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Vy tedy meditujete celý den? 
Ano.  
Doma? 
(Většinou… Ano.) 
Páni. To je působivé. 
Honím se celý den 
a dělám hodně věcí. 
Promiňte, že někdy  
nemohu být s vámi. Ano? 
Ve dne meditujte, ano? 
V noci, já mám  
víc času v noci, 
protože všichni spí: 
žádná kancelář není otevřená. 
Proto máme čas  
na sebe, že? 
Takže vy v noci  
nespíte, 
ve dne meditujete 
celý den? (Většinou.) 
Většinou? 
Většinou, 
ano, Mistryně. 
Vy ve dne  
nepracujete? 
Ne, už jsem  
přestal pracovat. 
Proč?  
Vy jste přestal pracovat? 
Ano, Mistryně. 
Jak získáte peníze, 
abyste sem přijel? 
Kde jste je získal? 
Máme podnikání… 
Co? Podnikání? 
Ano, nějak to rostlo 
a pak 
(Roste to.) 
nemusíme moc pracovat. 
Pracujeme jen  
asi 15 minut denně. 
Páni!  
Co je to za podnikání? 
Řekněte mi. Řekněte mi. 
Obchodování. (Obchod.) 
Ano, Mistryně. 
Obchodujete s čím? 
S cizí měnou, s penězi, 
tečou dovnitř a ven. 
Jak to děláte? 

Vypadá to jednoduše. 
(Ano. Ano, Mistryně, ano.) 
Ano, Mistryně. 
Na Taiwanu (Formóze)? 
Ne, … 
Všude? (Ano.) 
Och, pak dokonce můžete 
zůstat tady a pracovat? 
Ano, Mistryně. 
Och, můj Bože.  
To je práce snů.  
Proč jste mi to neřekl  
dříve, abych nemusela  
pracovat tak tvrdě? 
Kolik každý den vyděláte? 
Jen mi to řekněte. 
Kolem několika  
tisíc denně. 
Několik tisíc denně? 
(Ano, Mistryně.) 
Och, to je skvělá práce. 
To je v pořádku. To je dobré, 
to je dobré. Nevadí. 
Kde jste k této práci přišel? 
Obchodování s penězi – 
myslíte obchodování 
s cennými papíry 
nebo něco? 
Ano, Mistryně.  
V podstatě jsem pracoval 
jako profesionál 
a (Ano, dobrá.) 
jednou, když  
jsem se modlil k Mistryni, 
řekl jsem: „Chci zůstat doma 
a dělat dobrovolné práce,“ 
a pak najednou, 
víte, Mistryně, 
přišli jsme 
s něčím 
a rozvinuli to v systém, 
nikdy se nemýlil. 
Ano. Páni. 
Nikdy se nespletl, Mistryně. 
Skutečně jsme si mysleli,  
že to není z tohoto světa. 
Odhadne to něco, 
co nikdy nevíme, a… 
Jako zázrak, co? 
Ano, Mistryně. (Páni.) 

Nikdy se to nemýlí. A… 
Dobrá, dobře.  
Skvělé, skvělé, 
jsem za vás ráda. 
Proto máte víc času,  
abyste meditoval a…  
Ano, Mistryně. 
Ano, děláte, co chcete 
a jen trochu pracujete. 
Skvělé. 
Je to ale legální? 
Morálně legální, ano? 
Ano, Mistryně. Ano. 
Dobrá, skvělé. 
Och to je hezké, hezké. 
Někdo další má takovou 
zázračnou práci? 
Zvedněte ruce. 
Dobrou práci? Dobrou práci? 
Musím hodně pracovat 
a taky musím platit. 
Dobrá, někdo další? 
Získal jste nejlepší práci, 
tu nejlepší práci! 
Myslím, že oni se nemodlí 
k Mistryni, proto. 
Dnes jsme jeli ven, 
musela jsem jet  
do jiného města – 
navštívit lékaře. 
Budu muset jet znovu – 
nebojte se, je to v pořádku, 
nic vážného – 
a jelikož ona 
nezná moc dobře město, 
jela  
opačným směrem 
a zpozdili jsme se. 
Nevěděla jsem,  
kde stojí taxi. 
Víte, 
normálně mají v každém  
městě stanoviště taxíků 
a můžete tam jít 
a vzít si taxi 
a pak ho následovat, 
ale všude jsem hledala 
– žádné stanoviště taxíků – 
a my jsme jeli dál a dál. 
Všude jsem si myslela: 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1836_Nejlepší je spoléhat na svého Boha v nitru_I 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 2 / 4 

