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Budeme se mít tak,  
jak se budeme mít. 
Bůh nás dá tam,  
kde máme být. 
Proto přijměte 
současnou situaci 
a když se věci  
změní, změní se. 
Když ne, je to v pořádku. 
Myslíte si,  
že jste se teď na chvíli 
neprojevila jako  
Mistr na této úrovni? 
Na vaší úrovni. 
Že jsem přestala růst? (Ano.) 
Ne, ne, ne, ne. Samozřejmě, 
že nikdy nepřestanete. 
Můžete zpomalit, 
ale nikdy nezastavíte. 
Můžete víc trpět, 
když rostete, 
protože táhnete  
i batohy jiných lidí, 
ale nikdy nepřestanete. 
Jako Mistr,  
se nikdy nemůžete  
zalíbit všem. (Ano.) 
Když mám na sobě 
##buddhistický oděv,  
řeknou: „Proč nosíte 
buddhistický oděv 
když říkáte, že jste 
taky katolička?“ Říkám: 
„Nemůžu nosit půl a půl,“ – 
víte, polovinu jeptišky 
tady a polovinu 
buddhistického mnicha tady.  
A řeknou: 
„Proč se neoblékáte  
jen jako my, 
abychom k Vám měli blíž?“ 
Ano, a když  
se budu oblékat blíž k vám,  
řeknou: „Proč se oblékáte 
takto?“ 
Ach, nikdy lidem  
nevyhovíte. 
Když teď používám make-up,  
řeknou: 
„Proč používáte make-up?“ 

Nikdy nevyhovíte 
naprosto všem, 
protože jste  
ve vysokém postavení. 
Kdybyste byli anonymní, 
můžete si dělat, co chcete, 
máte jednodušší život.  
Jste inkognito, 
kamkoli jdete. 
Řeknu vám, 
měla jsem se lépe 
s mým bývalým manželem. 
Samozřejmě, že lituji, že 
jsem se s ním rozešla, když 
teď musím dělat tuto práci, 
a nemohu to teď zastavit. 
Je příliš pozdě, a není  
na mojí vůli, zastavit to.  
Myslím tím ale to,  
že cokoli chce Bůh abychom 
dělali, budeme to dělat, ať to  
dělat chceme nebo nechceme.  
Tak jen přijměte sám sebe 
a není potřeba, 
abyste po něčem toužil. 
Ať je to duchovní 
nebo materiální, 
přijde to samo. 
Nejlepší, nejčistší 
motiv přitáhne  
vše dobré 
ve vesmíru, 
všechny nejčistší věci 
a víc než můžeme žádat. 
Všichni naši praktikující 
to potvrzují, 
že věci nepotřebují, 
že jsou stále šťastní. 
Čím víc budete praktikovat, 
čím déle, tím šťastnější  
budete 
a už nebudete klást 
žádné otázky. 
Ano, když mne navštíví, 
já říkám: 
„Ještě nějaké otázky?“ 
Oni řeknou: „Ne, 
jen vás moc rádi vidíme!“ 
Rádi mne vidí, ano, 
to je to.  

