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Nalaďte sa 
a používajte Boha  
vo vašom vnútri 
Takže někdy,  
když otevřete oči, 
přijdou k vám taky  
negativní myšlenky. 
Ale někdy, 
když otevřete oči, 
víte, že jste dostali 
negativní myšlenky. 
Ale úroveň Zvuku, 
podle mého chápání padá. 
Nemohl jsem jít výše. 
Proto vám říkám, 
požehnání od Mistra. 
Rozumíte? 
To není jen technikou. 
Řekla jsem vám 
dokonce jestli zavřete oči 
nebo otevřete oči, 
není v tom žádný rozdíl. 
Je to jen proto 
že vám to může pomoct. 
Rozumíte? 
A někdy, když 
sedíte tiše  
se zavřenýma očima, 
cítíte se také 
hezky a uvolněně 
na těle i na mysli. 
To pomáhá. 
A změna je ta, že se možná 
dostanete do Samadhi. 
Ale jestliže nemáte  
požehnání od Mistra, 
zavřené oči nebo otevřené  
oči, není v tom žádný rozdíl. 
Někdy, 
abyste věděli, že Mistr 
je s vámi, 
stále, 
dokonce, i když se nemůžete 
někdy koncentrovat, 
a potom 
uvidíte Světlo. 
Rozumíte? 
Bez námahy. 
To je, když je Mistrovo 
 požehnání s vámi, 

právě na poskytnutí podpory, 
a pomoci. 
Někdy se 
cítíte chorý, 
jste nemocní,  
dokonce nemůžete meditovat, 
ale tehdy 
přichází Světlo  
a Zvuk je velmi hlasitý. 
Proč? 
Mistr vás chce 
nést. 
Vy nemůžete chodit, 
tak vás Mistr nese. 
Byla taková povídka 
o jednom muži. 
On meditoval celý čas. 
A byl velmi upřímný, 
postěžoval si 
Mistrovi: 
„Mistře, když medituji 
vidím,  
že na mé duchovní cestě 
byli vždy 
dva páry stop. 
Jeden ode mne 
a jeden od tebe. 
Vždycky jsi byl 
se mnou. 
Ale, 
když tě potřebuji nejvíce, 
když jsem zoufalý, 
nebo když nejvíc padám, 
když jsem nejvíce zoufalý, 
vidím jen  
jeden pár stop. 
Proč mě tehdy opouštíš? 
Proč nemůžeš být 
se mnou, když padám  
do beznaděje?“ 
Mistr říká: „Ne, 
já jsem vždycky byl s tebou. 
Ten pár stop  
je mých, 
protože tě nesu.“ 
Rozumíš? 
Proto 
v Indickém folklóru 
zpívají píseň o Pánu, 
o Mistru. 

Oni říkají:  
„Jestliže se přede mnou zjeví 
Bůh i můj Mistr, 
komu z nich se mám uklonit? 
Já se ukloním nejdříve  
svému Mistru.“ 
Říkají: 
„Bůh se nestará  
o mé převtělování 
v cyklu existence, 
života a smrti. 
Bůh mě vhodí 
do moře utrpení, 
ale můj Mistr 
mě pozvedne nahoru. 
Zachrání mou duši, 
ponese mě 
přes bouřky, 
přes bouřlivý život. 
Proto uctívám svého Mistra.“ 
Rozumíte? 
Protože bez opravdového 
Mistra, 
jak poznáte Boha? 
Jak poznáte, 
že Bůh existuje uvnitř vás, 
abyste mohli využít 
tu moc 
zachránit sebe, 
zachránit svůj život, 
zachránit svou energii, 
příbuzné 
přátele,  
využít vaši existenci? 
Rozumíte, 
co myslím? 
Jen Mistr 
vám může ukázat tuto cestu. 
Vím 
ze své zkušenosti, 
že je to nádherné  
poznat Boha uvnitř.  
Kterého nazýváme 
vnitřní Mistr, 
nebo vnitřní síla, 
je to stejné. 
Myslíte příliš mnoho 
rozumujete příliš mnoho. 
Proto 
neznáte 
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tichého Boha, 
který přebývá uvnitř vás, 
který nepotřebuje mluvit, 
který bude dělat zázraky, 
až budete tiší. 
Až Mu necháte 
možnost 
postarat se o váš život, 
pak to udělá. 
Nyní, běháte  
dokola, 
děláte šéfa po celý čas. 
Vy chcete požádat 
Buddhu, aby se zjevil, 
vy chcete udělat toto, 
vy chcete udělat tamto. 
Toto všechno je pro vás  
překážka. 
Děkuji vám. 
Pokúste sa byť jemnejší, 
pokorní, odovzdaní 
a uvidíte 
Boha lepšie. 
Nebuďte takí tvrdí 
a vyžadujúci. 
Nesnažím sa 
robiť si z vás žarty. 
Pokúšam sa vám pomôcť. 
Mohli by ste byť 
tým najväčším 
intelektuálom v Malajzii, 
ale ak nepoznáte Boha, 
budete trpieť. 
Je to hrozné. 
Nepoznáte 
Jeho milosrdenstvo 
a je ťažké 
veriť, že existuje Boh. 
A váš život bude 
úplne suchý. Bez radosti. 
Rozumiete? 
Len ten, 
kto pozná Boha, má radosť. 
A to je dôvod, 
že naši žiaci 
sú vždy radi okolo mňa, 
alebo keď meditujú. 
Toho, kto veľa medituje 
a má zážitky, 
spoznáte 

