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máte nejaký problém, Iba Svetlo a Zvuk Svetlo a Zvuk 
či už vy sami,  nám môže pomôcť sú tam niekedy preto, 
s vašimi milovanými, v každej situácii aby vás uistili, 
v práci v tomto svete že idete dobre, 
v práci a vyriešiť nám akýkoľvek že idete správnym smerom 
alebo v podnikaní, druh karmy (odplaty),  a vždy keď je Svetlo 
čokoľvek, akékoľvek zlé bremeno veľmi intenzívne 
len si sadnite a meditujte z minulosti, súčasnosti a Zvuk veľmi, veľmi čistý, 
a ten problém alebo z budúcnosti. to znamená, 
sa pre vás stane jasnejší Nie je nič iné na tomto svete, že vstupujete hlboko 
a potom budete vedieť, na čo sa môžeme spoliehať. do vyššieho vedomia. 
ako ho vyriešiť, alebo Toto Svetlo a Zvuk Keď je Zvuk slabý 
ten problém jednoducho  sú jedinou metódou, alebo Svetlo je nejasné, 
včas zmizne sám. jediným vybavením, znamená to, 
Niekedy skutočne  ktoré nám Boh udelil, že ste len na hranici 
podliehame panike, pretože keď sme zostúpili vyššej inteligencie. 
sa zdá, že svet na nás tlačí do tohto sveta, Takže toto sú 
kvôli nejakým veciam, aby sme sa mohli chrániť, pomôcky pre vás, 
nejakým termínom aby sme si mohli spomenúť aby ste vedeli, 
alebo požiadavkám na Kráľovstvo Božie, ako ďaleko ste pokročili. 
a my podliehame panike: aby sme mohli ukončiť ne je to pre nikoho iného, 
„Ach, môj Bože, akúkoľvek ťažkosť, prekážku aby posudzoval,  
to nedokážem. na našej ceste hľadania či ste vyšší Budha 
Mám už len jeden deň Kráľovstva Božieho. alebo či ste  
alebo len pol dňa Každý problém na tomto  nižší Bodhisattva. 
a jednoducho nechcem robiť svete, či už je to vo vašom Žiaden taký nezmysel 
nič iné, chcem teraz  podnikaní, v kruhu vašej v tom nie je. 
urobiť túto vec  rodiny alebo v osobnom My všetci ideme domov. 
a ostatné veci práve milostnom vzťahu, Niekto ide pomalšie, 
odo mňa niečo požadujú.“ sú tu len preto, niekto ide rýchlejšie. 
Ale potom,  aby vám spôsobili problém, Je to ako tu. 
keď chvíľu meditujeme, len aby vás odklonili Ak ste veľmi hladní, 
svet sa vzdá z vašej cesty späť potom utekáte  
svojich požiadaviek na nás do Kráľovstva Božieho. do kuchyne rýchlejšie. 
alebo ten problém Boh to vie vopred, Ak ste práve teraz  
proste odíde niekam inam. preto nám bolo dané zjedli v stane nejaké keksy, 
A potom sme panikárili toto vybavenie, potom idete pomalšie, 
bezdôvodne. Svetlo a Zvuk, alebo ak máte dlhšie nohy, 
Takže zachovajte rozvahu. aby sme to všetko mohli kráčate rýchlejšie. 
Chladnú hlavu, rozvahu. rozseknúť vo dvoje Ázijci majú kratšie nohy, 
Len pokoj, dieťa! a postupovať ďalej. kráčajú veľmi pomaly. 
A potom bude všetko  Bez Svetla a Zvuku Preto sme sa stali 
v poriadku. sa nikdy nedokážeme „slimačou rodinou“.  
Počúvajte svoju intuíciu vrátiť domov, Naposledy sme si udelili 
vo vnútri. vôbec nikdy! všetky tieto tituly: 
Niekedy je to ťažké, Tak ako bez lietadla „Zlatý Slimák, 
ale musíte vidieť, sa nemôžete dostať sem Strieborný Slimák, 
čo je najsilnejší hlas do Kambodže, všetky druhy slimákov. 
a zotrvať pevní tak rýchlo a bez problémov. Nerezový Slimák, 
v tej najsilnejšej intuícii. Takže kedykoľvek Obyčajný Slimák“. 
