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Každý človek 
sa môže slobodne rozhodnúť, 
čomu chce veriť, 
a čo chce praktikovať. 
Ak máte problémy či otázky, 
spýtajte sa prosím 
svojej vnútornej múdrosti 
a dostanete odpoveď 
okamžite. 
Ak by ste mali pochybnosti 
o prenose myšlienky, 
tak mi prosím napíšte. 
Ale väčšinou 
keď posielate list, 
skôr než ten list odošlete, 
získate odpoveď. 
Niekedy ju dostanete 
prostredníctvom intuície, 
niekedy ju získate 
z pások a kníh – 
s čímkoľvek práve 
prídete do kontaktu. 
Alebo niekedy  
cez iného zasväteného, 
ktorý náhodou povie niečo, 
vďaka čomu porozumiete: 
„To je ono. 
To je potvrdenie toho, 
čo viem.“ 
Takže sa vždy snažte  
počúvať vnútro a používať  
intuitívne chápanie 
v každodennom živote. 
Všetko, čo nie je škodlivé 
pre ostatných ľudí, 
je v poriadku. 
Ak občas skĺznete, 
alebo urobíte niečo, 
čo by ste urobiť nemali, 
oľutujte to, 
odpustite si 
a už to znovu neurobte. 
To je všetko. Dobre? 
Alebo to vynahraďte. 
Nemôžeme sa stať Budhom 
za jednu noc, ale môžeme 
sa usilovať byť ním. 
Budeme jedno s Bohom. 
Jedného dňa budeme vedieť, 
že my a Otec sme jedno, 

Ja a Majster ako jeden. 
Ja som vy. 
Preto sa modlite 
a získate to, 
pretože Ja som vy. 
Akékoľvek zázraky sa stanú 
vo vašom živote, 
to je vaša múdrosť, 
ktorá sa začína prejavovať. 
Nemusíte byť vďační mne. 
Ak vôbec chcete byť  
vďační mne, 
praktikujte viac. 
Buďte úprimní k sebe, 
objavte svoju veľkosť  
a buďte svojim vlastným 
Majstrom. To je jediná vec,  
ktorú od vás chcem. 
Austrálčania alebo 
Aulačania (Vietnamci) 
v Sydney sú veľmi silní. 
Som na vás hrdá, 
som na vás hrdá. 
Pretože som tu predtým 
nebola, 
len ste o mne počuli 
a prostredníctvom  
svojej viery ste sa vyliečili 
z mnohých chorôb 
tela, reči i mysle. 
Som na vás veľmi hrdá. 
Postúpili ste 
a vytvorili ste 
lepší ľudský život 
z tohto Božieho daru vám. 
Takže si prosím naďalej 
navzájom pomáhajte 
a milujte sa. 
Nielen slovami 
ale aj skutkami. 
Správajte sa k sebe navzájom 
tak, ako k sebe samému. 
Urobte kurz varenia. 
Máte nejaký? Nie? 
Nehovorila som vám to  
predtým? Áno, a nikto  
nevarí? Mali by ste variť 
aspoň raz týždenne. 
Varíte, keď máte 
spoločnú meditáciu? 

