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Šťastný Nový rok, lidi! 
Miluji vás. 
Šťastný Nový rok, Mistryně! 
Zdravím, Mistryně, 
je to takové požehnání, 
vidět Vás. 
Je to pro nás a pro svět 
nesmírná čest, že s Vámi 
můžeme dnes večer 
uvítat Nový rok. 
Mnohokrát Vám děkujeme, 
že jste s námi. 
Máme velkou radost, že 
Vás opět vidíme, Mistryně. 
Mistryně, 
na Nový rok 
je tradice, že lidé 
dělají předsevzetí, 
jak se  
v nastávajícím roce 
zlepší. 
Než zahájíme 
naši oslavu, rádi bychom 
se s vámi podělili 
o zábavnou modlitbu, 
která byla jednoho rána 
na Nový rok vyřčena. 
Drahý Pane, 
Dosud jsem si tento 
rok vedl dobře. 
Nepomlouval jsem, 
neztratil jsem trpělivost, 
nebyl jsem lakomý, 
nevrlý, sprostý, sobecký 
ani nestřídmý. 
Jsem za to velmi vděčný. 
Ale za pár minut, Pane, 
hodlám vstát z postele 
a od té doby 
budu zřejmě potřebovat 
víc pomoci. Amen. 
Mistryně, zbývá nám  
do půlnoci už jen 
minuta. 
Je tak vzrušující   
že s Vámi Mistryně 
vítáme rok 2011. 
Mistryně, připravili jsme 
nějaké nealkoholické 
pití, abychom Vám připili. 

Rádi bychom Vás teď 
pozvali, abyste se k nám   
připojila s odpočítáváním 
do Nového roku. 
To je dobré, mám tady. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! 
Šťastný Nový rok! 
Páni. Co je to? 
Na svět! 
Na naši planetu! A na nás! 
Ať jsou všichni šťastní! 
Šťastný Nový rok, Mistryně! 
Šťastný Nový rok! 
Šťastný Nový rok, Mistryně! 
Šťastný Nový rok! 
My máme štěstí! 
Ano, Mistryně. 
Ano, my máme štěstí. 
Takové štěstí. 
Mnohokrát Vám děkujeme. 
Jsme šťastní lidé. Ano! 
Mistryně, 
rádi bychom Vás pozvali 
na tuto speciální událost, 
abyste si s námi zazpívala 
vietnamskou 
(nebo oulackou) píseň. 
Můžete? 
Ano! 
My se pokusíme, Mistryně. 
Abychom zahájili Nový rok 
vaším nádherným hlasem, 
který bude zpívat 
tento vzkaz plný naděje 
a míru pro svět, 
aby byl skutečným Nebem. 
Dobrá! 
Tato píseň je 
„Ly Rượu Mừng” 
(Pozdravy Novému roku). 
V tento nastávající den, 
přejeme s přípitkem 
všem to nejlepší! 
Nechť mají farmáři 
úrodu voňavé rýže. 
Nechť kupci opět profitují, 
nechť mají obyvatelé 
teplé příbytky 
a jsou dobře živeni. 
Nechť opustí život 

v chudobě a trampotách. 
Jak upíjíme z přetékajících  
číší, 
přejeme štěstí všem, 
aby se všechna srdce 
povznesla láskou k životu. 
Tuto číši na rozloučenou 
plnou naléváme 
na návrat vojáků, 
ať nejsou více války, 
žijme život v dobrotě. 
Gratulace 
k vystavění národa 
ve štěstí a míru! 
Na odlehlém místě 
žije stará matka, 
dlouho čekajíc 
na své dítě, 
ronila plno slz. 
Nechť se jednoho 
rána opět shledáš 
se ztraceným synem 
naplněná láskou. 
Zpíváme tuto radostnou píseň 
za život vojáka, 
aby už nemusela křehká 
matka pociťovat zármutek. 
Tento veselý přípitek 
je pro pár, 
který si buduje své hnízdo 
na větvi lásky. 
Napijme se! 
Na zdraví umělců! 
Hlas poezie a hudby 
zdobí a obohacuje život. 
Ó přátelé, 
zopakujme znovu tajná přání 
nechť je svět v míru. 
Den kdy 
se přestane prolévat krev, 
bude dnem radosti 
doma, 
kde budou očekávat váš 
návrat s přetékající číší 
lásky. 
Zvedněme tyto číše vysoko, 
nechť přání přinese zítra 
zářivě svobodné nebe, 
ať jsou národy v míru 
a všechny bytosti 
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jsou požehnány blažeností. 
Sníme o tom, ať je štěstí 
všude, 
ať se příjemná vůně míru 
radostně rozhostí ve vzduchu. 
Bravo! Bravo! 
Mnohokrát děkujeme, 
že jste s námi zpívala. 
Vy teď tedy mluvíte 
Aulacky (Vietnamsky)? 
Skoro, Mistryně, skoro. 
Skoro! 
Užili jsme si tu píseň 
s Vámi. 
Ano, proč ne! 
Takový dobrý sbor, 
jako je ten váš! 
Skvělý pěvecký sbor. 
Děkujeme, Mistryně. 
Je to skutečně Boží milost. 
Ano. Mohli 
bychom si zpěvem 
vydělávat. 
Jste si jista, 
že bychom mohli, Mistryně? 
V Aulačtině (Vietnamštině)? 
Ano! 
Dobrá, 
budeme o tom přemýšlet. 
Jste všichni velmi hezcí. 
Mistryně, Vy jste krásná. 
Moc Vám to v té umělé 
kožešině sluší. 
Děkuji vám. 
Ano, umělé kožešiny jsou 
hezké. Ano, Mistryně, 
speciálně na Vás. 
Bez utrpení. 
Moc se mi to líbí, Mistryně. 
Mistryně, tentokrát 
bychom Vás rádi požádali, 
abyste se podělila 
o Novoroční vzkaz 
se skvělými diváky   
z celého světa, 
kteří s námi se Supreme 
Master Television 
oslavují v přímém 
přenosu. 
Šťastný Nový rok! 