Protože si budeme  
vzájemně rozumět 
a budeme naplněni  
z nitra, bez ohledu  
na materiální hledisko. 
To je to, co vám slibuji, 
vysvobození od všech 
tužeb v tomto životě. 
A když se osvobodíte 
už v tomto životě  
od všech tužeb,  
pak nemůžete být 
svázáni, když zemřete. 
Po ničem netoužíte, 
proto půjdete tam, 
kde mají být  
bytosti bez tužeb.  
Ano, to je Nirvána, 
to je Království Boha. 
Ve vesmíru je mnoho  
takových planet 
a vy tam budete občany, 
permanentně nebo  
přechodně, to je na vás. 
Můžete se vrátit  
do tohoto světa, 
pokud si myslíte,  
že je tady někdo,  
kdo potřebuje vaši pomoc, 
vy ale přijdete jako učitel, 
jako silný duchovní člověk, 
ne jako žebrák škemrající 
o požehnání nebo nějaký  
přívěsek nebo tak podobně. 
Dobrá, nějaké otázky?  
Získání nadšení v živote 
pro podstoupení rizik 
nad naše omezení, 
rozvijí se to 
s praxí? 
Ano, ano, budete mít 
všechnu odvahu 
a trpělivost. 
Zřejmě budou  
ještě ještě nějaké  
překážky do jisté míry, 
vy jste ale silní, budou 
se vám zdát nicotné. 
Ano, jako když je  
cesta plná trnů,  
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my neodstraníme ty trny,  
ale vezmeme si boty. 
Přejdeme to – rychleji. 
Víte, existuje 
taková malá knížečka, 
je taky zdarma, 
není to ta, kterou  
jste dostali před přednáškou, 
ta zelená. 
Uvnitř 
jsou některé takzvané  
duchovní základy. 
Ano, můžete si nějaké vzít 
a nějaké odmítnout, 
nebo pokud  
něčemu nerozumíte, 
prosím, požádejte 
někoho o vysvětlení 
nebo členy skupiny, 
oni to znají. 
Kdyby vás  
to neuspokojilo, prosím,  
napište mi nebo faxujte. 
Odpovím vám, ano? 
Protože naše cesta  
dnes nekončí, ano? 
Je mnoho věcí, 
které se vám zřejmě zdají 
zvláštní, protože jste  
o nich dříve neslyšeli, 
nebo jste je z minulého 
života zapomněli. 
Prosím, dovolte mi, abych  
vám pomohla, ano? Pomohu  
vám, pokud vám něco  
nebude jasné. 
Víte,  
ve světě je mnoho lidí,  
kteří mě 
chtějí vidět, 
proto  
nemohu každý den trávit 
s vámi, 
i kdybych si to přála, 
jsme ale stále spojeni. 
I tak ale  
moje moudrost ví,  
co chcete, vaše mysl ale 
nemůže vědět,  
co vím já. 

Proto, pokud vás  
vaše mysl na začátku  
vaší praxe  
obtěžuje  
tisíci a jednou  
otázkou, 
prosím napište mi je 
a pošlete, ano? 
A uvolněte se. 
Většinou, když napíšete  
dopis, odpovědi vám  
přijdou okamžitě, 
jen někdy  
si nejste jisti. 
Jako „jestli… je to skutečně 
odpověď od Mistryně 
nebo jen moje představa,“ 
ano? 
Probleskne vám myšlenka, 
hned poté, 
co mi napíšete, 
i když jste ještě  
dopis neposlali. 
Pokud si ale nejste jisti, 
že je to odpověď, pak mi, 
prosím, ten dopis pošlete 
a počkejte na odpověď, ano? 
Někdy dostanete  
odpověď přes  
jiného zasvěceného, 
někdy  
náhodou, 
někdy si přečtete  
nějakou pasáž 
v knize 
nebo z mých kazet 
nebo něčeho, ano? 
Pokud si ale nebudete jisti,  
prosím, napište a zeptejte se. 
Vážená Mistryně, 
četl jsem mnoho  
knih od Mistryně. 
Taky jsem se  
po těchto několik měsíců 
chtěl stát vegetariánem. 
Když jsem v noci spal, 
viděl jsem Světlo. 
Avšak před chvíli  
jsem viděl prázdný prostor, 
nevím, co to bylo. 