(Áno.) Nevyhladujete 
mojich žiakov, 
keď prídu  
do vášho Centra, však? 
Ak niekto hladuje, keď idete 
na skupinovú meditáciu, 
napíšte mi. 
Ostrihám im vlasy! 
Uvarte niečo, dobre? 
Varenie nemusí byť 
veľmi luxusné, 
aby dobre chutilo. 
Tajomstvo dobrej chuti 
je v správnych prísadách. 
Soľ, korenie  
a tiež trochu cukru, atď. 
Správne množstvo. 
Netreba do toho dávať 
veľa vecí, 
aby to dobre chutilo, 
len správne množstvo. 
Väčšinou ak pridáte 
trochu cukru 
v rovnakom množstve, a soľ, 
bude to chutiť dobre. 
Pridajte trochu maggi, 
vždy pridajte trochu maggi 
alebo niečo iné – kvapku. 
Ak niekedy navaríte zle, 
a ľudia si do toho pridajú  
maggi, dokážu to zjesť. 
To je to tajomstvo. 
Alebo uvarte nejakú  
polievku, keď sa  
budú chcieť spolu zísť  
a nakvapkajte to rýchlo. 
Vyberte dobrého kuchára 
alebo sa striedajte vo varení. 
Pretože niekedy prichádzajú 
z veľkej diaľky 
a nemajú žiaden čas 
niečo kupovať. 
Preto dúfam, 
že budete spolu vychádzať 
veľmi dobre, 
domáci obyvatelia 
a tiež prisťahovalci, 
takzvaní prisťahovalci. 
Ale všetci sme prisťahovalci. 
Náš dům není tady. 
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Dříve nebo později to 
budete vědět. 
Někteří z vás to ví 
již teď.  
Můžete brečet radostí.  
Mnoho lidí brečí 
během zasvěcení, 
protože jsou tak šťastni 
že našli sami sebe.  
Každý den to budete  
poznávat více a více 
a pak  
se všechno ve vašem životě 
stane hladším.  
Budou se dít zázraky, 
mnoho vašich nemocí 
se zmenší  
nebo zmizí, 
v důsledku vašich kvalit 
a vaší moudrosti,  
která vám bude dostupná 
po zasvěcení.  
Máte ji pořád,  
jenom jste na ni zapomněli.  
Nic jsem vám  
dnes nedala, jen jsem vám 
pomohla probudit to, co již 
máte a dala poznat, 
jak to máte používat denně, 
v každodenním životě.  
Jen meditujte 
a všechno porozumění 
k vám přijde.  
Můžete číst svaté knihy 
a knihy o józe, cokoliv, 
ale meditujte.  
Můžete recitovat sútry 
nebo dělat, co chcete,  
ale meditujte.  
Meditace je nejvyšší  
podoba služby,  
modliteb,  
nejvyšší služba 
vám samotným a lidstvu.  
Ale jiné povinnosti 
můžete konat také.  
Starejte se o svou rodinu, 
buďte více milující k těm,  
kteří vám nerozumí.  
Budou vám rozumět.  

Jednejte s nimi s láskou 
a respektem, protože 
oni mají také Buddhu uvnitř 
sebe. Vím, že někdy 
vám způsobují menší  
mentální nátlak,  
když mluví příliš mnoho 
o tom, co ví  
teoreticky,  
a když to, co my víme, je  
z naší zkušenosti,  
je to těžké, ale je to tak 
v pořádku, je to v pořádku.  
Pokuste se být trpělivý 
se světem,  
zvláště po zasvěcení.  
Nyní nejdůležitější věcí 
je starat se o nás samých 
a naší spásu,  
protože, jestliže my sami 
nezakusíme 
Království Boží, 
je velice těžké  
přesvědčit lidi.  
Je to nemožné,  
protože my jenom mluvíme.  
Takže je lepší,  
když budeme mít přesvědčení 
z našeho vlastního poznání.  
Zkušenost z první ruky.  
Takže jenom praktikujte 
a kdokoliv se objeví, 
dáte mu 
vědět, 
jestli si to bude přát.  
Jenom příležitostně.  
Není to o shromažďování  
mnoha žáků. 
Zacílíme se jenom na  
upřimného, opravdového  
hledače Pravdy, 
který chce Boha 
nade vše ostatní.  
Dokonce obětuje 
své potěšení z chutě 
nebo nějaké malé věci ve 
svém životě – jestli to vůbec  
může být nazváno obětí. 
Nemyslím si to.  
Jak praktikujeme 

