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Vynikající! 
Tady, přichází 
vaše „Máma“, 
nebo vaše „Babička“, 
jak chcete.  
Jak se máte, lidi? (Dobře.) 
Je hezké vás vidět. 
(Je hezké vidět Vás.) 
Dlouho jsme se neviděli? 
Ne, ne tak moc. 
Viděla jsem vás posledně. 
Tamtoho. Tamtoho. 
Toho ne.  
Poprvé? Ano. 
To jsem si myslela. 
Ten, ten, ten, ten. 
Dobrá. S „těmi“   
všemi jsme se dříve  
viděli mnohokrát. 
Mnohokrát poprvé. Z Iránu? 
Přímo? (Z Iránu.) 
Přímo z Iránu?  
Já jsem z UK. 
UK. Myslela jsem, že jste 
říkala, že jste přijela přímo   
z Teheránu. To není špatné. 
Mnoho lidí přijelo přímo. 
Někdo přijel  
přímo z Teheránu? 
Ne, tentokrát ne. 
Tu jsem taky   
předtím viděla, 
tu, tu – 
všechny jsem je předtím  
mnohokrát viděla. 
Proč se sem vracíte? 
(Chybíte nám.) 
Já vím. Je vám dobře? Není 
vám moc chladno? Horko? 
(Ne, teplo.) 
Teplo? Chladno? Dobrá. 
Později půjdu nahoru 
navštívit ty, kteří jsou nahoře. 
Kolik lidí je z Německa? 
Všichni jste z Německa? 
Hodně lidí je dnes  
z Německa, můj Bože.  
Z Anglie? Jen dva? Tři? 
Proč jen tři? 
Moje země, lidi.    

Co vás sem tedy přivádí? 
Povídejte, udělám to, 
a budeme hotovi. 
Vy jste lidi tak roztomilí. 
Dívám se na vás,  
staré přátele  
a hned se cítím trochu lépe. 
Tak, možná, že bych mohla 
číst něco anglicky. (Ano!) 
Možná! 
Možná ano. Možná ano. 
Tady je vtip, 
ptají se vás: 
„Jaký je rozdíl mezi 
ženou a diplomatem?“ 
Víte? 
Vy ten rozdíl znáte? 
Už jsem vám to říkala, že? 
Tento příběh? Ne? 
Ne. Ještě ne. 
Dobrá, když  
diplomat řekne „ano“, 
myslí „možná“. 
Když řekne „možná“,  
myslí „ne“ 
a když řekne „ne“, 
už to není diplomat. 
A když žena řekne  
„ne“ myslí „možná“, 
když řekne „možná“, 
myslí „ano“ 
a když řekne „ano“, 
pak to není žena. 
Já tedy říkám „možná“. 
Co to znamená? (Ano.) 
Och, ne! Zapomněla jsem, 
zapomněla jsem. Ne, ne. 
Já jsem diplomat, ne. 
Diplomat, možná. 
Kde jsou  
Aulačané (Vietnamci)? 
Zvedněte ruce. 
Jsou tady nějací? 
Aulačané (Vietnamci)? 
Kolik? 
Aulačané (Vietnamci) 
ale z Evropy, ano? 
Ano, Amerika. 
Amerika? Můj Bože, 
není divu, že se víc podobáte 

Američanům! 
Ne z „vody“ 
(nước – voda – zní to 
jako nước – krajina) 
Au Lac (Vietnamu)? 
Vy jste odkud? 
Z Maďarska, Mistryně. 
Maďarsko. Ano. 
Myslím,  
že už jsem vás  
někde viděla dříve. 
Byla jste tady mnohokrát. 
Toto je podruhé. 
Podruhé, to je hodně! 
Hodně lidí je „poprvé“. 
Vy jste taky z Maďarska. 
Přijeli jste společně, že? 
Kolik je vás z Maďarska? 
(Čtyři.) Čtyři. 
Jedna, dva, tři, čtyři,   
všichni jsou tady. 
Dnes je dobrý mix. 
Většinou jsou z Evropy 
a Ameriky, že? 
Ano, to je dobře. 
Kde jsme tedy 
na naší duchovní cestě? 
Je to o něco lepší než loni? 
Ne? Ano? (Ano.) Skutečně? 
Jako co? 
Co je lepší? Povídejte. 
Je to ženské ano 
nebo diplomatické ano? 
Povídejte, jak? 
Jak jste se zlepšili? 
Ano, to je dobré. 
Možná se už tak 
rychle nerozzlobím. 
Ano? Možná kvůli věku, 
to už jsme stále pomalí. 
(Ano. Ano.) 
Jako já, chodím teď pomalu. 
Neběhám, jako  
když mi bylo přes 20.  
Je to ono? 
A možná víc miluji 
(Víc milující?) 
ostatní lidi, dřív 
jsem je možná neměla ráda. 
Ano, mohu je milovat 
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a myslím, že „je to dobré“. 
Dobrá. Myslíte, že jste 
víc milující? (Ano.) 
„Lovely“   
je jiné slovo. 
(Ano. Promiňte.) 
Kdybyste myslela,  
že jste úžasnější, 
nebylo by to moc skromné. 
Ale může to být, 
je to možné. Možné. 
Jen tak o sobě nemluvíme. 
takže vy jste teď „úžasnější“, 
ano? 
Méně naštvaná, ano? (Ano.) 
Co dál? 
Nevím. Dobrá. 
Někdo řekl „ano“, 
prosím povídejte. 
Líbí se mi ty příběhy. 
Šťastný jogín. 
Já tady teď sedím 
s širokým úsměvem na tváři.  
S širokým úsměvem na tváři? 
Když medituji, ano. 
(Když meditujete.) 
Ano, mnohem častěji. 
Mnohem častěji. 
Takto? Zubila jste se takto? 
Co dále? 
Ano. To je skvělé. 
Před několika týdny 
jsme šli ven a byl 
čínský Nový rok a měli 
jsme skvělý, fantastický… 
Proč „čínský Nový rok“? 
Ne, je to taky aulacký  
(vietnamský) Nový rok 
a myslím, že mnoha dalších. 
Rok vola, 
lunární rok. 
To je fantastické. 
Ano, lunární. Já taky říkám, 
„čínský Nový rok“. 
Číňané mají  
početní převahu nade všemi, 
asi proto se to tak jmenuje. 
Dobrá. Tak co se stalo,  
vy jste…? 
Jen jsem byla pozvaná, abych 