už na pohľad. 
Ktokoľvek medituje viac, 
tiež to viete, 
viete to. 
I podľa spôsobu reči. 
Sú vždy šťastní 
bez príčiny. 
Bez príčiny. 
Aj keď ich vyhrešíte, 
sú šťastní. 
Usmievajú sa na vás, 
nestarajú sa. 
Ako keby 
boli zamilovaní. 
Akokoľvek ich ľudia 
naokolo hrešia, myslia len 
na svojich milovaných. 
Rovnaké to je 
s ľuďmi, 
ktorí sú zamilovaní do Boha 
alebo do Majstra. 
Pre nich Majster 
reprezentuje Boha 
a oni poznajú len Boha. 
Nepoznajú iných. 
Pretože len Majster 
im dáva túto Božiu silu. 
Dáva im ju spoznať. 
Nechá ich spoznať, 
že majú 
Božiu silu vo vnútri 
a urobí ich životy 
priame, hladké 
a šťastné. 
Takže 
myslia na Majstra 
a to je ako 
myslieť na Boha. 
Pretože od Majstra 
sa učíme všetkému Božiemu, 
Božej kvalite. 
A o Bohu 
sa dozvedáme od Majstra. 
Preto niektorí ľudia 
myslia len  
na Majstra 
a myslia… 
sú ako 
zaľúbení ľudia. 
Sú vždy šťastní, 

ako dieťa 
bez akejkoľvek príčiny. 
Rozumiete? 
A ľudia, 
ktorí stále rozumujú, 
rozprávajú, 
zdôvodňujú, 
nepoznajú toto šťastie, 
nepoznajú blaženosť, 
ktorú majú vo vnútri 
a o ktorú sa vami nemôže  
nikto podeliť, kým nie ste 
prázdni. 
Keď je váš pohár prázdny, 
Boh ho naplní 
nektárom. 
Keď je plný, 
je to nanič. 
Viete, my, 
to je to, čo cítim, 
zbavíme sa 
jedenia mäsa 
a celé hodiny meditujeme. 
Je to forma pokánia, 
ktorým platíme, aby sme 
odkryli Boha v našom vnútri? 
Vegetariánska strava? 
Nie, to nie je pokánie. 
Mám na mysli 
podmieňovanie samých seba 
mnohými vecami, 
ako napríklad päť pravidiel, 
ktoré máme dodržiavať. 
To nie je pokánie. 
To je spôsob, ako by sa 
človek mal správať. 
Napríklad, nechodíte von 
a nezabíjate každého 
a nezabíjate ani zvieratá. 
To je súcit, 
láska k životu. 
Pretože nechcete, 
aby ľudia zabili vás, 
preto sa zdržíte zabíjania. 
A drogy a alkohol 
nie sú dobré pre vašu dušu, 
nie sú dobré 
pre vašu myseľ 
a ani pre spoločnosť. 
Keď ste opití, 
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s každým bojujete, 
môžete ľudí i zabiť 
a urobiť všeličo zlé. 
Väčšina ľudí 
robí zlé veci, 
keď sú opití, 
vrátane 
výtržností 
v spoločnosti. 
A nekradneme. 
Týchto päť pravidiel 
je povinnosťou človeka. 
Nepýtajte sa ma, 
či je to druh pokánia 
alebo obetovania sa. 
Žiadne obetovanie sa. 
Je to správne správanie sa 
každej ľudskej bytosti, 
a rovnaké je to 
s vegetariánstvom. 
A čo hazardné hry. 
Nemali by ste. 
Mám na mysli, aký je aspekt 
hazardných hier? 
Hazardné hry, 
karty, 
prehrávanie peňazí, 
vyhrávanie peňazí, 
ktoré nepatria vám, 
ktoré nepochádzajú 
z potu vašej tváre. 
Predpokladajme, 
že si kúpite niečo za dva  
doláre a niekomu to predáte. 
To nie je to. 
Je to obchod. 
Musíte… 
Je to obchod. 
Musíte do toho 
najskôr vložiť svoje peniaze, 
investovať. 
Vaše peniaze sú v tom 
umŕtvené. 
Potom musíte vynaložiť 
úsilie, aby ste sa dohodli 
s kupujúcim, 
ktorý má záujem 
kúpiť to od vás, 
musíte zaplatiť daň 
a podobne, 

