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Ano, zachraňujeme planetu, 

takže žádnou klimatizaci. 

Kdykoli můžete, vypněte ji. 

V mém domě vypínám 

všechny zařízení 

v pohotovostním režimu. 

Mluvím o klimatizaci kde 

bydlím, nikdy ji nepoužívám. 

Nepotřebuji klimatizaci. 

Klimatizace spotřebuje hodně 

elektřiny, to je jedna věc. 

Miluji odlehlé hory. 

Řeknu vám,  

tam není dokonce žádná  

elektřina…a žádná voda. 

Jsou tam věci, které  

konzervují vodu pod zemí, 

malé studny, 

které vytvořili 

a vše je zakryto, proto  

je voda vždy dobrá, víte? 

Hodně studená a sladká. 

Nikdy jsem neochutnala 

tak sladkou vodu. 

Myslím, skutečně sladkou. 

Není sladká po cukru,  

ale je tak dobrá.  

A když někdy prší, 

nějak ji tam dole zadržují. 

Je tam velká tma, 

stále, aby ve vodě nebyly  

žádné bakterie. 

Máte nějaké otázky, 

než odjedete? 

Rusové? 

Jste v pořádku? 

Ano. (Ano.) 

Ano? Kolik vás je? 

(Deset.) Deset! 

(Ano.) Je to už tak rychlé! 

Žijete všichni v Moskvě? 

(Ano, ano.) 

Je obtížné se sem dostat? 

Jeli jste autem? 

Ne, letěli jsme.  

Letěli. 

Jak je to daleko, jak dlouho? 

Čtyři a půl. 

To je vše? 

V dnešní době  

je to tak pohodlné. 

A žijete tam dobře? 

Dobře? Vypadáte dobře, 

vypadáte dobře. 

A máte zlatý… 

Jak jste to udělala? 

Vyrobila jsem to. 

Sama jste to vyrobila? 

Ano, ano. 

Velice roztomilé! Podívám se 

Velmi pokrokové! 

Podívejte se na to.  

Velmi vynalézavé. 

Proč musíte mít tak hodně  

jejích fotografií? 

Jen pro jistotu. 

Jen pro jistotu, že je  

tady všude kolem. 

Kamkoli jdete,   

podíváte se. Páni. 

Je to pro mne a pro svět. 

Vyrobila jste to pro  

hodně lidí. (Ano.) 

To je moc dobrý nápad. 

Podívejte se, co vyrobila. 

Je taky hezké se na to dívat! 

Velmi vynalézavé, 

velmi tvořivé! 

Vedete si v Rusku dobře? 

Meditujete společně, ano? 

(Ano.) 

Moc mě mrzí, 

že nemluvím rusky, 

ale máme ruštinu  

na Supreme Master TV. 

Zařídila jsem, aby překládali 

Supreme Master TV 

do ruštiny. 

Je to důležité. 

Hodně lidí taky mluví rusky, 
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na mnoha místech… 

V dřívějších dobách  

se mluvilo rusky 

nejen v Rusku. 

Proto je to důležité. 

Jen nemáme dostatek  

překladatelů. 

Rádi bychom Mistryni  

vyjádřili hodně díků  

za pozvání, 

na setkání  

a za vaše požehnání. 

Moc, moc Vám děkujeme. 

To je za nás za všechny. 

Rádo se stalo. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Je to váš domov. 

Děkujeme Vám. 

Moc ráda vás vidím. 

Někdo další z Ruska? 

Ne. Všech deset je tady? 

Ano. 

Je to blízko… 

skupinové meditace? 

Ano. 

Velmi dobře. 

Byla jsem ve vaší zemi  

jen jednou. 

Pamatujeme si Vaši návštěvu. 

Bylo to na moje narozeniny. 

Ano. 

Během Vaší návštěvy  

jsme dostali zasvěcení. 

Ano, ano, vím, vím. 

Kde jinde a kdy? 

Bylo to jen jednou.  

Ano. 

Pamatuji si ale lidi v Rusku. 

Velice štědří. 

Jela jsem do hotelu… 

ani jsem si nepamatovala, 

že byly moje narozeniny. 

Byly to moje narozeniny, 

není to legrační? 

Narozeniny v Rusku. 

My si to ale pamatujeme. 

Ano, ale já jsem to nevěděla. 

Ten den  

jsem si nevzpomněla. 

Později  

mi to někdo připomněl, 

pak jsem si vzpomněla, 

že jsem měla narozeniny. 

Když jsem ale byla  

ve vaší zemi, 

nevzpomněla jsem si, 

že jsem měla narozeniny. 

Jsou velmi šlechetní. 

Bydlela jsem v hotelu 

trochu daleko 

od přednáškové haly 

a šla jsem dolů a požádala 

o taxi, a dáma   

na recepci řekla: 

„Ne taxi, ne taxi.  

To trvá dlouho. 

Jeďte autobusem, stojí 

hned vpředu, je levný. 

