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Tajemství, které bylo 
odhaleno pomocí vlasu 

Mistryně 
 
 
 
 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
20. května 2000, skupinová meditace v Koreji. originál v angličtině 

V Koreji vynalezli někteří lidé velice zajímavý přístroj, který vám může určit 
vaše DNA, vaše nemoci a všechno, a mimo to vám může říct, kolik čaker máte 
otevřených a jak moc. Možná můžete jít a zkontrolovat to. (Smích) Byla jsem 
tenkrát velice únavná a jeden z bratrů, který znal někoho, kdo takový přístroj 
vynalezl, vzal můj vlas a šel to zkontrolovat. Ta osoba nevěděla, kdo jsem, 
a bratr to neřekl. Takže se vrátil s papírem: všechny čakry jsou otevřené 
až do nejvyššího stupně. (Potlesk) 

Perfektní osvícení a tělesný kód 
Je také zajímavé, že ten člověk zjistil tělesný kód. Řekl, že nikdy dříve neviděl takový tělesný 

kód, a každý, kdo má tento tělesný kód, může být kdykoli okamžitě osvícený. Takže možná to je 
důvod, proč jsem byla osvícená tak rychle. Pokud chcete něco obvinit, obviňujte můj tělesný 
kód. Buddha měl jiný tělesný kód, myslím. Jeho tělesnému kódu to trvalo 6 let k osvícení. Mému 
tělesnému kódu to zabralo 6 měsíců. (Smích) 

Je tady náš bratr? On je jedním z vašich bratrů. On vzal můj vlas, aby zkontroloval jen mé 
nemoci. A doktor byl velice překvapen a řekl: „Kdo je to? Je to pocta pracovat pro takového 
pacienta. Kdo je ten pacient?“ Ptal se na to stále. Já také nevím, jak to vysvětlit. Nevím, proč 
jsem byla rychle osvícená. Bratře, vy to vysvětlete. Řekněte jim všechno, co jste říkal včera mně. 

Další přístroj světa 
Žák (Dr. Kim vyprávěl Korejcům): Je to druh přístroje magnetického měření. Normální lidé 

mají čakry úrovně čtyři nebo sedm, nebo něco takového, ale vy máte dvacet jedna. Osoba, která 
obsluhovala ten stroj, byla velice překvapená a velice poctěná mít vlas takové osoby. Tento přístroj by 
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mohl být používán už ve vyšších světech. Takže je to 
velice dobré od osoby, která vynalezla tento přístroj. 
Obvykle může být tělesný kód osob rozdělen do 64 
systémů. Ale váš kód je velice speciální. On nic takového 
dříve neviděl. Řekl, že byl velice poctěn toto vidět, a ta 
osoba, která má tento vlas, by mohla získat okamžité 
osvícení. Ta osoba, která vynalezla ten přístroj, a ten 
člověk, který řídí tu společnost, jsou také duchovními 
praktikujícími jako my. Možná dělají speciální věci, ne 
obyčejné. 

Mistryně: On není žákem. On nevěděl, že ten vlas 
patří mně. Ale poté, co měl výsledky, se zeptal: „Kdo 
je ta osoba?“ Ale já jsem mu řekla, aby nic neříkal. 
Dnes jste mne tlačil dvakrát nebo třikrát, proč jsem 
získala plné osvícení tak rychle, a ostatní ne. 
Zapomněla jsem a vybreptla jsem to, ale není to nic 
tajného. 

Žák: Co se týče čaker, neviditelné svatozáře nebo 
aury osvícené Mistryně, může být měřeno přístrojem. 
Mistryně: Ano, může to změřit. Tento přístroj je velice vyvinutý. Ne každý ho dovede používat. 
Zjistil to náhodou. Nemysleli jsme si, že to zjistíme. Přišlo to náhodou. Bylo horko, zima, horko, 
zima, tak rychle jsem měnila oblečení. Tělesná teplota byla velmi rozdílná a cítila jsem se velice 
unavená, takže se bratr strachoval, že bych mohla mít nějakou vážnou nemoc. Řekl, že v Koreji 
vynalezli velice dobrý přístroj, který může určit nemoc podle vlasu, takže mne požádal o nějaký 
vlas. Nějaký jsem si ustřihla a dala mu ho. A pro případ, protože jsem usmrtila můj vlas a možná 
by to nebylo správné, jsem mu dala nějaký starý dlouhý vlas, který měl místní člověk. 
Dal je dohromady a oba vlasy měly stejný výsledek. (Potlesk)  