a regulujeme možná např. náš 
sexuální život a dietu, 
najdeme 
větší štěstí, 
než jaké jsme měli předtím 
z materiálního potěšení. 
Čím více pracujete,  
tím více přicházíte 
sami k sobě  
a realizujete Boha, tím méně 
světských vazeb 
se na vás nalepí.  
Opustí vás  
tak, jako zralé ovoce 
padá ze stromu.  
Dokonce se ani nemusíte 
do toho nutit.  
Snažte se držet  
vegetariánskou dietu, 
protože to vám pomůže 
hodně při dosažení 
rychlého výsledku 
a umenší to konflikt  
mezi myslí 
a tělem,  
když narazíme uvnitř nás  
na neuvěřitelnou moc.  
Musíme být dostatečně čistí,  
abychom to unesli.  
Jinak to někdy 
může mít nějaké vedlejší 
účinky a způsobit potíže, 
protože negativní 
a pozitivní 
spolu navzájem svádí boj.  
Zvířecí já  
a svaté Já zápasí, 
a v důsledku toho se někdy  
necítíme pohodlně.  
Proto 
jdeme celým srdcem 
jedním směrem. Věřím 
vašemu čistému motivu 
a vašemu vroucímu slibu.  
Myslím, že i po tom, co  
odejdu, budete pokračovat po 
cestě, kterou jste si vybrali, 
a budete čerpat užitek pro  
sebe, také pro vaši zemi 
a pro náš svět.  
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Nedělejte si starosti  
s apokalypsou, protože 
jestliže zlepšíme sami sebe, 
zlepšíme naše prostředí 
skrze naše chování 
a duchovní kvality,  
svět  
nebude zničen.  
Svět bude zničen, 
jenom když  
nebudeme mít dost  
duchovní atmosféry,  
která ji bude ochraňovat 
a Bůh si bude myslet, že  
je to zkažené místo, a tak  
by ho pravděpodobně zničil 
aby postavil nový. Dokonce 
i pak máme náš Domov, 
kam se můžeme vrátit.  
Lístek je zarezervován,  
vyčkejte času 
a pak poletíme nahoru.  
My všichni jsme v bezpečí 
a je o nás postaráno.  
Předtím než zemřete,  
budete vědět, kdy 
a který den to bude, 
a budete připraveni.  
Takže život a smrt pro nás 
zasvěcené, 
nic neznamenají.  
Jenom projdeme z jedné  
místnosti do druhé,  
avšak do ještě lepší místnosti, 
do báječnější místnosti, 
jakou si zasloužíme.  
Tak prosím milujte sami 
sebe, milujte sami sebe. 
Meditovat  
znamená milovat sami sebe.  
A pak když  
budete mít mnoho lásky,  
můžete ji vyzařovat 
na všechny lidi 
kolem vás a dokonce 
ovlivnit celý svět,  
pozvednutím vědomí  
lidstva 
na nějaký vyšší stupeň.  
Samozřejmě, ne všichni 

nás budou následovat,  
ale budou pozvednuti 
na nějaký stupeň  
a budou připraveni 
na dalšího Mistra 
nebo přijde kdokoliv, 
kdo se o ně bude starat,  
kdo bude mít s nimi  
spřízněnost. 
A my je pro to připravíme.  
Neříkám vám 
různé náboženské pravidla, 
protože je všichni znáte.  
Takže se jich držte,  
pokud chcete.  
Všechny jsou dobré  
pro posílení mysli, 
síly vůle.  
Jestli jste Muslim,  
držte půst. 
Jestli jste Buddhista,  
čtěte sútry, chcete-li.  
Když jste křesťan,  
můžete chodit do kostela 
a dělat vše, co je vhodné, 
a co chcete  
jako křesťan dělat.  
Jenom držte vegetariánskou  
dietu a meditujte.  
To je vše, co je potřeba.  
A vlastně 
to ani není meditace.  
Jenom tam sedíte 
a Božská moc 
vás prostě pozvedne.  
Dokonce nepotřebujete 
jakékoliv úsilí.  
Není to tak? Bratři? 
Žádné úsilí. Ano! 
To je to, co se nazývá  
„úchvatná milost“. Ano.  
Jste to jenom vy, kdo ví,  
kdo o tom ví.  
Ti ostatní to nemusí vědět,  
dokonce ani když sedí vedle 
vás. A jenom ti, kdo 
to vnímají, to mohou slyšet.  
Jiní lidi slyší,  
slyší,  
ale neuvědomují si to.  