šla pracovat, a měla jsem 
skvělý čas, rozdávala jsem 
letáky a knihy. 
Rozdávala jsem „zlato“. 
Říkala jsem lidem,  
že „rozdávám zlato“ 
a oni říkali: 
„Zadarmo? Vše je zdarma?“ 
Říkali jsme:  
„Ano, ano.“ 
Skvěle jsem si to užila. 
Říkala jste, „zlato“, ano? 
Ano, „rozdávala jsem  
zlato,“ vzácné. 
Pro mne 
je to tak vzácné, že… 
Lidé se na mne dívali 
a byli zvědaví. 
Dobrá, proč zlato? 
Proč ne diamanty? 
Jsou mnohem dražší, ne? 
Ano, vše co…  
Bylo to prostě fantastické, 
fantastický den. 
Fantastický. Dobrá. 
Ano, bylo to poprvé,  
co jsem šla ven 
a toto dělala, skutečně. 
Proč jste to nedělala 
už předtím? 
To vás vyjde draze. 
Dělala jste to jenom poprvé, 
(Já vím.) 
po všech těch letech. 
(Ano, ano.) Vidíte. 
Je mi to líto. Byla jsem… 
To je lepší, než nic. 
Dobrá, dobrá. 
Takže jste se zlepšila. (Ano.) 
Takže příští rok  
půjdete ven znovu 
a pak budete perfektní. 
Ne. 
Teď chodím častěji. 
Těším se na příště.  
Těším se na příště. 
Ano, chci to teď  
dělat častěji. 
Skutečně. Ano? Dobrá. 
Ano, říkám vám to. 

Nemám tak moc  
pomocníků, že? 
Znáte Santa Clause, 
má mnoho skřítků. 
Já mám jen jednoho nebo dva  
a ti jsou zaneprázdněni 
mými psy a ptáky. Dobrá. 
Kdo dál se zlepšil? 
Ano, dobrý nápad. 
To je velmi dobré. 
Měla byste si udělit 
cenu duchovního vůdce 
nebo něco takového… 
Taky Vám za to děkuji. 
Děkuji Vám mnohokrát. 
Cítím se mnohem klidnější, 
lépe se ovládám. 
Protože jsem dřív byla 
velmi netrpělivá. 
Takže teď… 
To je dobré. 
Jak jste to udělala? 
Po několika letech 
praktikování jsem se zlepšila.  
I moji rodiče si toho všimli. 
Skutečně. Gratuluji. 
Děkuji Vám. 
Mám otázku 
od naší kontaktní osoby. 
Mohu jí teď položit? 
Jistě, jistě. 
Jsem z Austinu, Texasu. 
Naše kontaktní osoba 
chce vědět, 
jestli můžeme používat 
váš dům v austinském centru  
pro skupinové meditace. 
Můj dům? (Ano.) 
Já mám dům v Hustonu? 
V Autinu, 
Austin, Texas.  
Ano, kdekoli, 
mám tam dům? 
Ano, máte. 
Staráme se o něho. 
Pravidelně ho uklízíme. 
Prosím, používejte ho.  
(Děkuji.) Nikdy si  
neuvědomuji, že něco mám. 
Když tam nejsem, 
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je celý váš. 
Děkuji mnohokrát. 
Není zač. 
Mám osobní otázku, 
mohu ji teď položit nebo… 
Nevím jestli  
je dobrá nebo ne. 
Jestli ji považujete za dobrou, 
ptejte se. 
Je-li špatná, neptejte se. 
Dobrá, to je dobré, 
možná je to pro mne dobré, 
ale nejsem si jistá.  
Pokud si nejste jistá, 
pak na to zapomeňte. 
Prosím, buďte větší, ano? 
Buďte větší, než život. 
Buďte větší, než  
váš malý problém 
a vaše malicherné starosti. 
Vy jste teď svatí, 
vy jste teď Buddhové, 
nebo alespoň mini Buddhové 
nebo kandidáti na budoucího  
Buddhu. Dobrá,  
kandidát na prezidenta 
je taky velmi vzácný, 
víte to? 
Takže kandidát na Buddhu 
je taky něco, ne? 
Kandidáti na PhD., 
budoucí doktoři,  
to je taky něco, ano? 
Takže i když  
tam ještě nejste, 
jste kandidát. 
Chovejte se tedy jako někdo, 
nestarejte se vždy  
o svou malou misku rýže. 
Skutečně mě to tahá dolů. 
Jsem velmi šťastná. 
Cítím se stále šťastná, 
protože kdykoli vidím lidi, 
přesně jako Vy, Mistryně. 
Kdykoli na Vás myslíme, 
zjistíme,  
že můžeme udělat cokoli, 
naprosto cokoli, 
aniž bychom byli unavení. 
Když máme před sebou vzor, 