Jsem velice vzrušená. Když mi představil ten přístroj, věděla jsem, co to je, a jsem velice 
šťastná kvůli Koreji, že mají takový přístroj. Není z tohoto světa. Byl doručen prostřednictvím 
tohoto člověka k používání, aby pomohl lidstvu v tomto světě. Není to ten nejlepší, ten nejvyšší 
v nejvyšších světech, ale je užitečný pro tento svět. On je velice 
výjimečná osoba. Je to vědec z jiného světa. Ale samozřejmě vám 
to nemohu dokázat, nevadí. Jen to říkám bratrovi. Tento přístroj je 
tak vyvinutý, že ho normální lidé nemohou používat. Normální 
doktoři ho nepoužívají, přestože má knoflíky a takové věci jako 
počítač. Musíte se tady koncentrovat (Mistryně ukazuje na Své oko 
moudrosti), abyste mohli tento přístroj obsluhovat. I když není 
praktikující Quan Yin, praktikuje jinou meditační metodu a jeho 
koncentrace je velice hluboká – dostatečně hluboká, aby 
kontaktoval vnitřní svět, aby získal instrukce, pomocí kterých 
vyrobil tento přístroj. Přinesl si to s sebou. 

Myslím si, že v nějaké jiné zemi, jako v Americe nebo 
v Japonsku, mají také podobný přístroj. Brzy v budoucnu budeme 
používat tento nebo podobný druh, abychom zjistili a vyléčili 
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nemoci. Můžete vejít do místnosti plné vibrací z tohoto přístroje a budete léčeni. Nebudete 
potřebovat příliš mnoho operací a příliš mnoho léků, které jsou tak bolestivé. V jedné z velice, 
velice prvních řečí s žáky na Formose jsem zmiňovala, jak lidé léčí ve vyšších světech. Užívají 
pouze světla a vibrací. Toto je jeden zlomek ze způsobů, které používají na vyvinutějších 
planetách. 

Náš bratr také dostal přístroj a snažil se ho použít, ale jen když se dobře koncentroval, přístroj 
mu odpovídal. Pokud myslel na jiné věci, přístroj nereagoval. Je to stejné jako s UFO nebo 
s jinými fenomény. I kdybychom měli UFO na této planetě, stěží by je mohli lidé použít, protože 
musíte použít mysl, musíte být trénovaní v mysli, ne v technice a být zruční, ale trénovaní 
v mysli a programováni v mysli. Používají sílu mysli, aby řídili ten přístroj. Je to velice 
zajímavé, že náš svět dostává něco z vyšších dimenzí, z vyšších planet. 

Vlastně jsem pouze šťastná, že vám mohu říct, že nejsem nijak 
nemocná, jen příliš unavená. (Potlesk) Stejně, abych zjistila, jestli 
jsem nemocná nebo ne, musel zjistit můj tělesný typ, tělesný kód 
z těch šedesáti čtyř. Lidé jsou rozděleni do 64 druhů typů těla a 
8 modelů může mít rakovinu. Pokud se váš tělesný kód shoduje 
s těmi osmi typy, potom jste náchylní k rakovině. A například 
pokud jste ten druh typu těla a kouříte a také pijete, potom 
dostanete mnohem snadněji rakovinu, s větší pravděpodobností než 
ostatní tělesné typy. Abych zjistila, zda mám nějakou nemoc, 
musel zjistit typ mého těla, a proto zjistil, že ten typ těla je tak 
zřídkavý. Nikdy předtím to neviděl a zde je to velice známý doktor. 
Viděl stovky tisíc a možná miliony lidí. Udělal na mne velký 
dojem jeho vynález a jeho hluboká koncentrace. Je to velice 
oddaný vědec. 

Doufám, že v budoucnosti bude moci být více doktorů 
vytrénováno k použití tohoto přístroje. Velmi by to pomohlo pacientům. Nemuseli by projít 
tolika sondami, šťouráním a jehlami pro různé druhy krve a vzorky. Toto jsou velice bolestivé 
procedury, aby zjistili, jaká je naše nemoc. Toto je velice jednoduché. Váš vlas a mohou vám říct 
všechno – pokud doktor dovede použít ten přístroj. Jinak přístroj neodpovídá. 