Taxík je drahý.“ 

Chtěla mi ušetřit peníze. 

Normálně, 

je to hotelům jedno. 

Proč by vám měli říkat, 

abyste jeli autobusem? 

Chtěli mi ušetřit peníze. 

Velice milé. 

Ukázala mi tedy,  

že je ta autobusová zastávka 

přímo před hotelem. 

Řekla jsem:  

„Dobře, pojedu autobusem.“ 

Jelikož jsem ale  

nikdy nejela autobusem 

a nikdo mi neřekl o peníze, 

zapomněla jsem zaplatit. 

Ano, skutečně. 

Úplně jsem zapomněla. 

Jen jsem si prohlížela 

město a lidi 

a byla jsem tak šťastná…   
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poprvé v autobuse, víte? 

A dokonce jsem seděla. 

Byla jsem tak šťastná 

a zapomněla jsem, protože 

jsem nikdy nejela autobusem, 

zapomněla jsem zaplatit. 

Opravdu. 

Když jsem vystoupila, 

trochu jsem nakupovala,  

a pak: „Och! Och můj Bože,   

nezaplatila jsem autobus.“ 

Později jsem  

se vrátila taxíkem a dala 

jsem mnohem větší spropitné. 

V mém srdci jsem chtěla 

splatit ten lístek na autobus, 

který jsem nezaplatila. 

Možná to byl ale dárek  

pro mne, od Rusů, 

k mým narozeninám,  

že jsem přijela do jejich země 

na své narozeniny 

a neoslavovala jsem, nic.  

Tak mi dali jízdu autobusem. 

To je dárek, ne? 

Protože,  

kdybych jela taxíkem, 

musela bych platit, 

protože taxikář  

by vás nikdy nepustil  

bez zaplacení. 

Řidič autobusu, 

ale neřekl nic. 

Nastoupila jsem  

a vystoupila jsem. 

Legrační hoch. 

V Rusku 

neplatíte za autobus?  

Nebo vám řidič neřekne? 

Nezeptají se vás  

jestli jste platili nebo ne? 

Ne. Teď ne. 

Teď se systém změnil. 

Ano? Neptají se 

nebo se ptají? 

Ano, ptají. 

Proč se tedy neptali mne? 

Bylo to jen před pár lety. 

Zřejmě si myslel: 

„Och, jediná Číňanka  

ve městě, necháme ji jít:“ 

Vypadala jsem jako Číňanka, 

víte? 

Samozřejmě, on nevěděl, že 

jsem Aulačanka (Vietnamka). 

Zřejmě si myslel, 

že jsem Číňanka, 

a Číňané a Rusové  

jsou bratři a sestry. 

„Proč si brát peníze?“ 

Ano. 

Číňané a Rusové jsou stále 

bratři a sestry, že? 

Ano. 

Proto si ode mne nevzali  

žádné peníze. 

„Malá sestra z Číny 

přijela do Ruska. My 

od ní nevezmeme peníze!“ 

„Kamarádka“, víte? 

Ano, nikdy jsem na to  

nezapomněla. To byl opravdu  

dárek k mým narozeninám.  

Na Rusy  

nikdy nezapomenu. 

Jsou tak laskaví. 

Já byla cizinka 

a turistka. 

Většina lidí si myslí: 

„Turisté mají  

hodně peněz, vezměte si  

kolik potřebujete.“ 

Ale oni ne. Jsou tak upřímní. 

Řekla mi: „Ne, ne, 

autobus hned před domem.“ 

Protože jsem chtěla  

jet do města  

a ona věděla kam 

a řekla mi:  

„Jeďte autobusem. 
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Jeďte tam a vystupte. 

Je to velice levné. 

Proč jezdit taxíkem? 

Je hodně drahý.“ 

Pro ni to bylo  

možná hodně peněz, 

nevím, ale chtěla  

ušetřit cizince. 

Bylo to velice laskavé, že? 

A řidič autobusu se neptal. 

Nastoupila jsem, věděl o tom, 

vystoupila jsem, věděl o tom. 

Dokonce zamával. 

Myslím, že si všichni Rusové 

kupují karty, 

něco jako měsíční jízdenky? 

Ano. 

V Německu to tak dělají. 

Koupíte si kartu 

a můžete jezdit   

celý měsíc 

a můžete jet ve městě  

kamkoli. 

Záleží na tom,  

kolik zaplatíte, 

můžete jezdit všemi zónami 

a každý den, 

kolikrát chcete. 

Můžete si zaplatit balíček. 

Možná to dělají  

lidé v Rusku, 

proto na to byl 

ten řidič autobusu zvyklý. 

Možná jen 2 dolary  

nebo tak, 

ale nikdy na to nezapomenu. 

Jsou to velice milí lidé. 

Dobrá, nějaké další země? 

Itálie. 

Itálie? Všichni jsou Italové? 

(Ano.) 

Holandsko. 

