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Nalaďte sa a  
používajte Boha  
vo vašom vnútri 
 
Pretože aj tak 
zakopávame, zlyhávame 
a nemeditujeme 
dobre, ale robíme si 
svoju domácu úlohu. 
Ako keď ste boli 
malí 
a učiteľ vám dal 
opisovať nejaké  
slová, aby ste ich 
mohli opisovať  
po učiteľovi a takto sa naučiť, 
ako sa píšu, rozumiete? 
A aj tak sme to nedokázali 
urobiť veľmi dobre 
a cítili sme, že sme zlyhali. 
Mnoho dní to bolo takto, 
vždy sme niečo  
načarbali perom. 
Ale nakoniec 
sme dokázali písať 
a dokonca si ani nepamätáme, 
kedy sme to dokázali 
po prvýkrát. 
Je to tak? 
Alebo keď ste sa pokúšali 
bicyklovať, 
keď ste boli mladí. 
Keď som bola dieťa, 
skúšala som jazdiť na bicykli 
a odrela som si kolená, 
poranila lakte 
a niekedy 
som si tu ublížila, 
keď som spadla 
a bicykel na mňa. 
Mnoho dní to bolo takto. Ale 
jedného dňa som to dokázala. 
Dokázala som to a 
nepamätám sa, kedy to bolo. 
A potom som sa ďalej 
bicyklovala 
a nemala som viac rozbité 
kolená ani poranenia. 
Už nič. 
Rozumiete? 

Proste to robíte 
a ani neviete ako 
a zrazu to viete. 
Aj napriek 
neúspechom 
v minulých dňoch, 
ktoré sú ale 
stavebnými kameňmi 
budúceho úspechu. 
Skutočne je to tak. 
Rozumiete? 
Je veľmi dobré mať 
neúspech, žiaden problém, 
za predpokladu, že ste 
úprimní a chcete sa to naučiť. 
A keď nakoniec 
uspejete, 
ani o tom nebudete vedieť. 
Proste len otočíte hlavou 
a zrazu ste tam. 
Viete všetko. 
Však? 
Prostě to jen dělejte, 
jen meditujte 
jak nejlépe můžete, 
jak nejvíce můžete. 
Využijte dokonce čas, 
když si čistíte zuby, 
ano, můžete se soustředit 
sem. 
Někdy dokonce můžete 
vidět Světlo, 
dokonce s očima otevřenýma, 
nebo můžete vidět Nebe, 
zatímco řídíte auto, 
nebo někde čekáte. 
Nebo když myjete nádobí,  
uvidíte, jak se vám zjeví  
Mistr, možná k vám bude  
chvíli mluvit, nebo tam bude 
jen tak stát, a pak zmizí. 
Myslíte si, 
že to je lepší, než 
když musíte  
velice pilně 
mnoho hodin sedět 
než uvidíte Mistra, 
nebo než uvidíte 
nějaké Světlo. 
Tak ten člověk, 

co má otevřené oči, 
nebo řídí auto, 
může vidět Nebe, 
nebo může vidět Mistra. 
Závidíte, myslíte si, 
že je to dobré. 
Ale to je jen  
jedna z úrovní. 
A poté co meditujete  
tak dlouho, nebo se  
možná stanete Mistrem, 
pak nemusíte  
žít současně  
jen ve dvou světech. 
Nemusíte vidět 
tyto věci, 
když myjete nádobí. 
Pak ale žijete 
v mnoha světech  
najednou, 
v mnoha úrovních, 
rozumíte? 
A jste  
na všech místech. 
V té době říkáte, 
že ta osoba dosáhla 
úrovně všudypřítomnosti, 
realizovala Boha. 
Proto tedy  
lidé v dávných dobách 
praktikovali 
s Mistrem, a říkali 
tomu Mistru Pán. 
To znamená Bůh.  
A říkali, že Pán je všemocný, 
všudypřítomný atd. 
Ve skutečnosti  
neznají neviditelného Boha. 
Vědí, že Bůh  
s nimi žije, 
směje se s nimi, 
jí s nimi, 
mluví s nimi, 
rozumíte? 
A z těchto 
tak zvaných svatých písem 
jsme se dověděli o Pánu, 
dověděli jsme se o tom, 
čemu říkáme Bůh. 
Vlastně  
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od začátku 
to byl Mistr, 
Mistr určitého druhu. 
A žáci popisují  
zkušenosti různého druhu. 
Můj Pán je milosrdný, 
pomáhá mi 
během této pohromy, 
učí mě  
cestě Světla. 
Vidím Ho jako Světlo, 
vidím Ho, jak ke mně  
přichází v podobě světla, 
mluví ke mně v podobě  
hromu, jako zvuk  
velkého množství vody atd. 
A pak jsme se ze svatých 
písem dověděli 
o tak zvaném Pánu, 
jinak my nevíme  
kdo je ten Pán, 
vlastně je to jeho Pán, 
ne náš Pán, rozumíte? 
Proto není nutné  
mluvit o Pánu, 
neznáme-li Ho, 
a nemusíme Ho nazývat 
neosobní Pán 
nebo osobní Pán, 
protože žádný není. 
Dokud vy sami  
neoživíte 
Pána uvnitř sebe, 
nebo nerozeznáte sílu 
kterou má Pán  
uvnitř vás, 
žádný Pán pro vás neexistuje. 
Vůbec žádný Pán. 
Rozumíte? 
Protože  
vy Ho neznáte. 
Pán je jen uvnitř vás, 
podle vaší úrovně. 
Čím více praktikujete, 
tím zjevnější a zřejmější  
je váš Pán. 
Čím zřetelnější  
pro vás Pán bude,  
pak můžete psát 
mnoho písní 

