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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? 
Nie, len žartujem. 
Dobre, nežartujem, 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. 
Všetci ostatní, 
ktorí majú dobrú prácu, 
kde sa veľa nepracuje, 
meditujete veľa? 
Nie? 
Takže nemáte peniaze? 
Skutočne? 
Ale ste v poriadku, 
však? (Áno.) 
Dobre. 
Ak nemáte peniaze, 
len povedzte v kuchyni: 
„Dobre, prišiel som sem, 
ale nebudem nič jesť. 
Len som sa prišiel 
pozrieť na Majsterku, 
dám si trochu vody.“ 
Aj voda stojí peniaze, 
áno? 
„Ach, som... 
ja som breatharián.“ 
Niečo také. 
Áno, mimochodom,  
je tu niekto breatharián? 
Čiže žije zo vzduchu?  
Nie? 
Myslela som si, že všetkým 
sa páči žiť zo vzduchu. 
Niektorí mi hovorili, 
že chcú žiť zo vzduchu. 
Už to niekto skúšal?  
Nie? 
Dobre, ešte neskúšajte. 
Ale len čo to bude potrebné, 

iba sa modlite 
k Bohu vo vnútri, 
aby vám to poskytol. 
Odmena neznamená vždy 
peniaze či jedlo, 
alebo materiálne veci. 
Odmena znamená 
mnohé veci. 
Možno ste úplne v pohode 
bez jedla. 
Alebo budete úplne  
v poriadku bez peňazí. 
Alebo možno prídu peniaze 
alebo príde jedlo – 
záleží na okolnostiach. 
Takže v prípade skutočne 
naliehavej situácie sa musíte 
modliť za Božiu milosť, 
to je všetko, a k nikomu tam, 
dobre? Áno. 
Pretože ak sa celý svet  
potopí pod vodu, 
potom ani my tu 
nebudeme mať jedlo, 
aj keby sme mali vodu, 
aj keby sme mali peniaze. 
Takže najlepšie je spoliehať  
sa na vaše Svetlo a Zvuk – 
áno?  – vášho Boha vo vnútri 
a modliť sa: „Dobre, teraz  
to naozaj nutne potrebujem. 
Už je to len na Tebe, 
aby si mi to poskytol.“  
A povedzte svojmu telu, 
že Boh mu poskytne všetko, 
čo potrebujete. 
Nemyslím materiálne veci, 
ale poskytne dostatok, 
poskytne nebeskú výživu 
pre vaše telo 
a vášho ducha, 
aby ste mohli žiť 
bez jedla a vody. 
Neviem, ako dlho. 
Mohlo by to byť navždy, áno. 
Záleží na tom, čo 
budete potrebovať.  
Pretože, povedzme si to  
na rovinu, koľko peňazí 
si môžeme uložiť v banke? 
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A predstavte si, 
že aj banka sa zatopí… 
Ak si ponecháte 
peniaze doma, 
niekedy sa aj váš dom 
potopí – 
alebo ich niekto vezme… 
môže sa stať čokoľvek. 
A koľko jedla dokážeme 
uskladniť vo svojom dome?  
Viete, čo myslím? 
Áno, takže 
najlepšie je spoliehať sa 
na Božiu moc, áno? 
Pretože aj keby každý 
išiel na trh 
a zásobil sa jedlom, 
potom by celý svet 
mal tiež nedostatok jedla. 
Ani to nie je dobré, áno? 
Je to od nás sebecké, áno? 
Takže sa neotravujme 
skladovaním čohokoľvek,  
áno? Čokoľvek príde, 
to príde, v poriadku?  
Pokiaľ vám Boh nepovie, 
napríklad „ postavte loď!“ 
viete, „postavte archu 
a dajte do nej pár  
z každého druhu zvierat a 
zoberte dve zo svojich detí!“  
Áno. Potom 
to asi urobte, hm? 
Ináč,  
len majte dostatok na to, 
čo bežne robíte. 
Možno niečo málo navyše,  
ak sa tak cítite bezpečnejšie, 
ale nie príliš veľa, 
pretože potom bude svet 
hladovať, nie? 
Už aj tak je všade hlad. 
Možno preto, že si ľudia  
tiež robia zásoby jedla. 
Náhle, viete, 
je ešte väčší nedostatok jedla. 
Ale normálne už aj tak 
máme nedostatok potravín, 
kvôli organizácii sveta, 
spoločnosti. 

