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Je pekné byť tu. 
Áno, poďte bližšie, 
alebo si posadajte v tej izbe. 
Tak blízko, ako sa dá, 
pretože pôjdem von 
a potom ma môžete vidieť. 
Dobre, ale nepôjdem 
ku vchodu. 
Ak niekto sedí pri vchode, 
je to nie, nie. 
Je tu horko. 
Na tomto mieste je horúco. 
Prečo? Prečo je tak horúco? 
Je leto. 
Je tu veľa ľudí, hej? 
Je tu veľa ľudí, 
myslím si, že preto. 
Viete, 
mám trochu čokolády. 
Podeľte sa, dobre? 
Každý si vezme len jednu 
kocku, dobre? 
Polámte a podeľte to. 
Vidíte, nemám čas. 
Bola som tak zaneprázdnená, 
zaneprázdnená, v zhone,  
náhlila som sa, kvôli času. 
Chcela som prísť skôr, ale 
kvôli tej zaneprázdnenosti, 
viete, takže som ani nemohla 
ísť nakúpiť čokoládu. 
Ani na to pomyslieť! 
Nie, nemala som čas ani 
pomyslieť na čokoládu,  
naozaj! Pretože normálne 
ju nejem, preto. 
Nemám rada sladkosti, 
nejem moc sladkého. 
Ak jete skutočne 
dobré jedlo, 
nestaráte sa o sladkosti, však? 
Kto ma ešte nevidel, 
zdvihnite ruku. 
Prvý krát? 
Dúfam, 
že som vás nesklamala. 
Veľmi málo čokolády. 
Dobre, to nevadí. 
Môžete si dať o niečo viac. 
Tí, ktorí ma predtým 

ešte nevideli, 
tu, extra pre vás. 
Rozdeľte si to medzi sebou. 
Čo myslíte tým „ach“? 
Jete veľa! 
Nikdy predtým toľko  
nevideli, nejedli. 
Zjete všetky moje zásoby, 
všetko! 
Nie, 
som šťastná, ak niečo  
nájdem, lebo som nemala čas  
nakúpiť to,  
na všetko som zabudla. 
Každý deň je rušný, rušný, 
tak veľmi. Neviem, 
ako môže byť jeden človek 
taký zaneprázdnený. 
Potrebujem aj meditovať, 
ako všetci ostatní, 
viete? 
Ale niekedy  
menej než by som chcela. 
Nevadí. Čo narobím? 
Áno, v každom prípade, 
deje sa tak veľa vecí, 
viete, snažia sa ma zastaviť 
v mojej práci. Hovorím: 
„Aj keby som mala zomrieť, 
budem to robiť,  
tak to vzdajte, dobre? 
Nesnažte sa vyhrážať sa mi!“ 
Áno, ak nedokážu trápiť mňa, 
trápia mojich psov. 
Viete, čo myslím? 
(Áno.) Alebo moje domáce 
zvieratá, alebo kohokoľvek, 
mojich pomocníkov, áno? 
Robia im problémy, 
takže mám viac práce, 
rozumiete mi? 
(Áno.) Mám viac práce, 
aby som sa o nich postarala, 
som viac vyťažená riešením 
toho problému. 
Všetky možné veci. Ale ja 
hovorím: „Aj keby som mala 
zomrieť, budem to robiť.“ 
Snažia sa ma zastaviť. 
Mnoho vecí! 

My vždy nájdeme riešenie, 
že? Áno. (Áno.) Je to 
práca, ktorú máme urobiť, 
tak ju proste musíme urobiť. 
Však? (To je pravda.) 
Zlatko? 
Mali ste čokoládu? 
Čokoládu? Nie? Nemali? 
Mali?  
Áno, behám ako 
zaneprázdnená žena. 
Možno ako vy doma. 
Ste taká zaneprázdnená? 
Nie? (Niekedy.) 
Niekedy máte zhon. 
Hlavne keď sú termíny, že? 
Áno, termíny. 
Niekedy nemám čas 
ani sa napiť! 
