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Ach. 
Rada vás vidím. 
Aj my vás, Majsterka. 
Krásna. 
Krásna? 
Ako sa máte? (Fajn.) 
(Veľmi dobre, ďakujem.) 
Rozhodla som sa odmeniť 
prvých… novo došlých, áno? 
To je dobre. To je dobre. 
Mám len jeden čaj, áno? 
Ste v poriadku? (Áno.) 
Vám nie je zima? (Nie.) 
Sedíte tak blízko seba, 
akoby vám mohla byť zima? 
A mňa necháte samú? Dobre. 
Takže ste prišli skôr, 
aby ste pracovali? (Áno.) 
Niektorí z vás? 
Väčšina z vás? (Áno.) 
Bravo. Vždy viac žien 
než mužov, 
pozrite sa na to. 
Áno? A niekto povedal, 
že žena sa nemôže stať 
Budhom.  
Podivné, podivné reči. Všetci 
to hovorili, a tak som to 
vyskúšala, aby som videla,  
ako to pôjde. Išlo to dobre! 
Horúco, horúco.  
Len trochu príliš… 
Neviem. 
Viete, cestovanie, 
prach, hotel v meste, viete? 
Viete, 
ako milujem hotely, 
obzvlášť hotely 
uprostred mesta. 
Je to ako krajina divov, 
Viete? 
Áno, núti ma to 
neustále sa „diviť“, 
ako tam ľudia môžu žiť. 
Prečo sa  
na mne smejete? 
Hm? (Som na tom rovnako.) 
Aj vy to tak cítite? 
Je to ako „krajina divov“. 
Hotel uprostred mesta. 

Nemôžete otvoriť okno, 
pretože ďalšie okno 
je hneď vedľa vás, 
alebo pred vami,  
rovno pred nosom. 
A ak ho otvoríte, 
klimatizácie je taká hlučná. 
A dym z vedľajších izieb 
môže tiež 
voľne prúdiť, 
viete, do vašej izby. 
Hovoria, že  
v ostatných izbách sa nefajčí, 
ale myslím si, že celá 
klimatizácia je prepojená. 
Najmä ak idete na toaletu 
Najmä ak idete na toaletu, 
cítite celé okolie. 
Dlho som vás nevidela, 
nemáte nič nové? 
Ak má niekto niečo nové, 
dám mu dva koláče. 
Špeciálne!  
Niečo nové? 
Ste takí zvyknutí, 
že dostávate všetko zdarma. 
Odteraz 
si to musíte zaslúžiť. 
Áno, bude to nový systém, 
drahá. Žiadne novinky? 
Ak nie sú žiadne novinky, 
vezmite to dole do mojej  
izby, zjem to celé sama. 
Chcete koláč? 
Už som splatila 
všetky svoje dlhy. 
Splatila ste všetky dlhy?  
(Áno.) Koľko to bolo? 
Dva doláre? 
A doma je to 
omnoho lepšie. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
Čo je lepšie? 
Situácia doma. (Aha.) 
Je to oveľa lepšie. 
Moje vzťahy 
a všetko ostatné. 
Skutočne sa to zmenilo tak  
zázračne, od Vianoc. 
Skvelé! 

Ďakujem vám veľmi pekne. 
Hovoríte pravdu, 
alebo je to… (Je to pravda.) 
Poďte sem, poďte sem. 
Veľmi sa mi to páči. 
Páči sa mi takáto žena, 
ktorá hovorí „plavdu“. 
Nič než „plavdu“. 
Áno, sadnite si tam. 
Ďakujem vám. 
Dokonca vyzeráte sexy. 
Možno sa vaše vzťahy doma 
zmenili vďaka  
zmene oblečenia? 
Dobre, čože? Čo ešte? 
Aký veľký bol dlh, 
ktorý ste splatili 
a ako sa vám to podarilo? 
Predala som 1 nehnuteľnosť  
(Áno.) a splatila, (Tú druhú.) 