oslavujících Pána. 
Ve skutečnosti jste to vy, 
vaše úroveň. 
Nyní poznáte  
dobro uvnitř vás, 
tu sílu,  
kterou vlastníte. 
Říká se jí Pán. 
Rozumíte? 
A čím více rostete, 
tím nádhernější se Bůh, 
Pán stává. 
Tím více si uvědomujete, 
jak nádherný  
je Pán uvnitř vás. 
Tak poznáme 
Pána, 
ne jinak. 
Je jedno kolikrát lidé 
prosí „Pane,  
Pane, Pane“. 
Neznáte-li Ho,  
k čemu vám to je? 
Rozumíte! 
A jediný způsob 
jak poznat Pána je, 
že Ho musíte poznat  
osobně. 
Protože, zjistí-li někdo,  
že jeho Pán pro něho udělal  
mnoho zázraků, 
a řekne vám to, 
ten Pán  
vám ale nepomůže. 
Nemůže, 
vy Ho musíte realizovat,  
svého vlastního Pána, 
a vytvořit Ho. 
Proto 
vám neříkám, 
abyste uctívali Boha, 
uctívali Buddhu. 
Říkám vám, 
jak vytvořit Buddhy. 
Rozumíte? 
Vytvořit Boha, 
to je síla, kterou máme. 
Rozumíte logice 
o které mluvím? 
I kdyby 

existoval Bůh, 
ale vy byste Ho nerealizovali,  
nikdy byste o něm nevěděli. 
Přestože Bůh existuje, nebo 
existuje pro něho, pro ni. 
Vám to není k ničemu. 
K čemu by tedy bylo, kdyby 
ten Bůh existoval pro vás? 
Víte co myslím? 
Zda Ho oceňujete, 
nebo Ho proklínáte, 
je to stejné.  
Protože On prostě 
nereaguje. 
Protože On vlastně 
neexistuje. 
A vy ho stále oceňujete, 
a to je  
to největší rouhání. 
Já si myslím. 
Když s vámi mluvím, 
nemohu se vyhnout 
těmto silným tvrzením, 
aby vás to probudilo, 
a abyste rozuměli  
logice toho, 
vytvořit si vlastního Boha, 
abyste rozuměli, 
proč Bible říká: 
„Království Boha 
je uvnitř vás.“ 
A pak budete rozumět, 
proč Buddha řekl: 
„Buddha je ve vaší mysli, 
je ve vašem srdci, 
je uvnitř vás.“ 
Protože vy Ho vytváříte. 
Vy Ho probouzíte. 
Vy Ho necháváte růst. 
Vy zjistíte 
kolik moci má, 
pak jí využijete 
pro svůj prospěch 
a prospěch lidstva. 
To se děje 
když znáte Buddhy, 
když znáte Boha, 
a pak Ho můžete oceňovat, 
můžete Mu říkat Bůh 
nebo Buddha 
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nebo Pán, 
jakkoliv chcete. 
Ale využívejte Ho, 
nevelebte Ho. 
A neuctívejte Ho jen tak. 
Můžete Ho uctívat, 
můžete Ho velebit, 
pouze až budete vědět 
kolik síly vám dává, 
kolik síly má, 
rozumíte? 
A zjistíte to jen 
když to realizujete uvnitř, 
nikde jinde  
Ho nenajdete. 
Není to tak? 
Lidé od slunce 
mají jinou mentalitu, 
než lidé 
od sněhu. 
Půjdete-li kolem světa, 
uvidíte to. 
Lidé, kteří žijí 
ve slunečném podnebí 
jsou jiní. 
Jsou vřelejší, 
přátelštější, otevřenější, 
uvolněnější. 
Jdete-li někam,  
kde je velice chladné klima,  
lidé si udržují větší  
odstup, jsou chladnější, 
odměřenější, není to tak? 
Ne, že by nebyli dobří, 
ale alespoň navenek, 
nejsou tak otevření, 
nejsou tak přátelští. 
Když jsem poprvé 
přijela do Malajsie, 
přiběhlo k nám mnoho lidí, 
a nabízeli pomoc, 
aniž bychom 
je o ni žádali. 
Viděli,  
že máme takové oblečení, 
a věděli,  
že jsme cizinci. Také, 
když jsem jela do Itálie,  
přestože 
lidé tam nejsou 