Stejně, jsem tak šťastná kvůli lidem v Koreji. Protože se velice hluboce koncentrují, mají 
hodně věcí. Jsem velice vděčná za oddanost ostatních doktorů. On odhalil moji neobyčejnost, 
výjimečnost tělesného kódu jen proto, že chtěl odhalit moji nemoc, ne proto, že by věděl, kdo 
jsem, a snažil se něco objevit. Bylo to jen náhodou, že to objevil. A potom také náhodou odhalil 
to ohledně čaker. 

Je legrační, že včera jsem to dostala, a dneska se mne ptáte na všechno ohledně toho, proč 
jsem byla tak rychle osvícená a proč nikdo jiný není stejný. A proč to Buddhovi trvalo 6 let 
a Ježíši dlouhá léta. Já nevím. Možná to byl můj tělesný kód. Doktor říkal, že tento typ tělesného 
kódu je velice vzácný. Nikdy dříve to neviděl. Kdokoli má tento tělesný kód, může kdykoli 
získat osvícení. Myslím, že kdykoli on nebo ona může být osvícený. Takže možná to je ten 
důvod, že když jsem chtěla osvícení, dostala jsem ho hned. Šest měsíců bylo pro úplné, 
ale to okamžité už jsem měla. 
www.spojeniesbohom.sk www.suprememastertv.cz www.spojenisbohem.cz 
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Síla soustředění  

+421 903 100 216 slovenčina, angličtina     +420 608 265 305 čeština, angličtina 

(Doktor: Děkuji Vám, Mistryně, za ocenění přístroje.) 
Mistryně: Ne, oceňuji doktora, vynálezce přístroje. Přístroj je k ničemu 
bez jeho mysli, bez jeho koncentrace a oddanosti. Je to on, kdo 
způsobuje, že ten přístroj pracuje. On přinesl svoji sílu, znalost z vyššího 
světa, protože přístroj by nepracoval, kdyby byl dán někomu, kdo nemá 
sílu koncentrace. Bratr řekl, že pokud myslí na různé hlouposti nebo na 
jiné věci místo toho, aby se koncentroval, přístroj mu neodpovídá. Takže 
se musí koncentrovat. Vidíte. Síla koncentrace může dokonce pohnout 
přístrojem. Slyšeli jste, že všechna UFO jsou řízena silou mysli, silou 
koncentrace. 

Existuje někdo další, kdo by chtěl získat v krátké době úplné osvícení? 
Vy už jste všichni osvícení. Je to jen tak, že se musíte koncentrovat 
na osvícení a lépe se poznat. Vy se trochu koncentrujete a myslíte 
na všechny jiné věci, a znovu se koncentrujete a vzpomenete si na další 
jiné věci místo vašeho velkého Já. To je důvod, proč si nejste úplně 

vědomi vaší velikosti. Není to tak, že byste nebyli osvícení. Jste. Ale abyste si byli vědomi 
úplného osvícení, musíte tomu obětovat více času, více koncentrace. To je obtížné. 

Já jsem byla trošku zaslepená. Zaslepená kvůli osvícení. Předpokládejme, že teď už všechno 
vím, vy mi řeknete: „Jděte zpátky do Himálaje. Získáte více osvícení.“ Řekla bych: „Ne, děkuji 
vám!“ V té době jsem byla slepá. Byla jsem slepě zamilovaná do Boha samotného a příliš 
hloupá, abych si byla vědoma nebezpečí, jakýchkoli potíží nebo jakýchkoli nemožností. Teď už 
jsou moje oči otevřené, moje oko moudrosti je také otevřené a bojím se toho, co jsem udělala. 
Nemohla bych to udělat znova. Je to v pořádku, pokud jste skutečně takto slepí. Dostali byste to. 
Bůh se podíval dolů a řekl: „Můj Bože, co to hloupé dítě! Musím ji ochránit. Chce to tak moc, 
že se stala tak hloupou a slepou. Dobrá, dám jí osvícení, aby nezemřela.“ (Smích) Bohu se mě, 
myslím, zželelo. 