Viete, 
chcela som sa napiť, ale 
napila som sa až o 5 hodín. 
Pretože niekedy prichádza 
jedna vec po druhej, 
viete, a proste nemôžete – 
nemôžete ísť. 
Potom si niekedy 
urobím čas. 
Rýchlo, viete? 
Viete, ako si urobiť 
rýchly čaj, však? 
Je to „tajomstvo“, 
ale poviem vám ako. 
Dáte vodu do šálky, 
do čajovej šálky. Nie takejto, 
do takej, ktorá môže ísť 
do mikrovlnky. Je škodlivé 
dávať to do mikrovlnky 
ale ja nemám čas. 
Dám do nej vodu 
a vrecúško s čajom 
a vložím to na jednu minútu 
do mikrovlnky. 
A tak ho tam zabudnem. 
Zostane v mikrovlnke  
naveky. 
Ono to robí „píp, píp“ 
a ja to počujem, 
lenže si poviem: „Dobre, 
viem, prídem neskôr.“ 
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A potom to prestane pípať. 
Som z toho unavená. 
Viete, čo myslím? 
Mikrovlnka 
pípa príliš dlho, 
dôjde jej trpezlivosť 
a tak proste prestane pípať 
a ja prestanem počúvať 
a úplne na to zabudnem. 
Takže si ten čaj nevypijem. 
Aj to je dobré, viete? 
Čaj, aj tak, na čo je pre vás 
dobrý čaj? 
Aký druh čaju? 
Ako pre vás môže byť dobrý? 
Existuje nejaký čaj, 
ktorý je pre vás prospešný? 
(Áno.) Existuje? 
(Niekedy.) Niekedy. 
Viete, niekedy 
by som rada zostala hore 
celú noc, 
a tak pijem čaj, 
aby som zostala bdelá. 
Ale nezáleží na tom aký čaj, 
jednoducho… 
len odídem niekam. 
Na chvíľu si sadnem 
a už neviem, 
kde som bola. 
Pravdepodobne takto 
odídem niekam. 
Keď sa znovu preberiem, 
to už je ráno! 
Takže… 
Nie je tam nikto, kto by ma 
skontroloval, v poriadku. 
Je to hrozné… môže za to  
ten čaj, viete? 
Nie je to moja chyba. 
Čaj neodviedol svoju prácu. 
Áno, ja áno, správala som sa 
k tomu čaju veľmi milo. 
Ten raňajší čaj, 
očakáva sa, že vás preberie 
na celý deň, nie? Takže 
by si mal robiť svoju prácu? 
Dám čajové vrecúško do  
šálky, správne množstvo 
vody a všetko ostatné, 

pridám tam trochu mlieka, 
viete, sójového mlieka… 
Sójové mlieko chutí dobre, 
aj s čajom, hm? (Áno.) 
Môžete si to dať aj bez toho, 
ale so sójovým mliekom  
je to lepšie, nie? (Áno.) 
Je to jemnejšie, však? 
A dám tam trochu cukru. 
Viete, to je „tabu“, ale 
nestarám sa.  
Áno, a dám to 
do mikrovlnky. 
Je to aj chyba mikrovlnky. 
Mala by pokračovať  
v pípaní, nie? Však? 
Nikto mi nepomáha! 
Čaj nefunguje 
a mikrovlnka nepípa. 
Čo mám robiť? 
Mám tam umiestniť nejakého 
asistenta len na to, 
aby tam pípal? 
Nie, nie, nemáme, 
nemáme už viac toľko času. 
Odkedy máte túto 
Supreme Master TV,  
sú takí zaneprázdnení, 
všetci! 
Moji asistenti 
mi musia pomáhať robiť… 
všetky druhy práce. 
Všetky časopisy News, 
všetky možné veci 
posielajú mne. 
Čokoľvek! 
Všetko, môj Bože. 
Neviem, kde nachádzajú 
tak veľa vecí, 
ktoré mi posielajú, 
a žiadajú o radu. 
