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Mistryně,  
mám rychlou otázku. 
Někdy jsem zmatena tím, 
zda rozhodnutí 
přišlo z mysli 
nebo z moudrosti. 
Takže moje otázka je,  
jak to mohu určit? 
Protože mnohokrát, 
když mám velký problém, 
sednu si a řeknu: 
„Mistryně, pomozte mi  
vyřešit ten problém.“ 
Potom po skončení  
meditace to někdy  
přijde velice jasně. 
Ale jindy je to jen půl napůl. 
Takže doufám, že mi 
můžete říct, které rozhodnutí 
je správné. (Dobrá.)  
Děkuji Vám, Mistryně. 
Když jste si naprosto jistí, 
potom je to na sto procent, 
a když jste si jistí na 50%,  
je to na 50%. 
Mistryně, někdy mám otázku. 
Když se s Vámi snažím 
komunikovat při meditaci, 
a najednou to chci udělat, 
ale pak cítím,  
že moje mysl říká: 
„Ne, ne, ne.  
Nemůžeš to udělat.“ 
„Je to pozice, kdy mám velký 
strach. V žádném případě. 
Nejsi schopná to udělat.“ 
Mysl mi říká toto. 
A druhá část je  
taková silná, potom se  
projeví: „Ne!  
Neposlouchej ten zvuk. 
Musíš to udělat, 
nezáleží na tom, co se děje.“ 
„Pokud si myslíš, že je to 
správná věc, kterou musíš  
udělat pro ostatní lidi, 
i kdybys měla zemřít,  
musíš to udělat.“ (Ano!) 
Potom začnu plakat.  
Říkám: „Mistryně, 

to měl být Váš hlas.“ 
Takto se Vás ptám 
a potom přestanu meditovat, 
cítím, že jsem plná požehnání 
od hlavy až k patě. 
Potom říkám: „To je ono.“ 
„Možná je to vzkaz, 
kterým mi Mistryně  
odpovídá.“ 
Ano. To je správné. 
Velice to oceňuji. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Cokoli,  
co je dobré pro nás 
a více lidí, 
i kdybychom zemřeli, 
musíme to udělat. 
To je správné. 
To je důvod,  
proč já stále umírám. 
Ano, většinou se nás 
snaží mysl zastřít 
a dává nám  
různé druhy výmluv, 
všechny druhy špatných věcí. 
a my to posloucháme. 
A tak se staneme slabými, 
malými a nesvatými. 
Ale když se zvedneme, 
staneme se nesobeckými, 
více milujícími a laskavými, 
děláme věci, které 
přinesou štěstí lidem i nám, 
potom je to správné. Dobrá? 
To je správné. 
Mimo jiné, co jiného chceme 
v tomto životě dělat? 
Jak jinak chceme žít 
náš život kromě toho, 
abychom dělali  
ostatní lidi šťastnými. Dobrá? 
Mistryně, mám další otázku: 
Cítím v mém denním životě, 
že každý den 
mám pro ostatní lidi  
více lásky, 
bezpodmínečné lásky,  
jak nás učíte, 
ale stále mám  
velké potíže se Zvukem. 