Pamatujete si na příběh, který jsem vám vyprávěla, o dvou 
chlapcích, kteří hledali osvícení? Jeden byl mnich a pilně 
praktikoval. Každý den si přivazoval nohu kovovým řetězem 
ke stromu. Visel tam celý den, aby dostal osvícení. A potom 
tam byl druhý chlapec, který chtěl také osvícení, ale nevěděl 
co dělat. Přihodilo se mu, že šel okolo a viděl mnicha, jak visí 
za jednu nohu na kovovém řetězu na stromě, a řekl: „Co 
děláš?“ A mnich řekl: „Slyšel jsem, že když se takto přivážeš 
za nohu na strom, Bůh se nad tebou slituje a dostaneš 
osvícení.“ Takže když ten druhý chlapec toto slyšel, šel a něco 
našel, nějakou suchou slámu, smotal ji a udělal velice rychle a 
jednoduše provaz ze slámy. Potom přivázal svoji nohu 
na strom a mnich mu řekl: „Ach, můj Bože, ty jsi hloupý! Víš, 
že jsem visel na kovovém řetězu už tak dlouho, a přesto jsem 
nedostal osvícení. Pokud budeš viset na takovém slaměném 
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provaze, můžeš spadnout a zemřít ještě dříve, než dostaneš osvícení. Jdi a najdi železný řetěz. 
Ten je bezpečnější.“ A ten druhý chlapec řekl: „Nemám čas čekat, to je v pořádku.“ Tak se 
pověsil a jeho provaz se samozřejmě přetrhl, protože byl ze slámy a byl velice hloupě spletený. 
A Bůh přišel a chytil ho a nenechal ho zemřít, rozplácnout se na skále. Takže ten s tím kovovým 
řetězem si stěžoval: „Můj Pane, co jsi to za Boha! Já jsem tam sám visel už mnoho let, a nikdy 
jsi se mi nezjevil. A tento hloupý kluk přijde se slaměným provazem a Ty se mu zjevíš, pomůžeš 
mu a ochráníš ho! Co jsi to za Boha?“ 

Doufám, že se dnes večer nebudete věšet? To je jen podobenství. 
Nemám žádný příběh sama o sobě, takže jsem si vypůjčila příběh 
jiných lidí. Nemám příběhy jako Ježíš a Buddha, 
takže jsem si je půjčila. Není potřeba mít 
příběhy o sobě. Je jich už mnoho od nich, 
které si mohu půjčit, a nikdy nekončí. 

Za doby Buddhy a Ježíše možná měli 
hodně času, neměli toho moc na práci, 

ale v tomto životě jsme velice zaneprázdnění. 
Okamžité osvícení, nebo nic! Všechno je dnes velice rychlé. Musíme 
jít s módou, s dobou. 

Metoda Quan Yin povyšuje tělesný kód 
Žák: Mistryně, mám otázku ohledně tělesného typu. Rád bych věděl, jestli když praktikujeme Metodu Quan Yin, se náš tělesný kód může změnit? 

Mistryně: Nemyslím si. Myslím, že musíte jít a zeptat se toho vynálezce. Nemyslím si, že se 
mění, protože tam byly dva druhy vlasů, které jsem dala doktorovi: jeden nynější, nový, právě 
včera ustřižený, a ten, který dal spolubydlící, kterému jsem ho dala před dávnou dobou, když 

jsem ještě měla dlouhé vlasy. A ty dva vlasy daly stejný 
výsledek, což znamená, že i když jsem od té doby 

praktikovala dlouho, stejně jsem se nezměnila. 
To znamená, že se neměníme. Narodíme se s tím. 

Ale můžeme změnit naše vibrace, změnit všechno 
ostatní a přidat k tomu. Tělesný kód je jen něco 
fyzického. Ale potom určité typy mají určité typy 
tělesného kódu, myslím. Ale stejně, bratr může 
mít zkušenost s něčím novým a možná vám o 
tom dá zprávu. (Doktor: Kód se nikdy nemění.) 

Tělesný kód, myslím, je pouze váš vzhled – už je 
daný. Ale můžete mu přidat tím, že budete 

praktikovat Metodu Quan Yin, jenom ho velebit, to 
je vše. Jako když náš obličej je takový. Můžete na něj 

přidat nějaký make-up a změnit váš účes, abyste 
vypadali krásněji. Ale vaše tvář se nezmění. Nemyslím si, že 

tělesný kód se mění, ale pomáhá praktikování Metody Quan Yin. Například máte rakovinu, a ta 
se zmenší nebo se ztratí. Mnoho našich bratrů a sester má tento druh příběhu. Hodně to pomáhá. 
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Perly moudrosti 
News 114 

Staňte se většími a většími 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

25. května 1989 
Kalifornie, USA 

originál v angličtině 

Použijte vašeho úsudku a vaší vlastní moudrosti, abyste se seznámili s vyšším královstvím 
existence a stali se více a více obeznámeni s vyšším druhem žití, vyšším druhem myšlení a 
vyšším druhem síly. Tímto způsobem se můžete stát větší každým dnem. A čehokoliv chcete 
dosáhnout, vaše vnitřní síla toho pro vás dosáhne. 