áno, tú druhú. (Bravo.) 
Hypotéku. (Áno.) 
hypotéku, ktorú sme mali. 
Veľmi dobre, veľmi dobre. 
Načo mať dve, 
keď by ste mali mať jednu, 
viete, a splatenú. (Áno.) 
Takže teraz ste voľná? (Áno.) 
Čo na to povedal manžel? 
Aj on je šťastný. 
Bola som prekvapená. 
Super, super. 
Tak mu tiež dajte jeden. 
Dobrý chlapec. 
Vravela som vám? 
(Áno.) Netreba mať 
príliš veľa vecí. 
Robíte toho potom príliš veľa 
naraz, a nič z toho poriadne. 
A je skutočne zaťažujúce, 
keď sa musíte postarať 
o veľa nehnuteľností. 
Aj v prípade, že máte  
niekoho, kto vám  
pomáha postarať sa o to, 
aj tak im musíte povedať, 
čo majú robiť, 
a treba platiť dane a účty… 
Dobre, veľmi dobre, 
veľmi múdro. 
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Urobil ešte niekto iný 
podobnú vec? (Áno.) 
Nie? (Mám iné správy.) 
Dobré správy! Fajn, fajn. 
Najskôr dáma, dobre 
a potom vy, určite. 
Druhý a tretí. 
Dobre, áno? Koláče 
začínajú byť žiadané, však? 
Dobre, povedzte mi to teda, 
som samé ucho. 
Dám to sem, 
ako hocikto iný. 
Áno! Špeciálne, 
aj keď sú to dobré správy, 
dám to sem, viete… 
je to tu. 
Neustále sa to zlepšuje. 
Dobre, povedzte mi to, drahá. 
Povedzte, povedzte. (Áno.) 
Povedzte. Vidíte, mám až 
3 rôzne vačky. 
Jeden je zvonku, 
druhá vrstva. 
Vidíte? 
A…  
Teraz to záleží na tom, 
aké budú tie novinky, áno? 
Podľa toho vyberiem vačok. 
A stále sa to približuje. 
Áno, povedzte mi to. 
Áno. Aj my 
sme urobili rovnakú vec, 
aby sme mali viac času, 
aby sme splatili dlh 
a ešte nám zostali peniaze, 
dostatok peňazí, 
aby sme opravili strechu. 
Potom sme potrebovali menej 
oleja na vykurovanie v zime 
(Správne.) a teda sme aj 
vytvorili menej znečistenia. 
A taktiež sme vymenili 
náš zdroj elektriny za… 
hm, ako sa to povie? (Plyn?) 
Slnko, iba slnečnú 
(Solárnu.) energiu, takže 
to je tiež menej znečistenia. 
(Áno.) Slnečná energia 
tiež dokáže ohriať izbu? 

Nie, (Nie.) dodáva elektrinu. 
Aspoň niečo? (Áno.) 
Áno. Skvelé, skvelé. 
A v Nemecku je teraz 
možné to vymeniť, 
pretože už existuje 
(To je skvelé.) 
veľa možností, 
za čo to vymeniť. 
Áno. Želám si, 
aby to urobili všetky národy, 
a rýchlo, rýchlo, rýchlo. 
Máme už len pár rokov, 
skutočne, aby sme to urobili. 
A je to menej nákladné. 
Áno, samozrejme. 
Samozrejme. Áno. 
Niekedy si ľudia myslia, 
že je to oveľa nákladnejšie, 
ale nie je. 
Nie, nie, nie je. (Áno.) 
A z dlhodobého hľadiska 
je to dokonca lacnejšie. 
To je naozaj skvelé. 
V Španielsku, myslím, 
ak vyrábate solárnu energiu 
pre vlastnú potrebu, 
a ak ju nespotrebujete všetku, 
zvyšok môžete odpredať 
vláde. 