Nechápem, kde nachádzajú 
tak veľa otázok! Takže, 
sme veľmi zaneprázdnení. 
Teda aj samotní pomocníci 
sú tiež zaneprázdnení. 
Takže váš život je dobrý? 
Áno, ďakujeme, Majsterka. 
Všetko je v poriadku? 
Áno. 

Stále sa vám páči 
Supreme Master TV?  
Áno! 
Ktorý program 
máte najradšej? Povedzte mi. 
Nehovorte, že moje  
prednášky. To už viem. 
Už viem, že sa vám páčia! 
Páči sa vám ešte niečo iné? 
Mám rada programy o varení. 
Programy o varení? 
(Áno. Ja…) Vegetariánstvo! 
(Áno.) Áno, 
to je dobré, hm? (Áno.) 
Neustále pre vás majú 
nové veci. (Áno.) 
Dokážete podľa toho variť? 
Chcem povedať, 
podľa nich? 
Niekedy. Áno. 
Prečo niekedy? 
Nemáte čas? Alebo čo? 
Nie, niekedy je ťažké 
zohnať všetky suroviny. 
Rozumiem. 
No, je to len preto, 
aby ste to vedeli, pre prípad, 
že to budete chcieť vyskúšať. 
Nemusíte skúšať každý deň 
to isté. 
Viete, kto dokáže variť 
takto každý deň? 
Poviem vám tajomstvo. 
My jedávame každý deň len  
tmavú ryžu, mungo fazuľku 
a sezamové semienka, 
a iba vtedy, 
keď varím pre 
Supreme Master TV,  
tak máme hostinu. 
Takže mojim asistentom 
sa to veľmi páči. (Áno.) 
Majú veľmi radi 
Supreme Master TV.  
Je to ich obľúbený program! 
Varenie s Majsterkou! 
Pretože potom môžeme jesť, 
viete. (Áno.) 
Aj psom sa to páči. 
Áno, nemáme čas. 
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Skutočne, nemáme čas, 
takže väčšinou jedávame 
len hnedú ryžu. (Áno.) 
Je veľmi výživná. 
Áno, je. 
A kedysi pred dávnym časom 
žil jeden človek, Japonec. 
Volal sa Ohsawa. 
Poznáte ho, však? (Áno.) 
Áno. On navrhol 
túto metódu jedenia 
hnedej ryže a sezamu – 
pomletého sezamu so soľou.  
Áno? Dobre, takže my sme 
„nasledovníci Ohsawu“, 
pretože to je pohodlné. 
Je to jednoduché, však? 
Navaríme dva hrnce ryže, 
ale ja trochu podvádzam, 
dávam do toho aj mungo. 
Áno, pre prípad, že by sa  
mýlil ohľadne bielkovín. 
Mungo fazuľky majú 
množstvo proteínu, však? 
Áno. 
Vidíte všetkých Indov, 
žijú z dhalu (indické jedlo). 
Žijú z dhalu. 
Dhal sú tieto zelené fazuľky, 
mungo fazuľky. 
Áno, takže som si pomyslela: 
„Dobre, zmiešame 
Indiu a Japonsko.“ 
Áno? Áno! 
Takže dávam 1/4 
mungo fazuliek  
a 3/4 hnedej ryže. 
Rýchlo to premiešam 
a potom uvarím. 
Nie, musíme to namočiť 
cez noc. 
Dáme to spolu do hrnca 
a na noc to namočíme. 
Áno? Sezam 
by ste tiež mali namočiť 
na noc pred tým, 
než ho opražíte a pomeliete. 
Ak nemáte mlynček, 
použite proste opak noža 
alebo niečo iné, 

násadu noža 
a posekajte to. 
A potom môžete jesť. 
Alebo použite nôž 
a posekajte to, 
posekajte to na doske. 
Sekajte to jemne, 
aby vám to neprskalo 
po celej kuchyni. 
Pretože ten sezam 
je stále živý – skáče! 
Áno, skáče. 
Takže, fajn, teraz 
poznáte moje tajomstvo, 
tajomstvo dlhého života, hm? 
