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stejně velmi únavná  Kdyby se svět změnil. Jelikož se náš svět  
záležitost a někdy  (Dobrá.) Kdyby se všichni již změnil  
toho chci znovu nechat. stali breathariány, ve svět ve kterém se jí,  
Není to ale  pak by jím byl mistr také. proto musí mistr dělat  
žádná velká oběť. (Dobrá.) to samé, aby se  
Je to taky v pořádku,  Pak nebude třeba  spojil s lidmi. 
v pořádku. Ano. (Dobrá.) nikoho zachraňovat. Dobrá. 
Takto mohu pomoci mnohem Nebude potřeba mít  Chci, abyste  
většímu počtu lidí. Ano? velké spojení, znali důvod. 
(Ano, Mistryně.) Dobrá. víte,  Ptal jste se mě, 
Protože, kdybych se  široké spojení, proč Buddha  
stala breathariánkou, se všemi. a všichni mistři, 
pak by se zastavilo spojení. Dobrá, dobrá. které jste vyjmenoval, 
(Ano, Mistryně. Rozumím.)  Dobrá, další otázka: si nezvolili 
Je to napořád nebo   Jak to, že se Mistryně breathariánství. 
se to v budoucnu změní? nestane breathariánkou? Myslím, že to byl taky  
Změní se to,  Ráda bych. důvod. Oni taky věděli,  
pokud se svět změní. Byla jsem breathariánkou že jídlo spojuje  
Pokud už nebude potřeba  v některých jiných životech (Ano, Mistryně) 
spojení, a v tomto životě  lidstvo 
pak taky přestanu. jsem byla breathariánkou,  do sítě karmy, 
Děkuji Vám, Mistryně. tu a tam,  jako do vztahu, ano? 
Děkuji Vám, mnohokrát. než jsem přijala tuto práci. Breathariánství je dobré 
Není zač, Čoko. Jednou jsem  pro vás, když nemusíte  
Zdravím, Mistryně. toho nechala být mistrem, ano? 
Jak se máte? „okamžitě“,  Ano, Mistryně. 
Dobře. Díky Vám. na chvíli. Ano, když se  
Děkuji Vám, Mistryně. Nejedla jsem, nepila,  nechcete víc spojovat  
Povídejte. nic, neprocházela jsem  se světem 
Mistryně, je lepší, aby se 21 denním procesem, nic. a když chcete   
praktikující Quan Yin Jen jsem řekla: „přestanu“. to  rychleji postoupit 
stal breathariánem? je vše. Ano. (Páni, Mistryně.)  do vyšší duchovní úrovně, 
Ano, je. Ten tlak  pak se osvobodíte,  
Je to pro vás dobré. (Je.) byl pak ale velký, jak moc chcete, 
Ano, protože, když se  a zase jsem začala jíst. od jídla nebo od oblečení 
nepodílíte na tom řetězci Ano, všichni se dívali, nebo od bohatství, 
jídla a produkce, pozorovali, víte, ano, ano?  
máte méně  a mluvili, mluvili Ano, Mistryně. 
špatné karmy (odplaty) a nebyla jsem  (Děkujeme Vám, Mistryně.) 
a postupujete rychleji, v postavení, abych… Mistryně, mám jednu  
protože vy už jste jaké bych měla mít, malou otázku. (Ano.) 
zasvěcení v síti  ale nevadí, je to… Proč by si pak mistr 
velké záchrany I teď bych  zvolil  
a vašim pěti  chtěla být breathariánkou, breathariánství? 
až devíti generacím  moc ráda bych, Aby pozvedl 
je zaručeno, ale nemohu, ano? jejich meditaci? 
že budou vysvobozeni, Z určitého důvodu, Co? Jak… promiňte? 
budete-li dál praktikovat. který jsem vám vysvětlovala. V jakém případě 
A tak, když se  (Dobrá.) (Ano, Mistryně.) by si mistr zvolil 
stanete breathariány,  Ano. Jedení je někdy stát se breathariánem? 
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od této zátěže jedení. Mistryně? neublíží to. 
(Ano, Mistryně.) Ano. Co, jestli se stává? Bylo by to pro vás dobré. 
Táto relácia Stává se to často? Byli byste volní,  
pojednáva o možnostiach Zmínila jste, cítili byste se lehčeji, lépe. 
breathariánstva, že někdy  Když jsem byla breatharián, 
teda života bez jedenia jedla, Tři světy  cítila jsem se velmi lehce, 
no nie je to kompletný návod. mohou zkolabovat. měla jsem pocit, jako bych 
V záujme vašej bezpečnosti, Často. stále létala na obláčku. 
nepokúšajte sa prosím (Stává se to často?) Ano, a jakmile jsem začala 
prestať jesť bez náležitého Dost často, jíst, měla jsem pocit,   
odborného vedenia. ale jsou to věky, víte? jako bych spadla z pátého  
Mistryně, právě teď  Je to jako několik okamžiků patra na zem. 
je potřeba, aby se celý svět ve stvoření, Tak se cítíte. 
stal veganský, abychom  ale pro nás jsou to věky, Aha, Mistryně. 
ho zachránili fyzicky. proto se nestrachujte. Děkuji Vám, Mistryně. 