moc bohatí, 
jsou šťastní. 
Všichni říkají „O la la, 
da da da…“ například takto. 
A jsou přátelští, 
jsou prostě spokojení 
s tím co mají, 
a jedí něco, 
velice málo, 
ale hodně tloustnou. 
Nikdo si na nic  
nestěžuje. 
Jsou tak jiní. 
Tam, kde jsem byla 
i v tak zvané 
rekreační oblasti, 
kde se lyžuje apod.  
I když je tam taková zima, 
lidé takoví nejsou, 
i když jedou na dovolenou. 
Nejsou jako  
obyčejní lidé v Itálii. 
Lidé v Itálii 
pracují tvrdě,  
a stále jsou šťastní, 
jsou  
otevření a přátelští.  
A lidé, kteří jedou 
do rekreační oblasti, 
například, když je zima, 
jedou tam 
pracovat. 
Ano, to je jiné. 
Samozřejmě, to není 
takto černé a bílé. 
Vždy  
existují výjimky, 
a v různých zemích 
je také vždy 
trochu jiná mentalita. 
Myslím, že slunce 
dělá s lidmi  
divy, že? 
Já se cítím 
hned jinak, 
když vstoupím 
do Malajsie, 
hned na letišti. 
Když vidím stromy 
venku, páni! 

Už se cítím dobře! 
A lidé za námi běhají, 
a říkají nám kam jít. 
Cítím se dobře, 
protože lidé jsou tak vřelí, 
a tak pohostinní. 
Indie také, 
Indie je také teplá země, 
skutečně velice teplá. 
Malajsie je jiná, 
je krásná. 
Bůh je co? 
Bůh je dobrota 
celého vesmíru dohromady. 
A je to běžná vlastnost 
všem lidem k použití. 
Ale vy se musíte 
na dobrotu naladit, 
ne na zlo. 
Rozumíte? 
Pak získáte 
co chcete. 
Půjdete, kam 
vedou vaše kroky. 
Půjdete-li na sever, 
uvidíte sever. 
Půjdete-li na jih,  
uvidíte jih. 
Rozumíte? 
Tedy dobrota, 
svatost, 
moudrost lidstva, 
to vše dohromady 
je Bůh. 
Rozumíte tomu 
co myslím? 
Všechna naše nejlepší přání, 
nejlepší záměry, 
nejlepší moudrost, nejlepší  
charita, to je Bůh. 
Duchovnost celého lidstva, 
celého vesmíru 
dohromady, 
to je síla Boha. 
To je Bůh. 
A teď toho 
můžeme využívat, protože 
je to také obyčejné dobro 
všech lidí, 
ale ne všichni 
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ho chtějí. Rozumíte? 
Na druhé straně 
je zlo. Zlo je co? 
Je to kombinace síly, 
je to kolektivní síla všech 
našich špatných myšlenek, 
činů. 
Víte co myslím? 
A vždy nemyslíme 
dobře, že? 
Vždy nemyslíme  
špatně, že? 
Proto 
dobrá síla je to  
co nazýváme silou Boha, 
špatná síla je to, co  
vytváříme také sami, 
celé lidstvo, 
celý vesmír, 
tomu se říká zlo. 
Ty dva není možné 
nikdy oddělit, 
o těch dvou nemůžeme nikdy 
říct, že jeden existuje, 
a ten druhý ne, protože 
děláme také špatné věci. 
Ale kajeme se, 
a snažíme se je nedělat. 
Ale přesto, 
je celý vesmír 
v takovém stavu, 
kromě některých světů, 
tam je jen pozitivní síla, 
ne negativní. 
Ale v našem světě, 
je obojí, pozitivní  
i negativní. 
A chceme-li teď 
jít zpět, 
kde je vše pozitivní, 
pak se musíme naladit 
na dobro odtud, 
a pak 
dobrem  
budeme taženi nahoru 
k jediné dobré straně  
vesmíru. 
A můžeme opustit 
tuto tmy, 
celý tento svět, v kterém je  