Ďakujem vám. 
Čo myslíte tým, 
ďakujem vám? Nebudete, 
nevydržíte večne. 
Nechutí to tak dobre. 
Najmä ak ste zvyknutí 
na thajskú jazmínovú ryžu. 
Musím povedať, 
že z času na čas 
musíme variť pre 
Supreme Master TV,  
aby sme vôbec niečo  
mohli zjesť. 
Niečo ako ľudia,  
viete?  
Viete, veci, 
ktoré varím pre reláciu do 
Supreme Master TV, 
niekedy sa vám to páči? 
(Áno!) Je to jednoduché, hm? 
(Áno.) Je to dosť  
jednoduché? (Áno.) 
To je dobré. To je dobré. 
Chýbajú nám suroviny, 
pretože v Európe nie je ľahké 
zohnať to jedlo. 
Nemôžete ich zohnať? 
Choďte do čínskeho  
obchodu, tam kúpite všetko. 
Áno! Veci, ktoré som vás 
učila, predávajú 
v čínskych obchodoch. Áno, 
v každom čínskom obchode. 
(Áno) V čínskych obchodoch 
predávajú všetko. 

Väčšinou je to v plechovkách 
alebo zamrazené. 
Nájdete ich. 
Majú veľa vecí. 
Áno. 
Vodný špenát 
alebo niečo podobné. 
Nemôžete ich kúpiť tam? 
Áno, môžete ich kúpiť tam. 
Ale možno, ak žijete 
v malom meste, nemáte 
tam žiaden taký obchod. 
Choďte do veľkého mesta, 
nakúpte si to raz za týždeň 
alebo raz za pár týždňov,  
ale v skutočnosti nemusíte 
jedávať všetky tie veci. 
Čo som vás učila? 
Len tofu a trochu 
vegánskej šunky. 
V skutočnosti na tom 
nič nie je, áno? 
Fazuľka na toasty. 
Tie kúpite v každom 
supermarkete, však? 
Áno. 
Skúšali ste to? 
Áno, ja som to skúšala. 
Bolo to dobré? (Áno.) 
A hovorili ste mi, 
že je ťažké to kúpiť! 
(Je to veľmi ľahké.) 
Veľmi ľahké (Áno.) 
a chutí to dobre? Stavím sa, 
že si mysleli, že to nechutí  
dobre, kým to nevyskúšali. 
Tak… a vy ste mi povedali, 
že nie je ľahké kúpiť 
fazuľku na toasty? 
Samozrejme je to ťažké, 
pretože neexistuje nič také, 
ako fazuľka na toasty. 
Musíte si kúpiť fazuľku 
a chlieb 
a opiecť ho. 
Dobre, to nič. 
Potom jedzte len 
hnedú ryžu a sezam. 
Pridajte do toho trochu 
fazuliek mungo. (Áno. 
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Poznáte mungo fazuľky, 
zelené fazuľky. 
Ak nemáte zelené fazuľky, 
použite červené. 
Na tom nezáleží. 
Už som vám povedala, 
že ľudia si robia príliš 
veľké starosti o jedlo. 
Vlastne to už naozaj musíte  
prakticky hladovať, 
aby ste si mohli myslieť, 
že ste podvyživení, 
Ináč, 
jednoducho jedzte čokoľvek 
a recitujte Božie meno – 
nie čokoľvek, 
myslím jedlo, áno? 
Akékoľvek jedlo, 
pokiaľ nejete tie veci, 
ktoré sú veľmi škodlivé 
pre vaše telo, 
tak prežijete. 
Áno, niektoré veci 
sú veľmi čudné. 
Spomínate si na toho človeka 
z Taiwanu (Formosy), 
ktorý sa stratil počas 
japonskej alebo nejakej inej 
vojny na Filipínach 
a 30 rokov sa ukrýval 
na banánovej plantáži? 
Bolo to 30 rokov? Áno! 
A jedol iba banány, 
každý deň. 
