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Kdo plakal? 
Zvedněte ruce! 
Neplačte tak. 
Lidé si myslí,  
že jste dítě! Velké dítě. 
Někdo mi pomožte  
nést ten košík. 
Přijel váš manžel? 
Hongkong. 
Ano. Děkuji vám mnohokrát, 
velké dítě. 
Tady to máte. Tady. 
Jezte a ztloustněte, 
pak neplačte. Dobrá. 
Vy už máte. 
Nějaké další? Kdo má? 
Kdo nemá? 
Tady. Tady. 
Protože jsem nespala  
celou noc, 
a teď 
musím rozdávat koláčky. 
Podělte se, ano? Och! 
Můj Bože, 
prší to z Nebe. 
Můj Bože, 
prší vám to na hlavy. 
Můj Bože,  
prší to sem.  
Jsou velmi dobré. 
Teplé počasí. 
Teď uvnitř prší.  
Nějaké další bonbóny – 
a ušetřete si je,  
snězte všechno. 
To je pro vás,  
ano? 
Děkuji Vám. 
Konec. Máme jich hodně. 
Tady! Máte tam dost? 
Dobrá. Vezměte si nějaké, 
prší všude! 
Déšť je všude. 
Vy, lidi, máte štěstí, 
jinak jsem v tuto dobu 
měla být  
s Taiwanci (Formósany). 
Nemají víza. 
Ještě ne. 
Co mohu dělat? 

Mohu jen otevřít dveře 
a vy vejdete  
nebo nevejdete.  
Je to něco, jako 
byrokracie. Protokol, co? 
Takže přijede,  
kdo může. 
Je to rychlejší, ano? 
Máme stejně tlumočení, 
to víte? 
Právě teď velmi dobře 
spíte, ano? 
Musí přijet sem,   
aby plakala, spala  
a jedla nějaké sušenky. 
Spí tak dobře. 
Víte, 
když máte  
dobou karmu (odplatu), 
vše je snadné. Ano? 
Když máte špatnou karmu. 
nic není snadné. 
Tak to je. 
To je jediné vysvětlení 
pro to, co se děje 
v našich životech. Ano? 
Nic moc jiného nemůžeme 
dělat. 
Kolik lidí  
nerozumí? 
Kolik lidí  
nerozumí? 
Zvedněte ruce. „Bravo.“ 
Říkala jsem vám mnoho let,  
abyste se učili anglicky. 
Máte sluchátka? 
Máte tlumočení? 
Ještě ne?  
Usnuli. 
Ještě to nezorganizovali. 
Jsou teď jen 2 hodiny. 
Měli bychom začínat 
ve 4 hodiny. 
Říkala jsem, že ještě  
nemají tlumočení. 
Říkala jsem, že to ještě  
nezorganizovali, nejspíš 
spí nebo  
ještě nenadešel čas.  
Víte, 4 hodiny? 

