
Titul: TV_1841_Nejlepší je spoléhat na svého Boha v nitru_IV 

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 1 / 3 

Dobrá, dobrá. 
Dobrá, nechám vás, abyste 
mohli jít zase spát, ano? Ne? 
Co myslíte tím, „ne“? 
Už jste spali celý den,  
že? 
Já jsem si to myslela. 
Co dále 
chcete tedy vědět? 
Chcete mi povědět  
hezký příběh nebo ne? 
Haló! Ne příběh? 
Nechcete mi říct příběh? 
Je jen 10 hodin? Ne. 
0,513888889 
Och, na mých hezkých  
hodinkách není 12:20. Dobrá. 
Jen abych vás pobavila, 
vy jinak už  
víte všechno. 
Jen předstíráte,  
že nevíte, 
abych tady musela sedět. 
Já říkám cokoli a vy 
říkáte, „ano, dobře, dobře“. 
Dobrá, dobrá. 
Jen abych zůstala, abyste se  
na mne mohli dívat. To je  
v pořádku. Přijeli jste se  
na mne podívat, že?  
Takže je to v pořádku, 
jen se dívejte. 
Když už jste  
zaplatili takové peníze 
za letenku, 
musíte najít za tu cenu 
kompenzaci. 
Tomu rozumím. 
Dobrá, je to moc drahé? 
(Ne.) Není? 
Ne, myslím, za to – 
nemyslím vidět mne. 
Je to drahé? 
Ne moc. (Je to v pořádku.) 
Levné. Dobré 
pro člověka, (Dobré…) když 
to oznámí krátce dopředu. 
Když to kupuje krátce  
dopředu. (Ano. Rozumné.)  
Když si ji objednáte dříve, 

je levnější, ano? 
Ano. Trochu levnější. 
Proč jste pak nepočkala? 
Mohla jste přijet později 
nebo něco. 
Myslím, že jste mohla, 
mohla jste počkat, až na vás  
bude řada příště, za několik  
let nebo tak nějak. 
Ne, je to tak, víte, 
(Ano, nechtěla jsem si  
nechat ujít tu příležitost.) 
protože se  
střídáme s příjezdy. 
Ne, že bych nechtěla, 
aby přijeli všichni,  
jen dům je malý, 
víte? 
To vy už víte. 
(Ano.) Já bych to tedy ráda 
takto, aby vás  
nepřijelo hodně, 
abyste mě mohli vidět  
bez dalekohledu, 
jako v Thajsku na setkání. 
Víte? 
Tak máme více 
soukromí, 
že? Ano. (Ano.) 
Ano. Vidím vás. 
Vidím vaše tváře. 
Je to stále velmi daleko, 
někteří sedí daleko, 
ale není to tak daleko. (Ano.) 
Je to dobré. Je to dobré. 
Můžu to projít dokola, 
abyste mě viděli. Ano? 
A pak budete meditovat. 
Myslím, že je to dobrý nápad. 
Chtějí se na mne 
jen podívat. 
Já tedy jen  
půjdu kolem. (Ano.) 
Dobrá. Ano. 
Já jdu – jestli budu mít  
místo, půjdu všude. 
Dobrá. Připraveni?  
Je to čínsky? 
Ahoj. Ahoj. Je milé vás vidět. 
Zdravím, Mistryně. 

Ano. Některé neznám. 
Teď mám příležitost 
vás poznat, 
velké Svaté 
moderní doby. 
Châu Phố, vy vypadáte 
úplně stejně, jako dříve. 
Vůbec jste nezestárla. 
Je vám něco přes 70? 
Ano, 76. 
Och, můj Bože. 
Je jí 76 let 
a podívejte se na ni! 
Jako by jí bylo 40. 40, 50,že? 
Ano, díky  
Metodě Quan Yin 
a veganské stravě. 
Meditujete hodně. 
Praktikujete dobře, že? 
Dobrá. Velmi dobře. 
A vaše angličtina  
je už lepší, ano? 
Taky. 
Poslouchám Mistryni. 
Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. 
Ahoj, je mi to tak líto. 
Slovinci 
stále přijíždějí? 
Och, dobrá. 
Kolik je Evropanů? 
Tady jsou všichni Evropané? 
Ne? Jen vy? 
Jen někteří, poblíž. 
To je dobré. 
Ano. Ano. 
Rakušané tady bydlí 
pohromadě. 
Rakušané, pohromadě? 
(Ano.) Nevadí, 
kdykoli mají místo. 
Říkám: „Dobrá, 
dejme Evropanům vědět, 
může jich pár přijet.“ 
Chyběla jste mi, Mistryně. 
Ano, ano. Vy mi taky! 
Kdo jste? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Jste tak krásná, 
Mistryně. 
Děkuji vám. 
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Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, dlouho jsme se 
##neviděly. 
Dlouho jsme se neviděly.  
Páni! Vaše vlasy jsou úplně  
šedé. Barvila jste si je? 
Ne, nebarvila.  
Přirozeně zešedly.  
Vaše šedé vlasy jsou  
přirozené!(Vypadá to dobře?) 
Je to tak hezké. (Děkuji.) 
Vaše pleť je taky hezká. 
Kolik je vám? (Je mi 63.) 
Jste stále tak krásná, 
i když je vám 63?! 
Vaše pleť září 
a nemáte žádné vrásky. 
To je požehnání Mistryně. 
Mistryně,  
jste velmi krásná. 
Líbí se mi vaše pleť. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Miluji vás Mistryně. 
Miluji vás, miluji vás. 
Miluji Vás. 
Mistryně, já miluji Vás. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, lásko. 
Všichni jsou šťastní, 
ano? (Ano.) 
Poblíž. Šťastní, šťastní. 
Ano, Mistryně.Velmi šťastní. 
Vy jste moje dítě. 
Velké staré dítě.  
Och, přijdu později. 
Dobrá, srdíčko. 
Mistryně, jste tak 
nádherná a tak mladá. 
Miluji vás čokoládo. 
(Miluji vás.) Ano, ano. 
Jen se projdu trochu 
kolem 
a vy už jste šťastní? (Ano.) 
Dobrá, 
je to lepší, než nic. 
Jste krásnější, než dříve.  
Krásnější? 
Není to zvláštní? 
Čím starší, 
tím krásnější? 