Bylo to proto,  
že jsem byl dychtivý? 
To je v pořádku. 
To je v pořádku, to je  
v pořádku. Nemusíte  
vidět pokaždé  
to samé. Ano? 
Musíte se zlepšit, ano? 
Nesrovnávejte to a tamto. 
My bereme, co vidíme. 
Nebuďte na ničem 
závislý, ano? 
To je nejlepší. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Říkal, že před zasvěcením 
četl moje knihy 
a už viděl Světlo 
než šel spát, ano,  
bez zasvěcení, 
a jak to, že teď,  
po zasvěcení, vidí 
jen prázdný prostor? 
Říkala jsem mu, že je to  
v pořádku, že nemusí  
vidět stále 
to samé. 
To by bylo nudné. 
Ano, má strach, 
že se mohl vrátit nazpět. 
To není pravda, to není pravda. 
Neměli bychom srovnávat 
duchovní zážitky  
ze včerejška a dneška. 
Prostě přijímáme,  
co přijde, to pro nás 
bude více relaxující. 
Ano, od Boha  
stejně nemůžete utéct, 
proto se nebojte. 
Ano, paní?  
Ráda bych Vám  
položila otázku 
ohledně meditace. 
Ano, prosím. 
Všimla jsem si to, protože 
jsem měla dlouhý den 
a jsem unavená z práce, 
předpokládám, 
že většina z nás,  
ale cítím se trochu napjatá. 
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Znamená to,  
že to nedělám správně? 
Ne, děláte, děláte. 
Zřejmě, se proud 
sám nashromáždil tady 
a způsobuje, že jste 
trochu ve stresu, 
proto se trochu uvolněte. 
Na nic se  
nesnažte soustředit. 
Jen zavřete oči a… 
jako se teď  
díváte na mne, 
velmi lehce. 
Nenamáhejte 
oči, 
ani Oko moudrosti. 
Teď rozumím,  
co se nám snažíte dát. 
Co se vám snažím dát? 
On teď rozumí. 
Ano, rozumíte? 
Děkuji mnohokrát. 
Vy znáte sám sebe, 
nejen sebevědomí. 
Je to trochu  
ve světském smyslu,  
vy ale znáte svoji sílu. 
Dobrá, je zřejmě 
mnoho dalších věcí 
na které se mě chcete 
zeptat. 
Přijeďte ke mně.  
Další  
praktikující  
vám vysvětlí 
některé, zřejmě ty  
pochopitelné části v knize. 
Ano, a prosím, přijeďte 
ke mně, budete-li potřebovat. 
Protože já zítra 
odjíždím do Sydney 
nebo do Brisbane? (Sydney.) 
Sydney, (Ano.) 
zítra, ano. 
Jsem ale stále s vámi, 
už jsem vám to říkala, 
protože já jsem  
vaše Vlastní Moudrost. 
My nejsme nikdy odděleni, 

a prostor a čas  
nás nemohou rušit. 
Pokud jste si ale  
nezvykli na tuto myšlenku,  
raději byste si měli zvyknout! 
Není jiná možnost. 
Jinak byste mě museli  
následovat po světě. 
Dnes večer, až to skončí  
vám budu k dispozici. 
Kdybyste mě chtěli  
následovat ke mně domů,  
budu ochotna s vámi  
strávit celou noc. 
Máte-li  
nějaké další otázky 
nebo chcete-li mě 
dál poslouchat 
nebo mě víc vidět, 
prosím, přijeďte později – 
ano? – a pak od lidí tady 
dostanete adresu. 
Já ani tu adresu 
neznám. 
Jsem tam jen tři dny. 
Ano, paní? 
Zdravím. Jen jsem se chtěla  
zeptat, jestli existuje nějaké  
centrum, kam bychom mohli  
chodit praktikovat nebo  
něco jako kostel? 
Ne, žádný kostel. 
Nemáme kostely, ale zřejmě 
jsme si někde pronajali 
nějaké prostory, ano. 
Kde to je? 
Jaká je adresa? 
Je uvnitř nějaká 
adresa? 
V knize, ano. 
Ano, máte pravdu. 
To je velmi důležité, 
abyste chodili  
společně meditovat, protože 
ta síla je větší 
a sedíte déle! 
Když jste ve společnosti,  
jste stabilnější. 
Proto Ježíš říkal: 
„Když dva nebo víc lidí  