Áno. A stal sa z neho 
expert na varenie z banánov. 
Povedal 
že jedával varené banány, 
opekané banány, 
surové banány, 
nakrájané banány, 
práve odtrhnuté banány, 
všetky možné  
veci z banánov. 
Žil na banánoch 30 rokov. 
A nič sa mu nestalo! 
A potom, 
keď sa vrátil 
na Taiwan (Formosa)… 
Sú tu nejakí Taiwanci 

(Formosania)? 
Áno, poznáte ten príbeh? 
Poznáte ten príbeh, však? 
Rozumiete? 
Nikto vám neprekladá? 
To je v poriadku. 
My všetci rozumieme. 
Dnes nikto neprekladá? 
Kto sa stará? Všetci 
rozumiete po anglicky. 
Skvelé! 
Takí inteligentní, takí bystrí! 
Dobre, takže, o tom to je. 
Fajn. Tridsať rokov! 
Nič sa mu nestalo 
a keď ho objavili, 
priviezli ho späť 
na Taiwan (Formosu). 
Usporiadali pre neho 
množstvo osláv, viete – 
mäso, ryby, víno, 
všetko možné, každý deň 
a on zakrátko zomrel. 
Čože? 
Lepšie mu bolo tam. 
Viem! 
Tam bol vegetariánom. 
„Bananarián!“ 
Ako kokosový jogín. 
Áno! Toto je bananariánstvo. 
Kokosový jogín jedol 
iba kokosové orechy? 
(Áno.) 
Vyšplhal sa na kokosovú 
palmu, aby mohol žiť 
len na kokosových orechoch? 
Jedol iba kokosové orechy. 
Dokázal prežiť iba 
na kokosových orechoch? 
Jedol kokosové orechy 
v člne. 
Čo tým myslíte, „v člne“? 
On bol v člne. 
Na ostrove. 
Kokosový ostrov?  
Nie, to je Mỹ Tho. 
Bolo to preto, 
že na tom ostrove 
boli iba kokosové palmy? 
Mỹ Tho 

je plný kokosových paliem. 
To je pravda. Takže jedol 
proste to, čo tam bolo. 
Bola tam ryža, 
ale on ju nejedol, 
jedol iba kokosové orechy. 
Nestaral sa o jedlo, 
však? (Áno.) 
Bola tam hojnosť jedla, 
keby bol slávny, 
ľudia by mu prinášali 
množstvo jedla, 
ale on chcel jedávať len 
takto, aby bol jeho život… 
dobrý. (Áno.) 
Kvôli pohodlnosti. 
Tiež on bol veľmi 
vyziabnutý praktikujúci. 
Je to prirodzené… 
Pretože jedol iba kokosové  
orechy, takže, samozrejme 
že bol štíhly,  
ako kokosová palma. 
Videli ste už niekedy 
tučnú kokosovú palmu? 
Ako vy? 
Toto je kokosová palma… 
(Toto je tofu.) Nie. 
Toto je dvojitý kokos. 
Pretože oni sú 
asketickí praktikujúci. 
Radi praktikujú… 
Niektorí ľudia nejedia vôbec, 
len pijú vodu. 
Kokos je veľmi chutný. 
Dokážu prežiť len o vode 
samotnej, však? (Áno.) 
Rozprávala som 
vietnamsky (aulacky). 
Hovorila som o jogínovi 
vo Vietname (Au Lac). 
On pil a jedol iba, 
žil z kokosových orechov. 
Ľudia mu prinášali jedlo, 
ale on to nejedol. 
Môžeme ho volať 
Kokosový jogín. 
Áno, je to tak! 
Kokosový jogín, 
Kokosový jogín. 
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Bol ale veľmi slávny. 
A potom, pretože 
ona mi povedala, 
že vo Vietname (Au Lac) 
máme takéhoto človeka, 
jogína, viete, 
praktikujúceho, 
ktorý je iba kokosy – 
volajme ho Kokosový jogín. 