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spôsob, ako vám pomôcť. veľmi, veľmi ustarostení, Pretože niekedy cítite, 
Takže v to len verte. veľmi nepokojní. že by ste mali urobiť toto, 
To je pre vás Meditácia na Svetlo a Zvuk pokračovať v tejto práci 
tá najlepšia modlitba. je jedinou vecou, ale nejakí iní ľudia prídu 
Verte, že to bude urobené ktorú môžeme urobiť a požadujú od vás, 
ako najlepšie pre vás. v čase núdze. No v každom aby ste urobili inú prácu, 
Nech sa stane čokoľvek, prípade, môžete sa aj modliť. iní ľudia prídu a povedia  
bude to to najlepšie pre vás Modlenie neznamená: vám: „Toto je lepšie, 
a vy to uvidíte v budúcnosti, „Ach, prosím, urob toto, teraz to nemá význam, 
veľmi skoro, urob pre mňa tamto, nebude to mať význam. 
že to je to najlepšie. Majsterka“, alebo „Prosím  Radšej by si mal utekať 
Takže vždy, každý problém, pomôž.“ Môžete to povedať, iným smerom, 
keď sa chcete modliť ale medzitým, urobiť toto, tamto, 
kvôli sebe alebo sa chcete v tom istom čase urobiť tamto.“ 
modliť za niekoho iného, musíte veriť, Ale vy cítite vo vnútri, 
len v to verte. že pomoc je už tam. že by ste mali urobiť toto, 
Môžete požiadať Majstra Ak tomu neveríte, ale spôsobuje to, že s tým 
alebo svoju vlastnú je to pre vás veľmi zlé. zápasíte, cítite sa trhaní 
Budha Podstatu o pomoc, Iba viera môže priviesť na kusy z rôznych smerov. 
ale musíte veriť, veci k uskutočneniu. Vtedy si sadnite 
že sa to stane, Pretože vlastne my sme Boh, a meditujte, dobre? 
že sa to deje, my už sme Budha. A počúvajte svoj vlastný 
že je to už vykonané. Pomoc je tam vždy, my hlas Budhu, 
Potom je to v poriadku. dokonca ani nepotrebujeme  intuitívny vnútorný hlas, 
Spomeňte si na Bibliu, pomoc. Ak sme Budha, tichý hlas, 
ktorá tiež hovorí: vieme, čo robiť, nie? ktorý vám povie, čo robiť, 
„Nech sa modlíte za  Takže tomu verte. alebo aspoň sa upokojíte 
čokoľvek, uverte, že je vám  Ak nedokážete veriť vo svoju a potom sami dokážete 
to dané, a potom sa to stane.“ vlastnú Budha Podstatu, vidieť jasnejšie, 
A tak to je. potom verte ktorý smer je pre vás lepší. 
Ak celý deň nariekate: v Silu Majstra, Hovorím vám toto všetko 
„Prosím, pomôž mi, Majstrovu Budha Podstatu, zo skúsenosti. 
prečo si mi ešte nepomohol? a to vám potom pomôže. Nehovorím to z kníh. 
Je to už 5 minút, Pretože aj keby ste nemali Knihy nás nenaučia 
je to už 10 minút, dám ti Budha Podstatu – všetky tieto veci, 
ešte ďalších 10 minút.“ predpokladajme, že nemáte, nie príliš veľa, 
To nie je cesta. predpokladajme, a vždy to funguje. 
Musíte veriť. že nie ste Budha, Pretože kam inam  
Vaša viera vo vás predpokladajme,  môžeme utiecť 
je najväčšou liečivou silou že mi nedokážete uveriť, a čo iné môžeme použiť, 
na každú chorobu, že vy sami ste Budha – aby sme sa zaoberali svetom, 
na každý problém, dobre teda, takým aký je? 
ktorý sa môže vyskytnúť. aspoň že niekto iný Tak veľa 
Musíte tomu veriť, – Majster – vás nenechá zdrvujúceho utrpenia, 
pretože vy ste v probléme, nie? tak veľa hlúposti, 
jediný Budha s vami. Majster bude toľko tlaku na nás, 
My všetci sme Budhovia. okamžite vedieť, malé tvory, 
Ale Budha vo vnútri už vie, bude to vedieť dokonca a niekedy skutočne nevieme, 
čo robiť. ešte skôr, než zavoláte čo robiť. 