  

  Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
18. prosince 1998 

Los Angeles, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Nedopusťte, aby vám světské problémy a osobní zvyky bránily 
v rozpomenutí si na vaše pravé Já. Pokaždé, když někoho 
bezpodmínečně milujete, pokaždé, když dosahujete této velikosti, je to 
vaše Pravé Já, kterého dosahujete. A pokaždé, když to děláte, rozšiřujete 
vaše horizonty a rozšiřujete vaše Já a stáváte se větší a větší. 

 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

23. května 1998 
Mexiko City, Mexiko 
originál v angličtině 

Když jsme zaplaveni láskou, 
stáváme se poetou, hudebníkem, 
andělem, velice vznešenou nebeskou 
bytostí. Létáme v oblacích. Nechodíme. 
Dýcháme duší, ne myslí. Myslíme 
srdcem, ne mozkem. Mluvíme jazykem 
lásky dokonce bez mluvení. 

Nejlepší jazyk je jazyk duše, vnitřní 
hlas, vnitřní zvuk nebe. 
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Jako když se lotosový květ 
zrodí z bahna 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
25. května 1989 

San José, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Jak to, že cesta k Bohu je tak úzká? Někteří dokonce 
říkají, že je to jako ostří nože, tak ostré, a je tak 

obtížné po tom jít. Je to proto, že cesta k tomu je 
v protikladu k našemu způsobu myšlení a k našim 
světským touhám a lákadlům. Musíme plavat 
v oceánu, ale také musíme ochraňovat naše 
oblečení, aby se nenamočilo. Takto je to těžké. 

Musíme žít v tomto světě se všemi těmito 
lákadly a trápeními, a přesto musíme dodržovat 

naši čistotu a disciplínu jako lotosový květ, který se 
rodí z bahna, ale je velice čistý, velmi voňavý. Musíme 

se stát svatými v pekle. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
27. května 1989 

San José, Kalifornie, USA 
originál v angličtině 

Záměr negativní síly je posílit nás. Je to jako ten fakt, že bez 
vody se nemůžeme naučit plavat a nevíme, jak plavat. Bez 
komplikovaných dálnic, silnic a pravidel řízení nemůžeme dodržet 
řád ve společnosti, nemůžete se naučit, jak dobře řídit. Takže 
všechna tato lákadla negativní síly jsou myšlena proto, abychom je 
překonali, abychom jim odolali a stali se silnějšími a silnějšími – 
silnějšími ve vůli a silnějšími v síle. 
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Aforismy 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

29. listopadu 1989 
Panama, originál v angličtině 

Pokaždé, když jednáme, zrcadlíme, co si Bůh o našich akcích myslí. Pokud to, co děláme, 
Boha těší, potom je to správné. 

Pokud se chováme ke každému jako k bratru a sestře, potom se brzy smažou všechny rozdíly, 
všechno trápení a všechno nedorozumění. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
6. prosince 1988 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

My duchovní praktikující bychom měli mluvit pravdu. Proč? Je to proto, že hledáme Pravdu. 
Říkat slova, která nejsou pravdivá, nám přináší pouze trápení. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
12. ledna 1989 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

Měli bychom myslet pozitivněji, optimističtěji a odvážněji, a potom se to stane zvykem 
pro všechno, co je tvořeno myslí. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
26. listopadu 1989 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

Pokud my, duchovní praktikující stále máme strach, touhy a potřeby, potom stále nemáme 
na 100% pravdu. 