„Pojedeme do centra, 
najdeme ho a pojedeme,“ 
ale není to tak. 
Je to příliš velké město. 
Takže se mi nepovedlo  
chytit taxíka, víte? 
Pak jsem viděla nějaké 
taxi, že přijíždí, 
tak jsem zastavila auto, 
řekla jsem jí, aby zastavila. 
Vystoupila jsem  
a získaly jsme taxi snadno.  
Kdybychom jely dál, nikdy 
bychom se nikam nedostaly, 
nikdy bychom se nedostaly 
do nemocnice, víte? Dobrá, 
pak jsem tedy chytila taxi 
a on mi řekl, můj Bože, 
že pracuje velmi tvrdě. 
Ano. Licence, 
víte, ve velkém městě  
stojí 400 000 euro. 
To je víc, 
než půl milionu dolarů, 
za taxikářskou licenci. 
Musíte si ji koupit  
od vlády. 
Můžete ji zase prodat. 
Je to jako s bytem, víte?  
Jako byt. 
Je to jako investice, 
takže, žádný problém. 
Někteří lidé nemají peníze, 
víte? 
A tento muž, 
nebyla to ani jeho licence. 
Musel si ji půjčit, 
pronajmout si licenci 
od člověka, 
který si ji koupil, 
víte? Je z 3. - 4. ruky. 
A říkal,  
že tolik nevydělá, 
snaží se tak pracovat 
asi 2, 3 roky. 
Nevydělává moc. 
Vydělá jen  
několik tisíc za rok, 
víte? 
Myslím vše dohromady, 

po zaplacení daní 
a nájmu a všeho 
i pojištění. 
Vydělá několik 
tisíc za rok. 
Říkal, že projíždí, 
protože pracuje   
na letišti, víte? 
Říkal, že pracuje  
na letišti, ale  
naštěstí, já jsem na něho 
mávla na ulici. 
Jinak, nemůžete 
zavolat přímo jemu. 
Musíte  
volat velkou společnost 
a oni vám pak  
někoho pošlou, víte? 
Takže, 
on pracuje na letišti 
a říkal,  
že někdy čeká  
3, 4, 5 hodin  
na zákazníka, aby jel 
a vydělá něco kolem 
50 dolarů. 
Víte, co myslím 
nebo 100 dolarů, podle toho, 
kam ten člověk jede. 
Och, cítila jsem mé srdíčko… 
Cítilo se tak špatně. 
Jak mohou lidé  
takto žít, víte? 
Říkal, že jelikož  
není chytrý, nemůže  
si najít lepší práci. 
Nevím, 
vypadal ale jako   
velmi dobrý chlap 
a dokonce mluvil anglicky. 
Takže nemohl být  
tak hloupý. 
Říkala jsem vám,  
abyste se učili anglicky, 
už před mnoha lety, že? 
Ne? Dobrá. 
Takže to je štěstí, víte? 
Když máte štěstí, 
máte dobrou práci, 
jinak byste musel… 