Niektorí ľudia 
majú príliš veľa, 
niektorí ľudia príliš málo. 
Je to jednoducho spôsob, 
ako organizujeme 
naše spoločenské činnosti. 
Nie je to veľmi príjemné. 
Takže, niektorí ľudia, 
musia všetko predať, 
aby prežili, 
kúpiť to lacno 
a predať to tu draho, 
nakŕmiť tým zvieratá 
a potom skŕmia 
tak veľa zvieratami, 
a potom získajú 
len kilogram hovädziny, 
keď sú všetci ostatní 
hladní, viete? 
To nie je fér. 
Dobre, v každom prípade, 
už o tom nebudeme hovoriť. 
Takže povie nám niekto, 
či má nejaký dobrý sen, 
alebo niečo také? 
Nejaký pekný sen? 
Máte nejaký sen? 
Má niekto  
dobrý sen? 
Napríklad,  
čo by ste najradšej robili 
vo svojom živote? 
Chcete o tom hovoriť? 
Áno, nech sa páči. 
Ja len chcem mať 
jednoduchý život, 
šťastný život. 
Nemusím tvrdo pracovať, 
pretože mám manžela, 
ktorý zarába peniaze. 
Mám na mysli, 
teraz to máte 
alebo o tom snívate? 
Ach, práve teraz to mám. 
Aha, takže to nie je sen. 
Páni, pozrite sa na to. 
Áno, dokonca ani Miss sveta 
nebude mať to, čo má ona. 
Manžel má  
veľa peňazí.  

Kde ste ho našli? 
Boh mi ho dal. 
Všetci ostatní 
to chcú vedieť, však? 
Ostatné ženy  
to chcú vedieť. 
Je tu? 
Nie.  
On je v Hongkongu. 
Musí zarábať peniaze, 
aby ste sem vy mohli prísť. 
(Áno.) Ježíš, 
nedovolíte mu prísť? 
Možno niekedy. 
Možno mu niekedy 
dovolíte prísť? 
On sa rozhoduje, 
či chce prísť alebo nie. 
Chcem povedať, (Aha.) 
snažili sme sa o tom hovoriť. 
Ale 
on je len živiteľ, však? 
V tomto momente áno. 
To je jeho úloha v živote,  
hm? Dobre, fajn. 
V poriadku, má ešte niektorá 
vysnívaného manžela? 
Haló! Nie. 
Všetky musíte pracovať? 
Zarábať peniaze, však? 
Aké máte šťastie, že 
vôbec môžete pracovať. 
A vy? Vaša žena 
vám dáva peniaze, však? 
Madam.  
Nemáte ženu, madam? 
Nie? Len žartujem? 
Máte manžela? 
Nie, žiadneho manžela? 
Nehovoríte anglicky? 
Áno? Áno či nie? 
Nie? Žiadna angličtina? Nie. 
Vietnamsky? Čínsky? 
Po anglicky nie. 
Čínsky? Aha, čínsky. 
Som z Taiwanu (Formosa). 
Taiwan (Formosa), dobre. 
Hovorila som vám už dávno, 
aby ste sa naučili anglicky. 
Príliš ťažké? 
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Dobre, nevadí. 
Niekto vám to neskôr 
preloží, dobre? 
Dajú vám 
jednoduchý preklad, dobre? 
Ešte niekto, 
kto hovorí po anglicky, 
zdvihnite ruku. Anglicky? 
Dobre, povedzte mi 
o svojom manželovi. 
Zarába peniaze, áno? 
Môj manžel pracuje 
vo firme môjho otca. 
Ach, páni, 
aké pohodlné! 
Dobre a teda? 
Takže rozhodne  
nepotrebujete peniaze. 
Váš otec 
ich dáva vášmu manželovi, 
aby ich on dal vám. 
Môj otec dáva  
jeho mzdu mne. 
Takže on pracuje za nič. 
Dobrý otec, dobrý otec. 
To je všetko, hm? 
Je tu, nie? 
Nie, je v Číne. 
V Číne. 
Nemôže prísť? 
Nemôže dostať víza. 
A ako to, že vy môžete prísť? 
Ja mám pas 
Nového Zélandu. 
Novozélandský pas. 
Nemôžete z neho urobiť 
Novozélanďana 
svadbou? 
Nepremýšľala som o tom. 
Nepremýšľala ste o tom? 
Je to veľa problémov. 
Nie, žiaden problém. 
Zjednotenie rodiny 
nie je žiaden problém. 
Máte sobášny list? (Áno.) 
Potom len choďte 
na Radnicu a povedzte: 
„Chcem svojho manžela.“ 
Veľmi jednoduché. 
Nájdite si právnika, 