aby ste prispeli  
krajine, úradom, 
nemocniciam atď. 
To nie sú hazardné hry. 
Hazardné hry sú, 
keď vložíte 
napríklad desať dolárov, 
stavíte sa o desať dolárov. 
A keď vyhráte, 
zoberiete jeho desať dolárov, 
bez kúpenia alebo predania 
a pod. 
Rozumiete? 
A potom, 
to nie je… obchod 
nespôsobí, že sa cítite 
akoby chytení do pasce, 
ako to robia hazardné hry. 
Ľudia, ktorí hrajú hazardné 
hry, niekedy predajú svoje 
ženy, deti, domy 
a zničia všetko 
šťastie, 
pretože sú závislí 
na hraní. 
To je rozdiel. 
Hazardné hry zničili 
mnoho domovov. 
Rozumiete? 
Ale obchod nie. 
Obchod 
prináša prosperitu 
a starostlivosť 
o vašu rodinu a deti. 
To je rozdiel. 
Nedávno 
som mal sen, v ktorom 
som bol s vami v nejakej izbe 
a vy ste plakali, 
mali ste slzy v očiach 
a aj ja som plakal 
a prosil vás „Majsterka, 
neplačte.“ 
Potom 
som vyšiel z izby 
a znovu som sa do nej 
vrátil. 
A vy ste ležali 
a odpočívali. 
Čo to znamená, 

Majsterka? 
Neviem, 
je to váš sen. 
Niekedy plačem, kvôli vám, 
kvôli ľuďom, 
kvôli svetu, 
kvôli všetkým ľuďom, 
ktorí potrebujú pomoc 
a nevedia, ako ju dostať, 
kvôli všetkým ľuďom, 
ktorí sa topia v nevedomosti 
a nechcú sa z nej dostať von, 
pre ľudí 
trpiacich v pekle 
po mnoho tisíc rokov, 
o ktorých sa nikto nestará. 
Je mnoho dôvodov, 
prečo plačem. 
Ja viem, že je to všetko 
len ilúzia ale oni to nevedia. 
Nie je dobré, že to viem len  
ja, že je to ilúzia 
a ten, ktorý trpí, 
to nevie. 
A niekedy nemôžem urobiť 
nič, aby to pochopili, 
pretože oni nechcú. 
Oni to naozaj 
nechcú vedieť, 
a to ma môže rozplakať, 
pretože ich utrpenie 
spôsobuje, že aj ja trpím. 
Choďte spať skoro, ak  
môžete, aby ste mohli 
zostať bdelí ráno 
počas meditácie. 
A skúste vždy zmenšiť 
množstvo práce, 
aby ste sa,  
keď meditujete, 
necítili veľmi unavení. 
Ak pracujete príliš tvrdo 
alebo sa príliš veľa hráte 
vo svojom voľnom čase 
a čakáte, kým budete  
meditovať, zaspíte. 
Takže je lepšie 
urobiť všetku 
nevyhnutnú prácu. 
A ak to nie je nevyhnutné, 
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pokúste sa jej vyhnúť, 
aby ste vždy mali voľný 
čas na meditáciu. 
Kedykoľvek máte voľno, 
meditujte. 
Nemusí to byť 
vždy skoro ráno, 
alebo večer. 
To je váš pravidelný čas. 
Ale medzitým, 
kedykoľvek máte čas  
oddychovať, sadnite si 
a meditujte. 
Každá minúta, ktorú získate 
je prídavok 
do skladu vašich zásluh. 
Dokonca i keď si tam sadnete 
a premýšľate, 
alebo zaspíte, 
ale Majsterka 
na to aj tak prihliada. 
Aspoň tam sedí, 
nešiel  
na diskotéku, 
aspoň robí niečo. 
Áno. Pomáha to. 
To znamená, že sa vždy 
máte snažiť o to najlepšie. 
A aj keď sedíte 
v meditácii, 
snažíte sa najlepšie ako viete, 
no aj tak sa cítite ospalí 
alebo to nerobíte správne, 
aj tak sa vám to ráta. 
Rozumiete, čo myslím? 
Ale nerobiť to 
úmyselne. 
Meditácia je  
veľmi dôležitá. 
Ak si chcete 
zaslúžiť svoje miesto 
v Nebi, pracujte pre to, 
pripravte sami seba na to. 
Ak sa chcete 
prevteľovať 
do tohto sveta 
znovu a znovu, 
potom robte, čo chcete 
a buďte zodpovední 
za svoju voľbu. 