sedí mým jménem, 
jsem s nimi.“ 
Prosím, choďte do centra. 
Máme pravděpodobně jen  
velmi jednoduché, pronajaté  
prostory, a to je náš kostel. 
Můžete si vzít  
svůj malý chrám  
a nezapomínejte,  
že je to dobrý chrám. 
My nestavíme chrámy. 
Víte,  
meditační centrum, 
hlavní centrum, 
taky žádný nemáme. 
Máme stany. 
Když budete 
chtít přijet  
na Formózu (Taiwan), 
přivezte si s sebou stan.  
Dobrá, máme pozemek, 
kde můžete kempovat, 
a to je vše. 
A meditovat 
ve vašem vlastním kostele.  
Každý má kostel.  
Je to tak? 
Přijďte prosím 
na skupinovou meditaci.  
A někdy  
bych vám zavolala 
a pozdravila se s vámi. 
Ano, pravděpodobně koupím 
telefon nebo ho pořídím, 
tak aby každý mohl slyšet  
a pak když si to budete  
žádat, budu k vám mluvit, 
ke skupině, dobře? 
Jste v pořádku?  
Stačí to? Dobrá.  
Je to dobrý systém,  
pak vám také můžu  
odpovídat přímo  
přes telefon.  
Je to v pořádku? (Ano.)  
Můžete si to dovolit? 
Nebo vám mám koupit  
telefon? 
Nuže, mohu to udělat. 
Promluvím s nimi,  
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jestli ho mají nebo ne.  
Můžeme to koupit 
pro vás rovnou, dobře? 
Ještě něco? 
Jednu věc dělám,  
když medituji,  
vždy se snažím  
léčit jiné lidi, 
které znám a vnímám.  
Neřeknu jim to, 
jenom to dělám … 
Vizualizoval jsem si 
tyto lidi abych jim pomohl…  
Více je nevizualizujte.  
Prosím.  
Jenom se dívejte do Světla 
a ztrácejte se v Bohu, dobře?  
Vizualizace  
je jenom pro začátečníky, 
ano? 
Nyní chceme  
skutečnou věc.  
Nepředstavujeme si více  
peníze. My již máme  
peníze, dobrá? 
Australskému přízvuku 
je někdy těžké  
rozumět.  
Jsou lidi,  
kteří říkají, „přicházíte tady  
žít“, rozumíte.  
Američan se ptá:  
Australana: 
„Přišel jste se sem usadit, 
žít sem?“ 
On říká: „Ne,  
přišel jsem sem jen dnes.“ 
(dnes zní jako „zemřít“) 
„Přišel jsem sem jen zemřít, 
přišel jsem sem zemřít.“ 
To jsem slyšela, tento vtip 
od nějakého Američana,  
to není ode mě.  
V pořádku? Zítra 
odjíždím v osm… 
Zítra brzy ráno.  
V osm hodin.  
V osm hodin. (Ano.) 
Můžete přijít na letiště, 
navštívit mě tam a dát mi  

ještě i zítra otázky 
a nemusíte chodit  
dnes v noci. Dobře?  
Opustím vás, ale  
ještě mě poslouchejte 
pět minut 
a pak budete volní.  
Dobrá. Děkuji Vám. 
Snažte se na mě  
pomatovat alespoň  
když budete mít potíže.  
Myslím, že jste teď  
spokojeni. 
Jenom mě chcete vidět, ano?  
(Ano.) 
Protože víte,  
že zítra odjíždím.  
Ale mimochodem, 
kdo jste vy? 
Vypadáte jako filmové 
hvězdy nebo tak něco. 
Doris Day,  
Elvis Presley nebo tak?  
To je to, 
co jme říkali. (Co? ) 
Mluvil jsem o  
Elvisovi Presleym 
v autě, když jsme sem jeli.  
(Ano? ) Píseň „Na hraně 
reality.“ (Skutečně.)  
Být  
na hraně reality.  
Stará realita, 
kterou jsme znali 
mizí 
a nová realita přichází.  
Ano, takzvaná  
iluzorní realita 
mizí.  
Velice příjemný pocit 
být s vámi, lidi.  
Ano, Australané.  
Tak příjemný.  
Jen jsem se o tom zmínila, 
první věc, kterou  
jsem jim řekla byla, že to byl 
velice krásný den.  
To je všechno. Ačkoliv  
jsem trochu unavená, ale  
rozumíte, cítím se krásně.  