tma i světlo společně. 
Teď rozumíte? 
Ale nemůžete očekávat, 
že se obrátíte ke zlu, 
a smícháte to s dobrem, 
protože oni se  
nespojují. 
Jen dobro se spojuje 
s dobrem, rozumíte? 
Nyní tedy, chcete-li 
jít k úrovni 
dobra, 
pak musíte nejdříve 
vstoupit do dobré části  
tohoto světa, a pak 
tam odtud získáte  
spojení k veškerému 
dobru tam nahoře. 
Je to logické, nebo ne?  
Rozumíte? Dobrá! 
Tedy dobro, 
síla Boha tady, 
v tomto světě, která existuje 
po boku síly zla 
to je naše útočiště. 
To je to, čemu říkáme 
Bůh na Zemi, 
království Boha  
na Zemi. 
Naladíme se uvnitř na naši 
dobrou část, na část 
našeho dobra a získáme ho, 
zvykneme si na něho, stále se 
ho budeme držet, pak budeme 
přitahovat dobro, protože 
podobné přitahuje podobné. 
Proto, zůstaneme-li 
s touto dobrou silou, 
pak budeme stále v ní. 
A pak, 
až opustíme tento svět, 
jelikož již jsme  
v dobré síle, 
můžeme jít 
jen k dobru. 
Již jsme opustili 
část zla, 
opustili jsme temnotu. 
Bůh tedy existuje, ale je to 
veškerá dobrota lidstva 

dána dohromady. 
A čistý Bůh je tam,  
kde jiné bytí, 
kde lidé  
těchto úrovní  
nemyslí špatně, 
nevytvářejí špatnou sílu. 
V tomto světě 
se naše úrovně liší. 
Vytváříme 
dobro i zlo. 
Proto zažíváme 
utrpení i štěstí.  
V jiných světech  
jsou všichni vyvinutí, 
jako lidé, kteří  
vstoupili do dobra, 
a přeměnili se  
v dobro. 
Tam na té  
úrovni existuje 
jen dobro, 
protože oni přešli 
z dobra tady, 
a šli do  
dobra tam. 
Pouze  
dobří lidé 
tam jdou, 
pak tam existuje  
jen dobro. 
Tedy, to je to,  
co nazýváme silou Boha. 
Proto vám říkám, 
abyste se vyhýbali zlu, 
a byli jste stále dobří, 
protože se chcete sladit 
s tímto vzácným domovem 
celého světa. 
Můžete ho používat. 
A dobro  
přitahuje pouze dobro. 
Proto, 
když meditujete, 
pročišťujete své činy, 
tělo a řeč, 
pak přitahujete jen 
dobré věci. 
Není divu, 
že se léčí nemoci, 
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že se vám nepřihodí žádné  
nehody, vaše sny jsou dobré, 
vaše meditace  
je klidná. 
Je to velice logické. 
Není nutné věřit tomu, 
že jsem Buddha, 
nebo že nejsem Buddha. 
Ať vám požehnám, 
nebo nepožehnám, 
čistě logicky  
můžete porozumět tomu, 
že mé učení je  
na sto procent správné. 
Ale jsou dva 
naprosto rozdílné druhy 
tzv. učení. 
Jedno je mluvení, 
a druhé je provádění. 
Říkám, buďte dobří, čiňte  
dobro, dávejte na charitu, 
ale já sama dávám, 
a vy dáváte, protože se 
díváte na můj příklad. 
Rozumíte? 
Proto má naše řeč 
sílu, má moc, 
má podpůrnou energii. 
Rozumíte? 
A pak v této podpůrné 
energii porosteme. 
Ne díky řeči. 
Není to jen auto,  
které jede na kolech, 
je to nafta, která má sílu, 
ta pohání to auto, 
a také řidič v něm. 
Rozumíte? 
Auto samo o sobě není dobré. 
Proto řeč a řeč 
se liší, ano? 
Tak jako když máte peníze  
v bance, 
vypíšete šek, 
a ten, komu ho dáte 
má moc vyzvednout 
skutečné peníze, 
a použít je. 
Jiný člověk možná také, 
možná prostě vytiskne  