Áno, je to to isté, a 
vo Veľkej Británii dostanete 
oveľa viac peňazí, (Áno!) 
než za čo sa predáva. 
Veľmi múdra vláda 
v Španielsku. 
V Španielsku majú 
veľa slnka. Dobre, 
Kúpila som nejaké 
solárne panely. 
Nemala som ešte možnosť 
ich nainštalovať. 
A stálo ma veľa priviezť ich, 
prenajala som veľký kamión,  
aby odviezol tieto veľké  
solárne panely, ťažkú solárnu 
energiu. Kúpila  
som to, pretože mám  
dom na slnečnom mieste. 
Máme tak veľa práce 

so psami a vtákmi, 
a so Supreme Master TV. 
Viete, celé dni sme 
veľmi, veľmi zaneprázdnení. 
A potrebujeme ľudí, 
viete? 
Je veľmi ťažké 
okamžite nainštalovať 
niečo také. 
Ale čoskoro to budeme mať. 
Dobre. Áno, a to nehovorím 
o tom, že v niektorých  
krajinách musíte 
požiadať o povolenie. 
Neviem, ale niektoré krajiny 
sú v pohode, v niektorých 
krajinách to proste urobíte, 
bez problémov, a niekde 
musíte žiadať o povolenie. 
Dobre. Dobre. Takže 
čo ďalšieho ste urobili? 
Ako sa vám to podarilo? 
Uvažovali sme, 
že s tými peniazmi 
urobíme niečo dobré 
pre životné prostredie, a preto 
sme zaizolovali strechu, 
aby sme minuli (Áno.) 
menej oleja na vykurovanie. 
(Áno.) A je to teraz veľmi 
(Je tam oveľa teplejšie.) 
veľmi dobré. 
Cítime to, nemusíme 
tak veľmi kúriť. 
Áno. Ak nemôžete kúpiť  
okná odolné voči vetru, 
môžete po okraji nalepiť 
tesniaci silikón 
a podobne. 
Alebo tam dať nejakú 
plastovú fóliu 
a keď skončí zima, 
môžete ju skúsiť zrolovať, 
odložiť 
a použiť znovu budúci zimu. 
V Kanade to tak robia. 
V zime, predávajú tam 
už hotové veľkosti, 
a len to priložíte 
na okno a prilepíte to 
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v rohoch. 
Cítite prievan, 
keď prefukuje cez 
okenice alebo cez okná, 
a ten plast 
sa veľmi nafúkne, 
viete. 
Viete si predstaviť, že to 
všetko vám ide do domu?  
Kvôli tomu miniete 
množstvo energie, že? 
Viete, na vykurovanie. 
A máme tiež oveľa viac času. 
Prečo? Ako to, viac času? 
Aby sme mohli mať 
malé centrum vo Freiburgu. 
Peniaze sú čas, však?  
Myslím. (Na skupinovú  
meditáciu.) Čas sú peniaze. 
Fajn, dobre. Dobre. 
Ešte niekto? 
Áno, tretí, chlapec tam. 
Ahoj, Tim. 
Poznáte moje meno! 
Poznáte moje meno, 
to je milé. 
Je jeden profesor, 
ktorého som hľadal 
a sledoval jeho prácu 
pekných pár rokov. 
A on vynašiel niečo, 
ešte niekedy okolo 
roku1950, zariadenie 
na voľnú energiu. (Áno.) 
A až teraz v súčasnosti 
je táto technológia, 
zdá sa, že vaša milosť 
jej umožnila, 
aby postupovala ďalej 
a on teraz zakladá 
spoločnosť v Thajsku. 
Má webovú stránku 
na internete 
a na YouTube, (Áno.) 
kde má popísaný 
funkčný model tohto  
zariadenia na voľnú energiu. 
A je úplne neuveriteľné, 
čo to dokáže. (Áno.) 
Je to relatívne lacné. 

Áno, videla som niečo také 
vo vedeckom časopise. 
Vlastne si to môžete kúpiť. 