Zmínila jsem se o tom, 
když jsem přijela poprvé,  
je to tak? V domě. 
Zeptal se mě,  
jaké to je. 
Řekla jsem: „Fantastičtí lidi, 
velice příjemný pocit.“ 
Byl tam jeden chlapík,  
další Australan,  
který mě pozval na večeři.  
Pak zmizel.  
Řekla jsem mu: „Ne,  
proč nepřijedete na večeři 
sem, protože  
já se velice opozdím, 
po zasvěcení,  
takže jenom přijďte sem 
protože to je náš dům, 
takže můžeme mít večeři 
kdykoliv, 
ale venku mohou zavřít,  
není to pohodlné.“ 
Jak se dnes cítíte?  
Velice pěkně.  
Cítíte se oživeni nyní, když 
se vám vaše duchovní touha 
vrací zpátky? 
Ano, cítím, jako bych našla  
přátele, rozumíte, jako já. 
Takže jste připravena  
se opět vrátit zpátky. 
Doufám, že jo, nikdy nevíte.  
Doufám, že jo.  
Ano, musíte být pozitivní.  
(Potřebuji to.) 
Když jste celou dobu 
mezi duchovními lidmi, 
budou vás  
táhnout.  
Skutečně! (Já to vím.) 
Víte, jak je to třeba 
v New Yorku, nebo 
v Pekingu, nebo v Tokiu,  
když je tam plno,  
nemusíte ani kráčet! 
Jenom stojíte 
na ulici a pak 
jste vzadu 
nebo na straně 
a tak se pohybujete  
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Oni vás táhnou, ano?  
Znáte to, ano. 
Bydleli jsme Hong Kongu,  
vždy jsme procházeli bokem. 
Ano, nemáte  
dost místa 
pro celé tělo. 
Pravda, pravda.  
Ale máme  
pěkné meditační centrum 
v Hong Kongu.  
Měla byste mít  
Grand Hotel  
v Taipei, prví třídu. 
Okej, možná 
to bude při dalším pobytu.  
Bydlel jsem tam, nádhera.  
Ano, dělala jsem tam  
také konferenci.  
Meditace 
v tom hotelu 
byli tak dobré, velice 
dobrý pocit. Tak lehký. 
Byla jsem tam, byla. 
Je tak snadné meditovat  
v takovém hotelu.  
Ano, dobrá, je tam 
také pěkný výhled.  
Ano, byla jsem tam  
před několika léty,  
když jsme … možná dvakrát, 
nějaké pozvání,  
měli jsme tam konferenci.  
Dvakrát nebo třikrát.  
„Vlastním“ to již.  
Jen jsem to vložila do svého  
srdce a je to ukončeno.  
Mám všechno  
ve svém srdci.  
Náš předcházející 
učitel meditace  
nám řekl, 
že tři země na světě 
jsou velice speciální. (Ano.) 
Austrálie, Holandsko 
a Formosa (Taiwan). 
Skutečně! Jsem na to pyšná.  
Jsem pyšná.  
Tato tři místa 
jsou první místa, 

kde je možné zakusit  
nebe na zemi.  
Není divu.  
Řekl malá populace,  
silná ekonomika 
a všechno duchovní.  
Tak silné.  
Formosa (Taiwan), 
tak silné místo.  
Dobří lidé.  
Skutečně, Bůh mě tam  
umístil, jinak bych neměla  
dost sil. Všichni členové 
skupiny jsou z Formosy 
(Taiwanu), všechna nejlepší  
pomoc, kterou dostávám, 
je z Taiwanu.  
Všechny nejsilnější duchovně 
praktikující skupiny 
jsou z Formosy (Taiwanu). 
Meditují  
v tisícech, 
dokonce i když tam nejsem.  
A dokonce ani  
nemají chrám – 
pronajali si školu, 
nějakou halu, rozumíte.  
A mohou tam být jenom  
několik hodin týdně. 
Pronajali si to.  
(A všichni tam chodí.) 
Ano, to je vše.  
A tisíce lidí 
přichází každý týden,  
žáci.  
Náš vedoucí v Austrálii 
řekl, že když šel  
na Formosu (Taiwan) 
všichni lidé,  
všechny děti řekli, že 
meditovali nejsnadněji.  
Žádný problém,  
každý přišel.  
Ano, pravda.  
Řekl: „Víte,  
je to nádherné místo.“ 
Řekl:  
„Ano, je to tak lehké,  
tak dobré, tak dobré.“ 
Vidíte, všichni moji  

