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období zabiti, Dobrá. Ano, Mistryně. Bude tedy lidstvo, 
ale to neznamená,  Devadesát šest procent,  když praktikujeme 
že mistři nezemřou. to už je hodně, Metodu Quan Yin, 
Myslím, možná přirozeně, je to skoro 100 %. schopno vyšplhat  
možná následkem nemoci, Lidé,  trochu výš a výš  
možná je čas odejít, víte,  kteří mají 100 % GQ v GQ? 
co myslím, ano? a rychle ji znovu získají, Jistě, jistě. 
(Budeme se modlit k Bohu.) přišli  To je jediná věc,  
Dobrá. Nevadí, nevadí. z jiné dimenze, kterou můžeme udělat. 
Co se stane, nad Pátou úrovní. Myslím, kromě toho, 
stane se. Ano? Ano, ano. Jen Přinesli si to s sebou,  že jsme vegany atd. 
doufám, že dokončím svou ano?  Jistě, když jsme vegany, 
práci než odejdu, to je vše, Dobrá. je to trochu pomalejší, 
abych se nemusela vracet. A je jim dovoleno  když jsme ale vegany a 
Jsme tady s Vámi, Mistryně.  tak zůstat praktikujeme Metodu Quan  
(Dobrá.) nebo dokonce pokud něco Yin, nebo jsme breathariány  
Uskutečníme to. ztratili, mohou to  a praktikujeme Metodu Quan  
(Dobrá.) znovu nabýt na 100 %, Yin, pak je to rychlejší. 
Děkuji Vám, Mistryně.  aby mohli pomáhat Pokaždé, když uděláme 
Není zač. lidstvu. Ano? něco dobrého pro druhé 
Mistryně, Není divu,  nebo ochráníme jiné životy, 
když je už možné že Mistryně má 100 %. pak se naše GQ 
dosáhnout Páté úrovně Nevím, jestli je  víc pozvedne, 
Metodou Quan Yin, pro lidstvo dobré  protože jeden kus  
kterou jste nám požehnala, toto vše slyšet nebo není, zdi byl rozbit. 
je skutečně nutné ale stejně vám to dávám Vidíte, to je důvod, proč 
být breathariánem? vědět, když máte dokonce lidé tady nemohou 
Mohla by stačit nejvyšší  tuto otázku v srdci. milovat jeden druhého, 
upřímnost v naší praxi? (Děkujeme, Mistryně.)  kvůli   
Ano, stačí, stačí, Pro případ, že bych zemřela degradované úrovni GQ. 
samozřejmě. (Dobrá.) a informace Doufáme,  
Samozřejmě. (To rád slyším.) by nepostoupily dál že Mistryně pozvedne lidstvo 
Není nutné, abyste se  a nikdo by nemohl  na vyšší GQ, 
stal breathariánem, přečíst moje duchovní  abychom mohli mít 
ale mohl byste jím být. poznámky nebo by se možná  opravdu v tomto životě  
Je to pro vás dobré. například ztratily.Ano?(Ano.) na této planetě mír. 
Rozumím. Když už jste lidi Ano, jistě. 
Je pro vás dobré být volný položili Když lidé, kteří  
od všech těchto zátěží takové otázky, praktikují Metodu Quan Yin, 
a závislostí můžete poznat taky  jistě dříve nebo později, 
na materiálním světě. trochu víc podrobností půjdou  
Ano, Mistryně. o přirozenosti GQ. na Pátou úroveň, 
Čím méně jste závislý, Ano? Dobrá? kde mohou získat  
tím lépe. Děkujeme, Mistryně. nejvyšší možnou GQ. 
Ano, Mistryně, určitě. Vy ale nezemřete. Pokud to duše 
Ale  Bůh nedovolí,  z Páté úrovně dolů 
s Metodou  Quan Yin aby mistři zemřeli zajímá, 96 % je  
jste jistě vysvobozeni během tohoto období. nejvyšší úroveň GQ,   
a můžete dosáhnut  Ne, ne, Bůh nedovolí,  kterou můžeme získat, když 
Páté úrovně. aby byli mistři v tomto  dosáhneme Páté úrovně.Ano? 
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taky vysvobozeno? ale ne níž než  Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. na Třetí úroveň, alespoň. Dříve nebo později, ano. 
Ne. Je mi to líto. Záměr  Ve skutečnosti, jídlo, které  
Protože breatharián je důležitý,  jíme, je stejně velmi málo, 
spoléhá jen na sebe ne jen čin, ano.  víte? 
a pomoc Třetí úrovně, Dobrá, představte si, (Ano. Ano, Mistryně.) 
to je jiná síla, ano? že jste Bůh a někdo se Když se stravujete jednoduše  
Aha. Ano, Mistryně. kvůli vám vzdá všeho, vegansky, pak to není moc  
Praktikující Quan Yin  dokonce i jídla a pití, velká zátěž pro společnost 
spoléhají na sebe nenechali byste  a pro svět. 
a taky na Sílu Mistra ho jít nahoru? Ano, Mistryně. 
a taky na požehnání  Ano, Mistryně. Dobrá. 
Páté úrovně. Ano, dobrá. Dobrá. Zdravím, Mistryně. 
Děkuji, Mistryně. Děkuji Vám, Mistryně. Zdravím. 
