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Ten príbeh teda hovorí, 
že Lao-c’ – pôvodne 
sa volal Li Erh – 
legenda hovorí, 
že v tú noc, 
kedy bol počatý, 
jeho matka uvidela dieťa 
zahalené slnkom, 
mesiacom a oblakmi. 
V to ráno kedy sa narodil, 
z východu vyšli tri slnká, 
a keď bol kojený, 
magická voda vyšla z úst 
deviatich drakov. 
Nepýtajte sa ma! 
A nepozerajte na mňa. 
Ja sa čudujem  
rovnako ako vy; 
Čudujem sa, 
„o čom to celé je?“ 
Také pôsobivé dieťa. 
Veľmi pôsobivé! 
Presne ako Budha, 
keď sa narodil, viete, 
pod jeho nohami  
rozkvitlo sedem lotosov 
a on po nich kráčal. 
Áno. Netreba  
pôrodnú asistentku, nič. 
On vyšiel sám 
a dokonca aj kráčal. 
To je tiež pôsobivé dieťa. 
Na východe sme mali 
niekoľko pôsobivých detí 
a na západe sme také veci 
nepočuli. 
Dobre, na západe, aj keby 
ľudia mali taký príbeh, 
nenapísali by ho. 
Mysleli by si: 
„Nezmysel. 
Nič také nie je.“ 
Ľudia z východu 
sú usilovnejší, 
zapisujú, čo sa prihodilo 
a vy to mu verte alebo nie, 
je to vaša vec. 
Prečo nie? 
Vy len poviete pravdu, 
ľudia tomu uveria 

alebo neuveria, 
na tom nezáleží, však? 
Voda vyšla z úst 
deviatich drakov. 
Nepoznám to, 
deväť drakov, kde to je, 
ale „tri slnká vyšli 
na východe.“ 
Je to podobné narodeniu 
Ježiša Krista, 
jasná hviezda, 
ktorá sa objavila na východe, 
však? – 
tiež na východe, 
všetko na východe 
a potom viedla 
troch mudrcov 
celú cestu do jasličiek, 
kde bol Ježiš, 
aby mu vzdali úctu 
a poskytli niečo 
pre potešenie 
pre Syna Božieho. 
Podobne aj tu, 
„tri slnká vyšli na východe, 
a keď bol kojený, 
magická voda vyšla z úst 
deviatich drakov.“ 
Pravdepodobne tam bolo 
deväť drakov,  
nejaká socha v tom čase 
alebo tam bola rieka, ktorá 
sa volala Deväť drakov 
a možno tam bolo 
deväť drakov v tej rieke, 
preto ju volali 
Deväť drakov, alebo možno 
sa podobala na deväť drakov. 
A ľudia na východe veria, 
že draci sú tí, 
ktorí vytvárajú vodu, 
tvoria dážď a podobne. 
Takže toto je  asi 
myslené symbolicky 
alebo možno niekto, 
kto praktikoval duchovne 
a videl niečo také, áno. 
„Tri slnká vyšli na východe“, 
toto musíte brať 
trochu s rezervou. 