Ide ale o to, želám si,  
aby som mala viac ľudí. 
Dokázali by sme urobiť 
mnoho vecí, viete? 
A čo ste teda urobili 
ohľadne tohto? 
No, práve píšem  
o tom scenár  
pre Supreme Master TV. 
To je dobré. To je dobré. 
Môžeme to urobiť 
a povedať každému, 
kde si to môžu kúpiť. 
Voľná energia, viete, 
o ktorej hovoril Nicola Tesla, 
je vždy dobrá. 
Veľmi dobre. 
Takže je to kvôli koláču 
alebo len… (Nie…) 
On vytvoril aj niečo 
ako UFO, 
ešte v tých 1950. rokoch. 
Čo to je? 
UFO. (Vytvoril ho?) (Ako…) 
Malý model, 
pre pokusné účely? 
Celkom veľké. 
Ukázal to  
najväčšej leteckej spoločnosti 
v tej dobe, Boeing.  
A oni povedali, 
že ich to nezaujíma, 
pokiaľ nedokáže 
dať dnu človeka, 
pretože v tom čase to bolo na 
diaľkové ovládanie.  
A cestuje to veľmi, 
veľmi rýchlo, ako…  
A využíva to rovnakú  
technológiu voľnej energie. 
Skvelé. Áno. 
A povedal tiež, 
že keď ste v blízkosti 
tohto stroja, 
pretože  
sa to točí veľmi rýchlo 
a priťahuje to,  

myslím, že veda to nazýva 
negatívne ióny, 
ktoré sú vlastne pre človeka 
veľmi dobré.  
On povedal, že 
nepotrebuje spánok.  
A keď sa zranil, 
vyliečilo mu to celú 
polámanú čeľusť a všetko, 
len tým, že bol v blízkosti. 
Lieči to všetko? (Áno.) 
Áno, negatívne ióny. 
A používanie toho 
nestojí nič. 
Používanie nestojí nič. 
(Môžete to používať…) 
Stojí to niečo, keď to  
kupujete, nie? (Prosím?) 
Koľko to stojí? 
Alebo si to môžeme 
postaviť sami? (Áno. A…) 
Poďte, poďte sem, 
je to zaujímavé. 
Zaujíma ma to. 
Poďte sem, poďte sem. 
A potom? 
Bol som na prednáške 
na Novom Zélande. 
Áno, sadnite si, tu si sadnite,  
povedzte mi o tom. 
Bol som na prednáške 
na Novom Zélande, 
…a teraz som zabudol, 
čo som chcel povedať. 
Boli ste na Novom Zélande. 
Áno, pochádzam 
z Nového Zélandu. 
On prišiel na Nový Zéland. 
A povedal, 
že si môžete vyrobiť 
toto zariadenie 
za približne 500 libier. 
Áno? To je všetko? (Áno) 
Môžeme si to vyrobiť sami? 
Viete, mám nejaký 
výstrižok z novín, 
z časopisu, viete, 
z vedeckého časopisu, 
a páči sa mi to. 
Píšu o množstve 
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takýchto vecí, 
viete, voľná energia, 
ako si prerobiť auto 
na vodný pohon, na vodu, 
a podobne. Viete, 
aby sme nepotrebovali benzín 
ani nič iné, 
jednoducho iba vodu. 
Ak také zariadenie kúpime, 
môžeme ho nainštalovať. 
Ale vyžaduje to trochu 
vedecky založených ľudí, 
viete, nejakých ľudí, 
ktorí sú nadšencami 
v oblasti vedy a pokúsia sa 
tomu prísť na koreň, 
(Áno.) viete, skutočne 
sa mi to všetko páči. 
Odložila som si tie články, 
ale nikdy som nemala šancu 
experimentovať alebo kúpiť  
to, alebo to sama vyrobiť. 
Možno to dokážeme urobiť. 
Ste dobrý v technike? 
(Trochu.) 
Iba trochu? 