žáci jsou velice upřimní. 
Nejvíc na Formose (Taiwan). 
Víte,  
musíte přísahat:  
„Neporušuji úmyslně zásady, 
když je možné si pomoct  
a nejím úmyslně maso.“ 
Jestliže ne, nebude mi  
dovoleno ani sem vstoupit.  
Silní, silní,  
jsou velice silní.  
Vidíte, děláme to vše  
vědomě, 
s povědomím a s největší 
přirozeností. 
To je důvod proč si přeji, 
aby kdokoliv se k nám přidá 
měl jasné vědomí  
a pevnou mysl k dodržení 
těch pár věcí, které slíbil,  
že dodrží. (Praktikovat.) 
Jinak, 
kde je vaše vůle? 
Vždy, když podléháte 
jakýmkoliv rozmarům, 
které přichází, jak chcete 
cokoliv dělat, správně?  
Dobrá. Když to nechcete  
udělat, nedělejte to. 
Takže chci, aby moji 
žáci byli příkladem pro 
ostatní lidi, aby se přidali. 
Jsem velmi upřímná a to  
samé žádám po svých žácích. 
Poctivost je na prvním místě. 
Starám se o dobré, silné 
a disciplinované lidi. 
To je způsob, jak  
mohou ukázat světu, jak 
být disciplinovaný. 
Vidíte, my už 
každý den tři hodiny 
meditujeme. 
Jakkoliv. 
Pak jsem uviděl Váš seznam, 
a ten mluví o dvou a půl hod. 
Takže jsme si pomysleli, 
že to je to, co my 
už děláme. 
To je velmi dobré. 
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Ano. Ne, měla jsem na mysli 
dvě a půl, ale jsou  
to tři.  
Protože… 
 …předtím, než 
meditujete Quan Yin, 
máte  
recitovat na Světlo 
přibližně půl hodiny, 
takže to dělá tři. 
Ale to nevadí, 
nebuďte tak přesní 
na minuty, víte. 
Pokud jste učitelem 
musíte být silní. 
Jinak jsou i studenti 
slabí a vy 
jste slabí 
společně slabí, 
kam dojdete? 
Ve Vaší knize, 
brožuře, se nejdřív dostane 
většině lidí velice 
jasného vysvětlení rozdílu 
malého osvícení, velkého 
osvícení, (Správně.) velmi 
zřetelně, je to vysvětleno 
velice srozumitelně. 
Ano. 
Protože každý 
přemýšlí, když pomalu  
půjdu k osvícení 
pak možná 
někam spadnu, 
protože myslí, že je to 
daleko, nebo tak něco. 
Vysvětlujete, 
že malé je 
jako to a jako toto. 
To velké, 
to pravé je to, 
za kterým by jste měli jít. 
Zapomněli, 
že je jen jedno,  
to pravé. 
Stále přemýšlí tak, 
že je míchají dohromady 
s těmi malými. 
Správně. Tak je to. 
Jsem ráda, že  

někteří lidé rozumí. 
Duchovní lidé chápou  
hned, takže to 
snadno přijmou. 
A pokud to nemáte, 
mohu zde sedět s vámi, 
držet Vás za ruku po 
tisíce let 
a vy můžete diskutovat, 
polemizovat se mnou: 
„Proč veganství?“ 
„Pro Boha, 
proč musím  
dvě a půl hodiny 
a ne tři čtvrtě 
hodiny?“, atd. 
Jsme šťastni, 
naši rodiče nás vzali 
do Asie když jsme 
byli velmi mladí. (Ano.) 
Takže jsme vyrostli 
v těchto místech, když jsme 
byli velmi mladí. 
Nyní jsme se vrátili 
do Austrálie. 
Ano, je to dobré 
že jste otevření. 
Vlastně, 
myslíte, že lidé jsou 
tak trochu uzavření a stydliví. 
To není pravda. 
Když tam vyrůstáte, 
jste více otevřeni. 
Ano. Více vystaveni. 
A pružnější. 
(Ano, pružnější.) 
Mohou vypadat jako 
stydliví, 
ale uvnitř jsou bohatí. 
Ale nezdají se  
příliš stydliví. 
Ne všichni z nich. 
Ano. Například jako já. 
Přes můj mejkap 
a náušnice, které jsem 
někde ztratila… 
Ne, dala jsem je jedné paní, 
Australské paní 
krásná dáma. 
Okolo šedesáti – přibližně 