Ale 
ak úprimne 
chcete napredovať 
za tento svet, 
do vyššej úrovne 
v hierarchii a byť 
nápomocný vesmíru, potom  
sa cvičte pre túto úlohu. 
Musíme byť hodní 
života v Nebi, 
aby sme žili spolu 
s inteligentnejšími bytosťami. 
Pretože potom 
môžeme s nimi pracovať. 
Rozumiete? 
Ak ste nevyštudovali 
za lekára 
a chcete ísť 
do nemocnice, môžete 
nanajvýš pacientov zabiť, 
rozumiete? 
Chcete tú prácu, 
ale nerobíte pre to nič, 
a zabijete pacientov. 
Takže ak si myslíte, 
že skutočne túžite 
po vyššom spôsobe života, 
po vyššej službe 
vesmíru, 
ako napr. stať sa svätými, 
múdrejšími bytosťami, 
aby ste boli schopní pracovať 
s múdrejšími bytosťami 
v inej úrovni, 
potom na tom pracujte, 
až kým nezložíte skúšky 
a nebudete kvalifikovaní. 
Ale musíte pracovať 
každý deň. 
Je to ako chodiť do školy, 
a pracovať,  
pracovať každý deň. 
Akýkoľvek voľný čas 
si vyhraďte pre meditáciu. 
Niektorí ľudia, ktorí sú tu, 
dokážu 
meditovať osem, 
desať hodín denne, 
keď majú čas. 
Takže dve a pol hodiny 

nie je nič. 
Vôbec nič. 
Teraz sa rozlúčim 
na fyzickej úrovni. 
Ale sme stále spolu. 
Kedykoľvek máte 
nejaký problém, 
len viac meditujte, spýtajte sa 
vnútorného Majstra 
a odpoveď príde. 
Keby odpoveď 
neprišla 
alebo by ste jej  
nerozumeli, 
môžete napísať list. 
Niekedy hneď, 
ako skončíte s písaním, 
porozumiete. 
Odpoveď je tam. 
Ale pre prípad, že stále 
nerozumiete, 
vložte list  
do obálky 
a pošlite mi ho. 
Dobre? 
Dúfam, že si splníte svoju 
povinnosť a zostanete verní 
svojmu sľubu 
ako spasiteľ ľudstva. 
Pretože to, čo robíte, 
ovplyvňuje celú planétu. 
Uvidíte to 
v hlbokom samádhi, 
keď sa dostanete 
to toho stupňa. 
V každom prípade viete, 
že to, čo robíme, 
nie je zlé. 
A buďte usilovní 
aj v učení sa logiky 
aj v praktikovaní. 
Oboje, ruka v ruke. 
Poznáte všetky odpovede. 
Ste múdri, 
máte Božiu moc 
a múdrosť. 
Používajte ju. 
Ďakujem. 
Majsterka, podľa 
vášho učenia 
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je každý Boh 
ale niekedy mám pocit, 
že Boh, ktorého spomínate, 
má inú formu. 
Povedali ste, 
že sa máme modliť 
k Bohu. 
Rozumiem. 
Povedala som to preto, 
že neviete, že ste Boh. 
Niektorí ľudia to nevedia. 
Boh je vo vás. 
Boh je vaše ja a vy by ste 
Ho mali vzývať. 
Nebudete Ho poznať, 
kým ste nezažili 
Jeho moc. 
Preto hovorím: 
„Dobre, modlite sa k Bohu.“ 
Mám na mysli, modlite sa 
k vašej vnútornej múdrosti, 
volajúc Jeho. 
Voláte po Jeho pomoci, 
čo je to isté. 
V oboch prípadoch je to 
rovnaký Boh. 
Majsterka, 
čítal som v nejakých  
novinách, že niečie telo 
úplne zhorelo 
ale jeho šaty 
zostali. 
Čo to je? 
Ako to súvisí 
s karmou? 
Možno boli šaty 
ohňovzdorné! 
Niekedy sa stane 
mnoho zvláštnych vecí 
a nedokážeme pre ne 
nájsť vysvetlenie. 
Ak je to pre vás také dôležité, 
môžete meditovať 
a objaviť odpoveď 
sami. 
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