podobný šek, 
napíše na něj své jméno, 
a dá ho někomu,  
kdo se mu líbí. 
Nijak mu to 
neprospěje, možná je jeho 
bankovní účet prázdný, 
a on má šekovou knížku. 
Ale čím více vybírá, 
tím chudší se stává, 
dostane se do potíží. 
Víte co mám na mysli? 
Tedy šek a šek 
se liší, 
řeč a řeč se liší. 
Proto tedy mnoho lidí 
nemůže rozumět 
neumí rozlišit 
mezi učením pravdivým 
a učením nepravdivým. 
My mluvíme, ale my máme 
už přístup k této síle, 
my to víme. 
Můžeme již používat něco 
z tohoto. 
Poznali jsme něco z toho, 
některé z těch vlastností, 
a tak vidíme světlo, 
slyšíme zvuk. 
Jakkoli slabý, 
jakkoli maličko. Víme, 
že jsme blízko  
k hranici 
té vlídnosti, 
nebo vklouzneme dovnitř  
a ven z té laskavosti, 
přinejmenším to ochutnáme. 
Tak můžeme mluvit. 
Takže naše řeč má sílu, 
rozumíte? 
Děláme to, co říkáme, 
a máme to,  
co jsme řekli, že máme, 
to je ten rozdíl. 
M: Tak dokonce, jestliže vám 
řeknu 
koncentrujte se semhle, to je 
jen, abych vám pomohla. 
Ale není to 
žádná technika. 

Jestliže vám Mistr  
neposkytne 
přenosem sílu, 
neotevře 
vaše vnitřní oko, 
a nevyčistí  
všechny vaše překážky 
všechnu vaši nevědomost 
a zlou karmu, špatný vliv 
z minulosti, 
nikdy neuvidíte světlo. 
Ať byste měli  
zavřené oči 
po stovku let, 
nebo je otevřeli 
za tisíc věků. 
Rozumíte, co tím myslím? 
To není žádná technika. 
A dokonce jestliže tam sedíte 
nehybně 
po tisíc roků, 
neuvidíte nic, 
jestliže žádné požehnání  
Mistra nesestoupí na vás. 
Vidíš ženu, 
která si umyla své vlasy, 
je tam, 
myje si své vlasy, 
ona vidí světlo. 
Ona nesedí támhle 
jako Buddha, 
tak vážně, 
tak vážně zkoušející 
být osvícen. 
A když umyje nádobí, 
to není čas  
ke koncentraci, 
ale přece. 
Rozumíte, co tím míním? 
Požehnání Mistra, 
požehnání Boha 
je velmi, velmi důležité. 
Všechny roky, všechny věky, 
lidé jen chválí Pána 
„Pán, 
Pán, 
Pán Milosti, 
Pán, který zničí pouta 
mé nevědomosti, 
který přeruší 
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řetěz reinkarnací“, 
všechno toto 
je to přičítáno 
žijícímu Mistru 
jen v tu dobu! 
Žádný další Bůh kromě něho! 
Teď rozumíte, 
nebo ne? 
Jestliže nemáte žádného 
Mistra, neznáte Boha, 
poznáte Boha jen  
skrze Mistra, 
protože Mistr učí, 
jak poznat Boha. 
A potom víte, 
že vy jste také Mistr. 
Vy jste Bůh, a potom 
chválíte Mistra, 
protože jste tak soucitní. 
Bez Mistra, 
já stejně nepoznám Boha. 
Tudíž, oni chválí 
Mistra dříve než Boha, 
protože Bůh určitě neexistuje  
odděleně od tebe 
tvého vlastního osvícení 
tvého vlastního poznání, není 
žádný další Bůh. Rozumíte?  
Doufám, že rozumíte. 
To, o čem mluvím, 
je velmi abstraktní, 
ale je to tak logické. 
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