velmi krásný vzor 
jakým je Mistryně, není nic,  
co bychom nemohli překonat. 
Tak by to mělo obvykle být, 
to je v pořádku. Ano. 
Skutečně se mi to líbí 
a cítím, že všechny 
miluji, všechny. 
Každého, koho vidím,  
všichni jsou velmi krásní 
a miluji je… 
To proto, že vidíme, 
že Mistryně dělá tak moc. 
Velmi dobře. 
Sledujeme jen váš příklad 
a pak to můžeme udělat. 
To je dobré. To je dobré.   
Skutečně to miluji. 
Se vším, co dělám, 
je to tak. 
Ano, velmi dobře. 
Nějaké tlumočení? Ne. 
Nikdo vám to netlumočí? 
Nevadí, 
nedělejte si s tím starosti. 
Mám tak mnoho okamžiků 
radosti, ale nemohu   
je všechny popsat, Mistryně. 
(Ano, já vím.) 
Kdybych byla sama s Vámi, 
pak bych je mohla popsat. 
Miluji to, miluji to. 
Vnitřního Mistra  
tak moc miluji. (Já vím.) 
Jen chci říct,  
že Mistryni miluji napořád. 
Kde žijete? 
Žiji v České republice. 
Je snadné sem  
přijet, že? 
Ano, je pro mne 
snadné sem přijet. 
Co tam děláte? 
Podnikám v restauraci. 
V restauraci. 
Otevřela jste restauraci 
nebo v nějaké pracujete? 
Otevřela jsem restauraci. 
Vede se té restauraci dobře? 
Vede si velmi dobře, 

Mistryně. 
Podnikání je v pořádku? 
Je velmi dobré. 
Jako onehdy,  
když jsme se střídali, 
abychom mohli jet sem,  
kuchaři odjeli, 
tak jsem zůstala. 
Nikdy jsem si nemyslela,  
že bych mohla vařit.  
Moje ruce jsou takto slabé. 
Přesto jsem se odvážila 
stát se šéfkuchařem a teď 
vařím velmi chutná jídla. 
Měli jsme hodně  
zákazníků, což se  
nikdy předtím nestalo. 
Tak jsem si řekla: „To je ono, 
Mistryně to za mne dělá. 
Vše, co se dnes stalo, 
vše udělala Mistryně.“ 
Když jsem se vrátila  
v noci domů,  
ruce mě bolely, 
když jsem se ale vzbudila,  
bylo to, jako bych  
byla nový člověk, 
Mistryně.  (Vše bylo pryč.) 
Už vůbec žádná bolest. 
Další den to bylo stejné 
a čím víc jsem pracovala,  
tím lépe jsem se cítila. 
Říkala jsem si, že jste to Vy, 
kdo pro nás vše děláte, 
protože my skutečně  
nemůžeme vše udělat. 
Já jsem jen nástrojem, 
pouze nástrojem 
a Vy děláte celou práci. 
Nehlásím se k ničemu z toho. 
Tak je to lepší. 
Moc se mi líbí,  
když jsem zjistila,  
že neexistuje žádné „já“, 
jen Vy, jen Bůh 
uvnitř mne. 
Já sama jsem neudělala nic. 
Velmi dobře. 
Bravo. To je pro vás dobré. 
Když jste taková, 
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jste radostná. Dobře. 
Je dobré,  
že jste taková, ano?  
Ano. Bravo. 
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