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Zdravím, Mistryně! 
Mám otázku ohledně 
LQ (kvalita lásky). 
Během poslední 
konference o klimatické  
změně na státní  
Univerzitě Chung Hsing  
na Formóze (Taiwanu), 
Mistryně zmínila 
nový termín, 
kvalitu lásky nebo LQ. 
Mistryně řekla, že na Zemi 
mají velryby, tuleni a krávy 
nejvyšší LQ. 
Velryby. 
Velryby, krávy a tuleni 
mají nejvyšší hodnotu, 
300. 
LQ lidí je jen  
kolem 20, 
nejvyšší je 90 
a nejnižší je 5. 
Když jsem to slyšel, 
byl jsem velmi šokován. 
Přemýšlel jsem:  
„Jak je to možné?“ 
Později jsem přemýšlel  
o tom, jak lidé způsobili 
planetě, že se dostala 
do tak nebezpečné situace. 
Ano. 
Proto cítím velký smutek. 
Ano. 
Když budete přemýšlet, 
dozvíte se odpověď. 
(Ano.) Když budete  
přemýšlet o tom,  
co se děje kolem nás, 
budete vědět,  
že jsou tato čísla správná. 
Nemusíte věřit mně. 
Nemusíte věřit tomu, 
co říkám. 
Budete tomu rozumět,  
když se nad tím zamyslíte 
a zkontrolujete to. 
Není to tak? 
Řeknu vám,  
že co jsem vám řekla, 
jsou jen obecná tvrzení,  

rozumíte? 
Nicméně, dokonce zvířata 
jsou světem ovlivňována 
v největším množství. 
Kvůli našim  
chemikáliím, drogám, 
jedovatým produktům 
a dalším znečištěním, 
která se dostanou přes řeky  
do moří, což způsobuje 
zvířatům nemoci. 
Rozumíte? 
Tyto látky je připravují 
o jejich přirozený instinkt 
a kontrolu a stávají se  
pak nenormální. 
Jsou jako my. 
Rozumíte? 
Všichni víme,  
že se lidé narodili vlídní. 
Všechny děti jsou velice  
vlídné, ale proč se stane,  
že když vyrostou, 
stanou se z některých z nich 
vrazi, zabijáci nebo  
jiní darebáci? 
Je to vše proto, 
že byli ovlivněni jídlem, 
jedovatými plyny  
ve vzduchu, všemi druhy 
nepředstavitelných faktorů, 
nebo společností. 
Rozumíte? 
Proto nemůžeme dávat 
všechny lidi nebo ryby, krávy 
do stejného pytle. 
Rozumíte? 
Vždy existují výjimky. 
Například, 
jen pro příklad, psi jsou 
normálně velice vlídní, 
ale někteří psi 
byli lidmi využíváni 
a trénováni, aby se vzájemně  
kousali a zabíjeli se. 
Je to tak? 
Provozují se bojové hry, 
při kterých se psi  
vzájemně zabíjejí. 
Ale normálně to nedělají, 

to jen pro příklad. 
Někteří psi zešílí 
poté, co je jim vpraveno 
přílišné množství drog, 
stejně jako lidé. 
Rozumíte? 
Například, od té doby, 
co se se mnou učíte, 
byla vám navrácena  
vaše vlídná přirozenost. 
Někteří lidé ale  
nemají tuto příležitost 
být s ctnostnými lidmi,  
proto jsou dále ovlivňováni 
špatnými lidmi 
a jdou dál po té cestě. 
Nemohou se navrátit 
ke své vlídné přirozenosti.  
Není to jejich chyba. 
Některá zvířata jsou také 
duchovně narušená. 
Vezměte si například  
velryby. Normálně plavou  
volně v oceánu, 
ale někdy 
jich stovky vyplave  
na pláž a zemřou. 
Oni si to nevybrali, 
rozumíte? 
Někdy byl jejich  
nervový systém zničen, 
jejich orientační smysl 
byl poškozen 
nebo byli někdy 
ovlivněni chemikáliemi 
a stali se nenormálními. 
Rozumíte? 
Normálně 
jsou psi velmi vlídní. 
Například takto. 
Některé psy ale 
špatně trénují  
a oni zešílí 
nebo jsou nakaženi  
jinými psy a začnou  
být divocí. 
Možná dostanou vzteklinu. 
To ale není jejich chyba. 
Rozumíte? 
Proto to, co jsem řekla, 
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bylo jen obecné tvrzení. 
Není možné, aby byli  
100 % z nich takoví. 
Totéž se děje s kravami. 
Normálně nereagují. 
Je jedno jak jim lidé 
nadávají nebo je bijí, 
oni to neoplácejí. 
Ale jedna nebo dvě to  
mohou udělat. 
Rozumíte tomu, co myslím? 
V býčích zápasech  
ve Španělsku a Argentině 
lidé zápasí s býky.  
Býci jsou nuceni, 
aby bojovali s matadory 
a někdy dokonce býci  
toreadora zabijí. 
Normálně býci lidi  
nezabíjí. 
Býci nejsou od přirozenosti 
agresivní. 
Neodplácejí. 
Někdy jim ale dávají drogy, 
rozumíte? 
Jsou jim podávané různé 
drogy, které způsobují, 
že reagují a zešílí, 
stanou se nenormální. 
Rozumíte tomu, co myslím? 
My lidé jsme tedy  
velice krutí. 
My lidé jsme nejkrutější. 
Žádné zvíře není  
krutější než my. 
Nemusíte věřit tomu, 
co říkám, že má 
kráva LQ 300, 
zatímco člověk 20. 
Nemusíte mi věřit. 
Jděte domů 
a přemýšlejte o tom. 
Pozorujte přirozené 
chován krávy 
a některých lidí, 
pak budete vědět,  
je-li to co říkám pravda. 
Kromě toho to nejsem já, 
kdo udal ta čísla. 
Je to jen informace, 