Začínáme ve 4 hodiny, 
víte, 
a jsou teď jen 2.  
Proto. 
Ještě nenadešel čas, 
ale vy jste v pořádku, ano? 
Dobře si odpočiňte, ano?  
Jen chci,  
abyste se podívali, 
tak slyším  
všechny plakat, plakat. 
Můj Bože. Jak tak 
můžete meditovat? 
Proč tak pláčete? 
Kvůli sušenkám, jen se  
postavte a vezměte si. 
Dobrá, jdu za nějakými 
lidmi nahoru, aby se 
na mne mohli podívat,  
protože si myslím,  
že nevědí,  
jak vypadám. 
Jdu nahoru, ano? 
Líbí se vám to, nebo ne? 
Líbí. 
Tady. 
Voilà. (Tady to máte.) 
Podělte se, ano?  
Někdo neměl? 
Jen se podělte. 
Někdo 
mi s tím pomozte. 
Je to příliš těžké.  
Já udělám jen toto, ano? 
Tak těžké. 
Někdo nemá? 
Máte, máte, máte, máte? 
Ano.  
Máte trochu tady, 
máte trochu tam.  
Už máte? Ano. 
Podělte se, ano? 
Podělte se, velký chlapče. 
Děkuji vám. 
Hodný hoch, hodný hoch. 
Někdo další? Ano. 
Můj Bože,  
proč stárneme? 
Na co? Kdo to potřebuje? 
Kdo potřebuje tyto vrásky? 
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Jste šťastný, čokoládo? 
Čokoláda má rád bonbóny. 
Máte rád bonbóny, že? 
Tady máte.  
Tak hodně lásky. 
Tady máte, tady. 
pro vaši rodinu. 
Někdo přijel, 
nejen vy? Jen vy? 
Když jste byl se mnou, 
byla vás jen  
polovina. 
„Já jsem jen půl člověka,  
kterým jsem bývala.“ 
„A on je dvojnásobný člověk, 
než býval.“ 
Tady máte. 
Lidé si myslí, 
že já jsem jen půl „člověka“,  
kterým jsem byla 
a on je dvojnásobným  
člověkem, než byl. 
Tito lidé  
moc rádi jedí. (Vždy.) 
Dobrá, podělte se 
mezi sebou, ano? 
Tady. Hodný hoch. 
Proč se na mne  
tak rádi díváte? 
Ano, na co se na mne  
tak rádi  
díváte, řekněte mi to. 
Všichni v pořádku? (Ano.) 
To je Velma? (Ano!) 
Vypadáte trochu jinak, 
nepoznala jsem vás. 
Dobrá tazatelka. 
Děkuji Vám. 
Není to špatné. 
Kdo je vedle vás? (Trina.) 
Trina? Dobrá. 
Obě jste přijely  
ze stejného místa, ne? Ne? 
Ne. Ona je z Illinois. 
Ano, ona je z Illinois. 
Florida. 
Florida, dobrá. 
Luisiana má teď  
problémy, 
hurikán. 

Jeden po druhém, 
víte. 
Nemáme dost času 
ani lidí, abychom tam jeli  
a utěšili lidi v té oblasti. 
Je mi to moc líto. 
Mám ráda Ameriku. 
Je to velmi svobodná země. 
Ano. Mám ráda taky Evropu. 
Je taky velmi svobodná, 
mnohem svobodnější, 
než některé jiné země. 
Za každých okolností 
jste stále svobodní. Skutečně. 
Můžeme dýchat, můžeme 
věřit v co chceme, 
můžeme uspořádat 
setkání tolika lidí. 
Na některých místech 
byste to nemohli udělat. 
V některých zemích 
byste to nemohli udělat. 
Je to skutečně tak. 
Jsme překvapeni, 
ale to se děje, ne? Ano. 
Takže je to tady dobré. 
Je to tady dobré. 
A možná  
si ho budeme moct  
ponechat dlouho, takže  
budete moct  
přijíždět a odjíždět. 
Bez klíče. Zdarma. 
Jen proto,  
že je to místo malé. 
Proto se musíte střídat. 
Střídáte se, takto přijíždíte. 
Tak je to taky dobré, 
máte individuální servis, ano. 
Lépe mě vidíte.  
Není to jako v Thajsku, 
mikroskopem. 
„Mistryně tam  
asi sedí. 
Možná! Je to Ona?“ 
Bylo to tak daleko, víte. 
Víte, nebylo to 
jen sto nebo dvě stě lidí, 
bylo jich mnoho tisíc, 
deset tisíc. 