Jiní lidi vidí,  
mohou vidět, ale  
nerozumí.  
Nejsme pyšní, že 
jsme praktikující,  
ale jsme skutečně 
jedni z mála vybraných.  
Svět je 
tak přelidněn,  
ale lidi jsou hluší 
ke své vlastní velikosti.  
Je to škoda, ale nevadí.  
Je to tak, jak to je. 
Takže jestliže nijak  
nemůžeme zachránit náš svět, 
alespoň máme jiné místo, 
kam můžeme imigrovat.  
Nemůžeme jednoduše  
pomoci jiným, jestliže oni  
nechtějí, aby jim bylo## 
pomoženo. 
Kdyby jedna osoba 
mohla manipulovat 
s celým světem 
a vzít všechny do Nebe, 
pak Ježíš by to byl 
udělal již dávno předtím.  
Buddha by to byl ukončil.  
Nepotřeboval čekat na nás.  
Ale je to vůle nebes,  
aby „každý za sebe“, 
každý byl ochoten  
plnit svou povinnost.  
Některé mladé duše se ale  
stále rády potulují kolem 
a navštěvují cirkus 
nebo divadlo, a nepřejí si 
prostě ještě jít Domů. 
Tak je necháme. Mohli 
bychom je přesvědčovat 
a snažit se jim říct, 
jaká je cesta Domů, pokud 
ale nechtějí poslouchat, 
je to v pořádku, je to fajn. 
Nemůžeme s tím  
nic dělat. 
Nakonec, 
Bůh se o ně postará. 
Proto se moc, hned  
po zasvěcení, nebojte 
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o ostatní lidi. 
Pravděpodobně někteří z vás 
budou příliš nadšeni 
a půjdou ven a budou vysílat  
v televizi, v rádiu,  
budou říkat všem, aby přišli. 
Nedělejte si těžkou hlavu, 
praktikujte a kdo půjde  
kolem nebo to dělejte  
správně, ale velmi klidně, 
ne nadšeně, a budou-li 
lidé poslouchat, dobře. 
Pokud ne, je to v pořádku. 
Dejte se tedy dohromady, 
snažte se něco udělat, 
pokud si to přejete. 
Dělejte to společně, 
přemýšlejte, jak to udělat, 
ale nemusíte  
lidi nutit ani nemusíte 
používat žádnou zázračnou  
sílu, abyste je přilákali. 
Někteří lidé vyprávěli  
své zkušenosti 
i svých nemocech, že byly 
taky po zasvěcení  
zázračně vyléčeny. 
To by mohlo přilákat 
další lidi, aby přišli, 
ale nemusel by to být  
moc vysoký motiv. 
Nicméně, možná je to  
jejich důvod, proč přišli. 
To je taky v pořádku. 
Bůh má různé způsoby, 
jak dotáhnout své děti 
zpět k Sobě. 
To je v pořádku. 
Nedělejte to ale  
záměrně, protože 
chceme přilákat lidi. 
Vše přirozené, 
spontánní, s láskou, 
je vždy správné. A buďme 
pokorní, buďme čistí 
v našem každodenním životě. 
A samozřejmě, 
se naučíte, 
že brát si  
majetek druhých 

nebo chtít  
majetek druhých 
znamená říkat si o další  
špatnou karmu (odplatu). 
Nemá to cenu.  
Svazek peněz 
nemá cenu brát, 
když musíme 
podstoupit nespočet let 
karmické zátěže. 
Proto buďte opatrní. 
Vydělávejte si na své poctivé  
živobytí, je jedno jakou prací. 
Já jsem myla nádobí,  
když jsem studovala. 
To je v pořádku. 
Můj bývalý manžel, 
teď má  
dva lékařské tituly, 
ale jezdil taxíkem, 
aby si vydělal na živobytí. 
I když řeknete, že zubař 
nebo doktor je dobrá práce, 
stejně je to manuální práce. 
Musejí  
vrtat vaše zuby potom 
čistit nástroje – 
ano? – a píchat injekce. 
To vše je manuální práce, 
jen jiné dovednosti. 
Proto nevzhlížejte  
k žádné práci 
ani se na žádnou práci 
nedívejte svrchu. 
Byla jsem 
na Filipínách 
a znám hodně  
Filipínců – 
například. 
Oni jsou naprosto pokorní. 
Dělají jakoukoli práci 
a nikdy si o tom  
nic nemyslí. 
Mohou mít příbuzné 
ve vysokých pozicích, 
ale oni sami 
pracují jako nádeníci 
nebo cokoli, pokud  
si vydělají poctivé peníze. 
Oni necítí  

