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Ona nezačala  ale není to  Když jíte,  
breathariánstvím. Ano?  běžná praxe. měli byste se soustředit  
Ano, Mistryně. Záleží na  na nebeskou sílu, 
Mistryně, kdyby se lidé jaké planetě, ano? skrze jídlo, 
stali breathariány, (Ano, Mistryně.) které vás vyživuje. 
stala by se i zvířata Na mnoha planetách  Není to jídlo,  
breathariány? používají jídlo, jako my, které vás vyživuje, 
Některá ano. jen jinak je to nebeská síla, 
Některá ano, ne všechna. nebo možná méně, která prochází jídlem, 
Jsou některá zvířata možná jiné jídlo. protože jsme na to zvyklí. 
na naší planetě, která jsou  Pomohla Supreme Master Proto bychom měli jíst 
nyní breathariány? Television v takovém stavu mysli, 
Nevím o tom, některým divákům víte,  
kromě toho když přezimují na jiných planetách přestat s vděčností 
a nejedí  jíst živočišné produkty a radostí, ne když máte stres 
mnoho měsíců. a stát se vegany a jste naštvaní, 
Nebo když jsou  nebo dokonce breathariány? protože to budete  
bez jídla mnoho měsíců. Ano, ano. Pomohla. přijímat s jídlem 
Když přezimují, jsou   Některým pomohla. a to není pro vaše   
taky v té době  Mnoha, mnoha. (Páni.) tělo dobré. 
breathariány. Ano. Buďte šťastni! Jestli ráda jíte, jezte, 
Jako tučňáci, (Děkuji Vám, Mistryně.) ale stejně se 
drží stráž Není zač. můžete stát breathariánkou, 
na svých vejcích Slyšíme, že bytosti pokud jí chcete být. 
a neodcházejí jíst. na vyšších duchovních  U lidí,  
(Děkuji Vám, Mistryně.) úrovních pijí nebeský nektar kteří se stali breathariány,  
Není zač, lásko. a jedí nebeské jídlo. to neznamená,  
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) Jsou některé vyšší bytosti  že nemají rádi jídlo 
V sérii knih breathariány nebo že by měli averzi  
„Klíč k okamžitému  a tak to nedělají? na jídlo a proto 
osvícení“ Když nejsou v těle, se ho vzdali – ne, ne. 
Mistryně vysvětlovala,  pokud nemají tělo, Byli taky jako vy, 
že lidské tělo  pak to nemusí dělat. milovali jídlo, 
má dva systémy, Dobrá. ale jen s ním chtěli přestat, 
systém motoru Nemusí jíst potravu. protože se chtěli 
a systém životní síly. A některé bytosti  živit pránou, 
Znamená to,  nejedí taky jídlo, životní silou, 
že breatharián jsou breathariáni, jako lidi místo materiálního  
má schopnost zavřít   tady dole. jídla, ano? 
systém motoru? Děkuji, Mistryně. Ano, Mistryně. 
Ne zavřít, jen přepnout  Není zač. Dobrá. 
na jiný. Zdravím, Mistryně. Děkuji Vám, Mistryně. 
Myslíte, že přepnou Další otázka (Zdravím.): Není zač. 
na systém životní síly? Byla zvířata původně Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Ano, jen ho nepoužívají. breathariány, Je breathariánství 
Vidíte? Získávají ale pomoc jako lidé, nebo solariánství 
od božstev dokud neochutnala běžnou praxí 
z Třetí úrovně, potravu a  na jiných planetách 
aby to udělali. pak v tom pokračovala? v naší galaxii? 
Oni ho nezavřou. Ne. Tak to není. Ano, v některých galaxiích, 
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bude velmi závislá   a taky se vzorec  Proto někteří lidé,  
na rodinných vazbách vln mozku zklidní. po 21 dnech, 
a někdy jsou tím zatíženi, Ve fungování mozku  se vrátí zpět  
(Ano, Mistryně.) nastanou některé změny  a zase jedí, jako normálně. 
zaneprázdněni sebou  k lepšímu (Och, ano.) 
navzájem, vášní a to způsobuje, že jsou taky Nebo po mnoha, mnoha  
nebo stresem spojeným  mnohem inteligentnější letech se znovu vrátí  
s tím vztahem. a mnohem uvolněnější k jídlu. Vidíte? 
Proto je někdy a po mnoha stránkách lepší. Prostě ho nepoužívají. 
dosažení  Vy to víte.  Takže jen leží ladem? 
vyšší úrovně Vy sami to víte, že? Bez záměru, 
prostě pomalejší. (Ano, Mistryně.) když není využíván? 
To je vše, ano? Děkuji Vám, Mistryně. Ne, jen tam je.   
