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Metodu Quan Yin jen asi 2 % Ten, kdo praktikuje 
breatharián, karmické zátěže. Metodu Quan Yin 
chce-li pomoct A kromě toho, pokud má  je ve velké záchranné  
mase lidí. někdo v osudu, že má být  síti.  
Vy ale můžete být mistrem, pak musí   Breathariánský učitel 
breatharián, ano? pomáhat mnoha lidem. může jen učit lidi, 
To neznamená, že… Rozumíte tomu? aby pomohli sami sobě, ano? 
(Nevím,  Ano, Mistryně. Ano, Mistryně. 
stále mi jídlo chutná.) Podívám se. Protože jíme a pijeme  
To neznamená,  Jen okamžik, a sdílíme věci  
že to nedoporučuji. jestli jsem  světa, proto se  
Co to bylo? na něco nezapomněla. automaticky trochu 
Říkal jsem, že nevím, že mi  Dobrá, je to tak,  dělíme. Ano?  
ještě jídlo chutná. (Dobrá.) jejich jídlo je velmi rozdílné. Ano, Mistryně. 
Buddha jedl, dokonce žebral, Ano? (Ano.) Ano, Breatharián, 
jelikož nepracoval, a když oni snědí  praktikující Quan Yin, 
dával lidem příležitost něco ze světa, může stejně zachránit  
vydělat si zásluhy. mohou vysvobodit  až devět generací. 
Jídlo spojuje lidi, větší množství lidí, Když je pouze breatharián, 
tvoří spříznění, víc lidí, může pomoct jen sobě. 
on byl jinak princ… protože jídlo je  Ano? Dobrá. 
To už jsem vám říkala. největší spojovací  Ano, Mistryně. 
Jeho otec byl král sítí  To je to,  
celého národa. mezi lidmi.  čemu se ve skutečnosti říká 
Přestože se Buddha Například,  „malé vozidlo“ – pomůže 
zdráhal jíst,  dokonce i u vegetariána, jen vám. Ano. 
dělal to,  zahrnuje to zemědělce, Mistryně, 
aby mohl mít spojení  lidi, kteří zavlažují proč si mistři minulosti, 
se světem. a dopravují, jako Buddha, Ježíš, 
Řekl: „S velkou neochotou lidi, kteří sklízejí,  Prorok Muhamed – 
jíme dokonce a člověka, který to  mír s ním – 
vegetariánské jídlo.“ Ano? čistí a balí, Guru Nanak, Mojžíš, 
A pamatujete si taky Ježíše? člověka,  Baha’u’llah, Confucius, 
Když žádal někoho,  který to nakupuje, Lao Tzu atd., 
aby mu dal  který to nakupuje ve velkém nezvolili být breathariány? 
ze studně vodu, a pak to zase rozprodává Ano, myslím,  
a poté co se napil, a čistí ovoce že je to stejný důvod. 
slíbil té osobě, a…atd., atd. Tak to bylo zařízeno. 
která mu dala vodu,  a střihá stromy a proto Jejich život byl  
že jí dá  potravní řetězec… stejně jednoduchý. I když  
vodu života. Je to řetězec,  něco jedli, 
Řekl: který spojuje lidi. nebylo toho moc. 
„Dala jste mi vodu, Pokud se tedy mistr podílí Jen vegetariánské 
tuto vodu ze studně, na tomto řetězci, nebo veganské věci 
abych se napil, a já vám dám může mít větší spříznění, a nikoho to nezatížilo 
vodu života.“ může zasít nějaká semínka a stejně to moc světu  
Vidíte? spříznění,  neubližovalo 
Takže jídlo a pití mezi ním a lidmi. a nějaká   
jsou pohodlné nástroje, Proto nemůže být skutečný  špatná karma (odplata), 
aby se mistři zapojili mistr, který učí  to je nic,  
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a pak jí zhmotnil  (Ano.) (Ano, Mistryně.) do hry braní a dávání  
nějaké jídlo a dal jí ho  Jeho matka tedy byla v tomto světě. 
k snědku, protože  potrestána, že šla do pekla,  Spojuje to téměř všechny  
tam dole měla  i pokaždé,  členy naší společnosti, 
velký hlad. když jedla jídlo, od farmářů, zemědělců 
Nesměla  dokonce Maudgalyāyana atd., až k 
jíst nic. sešel do pekla obsluhovačům strojů, 
A když jí krmil tím jídlem, a krmil svoji matku  zaměstnancům v rafinérii 
pokaždé, když se jí jídlo  svojí magickou silou, a dokonce i k těm, kdo stavějí 
dostalo do pusy, protože měl hodně  zásobníky, silnice, zajišťují  
změnilo se na žhavé uhlí – magické síly, tento muž, dopravu, vidíte? – všeho  
žhavé, horké uhlí – a stále ji využíval. druhu. Zásobárny všeho  
takže ho nemohla spolknout. Nakonec ale kvůli  druhu. Dokonce i tkalce, 
Vzpomínáte si na ten příběh? svojí magické síle  výrobce obalů, krabic, 
Ano, Mistryně. zemřel. atd., atd., 
Dobrá. Nicméně… Zemřel,  různí další zaměstnanci 
Říkám vám to proto, protože i když máte a sítě související 
abyste věděli, magickou sílu, s tímto aspektem výživy 
jak je jídlo spojeno  nemůžete vždy odporovat pro lidskou spotřebu. 