rozdíl mezi 
vysokým postavením 
a nižší prací.  
To je postoj,  
který bychom měli mít 
ve všech věcech v životě. 
Možná jsou Filipínci 
obdařeni  
touto vlastností. 
To je ale  
velmi dobrá vlastnost. 
Jsou tak pokorní, 
tvrdě pracují 
a jsou tak přátelští. 
Proto doufám, že všichni  
pracujete v tomto duchu – 
je jedno v jaké práci – 
a že se učíte 
vzájemně si pomáhat, 
sloužit si. 
Jako když sloužíme  
vzácnému hostu 
v našem domě.  
A kromě toho, meditujeme.  
Pokud nemáme lásku 
z nitra, 
láska navenek 
má krátkého trvání 
a je jen povrchní. Proto 
se snažte vést čistý život. 
Pokud budete mít nějaké  
potíže, prosím, napište mi. 
Nejdřív se ale 
zeptejte vnitřního Mistra. 
O naprosto všechny potíže 
se vnitřní Mistr 
postará. 
Někdy to ale  
trvá dlouho, protože 
je to jiný způsob  
práce v nitru 
a ne jak my chceme. 
Někdy chcete toto, 
a není to pro vás dobré, 
Mistr vám to nedá. 
A co vám Mistr dává 
se vám někdy nelíbí, 
ale je to pro vás lepší, 
později to zjistíte. 
Proto buďme  
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s vnitřním Mistrem trpěliví 
a nechme vnitřního Mistra,  
aby nám pomáhal. Ano? 
To je to, co já dělám – 
většinu času, beztak. 
Je v Brisbane hodně 
následovníků? 
Viděla jsem je poprvé. 
Skupina přistěhovalců 
je tady  
v Queenslandu 
velmi silná 
a velmi úzce spjatá. 
Proto jsem byl 
požádán Andřejem Chengem 
abych pomohl 
při vašem přivítání tady, 
protože to je stát, který 
reprezentuji (Ano.) 
a řeknu Vám, 
že jsme velmi poctěni 
a polichoceni,  
že jste si našla čas, 
aby jste přijela a mluvila 
v Queenslandu 
a přinesla své poselství 
lidem, kteří jsou zde, 
nejen přistěhovalcům, 
ale všem,  
kteří chtějí přijet  
a poslechnout si vás. 
Myslím si, že je  
svět pln rozporu, 
nenávisti a válek, 
že hlas míru 
a štěstí 
je velmi, velmi důležitý. 
Velmi, velmi důležitý. 
Udělám, co budu moci. 
Rozumím tomu,  
že máte  
v Queenslandu  
dvě přednášky, 
ale věřím, že zde taky  
strávíte nějaký čas, 
a doufáme,  
že si to moc užijete,  
protože my všichni cítíme,  
že Queensland je  
velmi, velmi speciální místo. 

Krásné. 
Všem se líbí 
v Brisbane. 
Včera jsem požádala tohoto 
Australana, 
jmenuje se Bending. 
Říkala jsem: „Bendingu, 
vy už teď něco málo víte, 
víc než lidé tady, 
prosím, vraťte se 
a postarejte se  
o nové zasvěcené,“ on tedy 
souhlasil a řekla jsem: 
„Narodil jste se v Melbourne,  
tak je to v pořádku.“ 
On řekl: „Ne, Brisbane. 
Prosím, pojedu do Brisbane.“ 
On si to vybral. 
Včera večer, ano? 
Dnes tedy s vámi souhlasím. 
Říkala jsem, že bych tady  
chtěla žít. Je to tak?  
Pravděpodobně je to důvod, 
proč sem všichni rádi  
jezdí a stěhují se sem. 
Přistěhovalců 
je tady hodně. 
Ano, je to  
menší komunita, jsou  
ale velmi úzce svázáni. 
Lidé jsou tady 
velmi šťastní. 
Je to pro lidi  
z jižní Asie  
velmi atraktivní místo, 
díky klimatu  
a protože je Queensland… 
Je dokonce lepší 
než Sydney? 
Lidé říkají, že v Sydney 
je nejlepší klima. 
Je to tady skvělé místo. 
Je skvělé… 
Queensland je krásný. 
Ano, možná 
přijedu a zůstanu tady. 
Teď jste mě zlákali. 
Není to tady  
drahé? 
Ne příliš. 