Ona povedala: „Áno, 
existuje aj Banánový jogín.“ 
Pretože som vám práve 
hovorila o banánovom  
človeku. V každom prípade,  
vidíte, ako dokáže 
pevná vôľa človeka 
prekonať čokoľvek. 
No, ja vám nehovorím, aby 
ste jedli banány každý deň, 
dobre? Aj tak mi už pripadáte 
ako banány. 
Už sa viac nesnažte, dobre? 
A kokosy tiež. Nesnažte sa. 
Takže on povedal, 
že bol veľmi vychudnutý, 
ten človek, Kokosový jogín. 
Bol veľmi vychudnutý. 
Povedala som: „Samozrejme! 
Videli ste nejakú kokosovú  
palmu, tlstú ako je on?“ 
A tak povedal, 
že on je „tofu jogín“. 
Alebo možno dvojitý kokos – 
dvojitý kokos, viete? 
Áno, videli ste už niekedy 
tučnú kokosovú palmu? 
Bez šance! (Nie.) 
Však? 
Takže, samozrejme, 
ak zjete kokos,  
budete štíhly, nie?  
Všetky ženy, neskúšajte to. 
Nevadí. 
Vyzeráte krásne. 
Vďaka tofu vyzeráte dobre! 
Áno, vyzeráte naozaj dobre. 
Vyzeráte zdravo, nie? 
Ženy ktoré sú štíhle, to je  
preto, že jedávajú durian. 
Aj vy jedávate durian? 

Takže sa chcete stať 
Durianovým jogínom? 
Cudzinci 
si zapchávajú nos, 
keď jedia durian. 
Skutočne? (Áno.) 
Nedokážu ho zjesť. 
Nekŕmte ich  
takými vecami, je v poriadku, 
ak to nedokážu zjesť. 
Keď sa na tom stanú 
závislými, nebudeme schopní 
pre nich nájsť žiadne,  
ktoré by mohli zjesť. 
Ona povedala, že dáva 
cudzincom, 
to znamená že nie 
Vietnamcom (Aulačanom) – 
všetci, kto nie sú 
Vietnamci (Aulačania), 
sú to pre ňu „cudzinci“. 
Povedala, že dáva cudzincom 
durian (druh ovocia) 
a oni nevedia, 
ako ho majú jesť. Začnú… 
Povedala som, aby im 
to nedávala, pretože 
ak im to dáte, 
stanú sa na tom závislí, 
potom pre nich už  
nedokážete žiadne nájsť. 
Áno, ľudia sa môžu stať 
závislými, viete. 
To ovocie  
je veľmi, veľmi špeciálne. 
Smrdí, viete  
ako Camembert (druh syra). 
Niektorí ľudia hovoria, že  
smrdí, ale chuť nie  
smradľavá. Chutí maslovo. 
Maslovo a sladko. 
A je plné všetkých možných 
vitamínov a živín. 
To ovocie je ťažké otvoriť. 
Áno, pretože 
ono chráni samo seba. 
V každom prípade, 
jedzte čokoľvek máte radi, 
pokiaľ máte dostatok živín 
a je to dobré pre váš  

životný štýl, dobre? Áno. 
Neskúšajte jesť 
hnedú ryžu a sezam, 
aby ste ma potom obviňovali, 
že vám to nechutí. 
Mohli by ste sa stať 
príliš vychudnutými – 
nie preto, že nemáte 
dostatok živín, 
ale preto, že to nejete! 
Nechutí to tak skvele, 
viete? 
Keď som ale bola tri mesiace 
sama v ústraní v chráme, 
jedla som iba to. 
A pretože som prežila, 
napadlo ma, že v tom môžem 
pokračovať. V tom čase som 
ani nemala mungo fazuľku, 
jedla som len hnedú ryžu, 
sezam a sójovú omáčku. 
To je všetko.  
Na začiatku, 
keď som prvý krát prišla, 
všetci ľudia priniesli 
ovocie a podobne. 
Po pár dňoch sa minulo. 
Jedla som len hnedú ryžu, 
sezam a sójovú omáčku, 
ale chutilo to výborne. 