Bylo to tam  
přeplněné. 
Kdo byl v Thajsku, 
zvedněte ruce. 
Vy tedy víte, 
o čem mluvím. 
Víte. Dobrá. 
Někteří lidé to tak mají rádi, 
víte, protože 
to bylo „z těch přátelských.“  
Jste lidi v pořádku?  
(Ano.) 
Není vám moc horko  
nebo zima? (Ne.) 
Dobrá. Protože 
máme zahradu 
a minule, 
než jste přijeli vy, 
byli tady Korejci 
a Japonci 
a ti taky seděli  
na zahradě, 
protože tady nebylo  
dost místa 
a venku to bylo velmi svěží 
a já jsem s nimi taky  
někdy seděla  
odpoledne venku, když  
slunce už  
téměř zapadalo, 
to bylo velmi osvěžující. 
Dobrá, tak dobré, jak to jde, 
že? Je tady chládek, 
není to špatné. 
Teď jsme v pořádku. 
A když lidé chodí  
dovnitř a ven, 
je lepší nezavírat dveře, 
aby se nebouchalo dveřmi, 
protože jsme přišli pozdě, 
o půlnoci a to všechno. 
Je lepší dveře jen jemně  
přivřít, pořádně zmáčknout 
a pak je zavřít, 
udělá to, „cvak“ –  
je to stejné – 
a nebouchá to. 
Připomeňte to všem, ano? 
Upozorněte lidi,  
kteří přijdou po vás, ano? 
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Dobrá. Dobrá. 
Viděli jste mne. 
Jistě jsem to já, ano? 
Pak se uvidíme, ano? 
Dobrá. 
Já teď půjdu dolů. 
Protože dole tak moc 
plakali, 
musela jsem rozsvítit, 
abyste mne mohli vidět. 
Přestali plakat,  
víte? 
To pomáhá.  
Proto doma,  
když vám bude plakat dítě, 
jen rozsviťte světlo  
a přestane plakat. 
Nebo jim možná dejte 
před obličej můj obrázek. 
Dobrá. Tak moc vás miluji. 
Jsem ráda, že jste přijeli,  
uvidíme se 
během těchto dní, ano? 
Hej, vaše vlasy jsou 
trochu jiné, že? 
Protože  
jste teď létala? 
Vypadáte ale stejně. 
Au Lac (Vietnam). Dobrá. 
Tolik vás miluji, 
nevím, co bych  
víc řekla. 
Děkuji Vám. 
Chodím nahoru a dolů, 
ano? 
Teď jděte spát.  
Dobrá.  
Uvidíme se, ano? (Ano.) 
Vypadáte tak krásně, 
máte tak zářivý úsměv. 
Vypadáte hezky, hezky. 
Hezká, hezká. 
Hezká čokoláda. 
Jsem ráda, že jste přijeli, 
Velma a spol. 
Uvidíme se. (Ano, Mistryně.) 
Uvidíme se srdíčko. 
Přinesli jste to sem. 
Máme tady  
směs různých lidí, 

víte, co myslím? 
Je to tak náročné na řeči. 
Říkala jsem vám, abyste se 
učili anglicky, ne? (Ano.) 
Dobrá, jděte zase spát. 
Zhasněte světlo. 
Ano, to je dobré. Nahoru. 
Ok. Vy jste tady Francouzi 
nebo Angličané? Francouzi? 
Ano, vy jste ale Francouz? 
Z pařížského centra. 
Miluji vás, 
vy víte, že je to pravda. 
Jste moje láska, 
jste láska Boha. 
Dobrou noc kráso, 
dobrou noc slávo, 
jste nebeští, 
dobře si to pamatujte. 
Mějte sladké sny, 
skvělé přátele, 
lásku Nebe, 
moji krásu. 
Bůh vás tak moc miluje, 
já vás miluji více, 
jste nebeští, 
jste láska Boha. 
Dobrou noc drazí přátelé, 
lásko Nebe, 
slávo života, 
můj zázraku. 
Jste tak moc milovaní, 
jste tak drahocenní. 
Nebe vás ochraňuje 
a Bůh vás miluje. 
I já vás miluji, 
vy víte, že je to pravda. 
Více než navždy,  
jste moje láska. 
Moje zlatíčko, 
jste boží. 
Nikdy nezapomeňte,  
že jste dítětem Boha. 
Jste tím, 
koho tolik miluji. 
Jste tím, 
koho Bůh tolik miluje. 
Pamatujte si dobře, 
že jste boží, 
jste Sláva, 