Pre vás budem dobrý. 
S veľkou pomocou. 
S veľkou pomocou od vás. 
Áno, dobre. 
Možno môžeme  
toho pána pozvať. 
Už má takmer 80 rokov. 
Ach, Bože. 
Je na ňom ale  
neuveriteľné to, 
že sa narodil hluchý. 
A teraz počuje? 
Nie také neuveriteľné. 
Chcem ale povedať, že veci, 
ktoré dosiahol, 
(Áno, rozumiem.) 
aj keď je hluchý. 
Bez tej schopnosti. 
Kto vôbec vie, 
čo on počuje vo vnútri, 
viete? (Áno.) 
Dobre. Môj Bože. 
Ale 80 ročný, 
stále by mohol prísť. 

Ak ho môžete kontaktovať, 
viete. (Áno.) 
Zaplatíme mu cestu 
a (Dobre.) 
prvotriedny hotel, čokoľvek. 
(Iste.) Milujem vedu. 
Myslím, že išiel 
do Glastonbury v Británii, 
asi len minulý rok 
alebo tak nejako. 
Áno, ale neviem, 
ako ho kontaktovať, 
nepoznám ho. 
Máte kontakt? 
Včera som mu písal email. 
Dobre. 
A dnes mi odpísal, 
že môžeme  
použiť čokoľvek 
z jeho web stránky 
na Supreme Master TV. 
Nie, nech prosím príde 
a ukáže nám to.  
Áno, samozrejme to aj  
odvysielame na  
Supreme Master TV. 
Alebo by ste možno mali ísť 
urobiť s ním rozhovor,  
alebo ho pozvať 
na nejaké miesto, kde 
sa s ním môžeme stretnúť 
a urobiť s ním rozhovor 
a podobne. (Dobre.) 
Chovajte sa k nemu pekne, 
pretože nikdy neviete, 
kedy odíde, 
takýto talent. 
Je to skutočný svätec, 
a snažil sa tak dlho, tak dlho, 
dostať túto technológiu 
na verejnosť. A mal 
taký hrozný život. 
Skutočne? (Áno. Veľmi…) 
Čo sa stalo? 
Ako dieťa bol zverený do 
pestúnskej opatery, pretože 
jeho rodina bola veľmi  
chudobná (Áno?) 
a prežil mnoho týrania, 
(Ach Bože.) 

a všade v živote, 
kamkoľvek išiel, ľudia 
sa k nemu správali veľmi zle. 
Hrozné, musíme sa k nemu 
správať veľmi pekne, 
skôr než odíde. 
(Áno, je to svätec.) 
Zaslúži si to. 
(Je veľmi vznešený…) 
Dobre, ak môžete, 
budeme ho sprevádzať, 
niekam ho vezmeme. 
(Iste.) Budeme sa k nemu  
správať pekne, až kým  
nepôjde. (To znie pekne.) 
Áno. (Myslím si, že 
si to zaslúži.) 
Zaslúži si to, 
ak je to taký človek, 
musíme si ho ceniť, 
viete. (Áno.) 
Myslím, 
nie preto, že robí tie veci, 
ale veľmi sa o to zaujímam, 
tieto vedecké záležitosti 
sú mojou vášňou. 
Voľná energia a to všetko, 
to ma vždy zaujímalo, 
a veľmi sa mi to páči. 
Ešte jeden koláč 
a cukrík. 
Ďakujem vám, Majsterka, 
ďakujem vám. 
Nie, pomôže to svetu, 
a tiež by sme možno mohli… 
Mohlo by to zmeniť svet 
v priebehu noci. Môžete to 
používať doma, v aute, 
pre každý druh dopravy. 
Skvelé, skvelé. 
Musíte o tom urobiť 
(Veľmi rád by som.) 
program. 
Chcete vedieť 
jeho meno? (Áno.) 
Je to profesor Searl. 
Searl? (S-E-A-R-L) 
Profesor Searl. 