Nevím.  
Protože tam venku přijdu 
do styku s mnoha lidmi. 
Někdy poté, co skončím  
práci v restauraci, jdu domů, 
musím se k Vám  
tak usilovně modlit, 
abyste mi umožnila 
klidně sedět v meditaci. 
A mám tolik potíží  
se Zvukem. 
Někdy jen 15 minut 
a nemohu to vydržet.  
(Já vím.) Takže přemýšlím,  
zda je to kvůli  
negativní síle kolem mne? 
To může být. 
Může být, že jste 
přepracovaná a vyhaslá. 
Někdy nemůžete  
meditovat. Víte? (Ano.) 
Ano, to je pravda. 
Když hovoříme  
s ostatními lidmi, 
jsou dva druhy věcí, 
které se dějí. 
Někdy máme  
hodně požehnání a štěstí 
při pomoci ostatním lidem, 
aby porozuměli té cestě. 
Někdy, pokud je  
lidská karma příliš těžká, 
jsme také na chvíli  
ospalí. Dobrá. 
Ale potom se vraťte 
a znovu meditujte. 
Nezáleží na tom, jestli 
ten den nemůžete meditovat. 
Dobrá, potom se vám to 
další den opět vrátí. Dobře? 
Nebo meditujte později  
v jinou hodinu. 
Nedělejte si s tím starosti.  
(Dobře.) Jděte domů. 
Dobře se umyjte a převlečte 
a potom meditujte. 
Ano, Mistryně, 
to je důvod, proč se snažím  
jít na skupinovou meditaci, 
kdykoli mohu. 
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Sdílíme karmu, ano? (Ano!) 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Rádo se stalo. 
Mám otázku.  
Dobrá, byla jsem  
skupinou členů… 
pozvána dobrými přáteli 
na večeři. 
Oni následují učení 
Gurdjieffa a Ouspenskyho. 
Na té večeři říkal, 
že očekávají, 
že se něco stane příští rok, 
někdy kolem dubna a června. 
Dělají to každý rok. 
Když ne tato skupina,  
tak jiná. 
Každý rok říkají,  
že se něco stane. 
(Správně.) Takže co teď?  
Co se přesně stane? 
Říkal, že v Kalifornii 
budou nějaké povodně, 
kde budou zatopené části 
Baja a San Diego 
a on žádal některé z těch lidí, 
aby odjeli do Evropy 
nebo aby se zdržovali 
ve výše položených místech, 
ne kolem pobřeží. 
Podle toho učitele, 
on říkal, 
že je to nebeský vliv  
se kterým je v kontaktu  
a to je to, 
co mu říkali od roku 1981. 
On se na to  
připravuje  
v jeho horách  
vedle Sacramenta. 
Naše meditační centrum 
je velmi vysoko.  
Víte to? (Dobrá.) 
Dobrá, Sakramento? 
Ano, je to východní část  
Sacramenta, 
stranou od oceánu. 
V horách. 
To není místo, kde žiji, 
to je v pořádku. 

A co takhle 
San Diego? (No…) 
Žije tam hodně našich 
žáků a my  
nevíme kde. 
Dobrá, víte co? 
Pokud to nebude povodeň, 
pak to bude sopka 
a pokud to nebude sopka, 
bude to zemětřesení. 
Když to nebude zemětřesení, 
pak tajfun, 
když to není tajfun, 
pak je to autonehoda. 
Kam utečete? 
Zapomeňte na to. 
Nevadí. (Dobře.) 
V americe je v poslední době 
spousta povodní, tak jako tak. 
A všechny možné věci. 
Musíme změnit 
náš způsob života, 
ne měnit počasí. 
Jestliže hodně lidí stále 
žije příliš nemorálním  
způsobem života, pak je 
to velice špatné. 
Pokud ne zde, pak jinde. 
A kolektivní karma, 
tu musíme někdy  
také sdílet, 
i když nic neděláme. 
Dobře, žijeme v zemi, 
prostě musíme  
sdílet karmu té země. 
Příliš špatné. Ano? 
Říkají hodně  
věcí jako tu 
o Kalifornii. 
Před dávnou dobou. 
Dokonce říkají, že možná  
Kalifornie nebude nadále 
podél moře. 
Amerika má  
vždy něco. 
Máte-li toto 
pak nemáte tamto. 
V Americe máte možná 
větší prosperitu, 
více pracovních příležitostí, 