Buďte vegany, 
žijte ekologicky, 
tím zachráníme planetu! 
Ano! 
Všichni už vědí, 
co mají dělat, proto 
nevím, co bych dalšího 
měla říkat, 
proto jen pomáháme. 
Jen popřeji všem 
„Šťastný Nový rok!“ 
Šťastný veganský Nový rok 
Vám, Mistryně! 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Nám všem. 
Děkujeme za vaše milující 
přání, Mistryně. 
Není zač. 
Se všemi svatými, anděly 
a nebeskými bytostmi, 
kteří jsou dnes večer s námi 
i s galaktickými 
diváky Supreme Master 
Television, 
kteří nás teď sledují, 
Vám nejmilovanější Mistryně 
z celého našeho srdce 
přejeme 
Nový rok, 
ve kterém se váš sen 
o veganském ráji 
na Zemi stane skutečností. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Nyní by nám bylo ctí, 
Mistryně, kdybychom Vám 
mohli přečíst Novoroční 
přání pro Mistryni. 
Prosím. 
Mistryně toto je nazváno: 
„Novoroční přání 
naší milované Mistryni.“ 
Jako dítě zastrčené 
v měkké útulné posteli, 
jako vaše jemné milostné básně, 
jen je znovu přečíst, 
jako zvěř v zimě 
jste hojně krmila 
a jako ztracené duše na 
břehu jste milosrdně vedla – 
může blažený pocit, 

který dáváte 
být Nebem, 
které nám tolik chybělo? 
Aby planeta Země 
a naši bratři mohli zůstat, 
aby se dnes 
lidé stali hrdiny, 
abychom kvůli sobě 
rostli nesobeckým způsobem 
a aby se Novoroční činy 
dotkly Nebe, modlíme se – 
nechť zdraví, krása, 
štěstí a mír 
napořád ve vzrůstajícím 
množství náležely Mistryni. 
Šťastný Nový rok, 
nejskvělejší 
Mistryně, Matko! 
Od týmu Supreme Master 
Television. 
To náleží všem. 
Krásné! 
Děkujeme, Mistryně. 
Mnohokrát děkuji. 
Není zač, Mistryně. 
Mistryně, v minulém roce 
jste obdarovala nás 
i svět velkým 
duchovním pokladem 
a my jsme 
upřímně vděčni 
za všechen vzácný čas, 
který jste věnovala 
hluboké meditaci, 
abyste zjistila a podělila se 
s námi o tajemství vesmíru. 
Jsme Vám velice vděčni, 
že jste nám umožnila 
další konferenci, 
obzvlášť na Nový rok. 
Rádo se stalo. 
Nový rok není jen 
časem pro veselí, je to taky 
čas pro přemítání. 
A během okamžiků 
zkoumání našeho nitra 
nás napadly nějaké otázky 
týkající se 
duchovní praxe 
a jak se můžeme 
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přiblížit k Bohu. 
Upřímně vyzýváme Mistryni, 
aby nás požehnala 
svojí nebeskou moudrostí. 
Udělám, co budu moci. 
Děkujeme, Mistryně. 
Mistryně, začnu 
první otázkou. 
Milovaná Mistryně, říká se, 
že lidé, kteří věří 
jsou blíž k Bohu. 
Mistryně, řekla byste, 
že sama víra stačí k tomu, 
aby se člověk přiblížil Bohu? 
Je-li velmi silná. 
Většinou ale 
musí být posilována 
a živena skutečným 
vnitřním spojením, 
vnitřními zkušenostmi 
nebo vizí Boha 
a hlubokými pocity 
lásky Boha. 
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