A v súčasnosti 
mi niekedy varia 
veľa jedla 
a vôbec to nijako zvlášť 
nechutí, 
nechutí to tak dobre. 
Chutí to ako  
servítkový papier. Naozaj! 
Ako slaný papier, áno, 
slama, alebo sójová omáčka  
so slamou. 
Keď nie ste šťastní alebo ste 
príliš zaneprázdnení 
alebo vystresovaní, 
vlastne ani nemáte chuť jesť, 
a ak vtedy jete, 
tak to nechutí až tak dobre. 
Takže nech už jete čokoľvek, 
pokiaľ to chutí dobre 
a je to dostatočne výživné, 
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viete, adekvátne, 
tak je to v poriadku. 
Nerobte si s tým 
príliš veľa starostí. 
Pretože ak dnes 
toho nezjete dosť, 
možno to zajtra 
doženiete. 
Takže to bude tiež fajn. 
Len preto, že môj život 
je taký zaneprázdnený, 
nemôžem si dovoliť  
variť komplikovane. Môžem  
si dovoliť byť v kuchyni  
maximálne asi 20 minút, 
pol hodiny. To je všetko.  
Nemôžem zostať v kuchyni 
celý dlhý deň, 
čo sa potom stane z vás, 
viete? 
Kuchynský boh? 
Alebo strážca kuchyne. 
Povýšenie, však? 
Je to druh povýšenia. 
Najskôr ste iba obyčajná 
žena v domácnosti, 
a potom sa z vás stane 
strážkyňa kuchyne 
alebo bohyňa kuchyne! 
V Ázii dokonca 
uctievajú kuchynského boha, 
viete o tom? 
Áno, každý Nový rok 
sa k nemu chovajú dobre, 
dávajú mu milodary 
a podobne, 
pretože sa predpokladá, 
že odíde do Neba 
na konci roku 
a tam podá správu o všetkom, 
čo sa prihodilo 
vo fyzickom svete – 
alebo prinajmenšom 
v tej domácnosti.  
Takže ľudia majú veľké  
obavy, že tam pôjde a povie, 
že niečo nie je pekné, 
pred koncom 
čínskeho Nového roka.  
Ak nie ste Číňania, 

tak si myslím, že sa vás to 
netýka – nemyslím si, že 
podáva nejakú správu o vás. 
Možno podáva správu 
iba o Číňanoch 
a Vietnamcoch (Aulačanoch), 
pretože nevidím žiadneho 
západniara, že by uctieval 
nejakého kuchynského boha, 
nie? Sú takí ľudia? (Nie.) 
Nie, takže on asi nepodáva 
správu o západniaroch. 
Áno, dobre ľudia. 
Takže chcete trochu 
viac jedla? Áno? 
Áno. 
Najedli ste sa dobre? 
Áno. 
Ale aj tak chcete 
ešte ďalšie jedlo? 
Áno. 
Áno, prečo nie? 
Tu. Tam, vezmite si. 
Tam, pre mužov, 
a toto je pre ženy. 
Nech sa páči. 
Áno, podeľte si to. Poďme. 
Oslavujme. 
Áno, pre mužov. 
Na túto stranu. 
A toto je na túto stranu. 
Jedlo nie je žiadna veľká vec, 
ale robí ľudí šťastnými, hm? 
Vždy to poteší mojich ľudí, 
keď niečo uvarím. 
Sme veľmi zaneprázdnení, 
rozhodli sme sa jedávať 
jednoducho. Áno.  
Predtým niečo varili, 
ale nevarili vždy dobre,  
ale nevarili vždy dobre, 
takže som si musela 
vyhrnúť rukávy 
a niečo urobiť. 
A potom, mimochodom, 
ich napadlo, že by bolo dobré 
podeliť sa o to s ľuďmi 
prostredníctvom 
Supreme Master TV, 
tak to urobili, áno? 

To je dobré. 
Sloboda je najlepšia, 
viete? (Áno.) 