větší rovnost, 
více svobody, ale pak 
máte také katastrofy, 
strašidelné věci. 
V každé zemi, 
je něco, 
protože většina lidí 
si nevybere k žití 
morální způsob života, 
nevybere si 
nebeský způsob života, 
takže nemají zkušenost 
Nebe na Zemi. 
Jsme tím, 
to co jsme se rozhodli dělat. 
Zákon akce  
a odplaty je perfektní 
vždy a všude. 
Budeme-li vždy pokračovat  
ve velmi nízkém 
způsobu života a  
nepřestaneme se zabíjením 
a se všemi druhy 
fyzické nemorálnosti, 
potom, samozřejmě, 
obdržíme špatnou karmu, 
která k nám přijde. 
Na tom není nic divného, 
vůbec žádné překvapení. 
Protože podobné přitahuje 
podobné. Tyto nízké 
vibrace, přitáhnou druh 
nízké energie, 
které přinesou katastrofy, 
problémy, neštěstí 
a chaos. 
Žijeme-li náš život velice 
vysoce vyvinutým způsobem, 
zvolíme si  
Božský způsob života, 
potom budou do  
našeho života přicházet 
Božské události. 
To je důvod, proč  
po zasvěcení 
a poté, co jste meditovali 
a vyčistili se 
vegetariánskou stravou  
zvenčí 
a nebeskou stravou zevnitř, 
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se váš život stává  
lepší a lepší. 
Je to proto, že podobné  
přitahuje podobné. 
Stanete se  
více nebeskými, 
takže přitahujete 
více nebeského požehnání. 
Rozumíte  
této logice? 
Ano, a většina lidí,  
kteří to nedělají, 
žijí nižším způsobem života, 
takže přitahují různé druhy 
nižší energie 
a nižší energie přinese 
pohromu, neštěstí 
a potíže. Samozřejmě! 
Nebeská energie  
přinese štěstí, 
blaho a požehnání, 
protože to je Nebe 
a nízká úroveň nebo 
špatná úroveň energie 
přinese nízkou úroveň  
kvality života 
nebo špatnou kvalitu událostí 
do lidských životů. Víte? 
Podobné přitahuje podobné. 
Takže pokud chceme mít 
náš život stále jako v Nebi, 
musíme jednat  
jako nebeské bytosti 
a přitahovat k nám 
tento druh požehnání. 
Je to velice jednoduché. 
Není třeba být osvícení, 
abychom tomu rozuměli. 
Někteří lidé  
vždy jednají 
ošklivým způsobem, 
a když přijdou nějaké  
následky, obviňují Boha,  
že jim nežehná. 
Obviňují všechno: 
obviňují okolnosti, 
obviňují jiné lidi, 
obviňují své přátele, 
svoji rodinu. To není pravda! 
Jsou to oni sami, kdo 

přitahuje tento druh  
pohromy, protože jednají 
takovým způsobem, 
který plodí zhoubnou energii 
a tato zhoubná energie 
na oplátku podle zákona, 
podobné přitahuje podobné, 
bude přitahovat  
více zhoubné energie, dokud  
nebude dostatek energie 
k vytvoření katastrofy, 
a potom ho pohroma  
obklopí 
ve všech formách, 
prostřednictvím 
všech druhů událostí 
a všech druhů lidí. 
Proto vás žádám 
a každý mistr vás žádá, 
abyste dodržovali pravidla,  
abyste jedli vegetariánsky, 
vyčistili  
své fyzické bytí 
a vyčistili své duchovní 
a mentální bytí 
meditací, 
tím, že budete myslet čistě, 
mluvit a jednat čistě, 
budete k sobě 
přitahovat všechnu 
čistou energii a  
nebeské požehnání. 
Takže to není tak, 
že by mistr byl striktní  
a řídil váš život 
a říkal vám, co máte dělat, 
jako že požaduje, 
abyste dodržovali pravidla 
a to všechno kvůli komukoli. 
Je to pro vás samotné. 
Protože všechno, 
co děláte dobrého, 
bude k vám přitahovat  
dobré věci. 
A pokud konáte 
stále dobro, 
více a více dobrých věcí 
k vám bude stále přicházet. 
A potom, čím více  
dobrých věcí bude přicházet, 