s lidmi, ano, jiným černým mágům.   Proto, i když konzumujeme 
a karmou (odplatou) Proto ho mnoho mágů, veganskou stravu, 
a tím vším. protože ho nenáviděli – musíme taky  
Jelikož se náš svět  on je mnohokrát  pilně praktikovat, 
již změnil  porazil, abychom  
ve svět ve kterém se jí,  proto ho nenáviděli – proto měli dostatek zásluh 
proto musí mistr dělat  se shromáždili, splatit laskavost všem 
to samé, aby se  sešli se společně zapojeným pracovníkům, 
spojil s lidmi. ve velké skupině a  a taky na vyčištění  
Ano, Mistryně. usmrtili ho. Ano. špatné karmy (odplaty) 
Když se tedy vrátil, s pláčem Oni použili taky  za věci, které jsme 
se obracel na Buddhu – svoji sílu, společně, v tomto světě používali, 
poté, co viděl svoji matku aby ho nakonec zabili. a abychom požehnali 
v pekle Proto Buddha nikdy stromům nebo rostlinám, 
a nemohl ji nakrmit, nikoho nepovzbuzoval,  které nám dávají jídlo nebo  
plakal a prosil Buddhu  aby používal magickou sílu. například jejich skupinám, 
o pomoc, o požehnání, Dobrá, to jen mimochodem. aby mohly taky růst  
aby zachránil svoji matku – Teď, ten mnich, v duchovní evoluci. 
Buddha řekl: žák Buddhy, Vzpomínáte si, 
„Jsem taky bezmocný, mág č.1, když jeho žák, 
protože špatná karma  žák Buddhy, „Mục-kiền-liên” 
(odplata) tvojí matky šel do pekla – Maudgalyāyana, 
je příliš těžká. použil své magické síly, vzpomínáte si, 
Pokud tedy chceš  aby šel do pekla – když žák Buddhy, 
svoji matku zachránit, navštívit svoji matku Maudgalyāyana, 
musíš  a chtěl ji vzít ven,  jeho matka byla potrestána 
nabídnout jídlo   ale nemohl. v pekle, protože  
všem sanghům tady, Neměl  připravila maso, 
všem mnichům tady dost síly, i se  aby nakrmila sanghy 
a oni se pak za tvoji svojí magickou silou. a lhala jim,  
matku budou modlit. Mohl ji ale navštívit řekla, že je to vegetariánské.  
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Potom jejich jednotná síla 
pomůže tvojí matce 
jít do Nebe.“ 
Víš, co myslím? 
Znovu jídlo – jídlo, ano. 
Buddha mu poradil, 
aby přinesl pět druhů jídla 
a pět druhů ovoce. 
Aby to symbolizovalo 
Pátou úroveň. 
Ano, Mistryně. 
Když tam tedy  
Maudgalyāyana přinesl jídlo  
a ovoce pro celé  
shromáždění  
mnichů, 
jeho matka byla 
okamžitě vysvobozena. 
Už tady vidíte  
tu sílu jídla? 
Ano, Mistryně, jistě. 
Ano, protože když  
se účastní toho jídla, 
pak se podílí  
na spojení  
s lidstvem 
v tomto světě – 
víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Včetně matky  
Maudgalyāyana. 
Proto byla  
vysvobozena. 
Vyžadovalo to hodně  
mnichů, každý převzal 
trochu  
špatné karmy (odplaty), 
proto byla vysvobozena. 
Nebylo to tak,  
že to Buddha nemohl udělat,  
ale nechtěl to prodat 
příliš levně. 
Víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 
Ano. A chtěl, aby byl 
Maudgalyāyana 
pokornější, 
aby respektoval všechny  
mnichy  
v jeho shromáždění. 

Protože, myslím si, 
že Maudgalyāyana 
měl velkou magickou sílu. 
Byl to velmi, velmi 
mocný mág. 
Mohl jít, dle přání, do pekla, 
mohl navštívit Nebe, 
kamkoli chtěl, mohl jít, 
mohl cokoli zhmotnit. 
Proto si myslím, že byl 
taky trochu arogantní.  
A taky, aby mu dal vědět,  
že mniši kolem něho 
jsou taky jeho pomocníky, 
jeho přátelé, 
a jsou taky  
velmi mocní. 
I když neměli  
takovou magickou sílu jako  
on, byli mnohem mocnější 
než on. 
Víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 
Protože Buddha  
vždy zakazoval 
používat magickou sílu, 
ale Maudgalyāyana 
někdy neposlouchal, 
proto si ublížil 
a nakonec na to zemřel. 
Tak to tedy je. 
Chci, abyste  
znali důvod. 
Ptal jste se mě, 
proč Buddha  
a všichni mistři, 
které jste vyjmenoval, 
si nezvolili 
breathariánství. 
Myslím, že to byl taky  
důvod. Oni taky věděli,  
že jídlo spojuje  
lidstvo 
do sítě karmy, 
jako do vztahu, ano? 
Ano, Mistryně. 
A mnohokrát   
Buddha vysvětloval  
svým žákům,  
že kdo nabídne jídlo 

a oblečení mnichům, 
bude mít takové, 
takové a takové výhody, 
vzpomínáte si? 
Ano, Mistryně. 
Hodně, hodně výhod 
v různých směrech. 
A taky vyprávěl příběh   
o minulých životech 
některých lidí, kteří  
„se teď stali silní 
v duchovní praxi“ 
nebo zbohatli 
nebo měli nějaké speciální, 
významné znamení, 
když se narodili v tomto 
životě nebo minulém životě,  
protože nabídli  
Buddhovi v té době, 
nebo sanghům – 
to znamená mnichům – 
v té době nějaké jídlo 
nebo nějaké oblečení nebo 
nějaké peníze, aby si jídlo  
koupili a podobně. 
Vzpomínáte si na to? 
Ano, Mistryně. 
Dobrá, tak to je ono. 
Už je vám to jasné? 
Ano, Mistryně. 
Je vám jasné, proč 
si všichni mistři nezvolili 
breathariánství, ano? 
Rozumím, Mistryně. 