tolik let. 
A zrovna byla v modrém, 
tak jsem jí dala modrou. 
(Aby to ladilo.) Soulad! Ano, 
byly ze Singapuru. 
Jak víte 
dáma se jmenovala 
Gurumayi, nástupkyně 
Baba Muktanandy, 
z Ganešpuri. 
Jedna…nástupkyně 
Muktanandy. 
Je krásná, ne? 
Viděla jsem jen obrázek. 
A pokaždé si bere 
jiný klobouk a věci. 
A pak nám jedna žena  
řekla, „Proč pokaždé 
mění klobouky 
a všechno?“ 
Nemohla pochopit, 
jelikož někteří lidé příliš 
ustrnuli v tradici. 
(Správně.) 
Myslí si, „můj guru by měl  
vypadat takto,“ 
víte, (Správně.) 
takže procházela 
podobným problémem. 
To nevadí. 
Máme problémy, ať už 
odíváme hadry, nebo… 
Bůh má ten problém 
pokaždé když se 
projeví skrze někoho jiného. 
Správně. (Každý na zemi…) 
Je to problém Boha! 
Prostě nemůže být 
stejná jako ten před ní. 
Ne, zdaleka nevypadá 
jako Ježíš. 
(Je to ten samý.) 
(Ano.) Dělá problémy. 
Myslím, že pokaždé musí 
vymodelovat z hlíny, víte, 
hliněný model, či něco 
a pokaždé, 
když někoho posílá ven, 
pak ho vkládá 
do toho modelu a 
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pak manifestuje to samé. 
Bradka a všechno to. 
Ale nikdy nevíte, jestli 
vypadá jak Ježíš, nebo ne. 
Neznali jsme Ježíše. 
Různorodost. 
Ano. Správné, to je nejlepší. 
Ale jakkoli, dokonce, když 
budete vypadat jako Ježíš, 
lidé budou stále pochybovat. 
Jen vypadáte jako on, 
nemusíte být on. 
Beztak budete mít problémy. 
Takže se tím  
pouze hrajeme 
a je nám to jedno. 
Beztak, nevědí, že mé 
oblečení je velice levné. 
Navrhla jsem si je sama, 
navrhuji si všechny své šaty. 
A je velice jednoduché 
koupit kus látky 
a jen to sešít. 
A za pár hodin 
máte nové šaty. 
A nestojí to nijak moc. 
Ano, velice levné. 
V Orientu, je materiál 
dokonce i levnější než zde, 
jelikož je produkujeme. 
Nic to není. 
Moje šaty nestojí tolik, 
kolik vaše, ano, 
přestože mohou 
vypadat lépe. 
Jistě, jelikož 
jsem si je vyrobila sama. 
To je důvod, 
proč máme pokles 
v Austrálii, 
a v Asii 
jde všechno rychle, 
celkově je to velmí rýchlé. 
Ano, jsou  
pravděpodobně soběstační. 
Avšak, ne každý 
je chytrý jak já – 
navrhujíc své vlastní šaty! 
Dříve jsem to nevěděla. 
Nyní mohu dělat mnoho věcí, 

které jsem dříve nemohla. 
Čím starší jsem, 
tím více mám talentu. 
Ano. (Děkuji.) 
Myslím, že některé z mých 
šatů mohu předvést 
v tomto roce 
na londýnské přehlídce. 
Co vy na to? 
Vidíte, (Proč ne?) 
jsou velice dobré 
dokonce k meditaci, 
(To jsou.) tak volné a svěží. 
Asijské oblečení 
je velice pohodlné. 
Pohodlné. 
A navrhla jsem jich tucet, 
různé styly, 
různé barvy a délky. 
A některé z nich také 
pro vás, lidi. 
Některé z nich jste viděli 
v časopisech, předpokládám. 
Ano, ale 
dost je dost. 
Mohu navrhnout více. 
Mohu navrhnout lůžkoviny 
a všechno možné – vypadají 
exkluzivně, krásně. 
Navrhuji lampy, 
a to vše – vydělává to peníze. 
Viděla jsem větráky. 
Ano, ty dělám také. 
A obrazy. 
Mé obrazy, to nevíte. 
Máme zde  
nějaké obrazy? Ne. 
Jedna z žen nám ukázala 
video z Kostariky. 
Fotografie. 
Vím. 
Ano, takže Bůh nám dává 
mnoho talentů. 
Proč je nevyužít? 
Když mi dává 
navrhovací talent 
pro oblečení, 
proč bych si to neoblékla a… 
Ano, a pak později 
můžeme dostat více 

všude. 
Ano. (Prostě přirozeně.) 
A proč to nevyvedeme 
zpět do Zlaté společnosti, 
kde všechny dámy budou 
dámami a džentlmeni budou 
vypadat džentlmensky 
a všichni se budou 
chovat vznešeně? 
Jelikož, oblékají-li 
krásné oděvy, ovlivní to 
i jejich chování. Správně? 
Není to tak? (Ano, pravda.) 
Ano, dobrá. 
Proč bychom měli 
představovat chudobu? Ano. 
To je iluze. 
Ano, avšak, když Bůh udělá 
chudého Mistra,  
nebo Mistra 
narozeného v chudobě, či 
v chudých podmínkách, 
pak je to v pořádku, 
ale momentálně mě Bůh 
dal do více okázalého, 
tak zvaného Mistra, 
takže jsem to přijala. 
Zlatý věk. 
Ano, Zlatý věk. 
Ano, Věk vodnáře. 
Máme všude zlaté ryby, 
plovoucí kolem. 
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