špatné věci budou mít velice  
nepravděpodobnou šanci, 
aby k vám přišly, 
protože do té doby  
budete obklopeni 
silnou zdí dobré energie. 
Dokonce i kdybyste chtěli 
dělat špatné věci, bylo by to  
obtížné. Protože když 
jednou začnete být dobrým  
člověkem a děláte dobré věci, 
jenom to prostě pokračuje,  
jako výroba  
dobré energie. 
A potom to na oplátku  
přitahuje více dobré energie, 
pak se cítíte 
mnohem silnější v dobrotě, 
pak konáte více dobra 
a čím více dobra konáte, 
tím více přijde 
dobré energie 
a čím víc dobra, 
tím víc dobré energie 
a více dobra, více energie 
a potom jste  
stále obklopeni 
nebeskou atmosférou. 
Jak se k vám může  
pohroma přiblížit? 
Jste obklopeni. Jste  
ochráněni. Není potřeba 
strážného anděla.  
Není třeba věřit  
v anděly strážné, nic!  
Ochraňujete sami sebe.  
Budete svým vlastním  
andělem. Dobrá?  
Ano? Prosím.  
Mistryně, nedávno jste 
v jednom magazínu  
News říkala, 
že na začátku nebyla 
žádná mája, 
pouze Buddha, 
který nosí  
masku máji. 
Je to v tomto okamžiku  
mája – 
to je stále pravda? – 
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nebo je to stále Buddha, 
který nosí masku? 
Co myslíte?  
Protože já se snažím  
připomenout si jinou  
přednášku, kdy se Vás zde  
minulý rok jeden žák zeptal. 
Čeho se týkala ta otázka?  
Protože já se nestarám  
o sebe, ale kamkoli  
Mistr jde,  
děláte pro nás dobrou věc, 
vždy máme  
před sebou překážky. 
Takže cítím, jako 
že mája dělá špatnou věc, 
aby Vám překazila cokoli, 
co pro nás děláte? 
Ano, samozřejmě  
zde existuje boj. 
Protože mája je prostě 
jiná síla, 
která se snaží udržet lidi zde. 
Dobře? (Dobře.) 
A Buddha  
je další síla, která  
se snaží pozvednout lidi, 
protože lidé, 
kteří sem přicházejí, 
jsou ti, kdo se chtějí 
upamatovat, že jsou Bůh. 
Ale kdyby to bylo tak prosté, 
že dostanete matku 
a pak vejdete do lůna 
a stanete se dítětem 
a pak vyrostete a stanete 
se Buddhou, pak by to bylo 
moc snadné, moc laciné. 
K čemu potom 
musíte vůbec vstupovat 
do fyzického těla? 
Takže tu něco musí být. 
Je to jako zkouška 
ve škole, rozumíte? 
Učitel, který vám dává 
velmi náročný test, 
je také tím, který vás 
každý den vyučuje, 
který vás miluje 
a provádí vás 

na každém kroku 
vašeho vzdělávání. 
Ale on vás musí testovat, 
zda jste 
dostatečně silní, 
zda tomu rozumíte, 
zda vyrostete, 
zda je to pro vás 
prospěšné, ok? 
Takže mája je jenom test, ok? 
Pokud neuspějete v testu, 
pak neuspějete. 
Pak musíte začít, 
začít znovu a někdy 
je to obtížnější. 
Pokaždé když neuspějete 
v testu, je ten příští 
dvojnásob obtížný. 
A pokud neuspějete 
napotřetí, je příští test 
šestinásobně obtížnější. 
Takže buďte vždy opatrní 
ve svých skutcích, 
slovech a myšlenkách. 
Nepropadněte v testu. 
Cokoliv je dobré 
pro ostatní lidi, 
dobré pro vás, víte, 
že to musíte udělat. 
A není tu žádné „kdyby“ 
a „v případě“  
a „předpokládejme,“ 
v té věci, ok? 
Prostě to udělejte, pokud to 
můžete udělat. 
A neposlouchejte máju, 
mysl, která vám říká: 
„Mysli nejdřív na sebe.“ 
„Proč to děláš? 
Musíš se postarat 
o celý svůj život.“ 
„Zapomeň na ni. 
Zapomeň na ně. 
Zapomeň na všechny 
ostatní kromě mě.“ 
„Já teď zkrátka dělám 
co chci, nehledě na to, 
kolik lidí trpí.“ 
Pak propadnete v testu. 
Pokud budete naslouchat 