Proto, kdybyste upadla, Na tuto otázku jste  Mistryně, 
byla byste zvednutá  již dnes odpovídala: když je člověk breatharián, 
znovu a znovu. Mistryně, může breatharián přivádí ho to blíž k Bohu? 
Děkuji Vám, Mistryně. dosáhnout Páté úrovně? Mohla by Mistryně, prosím,  
Ale samozřejmě, musíte Ano. Řekla jsem ano.  vysvětlit jak? 
dodržovat pravidla: Může.  Je to záměr  
neubližovat ostatním, Vysvětlila byste, prosím,  toho člověka, není to jen  
nepožívat drogy, alkohol Mistryně, proč? breathariánství samotné,  
a nedělat věci, které  Proč? ano?  
nejsou vznešené. Ano? To už jsem vám říkala: Například,  
Ano, Mistryně. protože je-li jeho cíl pokud skutečně někdo 
Dobrá. Ano? zaměřen na Boha, kvůli Bohu, protože 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. touží po Bohu, chce poznat Boha,  
Není zač.  že se vzdá všeho, být blízko Boha, a vzdá se 
Víte, včetně rodiny, všeho, dokonce 
praktikující Quan Yin  pak dosáhne  své rodiny, 
mohou dokonce pomoci  Páté úrovně, možná ženy 
svým přátelům, koho milují, ale jen nízké Páté úrovně. a nějaké rodiny a vzdá se  
nejen pěti, šesti, devíti  (Dobrá. Děkuji, Mistryně.) dokonce taky jídla, 
generacím.  Ano, není zaručeno, které normálně tolik 
Ano, koho miluje,  že půjde do vysoké Páté. milujeme, pak se to,  
jdou s ním. Ano. Praktikujícímu Quan Yin samozřejmě, dotkne Nebe. 
(Děkuji, Mistryně  je zaručeno, že půjde  A pak, samozřejmě,   
mnohokrát!) do vysoké Páté, dokonce mu Bůh zaručí 
Protože je to  i když nebude breathariánem,  Pátou úroveň – nízkou – 
neuvěřitelná síla, ano? bude-li dobře praktikovat, ale musí  
Neuvěřitelná síla. podle toho, pokračovat v tomto záměru. 
(Ano, Mistryně.) jak se to učil. (Ano, Mistryně.) 
Protože Síla Mistra… Děkuji, Mistryně. To je podmínka  
Mistr již  Mistryně, u breathariánů. 
ovládá život a smrt praktikující Quan Yin Když opustí  
a ovládá  mohou mít vysvobozených   svůj záměr a nebude mít 
zákony vesmíru, jejich pět až šest generací. dostatek upřímnosti nebo 
proto může pomoct žákům Co breathariáni, dostatek dalšího úsilí, 
Metody Quan Yin může být jejich  pak jeho úroveň  
dělat spoustu  pět až šest generací  půjde zase dolů, 
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neuvěřitelných věcí 
a pomoct vykoupit duše, 
které miluje,  
které žák miluje. Ano.  
Ano, Mistryně. 
Máme takové štěstí, 
že Vás máme, Mistryně. 
Dokonce s jeho psy  
a kočkami. 
I když kočka není  
mezi nejvyššími 12, 
může jí vzít nahoru 
do vyšší úrovně. 
Děkuji Vám.  
Zdravím, Mistryně. 
Ano, haló. 
Zdravím, Mistryně! 
Může breathariánský 
mistr smazat všechny hříchy 
žáků? 
Může breatharián co? 
Může breatharián smýt  
všechny hříchy žáků? 
Ne, Čoko, ne, ne. (Dobrá.) 
Ano, je mi líto, Čoko.  
Jste-li   
breathariánský mistr,  
můžete jen učit ostatní, 
aby vysvobodili sami sebe, 
každý, jednotlivec, ano?  
Ano, Mistryně. 
A možná 
jednoho nebo dva lidi 
tu a tam, ale  
není to „velký 
výkon“. 
Ano, Mistryně. 
Ano, věc se má tak,  
že v buddhismu  
je termín  
pro tyto breathariány 
nebo ty, kdo praktikují sami 
a dosáhnou osvícení, 
dosáhnou buddhovství, 
říkají jim  
„Độc giác Phật,” 
„Yuan Je Fuo” – 
to znamená „samo-osvícený“, 
osvícený sám sebou, ano? 
(Ano, Mistryně.) 

Ano,  
a ten, kdo praktikuje 
Metodu Quan Yin 
je ve velké záchranné  
síti. Ano. Dobrá. 
Jako když máte  
telefon, například, 
mobilní telefon 
nebo pevnou linku, 
můžete mluvit jen 
s jedním nebo dvěma lidmi, 
když ale používáte  
internet nebo broadband, 
můžete rozeslat zprávu  
najednou na mnoho míst. 
Rozumíte tomu? 
Ano, Mistryně. 
Ano. 
A můžete se přes  
internet spojit s mnoha, 
mnoha lidmi.  
(Ano.) Dobrá, Mistryně. 
Nebo například televizi, 
například naší televizi, 
může sledovat  
celý svět. Ano. 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá, to je ono. 
Breathariánský učitel 
může jen učit lidi, 
aby pomohli sami sobě, ano? 
Ano, Mistryně. 
Ale  
praktikující Quan Yin, 
se musí dělit o své zásluhy, 
aby pomohli ostatním, ano. 
To je ten rozdíl. 
Ano, Mistryně. 
Rozumíme, Mistryně. 


