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Nemyslím jen 
fyzicky. 
Nemyslím fyzicky. 
Víte co? 
Kdyby v celém světě všichni 
zemřeli, taky odejdeme. 
Proč si dělat starosti? 
Proč tady zůstávat? Na co? 
Pokud budeme moct 
zachránit svět, myslím 
většinu lidí, hodně lidí tady 
ještě bude, pak dobrá, 
zůstaneme 
a budeme si trochu hrát. 
Pokud všichni odejdou, my 
půjdeme taky, proč ne? 
Pokud se vám ale nechce jít, 
můžete tady zůstat sám – 
myslím, váš bratr. 
Pokud skutečně nechce 
zemřít, nenechám ho. 
Řekněte mu, aby se nebál. 
Dobrá, Mistryně. 
Není zač. 
Řekněte mu, jestli 
se bojí umírání, 
napíšu dopis 
do Nebe 
a řeknu: „Tento člověk, 
toho a toho jména, 
nechce odejít, 
když nastane čas. 
Prosím, ušetřete ho.“ 
Může zůstat vzadu 
a starat se o své brambory 
a my půjdeme do Nebe. 
V Nebi jsou 
mnohem lepší věci. 
A tady 
jíme jen nějaké brambory. 
Promiňte, 
kimchi a ženšen. 
Ale v Nebi, 
máme mnohem lepší věci. 
Nemohu se ani dočkat, 
až tam půjdu. 
Řekněte mu, aby meditoval 
víc a byl upřímný, 
pak to bude vědět lépe. 
Ano, a dokonce, i kdyby lidi 

ze světa museli odejít, 
pak je nechte jít. 
Jsou vždy 
další planety. 
Je to jen tak, že já jsem tady 
a vy jste tady. 
My jsme tady právě teď, 
proto chceme 
pomoci našim sousedům, 
jak jen můžeme. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
My jsme tady, víte, 
na této planetě 
a naši sousedé 
jsou v problémech. 
A většina z nich 
to ještě ani neví. 
Myslím, mnoho z nich to ví, 
ale stále spí. 
Ještě se neprobudili – 
proto se musíme snažit, 
co nejrychleji můžeme, 
probudit je, víte? 
Protože 
my jsme dobří sousedi! 
Dobrá? (Děkuji Vám.) 
Cokoli, meditaci, 
zásluhy, konat dobro – 
zásluhy, víte, znamenají 
dobrou karmu (odplatu). 
Zásluhy nebo konat dobro, 
pomáhat sousedům – 
to vše je pro tento svět 
jen dobré. 
Pomáhá to vám, samozřejmě, 
že půjdete 
do Páté úrovně rychleji, ale 
když budete na Páté úrovni, 
nebudete potřebovat nic. 
Ano? (Dobrá, děkuji Vám.) 
Vy jste rozuměl, ano? 
Rozuměl? (Ano.) 
Šťastný, taky? 
Ano, děkuji Vám. 
Dobrá! Není zač. 
Jak řeknete: 
„Není zač“? 
“Chon Ma Neh Yo” 
Je snadné mluvit korejsky. 
Mohla bych se to naučit. 

Jste velmi precizní. 
“Chon Ma Neh Yo” 
Ano, 
je to přesně jako korejsky. 
Dobrá. Páni! (Ano.) 
Nějaké další otázky? 
Hotovo, ano? 
Ano, hotovo. 
Dobrá. Dobrá. 
Dobré otázky. 
Ego je velmi těžké zabít. 
Proto 
dávní Mistři říkali, 
že je snazší vyhrát 
v bitvě 
proti hodně lidem, 
ale je velmi těžké 
zvítězit nad sebou. 
Ale někdy ani 
nevidíte, 
že máte ego, 
to je ten problém. 
Nevidíte ho. 
Tady to máme. 
Je už skoro 5 hodin. 
Můžete meditovat 
nebo si můžete udělat 
krátkou přestávku 
a vrátit se, 
deset minut nebo tak nějak. 
Pokud ne, meditujte teď. 
Dobrá. 
Vidíte, někteří z vás 
nepřišli sami. 
Pozvali jste s sebou 
hodně lidí. 
Pokud nejsou neviditelní, 
pak jsou ve vaší hlavě. 
Přivedli jste si sem 
celou rodinu – 
a vaše přátele 
a vašeho šéfa 
a vaše spolupracovníky 
a kohokoli… 
někoho, kdo venku 
prodává zeleninu a tofu. 
Je velmi těžké 
ty všechny opustit, 
ty „gangy“ venku 
a přijet sem sami. 
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Říkala jsem vám, 
že je moje místo malé. 
Prosím, neberte s sebou 
moc lidí! 
Dobrá. Dobrá, pokud 
nemůžete, pak je přiveďte, 
ale prosím, pamatujte si 
abyste meditovali, ano? 
Kdykoli můžete, 
uvolněte se na chvíli, 
abych měla na chvíli 
ve vašem srdci místo, 
abychom mohli 
důvěrně rozmlouvat. 
Je-li vaše srdce plné, 
nemohu se do něj ani dostat 
a vás taky dokonce 
nezajímám já. 
Když je už srdce malé 
a nemá zájem, pak 
vám moc nemohu pomoci. 
Nevadí, 
nemusíte mě milovat. 
Já miluji vás, to stačí. 
Je to stejně sto procent. 
Mistryně, 
říkala jste 600 procent? 
Říkám, že stejně 
je to sto procent, 
(Dobrá, dobrá.) 
protože my jsme jedno. 
Přestože si 
budujete něco 
vpředu, 
stejně vás vidím. 
Nejen jí, 
myslím všechny. 
Mluvím obecně, 
nemluvím o ní 
nebo o něm nebo o někom. 
Ano, dobrá. 
Protože my všichni jsme 
jedno, proto když vás miluji  
na sto procent, 
pak je láska 
sto procentní. 
Vše ostatní 
je jen řeč ega. 
Je to jen přechodné a je to 
falešné, není to skutečné. 

Ano? 
Dobrá, půjdu dolů, 
budu meditovat 
s lidmi dole nebo 
možná půjdu do zahrady, 
je tam chladněji. 
Kdyby tady bylo příliš horko, 
můžete jít později 
do zahrady. Ano? 
Já půjdu do té malé chaty. 
Do mé „loving Hut“. 
To je legrační, 
když jsme začali otevírat 
Loving Hut, 
našli jsme toto místo 
a je to plné chat – chatiček, 
víte? 
Nestavěla jsem je, 
už tady byly. 
Byly tady. 
Jen jsme je opravili, 
vymalovali, zútulnili 
a vyčistili, 
ale nestavěli jsme 
tam venku ty chaty. 
Dobrá, uvidíme se! 
Tolik řečí. 
Pomohlo vám to? (Ano.) 
Skutečně? Fajn. 
Je to jen mentální, 
to víte? 
Jen mentální, jinak 
rozumíte všemu. 
Rozumíte, 
protože je vaše duše 
celá inteligentní, 
celá dobrá, 
celá perfektní. 
To ego způsobuje, 
že cítíte, 
„Já jsem takový, 
já jsem onaký“ a „Já mám 
pravdu“, „Já se mýlím“. 
To nejste vy – 
a pak musíte zařídit, 
abych vám věřila, 
že to jste taky vy. 
Já tomu nevěřím. 
Je to období. Období. 
Období. 

Snažte se upamatovat si 
si své Pravé Já. 
Dobrá. Já jdu do zahrady, 
ano? 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Tak krásné! 
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