tomu hlasu, pak neuspějete. 
Pokud budete poslouchat 
svoji duši, pak projdete 
s famfárami. 
Takže mája není problém. 
Problém jste vy, my! 
Představte si, že chodíte 
do školy, kde nejsou 
žádné testy, žádné zkoušky. 
K čemu potom, 
co potom víte? 
Jak víte, zda jste 
dobří nebo ne, chápete? 
A všichni lidé 
na Olympiádě 
a tak, musejí také 
projít testy. 
Je velmi obtížné 
projít testem. 
A pak říkáme, 
„To je mája.“ 
Většinou… ano, 
je to velmi, velmi těžké. 
Často neuspějeme. 
Jen jednou za čas se nám 
povede se postavit. 
A jakmile se 
jednou postavíme, 
cítíme opravdový rozdíl 
v pokroku. 
Cítíme, že jsme pozvednuti 
do mnohem vyšší úrovně, 
a cítíme, jakoby 
bylo sejmuto břímě 
z našich ramen 
a budeme silnější, 
budeme mít více jasno 
a budeme na sebe moci být 
pyšní. Zkuste to.  
Já také neustále 
podstupuji testy.  
Ano, já také. 
Ale když jste Buddha 
a mája vás testuje, je tu 
soudce, který by řekl: 
„Ok, to už stačilo!“ 
pro vaše otestování? 
Ne, ne, ne! 
Netestují mě přímo. 
Vloží přede mě 
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spoustu potíží 
mých žáků. 
Pokud by testoval mě, řeknu 
jen „Ztrať se! Znám tě.“ 
(Ok.) Testuje jen mé 
asistenty, mé žáky, 
mé milované, 
mé přátele, příbuzné, 
a pak tu osobu 
sužuje, A ta osoba potom 
dělá potíže mě. 
To by mělo stačit. 
Nikdy netestuje jenom mě. 
Ne! Ona mě zná. 
Například – ok? – 
například chci jít 
na skupinovou meditaci 
a pak mám možná 
jen jednoho řidiče 
nebo asistenta v jeden čas, 
a pak – normálně mezi sebou 
nemáme problémy – 
najednou, 
krátce předtím, než jdu 
na skupinovou meditaci, 
se vynoří různé problémy. 
A možná přijdu 
pozdě na meditaci, 
možná nemůžu 
přijít vůbec. 
Možná jsem moc 
unavená a vyčerpaná – 
to je ono – 
poté, co se snažím přivést jej 
zpět na správnou cestu. 
Zachránit jen jednoho 
člověka může být někdy 
velmi vyčerpávající. 
Protože ten člověk 
je vedle mě 
a všechna síla máji 
na něm spočívá, 
takže mu musím pomoci. 
A jak mu pomáhám, 
jsem vyčerpaná 
a pak nemohu jít za vámi, 
nebo přijdu pozdě, 
přijdu ustaraná, 
nebo přijdu bez nálady 
vůbec hovořit. 

Tak to funguje. 
Netestuje mě. 
Nic mě nemůže testovat. 
Jak? Peníze? 
Dát mi peníze abych přestala, 
přestala být Mistryní? 
Nebo co? 
Nebo mi dát milence, 
abych přestala? Ne, nemůžu  
– pokračuji ve své práci! 
Ok, dá mi manžela? Dobrá, 
pojď pracovat se mnou! 
Co teď? Udělá ze mě 
prezidenta? Co? Nebo mě 
způsobí nemoc. 
Ok, jsem nemocná, fajn! 
Jdu k doktorovi a vezmu si 
injekci a tak všechno, 
pak vstanu a budu zase 
pracovat. Víte, může mě to 
zastavit jen na chvíli, 
ale nezastaví mě to nadlouho. 
Mája to ví. 
Takže všechny tyto nemoci  
a potíže na mé straně nejsou 
testem máji. 
Je to test  
skze mé žáky, 
mé blízké. 
Pokaždé je to tak. 
Je to tak na 100%. 
Víte? Takže tak to je. 
I když nezpůsobí nemoc mně, 
může způsobit,  
že onemocním 
kvůli mým žákům, 
způsobí mi starosti, 
zapříčiní, že nespím, 
zraní mě 
a potom onemocním. 
A na oplátku to také 
může překazit moji práci 
nebo mě může pro moji 
práci oslabit, způsobí, 
že pracuji s námahou, 
utrpením, 
s velkou námahou, 
musím se snažit to překonat. 
To je vše, ano? 
Jak jinak mě může testovat? 