zaplaťte mu pár tisíc 
a on ho získa behom chvíle. 
Bude slobodnejší, 
môže sem chodievať 
s vami, hm? 
Nikdy o tom neuvažovala! 
Dokázali by ste tomu uveriť? 
Takže manžel je tam len  
na to, aby pracoval? 
Dobrá výhovorka  
pre vášho otca, 
aby vám dával peniaze. 
Dobre, nevadí. 
Len žartujem. 
Je to dobrý chlapec, áno? 
Pomôžte mu stať sa  
Novozélanďanom, takže keď 
pôjdete na Nový Zéland, 
môže tiež prísť s vami. 
A keď pôjdete do Číny, 
môžete ísť spolu, atď., áno? 
Nie je to žiadna zábava  
vydať sa a nevidieť sa spolu, 
nie? Manžel pracuje… 
Takže toto všetko predo  
mnou sú Taiwanci? 
Angličtina? (Angličtina.) 
Zdvihnite ruku. 
Rozumiete anglicky? 
Ach, áno, trochu, áno, dobre. 
Má niekto  
pekný príbeh? Nie? 
Medituje celý deň, 
celú noc a pracuje 
15 minút denne? Nie? 
Povedzte mi. 
Ja som šťastná. 
Ste šťastná? (Áno.) 
A kto ešte? 
A čo vy, Čokoládka? 
Ja som taká prešťastná. 
(Áno, ste.) Som 
šťastná. Šťastnejšia než… 
Bez manžela? (Áno.) 
Ste tu šťastná? (Áno.) 
To je skvelé. (Áno.) 
Áno, chcem to vidieť, 
pretože oni sa neusmievajú, 
oni sa nesmejú. 
Len tu sedia. 

Ak ste šťastná, 
ukážte to, dobre? (Áno.) 
Aby som vedela, 
či ste šťastní alebo nie. 
Ak nie ste, potom sa pokúsim 
urobiť niečo iné, aby som  
vás urobila šťastnými. 
Jedlo je dobré? (Áno!) 
Čo ste jedli dnes? 
Ryžu… 
Baklažán, ryžu, brokolicu, 
kapustu, zeleninovú  
polievku, zemiaky, mrkvu… 
Brokolicu. 
Áno, to už som počula – 
iba že by vaša brokolica 
bola odlišná 
od jej brokolice. 
A bolo to dobré? 
Veľmi dobré. 
Áno, veľmi dobré. 
Skutočne? 
Koľkým ľuďom chutilo? 
Zdvihnite ruky. (Áno.) 
Mne chutilo. 
Chutilo vám? (Áno.) 
Dobre, tak mi ukážte: 
„Jedlo mi chutilo.“ 
Chutilo vám jedlo? 
Áno! (Chutilo?) (Áno!) 
Cítite sa dobre? (Áno!) 
To znie lepšie. 
Priestor je malý, trochu  
prašný, ináč by som vám  
povedala, aby ste tu  
Dobre. 
Snažte sa rozumieť 
angličtine, dobre? (Áno.) 
Snažte sa.  
Normálne už hovoríme, 
aby Číňania zostali spolu 
v jednej skupine, áno? 
Vietnamci (Aulačania) 
zostávajú v inej skupine, 
anglicky hovoriaci 
zostávajú v ďalšej skupine. 
Ako tu, aj keď som tu 
a nie je žiadne tlmočenie, 
dokážete si trochu 
tlmočiť navzájom, 
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viete? Takže je viac zábavy. 
Vidíte? Ináč budem hovoriť 
aj sa smiať iba ja. 
S vami sa nič neudeje. 
Sedíte tu. „Čože?“ 
„Hm?“ Žiadna zábava.  
Preto to pôvodne 
chceme organizovať pre 
každú krajinu samostatne… 
Viete, napríklad všetci 
anglicky hovoriaci ľudia 
prídu najskôr, 
potom Číňania – 
Taiwanci alebo Číňania, 
viete? – 
ale niekedy, 
nemôžeme, 
takže na tom už nezáleží. 
Dobre?  
Takže, viete, 
že hovorím francúzsky, však? 
Takže nezáleží na tom, 
či rozumiete alebo nie, 
je to príliš zlé. 
Mali ste sa to naučiť skôr, 
než ste prišli. 
Ako sa máte? 
(Áno. Máme sa dobre.) 
Ste v poriadku? 
Áno. Veľmi dobre. 
Veľmi dobre. 
Najedli ste sa dobre? (Áno.) 
Spíte dobre? 
Ach, medituje dobre? Nie 
Spíte, jete, áno. 
Áno, áno, veľmi dobre. 
Veľmi dobre. (Veľmi dobre.) 
Veľmi dobre. 
Nie. „Muy bien“ 
je (Španielsky.) španielsky. 
Mali by ste hovoriť 
po španielsky, však? 
Veľmi dobre. 
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