S-E- (A-R-L) A-R-L. 
Se-arl. Se-arl. (Searl.) 
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To je ten, 
ktorý založil 
spoločnosť Searl 
v Amerike, alebo niečo také? 
Nemyslím… 
Nie je veľmi známy. 
Dobre. Nevadí, 
to je dobre, dobre, fajn. 
Fajn, a kontaktujte ho, dobre? 
A poďakujte mu. 
Ďakujem,  
že ste mi dali možnosť 
hovoriť o tom. 
A ak je príliš starý, 
alebo nemôže prísť, 
prídeme my tam alebo 
požiadame niekoho, 
aby ho sprevádzal. 
Skutočne? Môžem povedať, 
že všetko zaplatíte,  
áno? (Áno, iste, všetko.) 
Úplne všetko. 
Bude, myslím si, 
som si istý, že príde. 
Všetko len pokiaľ nezomrie. 
Všetko. 
(Skvelé, Majsterka.) 
Samozrejme, že je to génius. 
(To je.) Môj Bože, 
koľko géniov máme?  
(Áno.) 
Preto vám dávam toto. 
To je skvelé. 
Fajn. Som šťastný. Dobre. 
V poriadku. Už ste  
doteraz na všetko zvyknutí, 
neustále všetky dary zdarma? 
Dobre, nevadí. 
To je skvelé, 
ale prišiel by? 
Som si istý, že áno. 
Povedzte mu, aby prišiel, 
a stal sa našou rodinou, 
takto, viete? 
A potom… 
Bude nás všetkých  
považovať za svojich bratov. 
Áno, a potom 
ho môžeme podporovať, 
vo všetkých vynálezoch, 

akokoľvek ho len dokážeme 
podporiť. (Výborne.) 
Podporovať ho finančne, 
aby mohol pokračovať  
vo vývoji, viete. 
(Myslím si, že to je vec, 
ktorá ho brzdila, 
financie.) 
Alebo viac experimentovať. 
Neviem, 
koľko potrebuje, 
ale dáme, koľko len môžeme. 
Pretože taký génius, 
viete. 
Mám veľmi rada vedcov, 
ktorí sú prospešní svetu. 
Možno môžeme zachrániť 
svet spolu s ním. 
Myslím si to. 
Takže môžete mať 
viac cukríkov počas 
zvyšku vášho života!  
To sú 
veľmi dobré správy, Tim. 
Áno, ďakujem, Majsterka. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
Ďakujem. 
Je mi ľúto, že nemôžem 
hodiť ďalej, dobre, priatelia? 
Ak niekto nemá, 
príďte prosím sem. Dobre? 
Fajn. Wayne, len jeden. 
Dobre, Wayne? 
Ďakujem vám. 
Takže ste sa teraz 
usadili v Londýne? 
Áno, Majsterka. 
V Surrey, v Surrey. 
Môžete to? (Áno.) 
Dobre. Oni nehovoria nič? 
(Nie.) 
Dobre. Skvelé. 
Nemôžem, ľudia.  
Jedzte. Zabávajte sa. 
Ešte niečo, drahý? 
Nie. (Nie.) 
Dobre. Prineste toto 
a dajte im ešte trochu. 
Ľuďom, ktorí sú vzadu, 
nedočiahnem k nim. 

Fajn. Ďakujem vám 
veľmi pekne, Majsterka. 
Máte všetci niečo? 
Ak niekto nemá, 
len si zoberte, čo potrebujete. 
Vezmite si, čo potrebujete. 
Je to oslava dobrých správ. 
Odteraz je to tak. 
Buď si to zaslúžite alebo 
to musia byť naozaj  
dobré správy hodné oslavy. 
Aby ste z toho 
mohli mať prospech. 
Nielen tu sedieť 
a čakať na cukríky. 
Alebo možno máte 
dobré zážitky, viete? 