kterou jsem získala. 
Je to informace, 
kterou mi poskytl vesmír. 
Není ode mne. 
Normálně taky takové 
informace nehledám. 
Přišla ke mně přirozeně  
a já jsem vám ji jen předala. 
Nemusíte mému prohlášení 
věřit, 
jen se pozorujte 
a budete vědět, 
zda je to co říkám pravda. 
Budete-li pozorovat chování 
lidí a zvířat, 
budete vědět, 
že co říkám, je pravda. 
Já jsem to nevymyslela. 
Rozumíte? 
Navíc,  
proč bych si něco  
takového vymýšlela, 
jen abych urazila  
celé lidstvo na Zemi? 
Byla by to dobrá věc? 
Přineslo by mi to  
nějaký prospěch? 
Přineslo by to  
člověku jako jsem já víc, 
kdybych je urážela? 
Není to možné.  
Rozumíte? 
Ale pravda je pravda. 
Říkala bych pravdu  
i kdybych musela zemřít. 
Máte nějakou  
další otázku? 
Zodpověděla jsem  
všechny vaše otázky? 
Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. 
Je to pro nás lidi  
skutečně ostuda. 
Já jsem sama velice  
překvapená. Nejste jediný,  
kdo je v šoku. 
Nejste jediný. 
Taky jsem byla v šoku, 
když jsem to poprvé slyšela, 
protože jsem odmala četla 

ve svatých písmech, 
že my lidé jsme 
vrcholem stvoření 
ve vesmíru. 
Byla jsem velice hrdá. 
Byla jsem od mládí  
velice hrdá na to,  
že jsem člověk. 
Později jsem  
zjišťovala víc a více, 
že to nemusí být pravda. 
Jak je to možné? 
Byla jsem šokována. 
Nebyla jsem tedy hrdá 
na to, že bych to měla  
všem oznámit. Já jsem 
taky jen lidská bytost. 
Je to ale v pořádku. 
Dobrá zpráva je, že můžeme 
rozvinout naše LQ, 
kvalitu lásky. 
Zvířata nemají  
moc volbu. 
To, co jsem vám řekla  
o LQ lidí a zvířat, 
není ode mne. 
Já jsem na to nepřišla, 
proto mi nemusíte věřit. 
Nemusíte věřit tomu, 
že mi ta informace 
byla doručena  
nebeskou silou 
nebo neviditelnou silou. 
Nemusíte mi věřit. 
Jen se ale podívejte 
na lidi obecně 
a na zvířata obecně 
a pak budete vědět, že to, 
co vám říkám je pravda. 
Rozumíte mi? 
Já jsem byla taky velice 
překvapená, když jsem se to  
dozvěděla. Možná jsem to  
věděla, ale nikdy jsem se  
s tím takto nesetkala, 
takto černé na bílém. 
Protože mi bylo řečeno 
nebo jsem dostala informaci 
prostřednictvím četby 
nebo přednášek, 
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nebo přednášejících, 
z přednášek jiných lidí, 
že my lidé jsme  
vrcholem stvoření 
a že jsme nejvznešenější, 
nejvyšší, 
děti Boha 
a budoucí Buddhové. 
Doteď jsem tedy  
byla velice hrdá, tak   
jako vy, že jsem člověk. 
Nikdy jsem si ani  
nemyslela, i když jsem  
dříve tolik milovala zvířata, 
nikdy jsem si nemyslela, 
že by mohla být zvířata 
výš než někteří z nás. 
Nebyla jsem hrdá při  
oznamování té informace,  
protože jsem tady s vámi 
v lidské formě, ano? 
Říkala jsem vám to už dříve 
v čínštině, 
proč bych si měla vymýšlet 
takovou historku, abych  
urazila lidi na celé planetě? 
Protože to pro mne  
není příznivé, že? 
Měli by mě pro to rádi? 
Ale pravda je taková, 
že vám musím říci pravdu, 
ať se děje cokoli. 
Je velmi smutné, 
že naše lidská rasa… 
hodně jich má   
menší kvalitu lásky 
než zvířata. 
Dobrá zpráva ale je, 
že my to můžeme zlepšit. 
Zvířata ale většinou ne. 
A teď, například, 
jak jsem vám řekla, 
kráva má LQ 300 %,  
což už je víc než mají 
mnozí z nás, 
ale ona tak zůstane.  
Nemá šanci to zvětšit, 
navýšit to. 
Samozřejmě, když se obětuje, 
pak to možná  

trochu navýší, 
ale nemá ji moc šanci 
rozvinout na 1 000 
nebo dokonce na 3 000. 
Nebo 3 002 jako Mahávíra. 
On byl zakladatelem 
jainiského náboženství. 
Neřeknu vám  
další Proroky, ano? 
Nechci, abyste  
srovnávali 
nebo něco říkali. 
I lidé, dokonce  
i poslové Boha 
mají různé úrovně LQ. 
Někteří ji mají nad 900, 
někteří 1 000, 
někteří nad 1 000. 
Doteď v naší historii 
lidstva 
bylo nejvyšší LQ 3 200 % 
a to bylo  
u Mahávíry. 
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