jste z Nebe. 
Milujem se tak, 
je jedno jak. 
Je jedno kde, 
vždy jsem spolu. 
Jsme nejlepší přátelé, 
život za životem. 
Nikdy nejsme odděleni, 
protože jsme jedno. 
Protože vás miluji  
a vy milujete mne. 
Protože vás Bůh  
miluje navěky. 
Vy jste z Nebe, 
prosím, nezapomínejte na to. 
Jednoho dne půjdeme 
všichni Domů, 
kam patříme, 
kde není žádné trápení. 
Kde není žádné trápení, 
jen krása, 
láska, mír,  
požehnání a sláva. 
Už ne, už ne,   
už žádné slzy. 
Už žádné trápení, 
nikdy, nikdy více, 
protože jste láska Boha, 
protože jste moje láska. 
Možná že jste zapomněli,  
ale vzpomenete si, 
protože jste boží, 
protože jste zázrak. 
Jste nejlepší, 
nikdo není lepší. 
Jste těmi, 
koho Bůh nejvíc miluje. 
Miluji vás tak moc, 
každý den více. 
Nic nezmění  
mou lásku k vám. 
Mějte sladké sny, 
krásné vize. 
Jděte do Nebe, 
navštívit svůj Domov. 
Tam budeme žít, 
tam patříme, 
ne do tohoto hrozného 
a hrůzostrašného světa. 
Jednoho dne 
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toto vše opustíme, 
jen vy a já s láskou 
v Nebi. 
Už žádné strachy, 
žádná oddělení.  
Žádná trápení, 
žádné potíže. 
Tady vše jen  
přichází a odchází. 
Mějte mír 
ve svém nádherném srdci. 
Vzpomeňte si drahý 
na den dávno minulý. 
Byl jsi bezstarostný, 
byl jsi v Nebi. 
Vzpomeň si drahý, 
ty jsi jím,  
pln štěstí, 
pln zázraků. 
Vzpomeň si drahý, 
ty jsi jím, 
pln slávy, 
pln krásy. 
Jsi jím, 
já vím, že jsi. 
Prosím, vzpomeň si 
a buď šťastný. 
Bez ohledu na to, 
co se děje v tomto světě. 
Ty jsi v bezpečí 
napořád a stále. 
Samozřejmě, že nejsi člověk, 
my nejsme tělo.   
Jen jsi zapomněl, 
vzpomeň si, prosím. 
Pak ti bude dobře,  
pak budeš šťastný. 
Nikdy nezapomeň, 
že jsi boží. 
Jsi láska Boha.  
Jsi moje láska. 
Dobře si to zapamatuj, 
jsi láska Boha. 
Jsi krásný, 
jsi skvělý. 
Jen já to vím, přála 
bych si, abys to věděl i ty. 
Nezapomeň, 
že jsi nejlepší, 
říkám ti pravdu, 

věř tomu. 
Ego dělá 
potíže. 
Není to tvé Já, 
ty jsi jen skvělý. 
Ty jsi čistý, 
tak čistý. 
Jsi tak vlídný, 
jsi taková láska. 
Přála bych si, abys skutečně 
věděl, kdo jsi. 
Pak budeš šťastný, 
nikdy nebudeš litovat. 
Protože já vím, 
znám tě dobře. 
Jen bych si přála, abys ty  
věděl, co vím já. 
Pak budeš volný 
od všech problémů. 
Pak budeš volný  
od všech trápení. 
Jak moc tě miluji,  
jen já vím. 
Přála bych si, 
abys věděl, co já.   
Jednoho dne budeš 
vědět, kdo jsi, 
že jsi láska, 
že jsi čistý, 
že jsi boží, 
že jsi dítětem Boha. 
Jedinou láskou 
všech nebí.  
Přála bych si, abys to věděl, 
tak jako já. 
Přála bych si, abys věděl 
že Bůh tě tak moc miluje. 
A pokud se cítíš  
osamocen, 
není tomu tak,  
drahoušku můj. 
Bůh je tady stále,  
stále se o tebe stará,  
dívá se na tebe 
s veškerou Jeho láskou. 
Jen bych si přála, abys věděl 
to, co vím já. 
Bůh tě tak moc miluje, 
každý den víc. 
Jen bych si přála, abys věděl  

to, co vím já. 
Pak budeš volný 
od všech zármutků. 
Jednoho dne budeš, 
jednoho dne to budeš vědět. 
Nikdo, nikdo tě 
nebude moct zastrašit. 
Nikdo, nikdo  
už ti nebude moct ublížit. 
Až ten den nadejde, 
všichni to budete vědět. 
Mír bude ve vašich  
srdcích stále. 
Vzpomenete si,  
kdo skutečně jste. 
Pak budete svobodní 
napořád a stále. 
Jen bych si přála, abyste  
věděli, to co vím já. 
Ten den nadejde, 
poznáte lásku Boha.  
Mějte sladké sny, 
vzpomínejte na Boha. 
Mějte sladké sny, 
vzpomínejte na Boha. 
Jste boží, 
jste láskou Boha. 
Pamatujte si dobře, 
jste mojí láskou. 
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