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pak bude vaše  mohla byste se, prosím,  Mistryně, v Cancúnu, 
blízkost Bohu 98 %. s námi podělit o svá přání  během gala večera 
Když budete i bez pití, a vize do nového roku? pro nejekologičtější hrdiny 
pak 99 %. Buďte vegany,  jste vysvětlovala,  
Žádný sex, žádné jídlo, žádné  žijte ekologicky, že s Mistrem Deváté úrovně 
pití 99,2 %. Chápete to? tím zachráníme planetu. je požehnání větší. 
Ano, Mistryně. Chápu. Ano. Souhlasila byste Vy i Nebe 
To je úžasné! Děkuji Vám, Mistryně. s tím, že nám řeknete víc 
To ale není to hlavní. Mistryně, to je  o Mistrech Deváté úrovně? 
Není to jako, dobrá, poslední otázka, kterou  Kdo jsou 
když se vzdáte toho všeho, máme na konferenci, a jaké je jejich poslání  
pak budete blíž Bohu.  pokud bych ale mohla… ve srovnání  
pak budete blíž Bohu. Na začátku  s Mistry Páté úrovně? 
Nemusí to tak být, konference Můj Bože. 
protože podle mého  jste zmínila, Kladete moc otázek! 
průzkumu – doufám,  že byste se s námi podělila Ano. Dobrá, je to tak. 
že lidi neurazím, o duchovní diář. Mistři Deváté úrovně 
jen pro vaši zajímavost – Je to možné, Mistryně? jsou z nejvyššího 
dokonce, i když jste mnich Podělila byste se? Nebe, ano? 
a žijete  O seznam? Na začátku není  
v Himalájích Ano, Mistryně. žádný rozdíl mezi  
a nemáte  Ano, dobře, Mistry Páté úrovně 
žádnou milenku mám ho někde. a Mistry Deváté úrovně, 
nebo sexuální aktivity, Děkuji Vám, Mistryně. jen ve vnitřní síle 
nic takového… Dobrá, seznam. a limitu požehnání, ano? 
Viděla jsem některé takové Vy chcete vědět Mistři Páté úrovně 
a jsou blíž Bohu co vás přiblíží  vezmou lidi  
jen asi na 84 %. k Bohu, že? jen do Páté úrovně, 
A ten člověk  A čím blízkost  ne do dalších světů 
je velmi známý, ztrácíte, ano? a ne k jiným činnostem. 
například, a je  Ano, Mistryně. Přesně. Duchovní Mistr  
hlavou nějakého velmi Ano. Dobrá, tady to je. Deváté úrovně 
známého náboženského řádu  Možná se vám nebude líbit, může udělat víc, 
a celý život byl  co vám řeknu, záleží na potřebě. 
mnichem  ale zeptala jste se – tady to je. Může uzdravit svět, 
a nedělal dokonce Pro normální praktikující může požehnat světu, 
nic světského – meditaci Quan Yin, může vykoupit všechny duše, 
a je jen 84 %. když se zřeknete… i nejhorší kriminálníky. 
A byl tam nějaký   Můj Bože! Například, Mistr Páté úrovně 
breathariánský svatý člověk, jste-li už na vyšší úrovni to udělat nemůže. 
byl blízko Bohu jen 90 %, a zříkáte se  Síla je jiná. 
a někteří známí sexuálních zálib, Poslání je  
breathariánští vůdci můžete být  jiné, ano? 
jsou blízko Bohu jen 87 %. blízko Bohu 96 %, Děkuji Vám, Mistryně. 
Ale nějaký breathariáni, pokud nemáte žádné jiné Mistryně  
kteří nejsou překážky. Dobrá, pokud jste se slibným závěrem 
známí vůdci a nic  čistí a kompletní, COP16 v Cancúnu, 
jsou blízko Bohu 90 %. alespoň na Čtvrté úrovni, a když hodně lidí slíbilo, 
Ano? budete blízko Bohu na 96 %. že budou vegany, když  
A taky nějaký mniši, Budete-li žít bez jídla,  Vás slyšeli mluvit na gala, 
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jste blíž Bohu o 4 %. pokud si myslíte… zříkají se všeho 
Pokaždé, Ano, Mistryně. a jsou taky breathariáni, 
když se uspokojujete Chceme to slyšet, Mistryně. jsou blízko Bohu přes 99 %. 
bez sexuálního partnera, Dobrá. Například,  Ale někteří velmi známí 
ztrácíte 4 % z blízkosti když se zřeknete jednoho psa, náboženští vůdci, 
k Bohu. máte-li psa všemi uctívaní, 
A teď, pokud si myslíte, a zřeknete se ho, protože  mnohými lidmi, jsou blízko   
že to není dost, chcete být volní,  Bohu jen asi 71 %, 
chcete být víc asketičtí, abyste se oddali Bohu… například. 
pak se můžete Prosím,  Není to tedy nutně tak, 
zříct jídla nezříkejte se svého psa. že když  
a budete   Já to všechno vím, se všeho zříkáte 
blíž Bohu o 5 %. ale stejně jsem se  a stanete se mnichem, 
Pokud se zřeknete pití, nezřekla svých psů. že budete blízko Bohu  
budete o dalšího, Přesto jsem si nechala  na 100 %. 