Napríklad dobre meditujete, 
vyvíjate sa viac v oblasti 
duchovného praktikovania 
a dokážete mi to. 
Áno, a potom 
si to možno zaslúžite. Dobre? 
Na čom sa smejete? 
Myslíte si, že žartujem. 
Ste takí zvyknutí 
na rozmaznávanie. 
Odteraz to bude takto. 
Áno. Takže, 
viete, tak ako… (Searl.) 
Nie, nie, ten predtým. 
Ten, ktorý bol tiež 
prehliadaný. 
Ten, ktorý objavil 
voľnú energiu. 
Spomínate si? (Tesla.) 
Tesla! Tesla! Prepáčte. 
Ako Tesla. Áno. 
A oni to potom v tom čase 
ututlali, pretože 
elektrické spoločnosti, 
z nejakého dôvodu, neviem, 
zo závisti, 
kvôli biznisu, viete? 
Ináč by naša Zem 
nebola taká, 
aká je teraz.  
Bola by na tom 
oveľa, oveľa lepšie. 
Žiadne vojny kvôli rope, 
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neboli by vojny kvôli rope. 
Prinajmenšom to. 
A menej zlej karmy  
(odplaty), menej. 
Menej než teraz. 
Takže objavil to on 
alebo to znovu objavil 
od Teslu? 
Nie, začal mať sny, 
keď mal štyri a pol roka. 
(Áno, takým spôsobom?  
Fajn.) A tie sny mu hovorili, 
ako to postaviť. 
Fajn. Skvelé. 
Musí byť 
z vyšších planét. 
Byť hluchý nie je nič 
v porovnaní s tým,  
keď máte uši a nepočúvate. 
Hluchý človek niekedy, 
pretože veľmi nepočuje 
vonkajší svet, 
nie je taký vyrušovaný. 
Chápete? 
Všetky tie nezmysly, 
ktoré my počúvame  
každý deň. 
Čo vôbec stojí za to počúvať, 
okrem vnútorného 
hlasu Boha, však? 
Čo je cennejšie počúvať 
na tomto svete?  
Môžete ísť, drahý, 
môžete ísť. 
Dobre? Choďte. 
Áno, choďte tam, späť tam. 
Slepí alebo hluchí ľudia  
sú niekedy vyvinutejší, 
s inteligentnými vhľadmi,  
majú intuitívne poznanie 
a dokážu vidieť veci 
bez očí, 
dokážu počuť bez uší, viete? 
A možno preto, 
že je človek hluchý 
nevníma žiadne klebety, 
žiadne zlé správy 
ani nič podobné. 
Áno, vždy ste počúvali, 
že slepí ľudia 

majú veľmi prenikavú, 
viete, intuíciu. 
Áno a hluchí ľudia tiež. 
Sú veľmi dobrí. 
Aj tak nemusíme používať  
uši, aby sme počuli. 
No v každom prípade, 
musí byť hluchý 
z nejakého dôvodu. 
Napríklad Boh mu niečo  
vzal, aby mu dal niečo lepšie, 
kto vie? Áno, správne. 
Dobre, ďakujem 
za dobré správy. 
To mi zlepšilo deň. 
Ďakujem, že ste mi dovolili 
hovoriť o tom. 
Vlastne mi hovorili, 
že prichádza 
niekoľko stoviek ľudí, 
300, 400 ľudí, 
ale iba 70 z nich prichádzajú 
ako pracovníci. 
Tak som povedala: „Fajn, 
toto sú tí dobrí, 
idem sa na nich pozrieť.“ 
Ináč by som zajtra 
navštívila všetkých, 
pretože ešte nedorazili 
všetci. 
Ale tí, ktorí došli prví, 
sú tí dobrí. 
„Prví došlí.“  
Fajn, to je všetko,  
minulo sa. 
Vnútorný i vonkajší vačok, 
všetko je preč. 
Ďalšie dobré správy? 
Áno, Bože!  
Dobre, vy potom. 
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