Z Holandska? 

Holanďan. Dobrá. 

Tolik Holanďanů? 

Holanďané  

jsou velice milí. 

Přijímají všechny. 

Proto Aulačané 

(Vietnamci) 

a Číňané teď,  

před vámi přijeli, 

jsou odevšad. 

Zeptala jsem se: 

„Odkud jste?“ 

„Z Norska.“ 

Číňané z Norska. 

„Odkud jste?“ 

„Z Irska.“ 

A další: 

Z Holandska, z Polska 

a z Německa, 

Anglie, UK, ze všech míst.  

Jen jeden pár byl 

z Au Lac (Vietnamu). 

Zbytek byl odevšad, 

vaši sousedé. 

Zavedli se dobře 

a prodávají  

vegetariánské jídlo a různé 

takové věci. To je dobré.  

To je dobré. Vedeme si  

dobře. Nějaké otázky, lidi? 

Všichni vypadáte tak dobře. 

Vpředu  

nemůžete jít nikam 

a vzadu  

nemůžete tlačit 

a obě strany levá… 

levá i pravá je na tom stejně. 

Je to prostě  

velice pohodlné. 

Nikdo nespadne dolů, nikam. 

Jsme v jednotě… 

Nemůžeme se ani pohnout. 

Kdyby někdo vešel  

a uviděl nás, řekl by: 

„Můj Bože, co je to  

za velmi, velmi snaživou  

skupinu meditujících.“ 
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V Zenu tomu říkají 

„nehybní“ – „nemohou se 

hýbat, jsou příliš na těsno!“ –  

V Zenu.  

Protože mluvím čínsky, 

hraji si se slovy,  

to je ještě horší. 

Řekla jsem: 

„Je to velice stabilní posed.“ 

Stabilní proto, 

že nemůžete spadnout vlevo, 

nemůžete spadnout vpravo 

ani dopředu. 

A v zimně je také 

větší teplo, že? 

A šetříme elektřinu 

a šetříme planetu. 

Když mluvíme   

o šetření energií,  

je to nejlepší, víte? 

Miluji vás, ano? 

Doufám, že se uvidíme  

velmi, velmi brzy. Doufám.  

Doufám, že se uvidíme velmi  

brzy. Máme hodně  

bratrů a sester, 

ale někteří nemohou přijet. 

Například někteří lidé 

z Číny, 

nemají peníze, 

o příjezdu sem ani nesní. 

Je to příliš drahé. 

Někteří lidé  

z odlehlých oblastí 

Afriky ani nesní  

o tom, že by přijeli, 

ani o tom nesní, 

rozumíte? 

Někdy dokonce nemají 

každý den dostatek jídla. 

Víte-li o nějakém 

bratrovi nebo sestře 

v těchto zemích, 

víte-li o nich, 

můžeme jim pomoci. 

Řekněte mi. 

Ano? 

Děkuji Vám pěkně, Mistryně. 

Mám vás ráda, lidi. 

Slova nestačí. 

Myslím,  

že to slyšíte rádi. 

Věc se má tak, 

že my už máme štěstí. 

Ano. Ano. 

Je dobré, že jsme svobodní, 

nemáme tolik pravidel. 

Je to tedy v pořádku? 

Ano. 

Lepší než nic. 

Ano. Ano. Děkuji Vám. 

Děkuji mnohokrát. 

Děkuji Vám. 

Ne, ne, ne. 

Ne, bylo mi potěšením. 

Myslím, že jsem si  

pro vás letos reservovala 

hodně času. 

Nezanedbávala jsem  

vás, nic takového.  

Jen máte hodně   

bratrů a sester. 

Je to velká rodina, 

co mám dělat? 

Jako moji psi, mám jich 10, 

musí se střídat,  

abych je pomazlila   

nebo aby šli do mého pokoje, 

protože když jsou spolu, 

je to někdy chaos. 

Někdy je beru s sebou,  

ale ne vždy. 

Všichni chtějí  

jít do postele. 

A ten největší, 

když se natáhne, 

celá postel je plná! 

Ano. Ano. Děkujeme Vám. 

Děkujeme Vám, Mistryně. 

Lepší než nic. 
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Ano. 

My to tady milujeme. 

Ano. 

Také společně pracujeme 

a to je také jednota. 

Víte? Díváme se  

stejným směrem. 

Prosím, pomožte světu. 

Jestli mne milujete, 

pomožte světu, 

milujte svět. 

Ano. 

Milujte lidi 

a pomožte jim  

dostat se z nevědomosti. 

Oni nejsou špatní, 

jen to nevědí. 

Vzpomínáte si,  

že jsme to dříve nevěděli? 

Ano. 

Byli jsme vychováváni 

v různých tradicích? 

Nikdo nám nic neřekl. 

Jen v poslední době to  

všichni říkají; ale při vší  

inteligenci na světě, 

při vší vzdělanosti, 

nikdo nám nic neřekne. 
 