Nemůže toho moc dělat. 
Mája nemůže dělat mnoho. 
Dokonce, i kdyby mě zabila, 
jako to nejhorší, 
pak bych byla volná. 
Když mluvíme o máje, 
vím o ní každý den, 
jen se ale skrývá 
za některými mými lidmi. 
Nikdy se mi neukáže 
tváří v tvář. 
Nikdy! Dobrá, já ale vím. 
Vím, že někde je. 
Ten problém ale je, 
že většina žáků 
jsou sami mája. 
Ano, podobné přitahuje  
podobné. Jste-li silní 
a dobří, jak vás 
může mája získat? 
Jak vás může mája použít? 
Vy okamžitě poznáte, 
že konáte špatně vůči sobě, 
vůči Mistrovi 
a veřejnosti, 
a potom toho necháte. 
Ale oni to nevědí. 
Myslí si, 
že konají dobře. 
Ano, pomáhají máje, 
způsobují mi často potíže, 
víte? Proto můžete vidět, 
zda je ta osoba slabá 
nebo silná, když uvidíte 
jeho nebo její činy. 
Víte to hned, 
komu pomáhá, 
pro koho pracuje, 
kdo je šéf. 
Je to velice obtížné. 
Cokoliv, co pracuje 
ku pomoci veřejnosti, 
pomáhá Mistrovi, 
to je práce Buddhy. 
Cokoli jde proti tomu, 
z jakéhokoliv důvodu, to je  
mája. Velice jednoduché! 
A vy to vidíte hned teď. 
Nevidíte to, 
když jste kolem mne, 
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protože v té době 
mája vydoluje 
máju ve vás a použije ji. 
Teď leží a spí, 
je pod kontrolou. 
Proto víte, 
jak moc máji jste dostali, 
když čelíte 
tváří v tvář testu, 
když musíte pracovat 
pro veřejnost, 
když obětujete 
své ego, svůj čas 
a své fyzické bytí 
a když se vzdáte toho, 
co máte rádi a nemáte rádi, 
ve prospěch 
ostatních lidí. 
V té době víte, 
kolik ještě máte máji 
ve svém těle 
a ve své mysli. 
Jinak byste tom 
nikdy nevěděli. 
Nic vás nemění. 
Je to jen tak, 
že to máte uvnitř, 
a když se naskytne situace, 
projeví se to. Projeví se to. 
Objeví se  
kvalita máji 
nebo kvalita Buddhy, 
když přijde čas, 
když nastane ta situace. 
Když vyžaduje, aby se  
projevila tato vlastnost,  
nebo aby se projevila  
tamta vlastnost.  
Potom budete vědět, 
kolik jste odhalili 
Přirozenosti Buddhy 
a kolik jste odhalili 
povahy máji, odhalíte to  
sobě i ostatním. 
Dobrá. Více otázek? 
Je to jasné? (Ano.)  
Dobrá. Všichni se mohou 
stát Buddhou, 
jenže si nezvolili jím být. 
To je vše. 

Vybírají si tu snadnou cestu, 
navyklou cestu. 
To znamená starat se 
nejdříve sami o sebe. 
Starat se o sebe 
je velice, velice dobré. 
Je to dobrá povinnost – 
ale ne na úkor  
ostatních lidí. 
To je katastrofální. 
Tehdy skutečně 
pracujete pro ďábla. 
Dobrá? Jste šťastní? 
(Ano.) 
Tentokrát máte dost? 
Více než kdy jindy, co? 
Prostě nemohu každý 
den pokračovat, přijít sem  
a takto hovořit 
a pak nic doma nedělat. 
Vidíte, kdybych vám  
dávala hodně, pak byste se 
nudili a měli byste toho dost. 
Také byste si toho nevážili. 
Takže dobrá, 
možná to stačí. 
Kdybyste mě viděli často, 
nudili byste se. (Ne.) Ne?  
Jděte, to říkáte teď. 
Ne skutečně. To záleží. 
Pomocníci, 
mnoho z nich  
mě chce vidět každý den, 
jak je to jen možné: 
i když mě viděli včera,  
a dnes mě nevidí, 
už jsou smutní. 
A někdy, 
když mě teď vidí 
a o několik hodin později 
musí odjet na letiště, 
a nemohou mě 
na několik hodin vidět, 
už jsou velice smutní. 
Taková je  
láska. Skutečně. 
A pokud to neznáte, 
ještě nevíte, co je láska 
a chybí vám obrovská věc. 
Já už to znám. 

Znám tento druh lásky. 
Jsem šťastná. 
A neznáte-li ji dosud, 
něco vám chybí. 
Snažte se to poznat, ano? 
Ale ne se mnou. 
Myslím cokoliv, víte? 
Dokud nebudete vědět,  
že skutečná láska je taková. 
Uvidíme se! 
Ale to nemá nic společného 
s posedlostí. 
Je to jiné. 
Nechcete 
tu osobu vlastnit, 
jen jste rádi  
s tou osobou, kterou milujete. 
Tehdy poznáte 
skutečnou lásku. 
Chutná to znamenitě. 
Dobrá! Dobrou noc! 
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