Duša vie, čo robiť. a bude sa už snažiť nájsť Spôsobuje to, že sa cítime 
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Ak tomu nedokážete uveriť, 
potom verte aspoň tomu, 
že vám Sila Majstra pomôže, 
pretože ona vám pomôže. 
Vždy pomáha. 
Aký má význam  
mať Majstra, 
keby ten Majster  
neurobil pre vás nič? 
Aj obyčajný otec, matka 
by sa snažili zo všetkých síl 
pomôcť svojim deťom, 
aj obyčajný učiteľ 
by sa snažil zo všetkých síl 
pomôcť svojim študentom, 
ako by vás teda mohol  
duchovný Majster, ktorý má 
prístup do celého Neba  
a Zeme, len tak nechať 
samotných v temnote 
a v problémoch? 
Takže nie je nič, 
čo nemôžeme vyriešiť 
s vierou v seba 
alebo v Silu Majstra, 
pretože vlastne 
Sila Majstra 
je vaša sila. 
Vy a ja sme jedným, 
takže ak nedokážete veriť 
v seba, dobre, 
nechajte to tak, pretože 
sa cítite oddelení od Majstra, 
dobre, potom verte 
v Silu Majstra. 
Ak si skutočne myslíte, 
že Majster je dobrý, 
potom prečo by vám 
Majster nepomohol? 
Sila Majstra  
je všadeprítomná, nie je  
miesto, kde Majster nie je. 
Takže všade, kde voláte, 
„Majster“ je presne tam, 
24 hodín denne. Spomínate? 
Takže nech ste kdekoľvek, 
nech žijete kdekoľvek, 
nech čelíte čomukoľvek, 
nepodliehajte panike. 
Len verte, 

že sa to vyrieši. 
Ak to dokážete vyriešiť sami, 
potom sa pokúste. 
Ak to nedokážete, 
Majster vám pomôže. 
Na to tu Majster je – 
až kým nenájdete svoju 
vlastnú Silu Majstra, 
ten, kto ju pozná, 
musí pomôcť. 
Presne ako učiteľ, 
kým sa naučíte po anglicky, 
musí vám pomáhať 
s angličtinou. Vidíte? 
Naučiť vás základy, 
zopakovať túto vetu, 
tamtú vetu, 
prečítať všetky tieto články, 
až kým to budete vedieť. 
Na to tam učiteľ je, 
ale aj vy sami musíte vedieť, 
učiť sa sami 
a veriť vo vlastné schopnosti, 
pretože môžete. 
Dokážete urobiť čokoľvek, 
čo chcete! 
Ste Budha, 
nikdy na to nezabudnite! 
Aj keď tomu nedokážete 
uveriť, nezabudnite na to, 
nezabudnite, čo som vám 
povedala, pretože to, čo som 
vám povedala, je pravda. 
Neverte o sebe ničomu menej 
než tomuto. 
Majte sebadôveru. 
Nie hrdosť ale sebadôveru, 
pretože vy ste to, 
čo teraz hľadáte. 
Nie je nič iné, 
len to, čo je vo vás, 
to, čo hľadáte. 
Ten, kto hľadá 
a ten, kto je hľadaný, 
je ten istý. 
Myslíte si, 
že kto hľadá koho? 
Kto je ten, čo vám hovorí, 
aby ste hľadali 
tú osobu, 

tú Bytosť? 
Ste to vy, vy sami! 
Iba Boh môže spoznať Boha, 
iba Budha môže cítiť túžbu 
po Budha Podstate, 
túžbu po vašom Domove. 
Ak váš domov  
nie je v paláci, 
ak nie ste princom v paláci, 
nikdy vám ten palác 
nebude chýbať, 
nikdy nebudete túžiť 
vrátiť sa späť do paláca. 
Takže ak teraz 
vo svojom srdci cítite, 
že túžite vrátiť sa späť 
do Kráľovstva Božieho 
alebo k uvedomeniu Boha, 
je to preto, že vy ste Boh, 
boli ste Boh 
a teraz ste zabudli 
alebo niečo iné spôsobilo, 
že ste sa oddelili. 
Preto po tom túžite. 
Takže sa nebojte, 
že nie sme spolu, 
pretože vždy sme 
a vždy budeme. 