Rozumiete mi? 
Pravdepodobne mysleli to, 
že niekto meditoval 
a videl slnko. 
Ako keď meditujete vy 
a vidíte vo vnútri slnko, 
ktoré je ako tri slnká, 
štyri slnká a podobne, 
alebo dokonca 1000 sĺnc; 
jeho jas je taký. 
Pravdepodobne keď sa 
narodil, celý Zem 
bola veľmi šťastná, 
vesmír oslavoval, preto 
niektorí praktikujúci 
tiež získali túto energiu 
a videli niečo 
ako tri slnká na východe 
alebo deväť drakov 
s množstvom vody – 
to znamená hojnosť, 
chápete? 
Tak ľudia videli. 
Pretože v dávnych časoch 
sa spoliehali 
na dažďovú a riečnu vodu; 
často sa spoliehali 
na dážď. 
Takže ak ľudia videli 
niečo také, 
ako že voda vychádza 
z deviatich drakov 
alebo vychádzajúce slnko 
a podobne, je to 
veľmi priaznivé znamenie. 
„Voda vychádza z úst 
deviatich drakov,“ 
to teda znamená, 
že budú mať dosť vody. 
Budú mať veľkú úrodu, 
dobrú žatvu. 
Je to symbol šťastia. 
V poriadku. 
Dobre, pokračujeme 
so životom Li Erh. 
Li Erh bol veľmi 
mimoriadne dieťa. 
Nebol obyčajný. 
Keď mal tri roky, jeho telo 
vyžarovalo zlatú žiaru – 
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auru, zlatú auru, 
už vo veku troch rokov. 
Keď mal päť rokov, pozeral 
do slnka a usmieval sa, 
pozeral na mesiac 
a vzdychal. 
Pravdepodobne to bol 
solarián a moonarián, 
snažil sa získať energiu 
zo slnka, 
aby sa ňou živil, viac než 
bežnými spôsobmi, 
či jedlom – extra, extra. 
Keď mal sedem rokov, 
naučil sa absorbovať 
lúče slnka, 
mesiaca a hviezd. 
Prehĺtal ich! 
Jedol ich? 
Nie, ale možno sa naučil 
umeniu prijímania prány 
z prírodných úkazov, 
z prírodných telies 
v nebeskej ríši, 
na oblohe. 
Presne ako v súčasnosti, 
niektorí ľudia žijú zo slnka, 
zo slnečných lúčov 
a zo všetkého, 
čo prijímajú. 
Vysielali sme v TV  
o mužovi, ktorý žije iba zo 
slnka, žije zo slnka 
a každý deň pije  
iba trochu vody, 
spomínate si? 
A toto sú pravdivé príbehy, 
ako životopis Yoganandu, 
ktorý tiež rozprával 
o mnohých ľuďoch, 
ktorí nejedli normálne jedlo, 
ale žili zo vzduchu či slnka, 
alebo z toho, čo nazývajú 
„prána“, viete, čchi. 
Číňania to volajú „čchi“. 
Čchi je všade – 
na zemi, po ktorej kráčate, 
vo vzduchu okolo vás, 
v stromoch, v lese. 
Obzvlášť v lese 

a v horách 
je čchi čistejšie 
než normálne, tu, 
a ľudia z neho tiež môžu žiť. 
Bol jeden človek, 
jedna žena zo západu, 
myslím 
západní ľudia, 
a ona sa tiež snažila 
žiť zo vzduchu 
a hovorila, 
že vždy, keď bola v horách, 
alebo niekde 
v odľahlej oblasti, 
dokázala sa udržiavať 
dlhý čas, dlhšie, 
v stave bez jedenia. 
Ale vždy, keď zišla dolu, 
späť do mesta, nedokázala 
to veľmi dobre vydržať. 
Možno vzduch, čchi, 
v atmosfére, 
v horách a v lese 
je prospešnejšie 
pre niektorých ľudí. 
Niektorí ľudia dokážu 
žiť kdekoľvek, 
a tiež žijú zo vzduchu. 
Yogananda nám  
rozprával príbeh 
o Therese Neumann 
v Nemecku –  
čo bolo dokázané 
dokonca lekármi, 
že nikdy nejedla. 
Jedla len trochu hostie, 
tenkej ako papier, 
ako tú, ktorú posväcujú 
v kostole. 
Dajú vám hostiu – 
tenkú ako papier, 
ako tento kúsok papieru. 
A ona ju jedla 
každý deň, 
ako obrad mníšky. 
To je všetko, nič iné, 
a potom tak žila 
až do svojej smrti. 
Aj ja som vám už hovorila, 
že som poznala jednu mníšku 