víte, jako tohle. 
On ale pracuje velmi tvrdě.  
14, 16, 18 hodin denně. 
Nemůže moc dlouho spát, 
protože musí  
zaplatit auto. 
Auto si taky pronajal. 
Musí si auto pronajímat. 
Nevlastní auto. 
Pak musí platit  
byt. 
Pokud má ženu a děti, 
pak je to ještě horší. 
A pak… 
Máte tlumočení? (Ano.) 
Ano, skutečně? (Ne.) 
Ne?  
Ale věděli jste, 
že přijdu. Nešlo to 
zorganizovat, co? Dobrá.  
Je mi to líto. 
Všichni tady sedíte, 
zdánlivě hluší a užíváte si to. 
Dívat se na Mistryni  
stačí. 
Když jste hluší 
jednou za čas,  
to není problém. 
Je v pořádku,  
když příležitostně předstíráte, 
že jste hluší. 
Jen příležitostně. 
Ona říká, že stačí 
se na mne dívat. 
Dobrá, fajn. Už nemusím  
mluvit. 
Ona říká, že stačí 
se na mne dívat. 
Já jsem řekla,  
že příště nemusím mluvit. 
Jen budu postávat kolem,  
rozhlížet se 360 stupňů, víte. 
Ano, to je vše. 
Promiňte, že není tlumočení. 
To je moc špatné. 
Dobrá příště…  
Nevím, jak to v zahradě  
zorganizujeme. 
Víte? 
Tlumočení. 
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Možná budeme moct, 
možná ne. 
Nevím, 
protože dráty 
jsou všude, víte? 
Naše technologie 
v tomto světě 
ještě není dobrá, že? Jednoho 
dne prostě budeme slyšet, 
nebudeme nic potřebovat. 
Nebo zařídíme velkého 
hlasitého mluvčího, ano? 
Je to riskantní. Odvážné. 
Musíme být opatrní. 
Je pozdě, víte? 
Nemůžeme teď moc hlasitě  
mluvit, promiňte. 
Tentokrát je ale hezky, 
vidíte? Je svěží, 
čerstvý vzduch, ano? 
A tady máme hory 
a stromy. 
Máme tedy obojí, ano? 
Vysoká třída. 
Kdyby stoupla hladina moře, 
měli bychom ho jen sem. 
Pokaždé, když přijedete, 
přivezte něco život 
Zachraňujícího – ano? – 
pro případ. Nevím. 
Změna klimatu, 
víte, všude je něco, ano. 
My nemáme strach ze smrti, 
kdybychom ale mohli žít, 
tak proč ne, co? Ano. 
Nebo přivezte člun 
nebo něco. 
Víte,  
ty nafukovací… 
A vysílačky, 
pro případ. 
„Já jsem tady!“ 
Kdybyste mohli 
přijet s helikoptérou,  
to by bylo ještě lepší. 
Všichni by si tady 
nastoupili do helikoptéry, 
kdyby něco, 
a jen zzz!… nahoru! Ano? 
A mimochodem si vezměte  

nějakou rýži, 
nějaké instantní nudle 
nebo vodu, Maggi, 
sojovou omáčku, 
houbové koření. 
Sušenou zeleninu. 
Co? Sušený protein, 
zavařenou zeleninu… 
Kdo ví? 
Veganskou „šunku“. 
Sušené sojové mléko, 
cokoliv. 
Naložíte si to do helikoptéry 
a pak poletíte vzduchem, 
můžete chvíli jíst, 
dokud nedojde palivo.  
Kdo ví? 
Vyprávěla jsem vám ten vtip 
o helikoptéře? 
Můj Bože, skáčeme  
z jedné věci  
na druhou.  
Vrátím se později. 
Byla jedna stará žena, 
celý život  
snila o tom, že bude řídit 
helikoptéru. Vzpomínáte? 
A byla už dost stará. 
Vznesla se vzhůru 
a instruktor jí řekl: 
„Dobrá, když se dostanete 
asi do výšky 300 metrů, 
zavolejte nám dolů 
vysílačkou, řekněte, jestli  
jste v pořádku a pak,  
když budete výš,  
za dalších 300 metrů, 
nám zavolejte znovu 
a řekněte, že jste v pořádku.“ 
Protože to bylo poprvé,  
co letěla sama. 
Normálně letíte  
s instruktorem, 
ale nakonec 
musíte letět sami 
a pak můžete dostat 
svoji licenci 
a každý rok musíte 
nalétat  
minimálně 12 hodin, 