(Ano Mistryně.) Není zač, má lásko. Kdybyste ho chtěli znovu  
Jste-li Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) použít, můžete. 
praktikující Quan Yin Když je praktikující  (Aha.) Žádný problém. 
a jste ženatý, Quan Yin ženatý, (To je tak zajímavé.) 
zdá se, že  ovlivňuje to  Ano. Samozřejmě, 
můžete pomoci méně lidem, jeho nebo její duchovní praxi ale po mnoha letech  
můžete zachránit míň lidí, nebo duchovní úroveň? když jste bez jídla, 
protože jste trochu  Vy se chcete oženit? kdybyste znovu začínali jíst, 
víc zatížen, Chcete se ženit buďte raději opatrní, 
víc zaneprázdněn nebo co? samozřejmě. 
a méně koncentrovaný Chcete mi někoho  Nevrhněte se rovnou 
a víc závislý. vybrat, Mistryně? na velký veganský 
Všichni  Co? dlouhý sendvič 
praktikující Quan Yin   Chtěla byste mi  nebo něco takového. 
na tom tak být nemusí, někoho vybrat? (Ano.) Ano, 
ale jen povšechně, Nemám na to čas. pijte nejdřív šťávy 
obecně je to tak, ano? Co kdybych vybrala někoho,  nebo čistý vývar, 
Ano, Mistryně. kdo by se mi líbil,  ano? – pomalu, pomalu 
Mistryně, co a vám ne?  a pak si zase zvyknete 
mistři Quan Yin, Ano, nějak by to  jíst tuhé jídlo. 
kteří jsou ženatí?  tak bylo, protože  Ano, Mistryně. Ano. 
Mnoho mistrů, lidé jsou přitahováni  Děkuji Vám, Mistryně. 
kteří učí  svým osobním citem  (Není zač.) 
praktikování meditace  a sounáležitostí. Liší se struktura  
Quan Yin Ano, není to proto, těla  
jsou taky ženatí  že by byl vztah špatná věc osvícené osoby  
nebo vdané a mají  nebo že je manželství  a normálního člověka? 
rodiny, mají děti překážkou duchovní praxe. Ano, 
a to všechno. Tak to není, tak to není. osvícený člověk  
Jsou ale velmi prostí I když jste ženatý… zůstává mladý, jako já! 
ve svém životě Víte, většina  (Jako Vy, Mistryně.) 
i svých omezeních  vašich bratrů a sester  Ne, buňky  
a prostě vědí… je stejně ženatých a vdaných. se regenerují rychleji 
Protože jejich partner  Ano. a efektivněji 
taky rozumí situaci, Vůbec to není nic špatného. než u normálního člověka 
víte, co myslím? Jde jen o to,  a proto  
Ano, Mistryně. že většinou, většina z nás  zůstávají dlouho mladí, 
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Když mají štěstí,samozřejmě. 
Pokud ne,  
je to trochu obtížné – 
trochu obtížné nebo 
hodně obtížné, záleží na tom. 
Vyprávěla jsem vám mnoho 
příběhů o manželkách  
mistrů, 
které jim dělaly potíže 
a o tom všem, vzpomínáte?  
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Takže, máte-li štěstí 
a jste mistrem, 
najdete si dobrého partnera, 
pak je to v pořádku. 
Jako u Kabira a jeho ženy. 
Vidíte? 
Ano, Mistryně. 
Vzpomínáte si, jednoho dne 
neměl chleba, 
aby pohostil svou návštěvu 
nebo možná žáky 
nebo někoho, 
a byl ochoten ji prodat  
majiteli obchodu, 
vzpomínáte si? 
Ano, Mistryně. 
A ona byla ochotna 
mu vyhovět, tak ji  
tam vedl v dešti,  
tam vedl v dešti, 
aby ji nabídl 
majiteli obchodu 
za několik kilogramů  
mouky nebo za chleba. 
Ano, ale pak, když se  
tam dostali – 
pršelo, že by  
psa nevyhnal – 
oba tam přišli 
a nebyli vůbec mokří, 
a on ji vedl  
takto za ramena. 
Proto měl velký strach,  
majitel obchodu  
měl velký strach a velmi, 
velmi ho to ohromilo.  
A pak, jelikož  
věděl, že má něco  

se svatými,   
byl ochoten mu  
od toho dne nabídnout  
co potřeboval. 
Mistrovi Kabírovi, ano. 
Toto je jen šťastný příklad. 
Všichni mistři  
nemají tak šťastnou 
pozici. 
A co Vy, Mistryně?  
A co Vy, Mistryně? 
Co já? 
Víte, mistři, 
 i když jsou ženatí nebo  
vdané, jsou velmi samostatní, 
ano? 
Vzájemně si  
pomáhají, aby meditovali,  
aby dosáhli  
vyššího osvícení 
a aby pomohli žákům. 
Většinou jsem viděla 
nějaké mistry, ženaté,   
v Indii… 
Například, i když  
předtím než se stal mistrem  
byl ženatý,  
poté, co se stal mistrem, 
když s ním chtěla mluvit, 
seděla na zemi  
a ptala se ho – 
a on seděl v křesle – 
jako všichni ostatní, víte? 
(Ano, Mistryně.) 
A oslovovala ho 
„Mistře“ 
ne „můj manželi“, 
to jsou ale Indové. 
Šťastní. (Ano, Mistryně.) 
Dobrá.  
Mistr Quan Yin, každý 
mistr Quan Yin, když 
je ženatý, zachrání   
méně lidí, než 
kdyby ženatý nebyl. Ano.  
Pokud je oddaný. Ano, ano? 
Ano, ano, Mistryně. 
Pokud je zatížený. Když je  
zatížený, oddaný, 
pokud má smůlu a nemá 

dobrého partnera, ano? 
(Ano Mistryně.) 
Všichni mistři to tak nemají. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 