Krásná pleť. 
Ano. Čím víc praktikuji, 
tím krásnější jsem? 
Tak moc mi chybíte, 
Mistryně. (Opravdu?) 
Ona říká,  
že jsem hezčí, než dříve. 
Čím víc praktikujete, 
tím krásnější jste. 
Hezčí. 
Myslím vás, ano, tatínku. 
Ano, pojďte dítě, čokoládo. 
Pojďte čokoládo, 
nebojte se. 
Já jdu, jdu. 
Nezapomněla bych na vás,  
jdu. Nejprve touto stranou  
a pak 
půjdu tamtou stranou, ano. 
Abych nezapomněla. 
Všichni mohou přijít. 
Slovinsko. 
Ano, nebojte se, 
nebojte se. 
Stráže nepotřebují. 
Nepotřebují, jsou  
tentokrát velmi dobří. 
Ano, ano, ano. 
Ano, ano, ano. Někdo? 
Tady, tady, tady. 
Neseďte tady,  
bolí to. 
Posaďte se tam dolů, tam  
dolů. Děkuji Vám, Mistryně. 
Pojďte sem. 
Zdravím. Vietnamci? 
Vietnamci (Aulačané)? 
Ne, neseďte na zemi. 
Budou vás bolet nohy. 
Dobrá, dítě. Ano, ano, ano. 
Sedněte si. To je dobré. 
Vypadá to, že je vám tady  
pohodlně. 
Dobré pro zahradu, že? 
Vy jste tady? Ano? 
Jak dlouho? (Nevím.) 
Vy nevíte? 
Vy jste ten, kdo chtěl  
mít restauraci. (Ano.) 
Dobrá, záleží na tom, ano? 

Musím odjet. 
Musíte odjet. 
Vy pláčete? (Ano.) 
Proč? (Proto.) 
Och, člověče. Poblíž 
a budete moct chodit stále, 
ano? (Jistě.) 
Otevřete si ji blízko 
a můžete chodit stále 
a když tam pojedu,   
budu se mít kde najíst. 
Dnes jsem tam byla, 
neměla jsem co jíst, 
musela jsem jet domů. 
Dobrá, konec? 
Tady jsme skončili? Ještě ne. 
Dobrá. Nahoře?  
Ten hoch? 
Vy tedy nechcete odjet? 
Nespěchejte, můžete chvíli 
zůstat, jestli chcete. 
Jak chcete, víte, 
pokud chcete, jeďte. (Ano.) 
Nebojte se. 
Navíc. (Ano.) 
Hej, vy lidi. 
Nechoďte  
sem lidi rychle 
nebo jděte druhou stranou. 
Německo? 
Ano, z Německa? (Ano.) 
Ano. Och, ještě  
tady něco máte? 
Vodu. (Vodu.) 
Vodu? Mně to  
nepřipadá jako voda. 
Je to puding. 
Puding? 
Puding, puding. 
Och, velmi dobře. 
Puding na večeři, ano. 
Myslela jsem si, 
že jíte jen jednou denně! 
V našem snu, že? 
Šidíte! Šidíte, 
šidíte. Dobrá. 
Jste v pořádku, dítě? (Ano.) 
Mistryně, miluji Vás. 
Já miluji vás. 
Mistryně, miluji Vás. 
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Já miluji vás. 
Dobrá. Stačí? 
Miluji Vás, Mistryně.  
Miluji Vás, Mistryně. 
Miluji vás lidi. 
Jste krásní, krásní. 
Jste krásní,  
krásní. 
Jsem velmi šťastná. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Jsem velmi šťastná. 
Šťastná, dobře, dobře. 
Šťastná je dobré, dobré   
děvče. Ok. Šťastná znamená, 
že jste velmi dobrá. Šťastná – 
když jste šťastná, znamená  
to, že meditujete dobře. 
Ano. Dobrá.  
Ok, teď budeme meditovat. 
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