abyste si licenci udrželi. 
Tak jsem to vzdala. 
Nemám  
12 hodin ročně.  
Nicméně, kde jsme skončili? 
Dobrá, ona tedy letěla 
do výšky 300 metrů. 
Zavolala rádiem dolů, 
řekla: „Jsem v pořádku. 
Skvělé,  
vše je skvělé!“ 
A uletěla dalších  
300 metrů 
a volala dolů: 
„Och, skvělé. 
Můj Bože, tak krásný 
výhled.“ 
„Užívám si to! 
Jaká svoboda! 
Přála bych si, abych měla 
peníze a naučila se to dříve.“ 
Dobrá, dobrá. 
A letěla dalších 
300 metrů – 
naprosté ticho. 
Žádné rádio dolů, nic. 
Och, instruktor 
a posádka na zemi 
si dělali starosti. 
„Madam, haló, haló?“ 
Nic, nic. 
Slyšeli jen hluk,  
„Zzzz…“ Neodpovídala. 
A pak náhle boom! 
Helikoptéra (…dolů.) 
spadla dolů 
přímo před ně. 
Och, všichni utíkali  
a vytáhli ji ven. 
Byla trochu otřesená, 
ale byla v pořádku. 
„Proč? Co se stalo? 
Proč jste nám nezavolala? 
A proč… 
proč ta helikoptéra 
spadla dolů?“ 
Ona řekla: „Dostala jsem se 
do výšky asi 900 metrů 
a byla tam moc zima, 
tak jsem vypnula ten větrák.“ 
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Helikoptéru…  
Když letíte helikoptérou, 
nechte běžet větrák. 
Kde sme boli predtým? 
Nemocnica? 
Nie, nie, príliš ďaleko. 
Taxikár. 
Taxikár, 
no, to je príliš ďaleko. 
Príliš… príliš skoro. 
Čo bolo predtým?  
Ale no tak. 
Ako zarobiť peniaze. 
Ako zarobiť peniaze! 
To je 
„dynastia Ching“. 
A čo bolo predtým? 
Pred helikoptérou. 
Sused? 
(Klimatická zmena.) 
Čo? (Voda.) 
Ach áno, áno, áno,  áno, 
helikoptéra. Pretože som 
povedala, že si sem môžete 
zobrať svoju helikoptéru 
a musíte si zobrať 
záchrannú vestu, pre prípad... 
nikdy neviete, v súčasnosti 
hovoria, že hladina mora  
by mohla stúpnuť. 
Ja mám len dom. 
Pozývam vás. 
Čí prídete alebo nie – 
to je vaša voľba. 
A ak sa potopíte do vody, 
ani to nie je  
moja voľba, dobre? 
To vám hovorím, v poriadku? 
No, vlastne sme veľmi  
vysoko. 
Sme okolo… 
Veľmi vysoko, to znamená, 
6, 7 alebo 10 poschodí  
vysoko, nad hladinou mora. 
Áno, to by malo byť 
dosť bezpečné. 
Nepôjde to vyššie, než sem. 
Nestúpne vyššie 
než sem, dobre? 
Ale myslím si, 

že keď sa more dostane sem, 
tak môžeme plávať, 
nemusíme… 
Nemusíme sa potopiť. 
Počkáme, dobre? 
Ak to nastane, 
tak je to Božia vôľa, 
a budeme plávať. Prečo nie? 
Viete, 
v niektorých krajinách 
vám zaželajú šťastie, 
keď povedia: 
„Majte bezpečný deň. 
Majte požehnanú cestu. 
Nech vám cesta  
ide v ústrety.“ 
Takže v prípade, že more 
vystúpi sem, aby nás stretlo, 
nie je to moje prianie, hm? 
Nič také som vám neželala, 
ale buďte pripravení, dobre? 
Malá záchranná vesta nie je 
veľká, áno? Nafukovacia,  
však? Môžete si ju poskladať. 
Je asi takáto veľká? 
Asi takáto veľká, však? 
Niektoré záchranné vesty 
si môžete poskladať 
asi na takúto veľkosť, však? 
Či nie? A potom si ju 
dáte do vrecka. 
Ak ju bude treba použiť, 
môžete ju použiť, áno? 
Kto vie? Áno, dobre? 
Áno. Takže, 
kam s tým pôjdeme? 
Čo si ešte môžeme zobrať? 
Nafukovací čln, záchrannú  
vestu, ryžu, instantné  
rezance, suchú (veganskú) 
## „šunku“… (Vodu.) 
Vodu, áno.  
Ach, v tom čase budete 
mať veľa vody. Nemyslím si, 
že ju bude treba nosiť. 
Len v prípade, 
že máte helikoptéru 
a ste veľmi vysoko tam hore,  
potom si nejakú zoberte. 
Možno si vezmite filter, 

na úpravu morskej vody 
na sladkú vodu. 
Dobre, nezáleží na tom. 
Je to tak či tak veľmi vysoko. 
Dobre? Áno. 
Ak ale voda vystúpi, 
aj my tu uviazneme. 
Aj tak nebude žiadne jedlo. 
A pre takto veľa ľudí 
nemôžem mať  
dostatočné zásoby, áno? 
Nemáme ani dostatok 
miesta pre ľudí, 
nehovoriac o jedle. 
No, nevadí, 
len žartujem, v poriadku. 
Takže to je vysnívaná práca, 
ktorú máte – 
ale je legálna, však? 
Áno, Majsterka. Áno. 
Ak ste si ju našiel sám, 
tak by mala byť fajn. 
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