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
20. prosince 1988 

Hsihu, Formosa, originál v čínštině 

V tomto světě nemůžeme být příliš netrpěliví. Když něco chceme, měli bychom se pokusit 
to nechtít, a potom to bude naše. Je to velice zvláštní. Čím více něco chceme, tím dále to bude 
z našeho dosahu. Stejné je to pro osvícení a dosažení Pravdy. V žádném případě bychom neměli 
Boha netrpělivě a nervózně tlačit, aby nás nechal stát se Buddhou. Místo toho bychom měli 
zůstat klidní a v pohodě a pouze plnit naše denní závazky. 
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Mistryně vypráví vtipy 

Vědět a nevědět 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

12. března 1994 
Los Angeles, USA 

originál v angličtině 

Byl muž, který když viděl, že Mistryně Ching Hai stále jezdí po světě a pořádá přednášky, 
chtěl přednášet také. A tak první den, když přišel do přednáškové haly, kde se sešlo asi 100 lidí, 
řekl: „Dobrá, když už trávíte svůj čas tím, že jste sem přišli, znáte to téma, na které budeme 
mluvit?“ Obecenstvo řeklo: „Ne, neznáme.“ A on řekl: „Když nevíte, zítra sem přijdu zpět a 
řeknu vám.“ 

Dalšího dne všichni přišli a on položil stejnou otázku. A někteří lidé se naštvali a řekli: 
„Víme.“ A tak on řekl: „Dobrá, když už víte, není dobré tady zůstávat, takže se uvidíme zítra.“ 
Potom třetího dne zase přišel a několik se opět sešlo a on položil stejnou otázku. Obecenstvo 
se naštvalo a rozdělilo se do dvou skupin. Jedni řekli: „Víme.“ A ta druhá skupina řekla, že neví, 
o čem se bude mluvit. Takže řekl: „Dobrá, v tom případě ti, kdo vědí, to mohou říci těm, 
co nevědí.“ 

 

Oči pro oči 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

12. března 1994 
Los Angeles, USA 

originál v angličtině 

Blázen číslo tři měl dceru, která se vdala za syna jeho 
nejlepšího přítele, idiota číslo jedna. Ale jednoho dne vzala 
dcera svůj kufr a utekla s pláčem domů. Takže blázen číslo tři 
se zeptal své dcery: „Co se děje? Co se s tebou děje? Proč jsi 
přišla domů?“ Dcera řekla: „On mi stále nadává. Říkala jsem 
mu, aby toho nechal, ale zbil mne!“ Takže blázen číslo tři 
slyšel dceru, jak toto říká, a neřekl nic. Šel přímo k ní a dal jí 
facku. Dcera začala plakat ještě usilovněji. „Och, jak to přijde, 
že mne také biješ?“ A otec řekl: „Teď jdi domů a řekni svému 
všivému manželovi, že za to, že bije moji dceru, biju jeho 
manželku!“ 
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Úroveň Mistra 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

14. května 1996 
Kambodža 

originál v angličtině 

Byl jednou jeden muž, který žil vedle univerzity a viděl 
mnoho vážených studentů, kteří stále vcházejí a vycházejí. 
Většina z nich měla brýle. On si myslel: „Och, brýle 
způsobí, že budu rozumět.“ Tak šel do optiky a zeptal se 
na brýle. Prodavač se ho zeptal: „Jak silné?“ On 

odpověděl: „Chci úroveň mistra.“ Prodavač skutečně nerozuměl, ale myslel, že mu má dát 
pravděpodobně ty nejsilnější. Takže mu dal ta nejsilnější sklíčka. Když si muž ty brýle zkusil, 
téměř zkolaboval, protože mu způsobily závrať. Když nemáte nic špatného s očima a nasadíte si 
brýle, je to hrozné. Muž řekl: „Co to je za brýle?“ A prodavač řekl: „Chtěl jste úroveň mistra, 
ne?“ 

Takže stejně poté, co si je muž vyzkoušel, řekl: „Dobrá, dejte mi knihu.“ Když mu prodavač 
podal knihu, četl to takto vzhůru nohama. Stále tu knihu obracel a říkal: „Nevidím to! Co je to 
za jazyk?“ Prodavač řekl: „Je to angličtina.“ A ten muž odpověděl: „Skutečně? Jak to, že to 
nemohu přečíst?“ A prodavač řekl: „Takto, pane.“ A otočil knihu správně. A on řekl: „Jak to, 
že to stále nemohu přečíst? Co to je za brýle?“ A prodavač řekl: „To jsou brýle na čtení knih.“ 
Potom muž řekl: „Museli jste mi prodat špatné, protože s nimi nemohu číst.“ Takže prodavač 
řekl: „Ale… nemohlo by to být tak, že neumíte číst? Je to tak?“ A muž řekl: „Kdybych uměl číst 
knížky, na co bych potřeboval brýle?“ 

 