Oslobodiť sa od niečoho: 
od komplikovaného života, 
komplikovanej kuchyne, 
komplikovaného varenia, 
od čohokoľvek! Sloboda! 
Viac času, áno? 
Áno. 
Viac času pre všetky ostatné 
zmysluplné veci. 
Už tak máme skutočné  
šťastie. 
Nech príde čokoľvek, 
máme šťastie, nie? 
Áno. 
Pretože máme bezpečné 
krajiny, kde môžeme žiť, 
(Áno.) 
a ak chceme prácu, 
skutočne ju môžeme nájsť. 
Áno. 
Chcem povedať, nemusí to  
byť pozícia prezidenta 
zjednotenej Európy, 
ale môžete pracovať 
pre zjednotenú Európu. 
Pomáhať im svojou prácou. 
A môžete pracovať  
v akejkoľvek oblasti chcete. 
Čistiť okná, umývať riady, 
ako sme to robili, 
keď sme boli študenti. 
Akokoľvek, 
ak skutočne chcete prácu, 
vždy sa nejaká práca nájde, 
však? (Áno.) 
Áno. Ak nie sme vyberaví. 
A potom vždy budeme mať 
dostatok jedla, však? 
Áno. 
Áno. A potom 
vždy môžeme mať slobodu, 
prísť a odísť, 
meditovať spoločne, áno? 
Áno. 
V niektorých krajinách 
toto nie je možné. 
Ale zlepšuje sa to, nie? 
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Zlepšuje sa to neustále. 
Skutočne by sme mali byť 
vďační za všetko, 
čo sa deje. Áno? 
Vždy je to dobré. 
Deje sa dobro, dobro, 
dobro neustále. 
Skvelé! 
A teraz môžete prísť 
a spoločne sedieť. 
Všetci ste tu? 
Všetci sedíte tu? Tu? 
Alebo sú ešte nejakí ďalší, 
ktorí sedia inde? 
Viac ich je vonku? 
Pár ľudí vzadu pracuje. 
Pár. 
Dali ste im čokoládu? 
V poriadku. 
Nie je toho veľa, 
len symbolicky, áno? 
Symbolicky.  
Je horúco. Fajn. 
Nejaké otázky? 
Nejaké naliehavé otázky, 
vec života a smrti? 
Nie? Nemáte? 
V poriadku. 
Všetko je fajn, ľudia? 
(Áno.) Áno? 
Áno. 
Áno, dobre, je mi ľúto, 
že toto miesto je také malé. 
To preto nemohli pozvať 
všetkých členov. 
Členovia z ostatných národov 
nemohli prísť. 
Kto nemohol prísť? 
Mnohí? 
Niektoré ďalšie krajiny 
nemohli prísť, však?  
Pretože je tu málo miesta. 
Sami to vidíte. 
Srdce je veľké ale… 
na veľkosti záleží.  
Kto vie, možno 
jedného dňa dokážeme  
nájsť väčšie miesto. 
Možno. Kto vie? 
Hovorím, že kto vie, možno. 

Stále hľadám, 
ale niekedy máte toto 
ale nemáte tamto. 
Ako to, že svet je taký veľký 
a pritom je také ťažké 
nájsť nejaké miesto?  
Niektoré miesta sú veľké, 
ale nemajú dostatok 
kúpeľní a toaliet. 
A nie je vám dovolené 
postaviť viac, 
a podobné veci, viete? 
Veľa vecí. 
A tiež, ak to máte, 
tak to nie je 
komunálna toaleta, nie je 
napojená na kanalizáciu, 
nevydrží to veľmi dlho 
a vždy 
sa o to musíte postarať. 
Je to trochu otravné. 
Takže z času na čas 
sa jednoducho vystriedame, 
aby sme sa niekde stretli, 
a to je tiež fajn. Možno. 
Ak nedokážeme nájsť 
lepšie miesto. 
Našla som veľa miest, 
ale nie vždy to fungovalo. 
Spomínate si? 
Potom sme museli 
ísť niekam inam. 
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