Nejen, že to není drahé, 
ale je to taky krásné. 
Myslela jsem, že krásná 
země bývá drahá. 
Proto. 
Máme toho hodně. 
Ano, dobrá. 
Možná si kousek  
vezmu pro sebe. 
To je krásné. 
Velmi mne to láká. 
Ano,  
a mírumilovná atmosféra 
je velmi důležitá. 
Myslela jsem si, že místa, 
která jsem již viděla jsou už  
krásná, ale tady říkáte, 
že je to ještě hezčí. 
Ještě hezčí. 
Ano? To je fantastické. 
Vaši lidé tady 
mají štěstí. 
V mnoha zemích 
nemají takové štěstí. 
Víte to, pokud jste 
cestovali, víte to. 
Australané  
museli pracovat  
velmi tvrdě – 
myslím svědomitě – 
aby udrželi svou zemi 
v tak krásném 
a dobrém stavu. (Ano.) 
Pracují tvrdě? 
Celkově, ano.  
Proto byly děti, které  
se sem přistěhovaly  
nedávno, tak úspěšné.  
(Já vím.) 
Jsou všechny  
velmi, velmi úspěšné. 
Ve škole. 
Ve škole i na univerzitě. 
Ano, mnohé z nich  
jsou taky úspěšné  
v Americe, a získávají 
mnohá ocenění. Ano. 
Nejlepší studenti ve vědě 
a v matematice 
a v mnoha oborech. 
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Četla jsem to  
v novinách. 
Tady je to velmi podobné. 
Mnozí lidé, 
kteří sem přijeli 
z Au Lac (Vietnamu) 
jako uprchlíci, 
jsou dnes doktory,  
právníky a inženýry. 
To je dobré. 
A přispívají  
komunitě. 
Velmi dobře, 
přispívat zemi. 
To je velmi, velmi dobré. 
Vidíte, proto 
mnoho aulackých 
(vietnamských) uprchlíků 
velmi touží po tom,  
dostat se ven z tábora, 
protože chtějí využít  
svého talentu, 
aby přispěli světu, 
místo toho, aby seděli tam 
a museli se spoléhat 
na charitativní fondy, 
za to se mnozí z nich 
velmi stydí. 
Je jen velké, velké neštěstí, 
že musí být  
v takové situaci. 
Jinak 
jsou velmi dobří 
a jsou to  
velmi pracovití 
a inteligentní, 
velmi inteligentní lidé. 
Taky máme velké štěstí,  
protože zde 
Asiaty taky mnohem  
lépe přijímají 
než tomu bylo před 30lety. 
Je stále snazší, 
aby se zde lidé  
usadili 
a byli přijati 
a aby přispívali, 
a podpora, 
kterou jsme dostávali 
byla skvělá. 

Ano, samozřejmě, 
vše vyžaduje čas, 
aby se to vyvinulo 
a taky aby si lidé 
vzájemně porozuměli. 
Myslím, že asijská rasa, 
lidé, kteří přijeli první, 
měli trochu potíže 
v komunikaci, 
a angličtina, kterou mluvili 
nebyla zřejmě  
moc učesaná. 
Proto… a samozřejmě,  
mentalita  
jiného původu 
zřejmě hlavně  
způsobovala  
nedorozumění. (Ano.) 
Pak ale, postupem času  
se obě strany od sebe  
naučily to dobré 
a samozřejmě 
spolu dobře vycházejí.  
Aulačané (Vietnamci), 
Číňané nebo přistěhovalci, 
které jsem potkala říkali, 
že Australané jsou velmi  
skvělí, přátelští lidé. 
Dokonce prohlašovali,  
že bych sem měla přijet 
a bydlet tady, protože 
je to dobrá země. 
A já jsem na oplátku dělala  
reklamu u dalších Číňanů, 
velkých podnikatelů 
v Singapuru. 
Říkala jsem: „Přijeďte sem, 
země je tak velká 
a není drahá, 
lidé jsou přátelští,“ 
a dokonce si můžete 
založit společnost, slyšela 
jsem, že za 2 dolary. (Ano!) 
Je to tak demokratická země. 
Není snadné toto  
najít ve světě. 
Proto říkám Číňanům, 
„Pokud si chcete  
založit firmu 
nebo chcete  

najít klidné místo 
na založení podnikání, 
přijeďte sem. Myslím, že 
Austrálie je pro vás dobrá.“ 
Mluvila jsem po telefonu,  
víte, jen proto,  
že někteří jsou  
velmi dychtiví 
najít nějakou dobrou zemi 
nebo něco. 
Měla jsem prostě pocit, 
že je to tady tak krásné. 
Singapur je taky 
krásný a svobodný, 
ale jejich země je tak malá. 
A tady máte  
rozlehlé Nebe. 
Nejsou tam předsudky.(Ano.) 
Komu je dovoleno přijet. 
To je velmi dobré, 
velmi dobré. Možná, 
že se znovu přestěhuji.  
Myslím, že bychom byli 
velmi šťastní, kdybyste to  
udělala. Ano? Velmi  
mě to teď láká. 
Mám pocit,  
že tady zřejmě zůstanu. 
Mám pocit, že je to místo, 
kde bych mohla bydlet.  
Pravděpodobně je tady  
spříznění silnější. 
Mám více spříznění 
s Queenslandem. 
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