na Formose (Taiwan). 
Dožila sa asi 60 rokov 
a ona nikdy nič nejedla, 
dlhý čas –  
mnoho, mnoho rokov – 
možno od jej 30. rokov 
alebo tak nejako. 
Stala sa mníškou 
a potom už nič nejedla; 
pila len trochu vody, 
ktorá bola posvätená 
mantrou súcitu – 
ktorá je považovaná 
za mentru 
Quan Yin Bódhisattvy.  
Preto robia tento obrad 
každý deň. 
Ako v chráme, 
vstanete, 
modlíte sa, spievate piesne 
na chválu Boha, 
tak aj v budhistickom chráme 
tiež ráno vstanete, 
zaspievate sútru, 
mantru a staré texty 
a potom tým posvätíte vodu – 
požehnáte tak vodu. 
A ona pila každý deň 
trochu tej vody. 
Skutočne nič nejedla. 
Pre vašu bezpečnosť, 
neskúšajte prosím 
prestať jesť bez náležitého 
odborného vedenia. 
Tieto veci sa teda stávajú. 
Možno Lao-c’, 
už keď bol mladý, 
sa začal učiť, 
ako byť solariánom, 
breathariánom, manariánom, 
wateriánom, čímkoľvek. 
Je pravda, že skutočne 
nepotrebujeme jesť, aby sme 
žili. Je to skutočne tak – 
viem to. 
Takže v prípade, 
že nemáte žiadne jedlo, 
nepodliehajte panike. 
Len si spomeňte, 
že v sebe máte  
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vše udržujúci zdroj. 
Len povolajte tú silu, 
aby vás vyživovala  
– je to skutočne jednoduché –  
a pokračujte v praktikovaní 
Metódy Quan Yin. 
V takom prípade tiež  
ušetríme množstvo času. 
Takže čo je na tom zlé? 
Viete? 
Myslím, 
nemusíte panikáriť. 
Netreba umývať riady, 
netreba nakupovať –  
nič. 
Takže nepodliehajte panike,  
dobre? Nerobte si starosti 
nedostatkom jedla, 
nerobte si starosti 
nedostatkom vody, 
nerobte si starosti 
ani s koncom sveta. 
My robíme veci, 
informujeme ľudí, 
o vegetariánstve a podobne – 
všetko zo súcitu, 
pretože chceme, 
aby ľudia v sebe prebudili 
svoju vlastnú 
vznešenú podstatu, 
svoj vlastný súcit 
a vlastné láskyplné 
veľké Ja. 
To je všetko, dobre? 
Nerobte si teda starosti 
s umieraním, ani že nemáte 
žiadne jedlo. Ak nemáte 
žiadne jedlo, modlite sa, 
k svojmu vnútornému  
božskému Ja, ktoré poskytuje 
veci pre všetko na Zemi 
a v celom vesmíre. 
Vzduch je tiež poskytnutý 
z toho zdroja, 
voda je tiež manifestovaná 
z toho zdroja. 
Aj my sme manifestovaní 
z toho láskyplného zdroja, 
ktorý máme  
vo svojom vnútri, 

zdroj všetkého života. 
Preto si s tým nerobme 
starosti, dobre? 
Ak máme jedlo, jedzme; 
ak nemáme jedlo, 
nejedzme. 
Jednoduchá filozofia. 
A ak nemáme vodu –  
rovnaká filozofia, dobre? 
Nepime. 
Ale čím tvrdšie pracujeme, 
tak ako vy – 
chodíte von, 
rozdávate letáky 
a podobne – potom 
budeme mať viac jedla, 
viac vody – množstvo. 
Nerobte si starosti, dobre? 
A ak nie, potom 
som vám už povedala. 
Nehovorte, 
že som vám nepovedala. 
Zdroj jedla, 
zdroj výživy, 
zdroj života je vo vás. 
Požiadajte ten zdroj vždy, 
keď potrebujete, dobre? 
Rozumiete? 
Nerobte si vôbec s ničím 
starosti. 
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