Nicméně, kdyby se stalo  Trvá to dlouho. Mistryně, moje další otázka  
víc lidí breathariány, Ne tak často, zní: Jak se liší  
byli bychom schopni jak k vám hovořím. člověk, který  
zachránit planetu, aniž by Milujeme, když  dosáhne stádia nezávislosti  
se všichni stali vegany? nám zavoláte. na jídle z lásky k Bohu a  
Děkuji Vám, Mistryně. Děkujeme Vám, Mistryně. člověk, který dosáhne  
Ne. To by nestačilo. Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) stejného stádia přes 
To by nestačilo. (Aha.) Mistryně, je důvodem  21 denní breathariánský  
Lidé se musí změnit taky, nedostatek jídla, přechodový proces, ale 
aby mohli vytvářet kterému teď náš  nemá duchovní záměr. 
laskavější energii svět čelí, Děkuji Vám, Mistryně. 
pro planetu. Ano? že Mistryně požádala Pak on nebo ona dosáhnou 
(Ano, Mistryně.) Supreme Master TV, aby nižší úrovně  
Jen laskavá energie vysílali o breathariánství, vědomí, ano? 
může zachránit planetu, aby to pomohlo lidem naložit Jen láska k Bohu 
ne spoléhat se jen na  s nedostatkem jídla? vás vezme nahoru.  
někoho jiného, Děkuji Vám, Mistryně. (Ano, Mistryně.) 
ale všichni to musí udělat. Ne, ne, ne, ne, ne. Ano, protože jak už  
Dobrá, ano. Ne, ne. Ne. Skutečně ne. jsem vám řekla, 
Dobrá, děkuji Vám  (Aha.) síla prány 
mnohokrát, Mistryně. Jen chci, aby lidé věděli, je z tvořivé síly 
Není zač. že tyto věci existují a tvořivá síla  
Zdravím, Mistryně. (Ano.) a že člověk skutečně není je z Třetí úrovně. 
Další otázka, živ jen z chleba Nahoře, už není žádné  
kterou nám často kladou, a že můžete žít i bez jídla, stvoření, tvořivá síla, 
když mluvíme o  kdyby to bylo nutné, jen nebeská blaženost. 
breathariánství: Většina v případě, že by si lidé Ano? Dobrá? 
každodenní práce lidstva mysleli, že bez jídla (Dobrá. Ano, Mistryně.) 
je spojena s jídlem, by zemřeli. To je důvod, 
pěstování potravin Víte, co myslím? proč se někdy uvnitř  
nebo prodejem potravin. Ano. (Ano. Mistryně.) Třech světů   
Mistryně, kdyby se  Taky, aby lidé  celé stvoření taky zhroutí 
celý svět stal breathariány, věděli o této volbě, a pak se obnoví 
co by všichni ti  že kdyby chtěli, znovu a znovu. Ano. 
lidé dělali? že by se mohli taky osvobodit Stává se to často,  
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Problém tohoto  
světa je, 
že musíme pracovat hodně, 
protože potřebujeme jídlo, 
vidíte? (Ano, Mistryně.) 
Kdybychom už nepotřebovali 
jídlo, nemuseli  
bychom pak tolik  
pracovat, kdyby se všichni  
stali breathariány. 
Mohli by relaxovat, 
měli by víc času na koníčky, 
víc času na meditaci, 
na modlitby  
a přemýšlení o Bohu nebo  
by dělali něco jiného, co  
dělají v životě rádi. Ano? 
Rozumím, Mistryně. 
Ano, Mistryně. 
Ano, dělali by například jiné 
věci a radovali by se, víte? 
Nebylo by toho moc na práci, 
kdybychom nepotřebovali  
jídlo, ano? (Ano, Mistryně.)  
Jednodušší životní styl. Ano. 
Mistryně, 
moje druhá otázka zní: 
Kdybychom se chtěli  
stát breathariány, 
máme se k Vám modlit 
o požehnání, abychom 
uspěli? 
Ne, ne, ne. 
To by nefungovalo.  
To je vaše práce,  
není to moje práce. 
Nikdy jsem vám neslíbila, 
že vám budu žehnat,  
abyste se stali breathariány. 
Slíbila jsem vám jen 
vysvobození v jednom  
životě. Dobrá, děkuji,  
Mistryně. Děkuji Vám. 
Cokoli dalšího děláte, 
je váš problém. 
A existuje souvislost 
mezi breathariánství 
a naší duchovní úrovní? 
Například, je snazší  
být breatharián, když jste 

z určité úrovně? 
Ano, čím vyšší,  
tím menší zátěž 
a méně překážek. 
Ale normálně je to  
přemožení zvyku. 
Je to mechanická funkce  
těla, 
proto se dá změnit. 
Víte, co myslím? 
(Rozumím, Mistryně.) 
Ano, změníte to taky 
změnou zvyku. 
Vše můžete   
změnit do tří týdnů,  
abyste se zbavili toho zvyku, 
a se  
správným vedením 
a podporující skupinou 
je snadné to udělat. 
Není těžké 
být breathariánem. 
Dobrá, děkuji, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Jsou speciální andělé, 
kteří pomáhají těm, kdo se 
chtějí stát breathariány? 
Ano, ano, jsou. Ano. 
Kolik andělů 
potřebuje člověk,  
aby se stal breathariánem? 
Asi tři, čtyři stačí. 
A jak pomáhají andělé 
těmto lidem, 
aby se stali breathariány? 
Myslím, 
že je podporují duchovně 
a taky jim poskytují  
nějaké speciální vybavení, 
aby se mohli živit  
kosmickou energií, 
tvořivou silou. 
Jsou nějaké  
podmínky 
nebo morální standardy, 
k breathariánství? 
Ne, není potřeba. 
Musíte ale skutečně  
milovat Boha dost,  

abyste se všeho vzdali, ano? 
Ano, Mistryně. 
Jinak to můžete zkusit 
udělat během 21 dní. 
To taky s podporou  
učitele a přátel, 
to můžete udělat taky. 
Někteří lidé to dělají, 
protože jsou zvědaví, 
někteří lidé to dělají, 
protože si myslí, 
že mají silnou vůli, 
někdy ale selžou. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Jen pokud máte  
silnou lásku k Bohu, 
budete schopni uspět 
a vydržíte to dlouho. 


