

Chápete, čo myslím? 

Takže drak na jednej strane 

a tiger na druhej, 

to znamená: 

„Fajn, som stabilizovaný, 

som teraz v poriadku 

a budem pokračovať ďalej“ 

alebo možno myslel, 

že tento človek je už 

úplne osvietený, 

že už dosiahol 5. úroveň 

a že to už vie. 

Ale môže o tom povedať 

iba svojmu Majstrovi 

alebo možno na stretnutí 

blízkych žiakov. 

Povie to svojmu Majstrovi, 

potom každý vie, 

že dosiahol Tao, 

že dosiahol 5. úroveň, 

najvyššiu úroveň, 

ktorú môže 

ľudská bytosť dosiahnuť. 
 