asi půl procenta všechny své psy, a stejně Nemusí to tak být. 
nebo 1 % blíž Bohu. jsem velmi blízko Bohu.  Kromě toho, v tomto světě 
A pokud nemáte žádný  Jsem velmi šťastná. je trochu obtížné 
dům, například I když dávám  být blízko Bohu na 100 %. 
nebo se vzdáte svého  duchovní zásluhy,  Je možné být i přes 
domu kvůli Bohu, stejně si nechávám psy 100 %, to vím, 
pak se přiblížíte  a všechno, a přesto  ale není to tak, 
k Bohu asi o 1 až 3 % – jsem velmi blízko Bohu. že když se všeho zřeknete, 
domu asi o 3 místnostech, Bylo mi to tak odhaleno, že dostanete, co chcete. 
například. ano? Záleží taky na upřímnosti, 
A pokud nemáte  Nevymýšlím si to, ano? 
ani byt, nic takového. Ano, Mistryně. 
vzdáte se dokonce Jen vám říkám Říkám vám  
vašeho bytu, všechnu tu pravdu tyto věci,  
budete blíž Bohu   jako zprávu, ano? jen že jste se zmínila. 
podobně, možná  Pokud se tedy vzdáte  Pokud je skutečně,  
kolem 0,5 %, jednoho psa, budete asi váš motiv jen   
ano? o 1 % blíž Bohu, ano? být blíž Bohu, 
Takže, pokud se vzdáte Nějakého malého psa, poznat Boha víc 
naprosto všeho, pak budete mít míň. a oddat sebe, vaši lásku,   
pak budete  A pokud nemáte žádné  cele se oddat Bohu, 
Bohu blíž a blíž, ptáky, například – a kvůli tomu 
já to ale  zřeknete se ptáka – se chcete zříci  
nedoporučuji, ano? pak jste   čeho můžete, 
Říkám vám to,  0,5 % blíž Bohu. pak je možné,  
protože jste se mně ptali. Pokud nemáte  že budete blíž Bohu, 
Toto není  žádného sexuálního partnera než v době 
doporučení. nebo se zříkáte než jste se věcí zřekli. 
A dokonce, svého partnera, protože Ale jen jste-li upřímní 
jak jsem vám již řekla dříve, skutečně chcete Boha, a naprosto  
vše to záleží  utnete to, pak budete  oddaní Bohu, ano? 
taky na vašem srdci. blíž Bohu o 10 %. Tady jsou nějaká 
I kdybyste se  A pokud nepraktikujete… odříkání, chcete-li, 
vzdali všeho, ale vaše myslím, nijak se (Ano, Mistryně.) 
srdce by nebylo s Bohem,  sami neuspokojujete, pak  pokud to chcete slyšet, 
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bylo by to k ničemu. 
Ale i kdybyste měli 
vše na tomto světě, 
ale vaše srdce by bylo  
stále s Bohem 
a Bůh by byl vše, co chcete, 
pak můžete všechno mít 
a stejně budete blíž Bohu. 
To vím jistě. 
Ano? Teď, například něco,  
co snižuje naši 
blízkost k Bohu, 
jako dokonce,  
když si dáte vodu, 
jednu láhev za den, 
ztratíte asi 
0,1 % blízkosti k Bohu. 
A když používáte  
vodu z kohoutku, 
pak ztratíte jen 0,05 %  
blízkosti k Bohu. 
A teď,  
pokud si dáte jen ovoce, 
například třikrát denně, 
ale to ovoce spadne  
na zem a vy ho  
sníte, neutrhnete  
ho ze stromu – 
spadne na zem – 
pak se vaše  
blízkost k Bohu 
sníží o 0 %. 
Když ale jíte ovoce, 
které bylo utrženo 
ze stromu, 
asi třikrát denně, 
pak je to jiné. 
Když máte taky ořechy, 
přirozeně ze stromu,  
které taky spadnou ze stromu, 
pak máte taky  
0 % překážek 
v blízkosti k Bohu. 
Proto vám jen radím: seďte 
pod ovocnými stromy a 
ořešáky a čekejte, ano? 
Ano, Mistryně. 
Posbírejte si je, jezte je, 
pak budete stále  
blízko Bohu, i když  

budete jíst celý den. 
Teď dokonce,  
u různých druhů melounů, 
taky ztratíte 0,2 % 
a u všech hub, 
okurek, dýní 
a všech podobných, taky   
ztratíte blízkost k Bohu, 
ale velmi málo, 
blízko nuly, 0,2, 0,3, 0,5,  
tak podobně, ano? 
Tyto druhy ovoce jsou 
stejně hodně blízko  
zemi, ale ovoce,  
které spadne ze stromu 
je stejně ve srovnání lepší. 
Ano, 
ale nijak  
nedoporučuji, 
abyste jedli jen ovoce 
ze stromů. 
Jezte, co chcete. 
Ano? (Ano, Mistryně) 
Je to jen oznámení. Ano.  
Kdybyste nechtěli 
ztratit nic z blízkosti Boha, 
pak žijte na ovoci 
a kokosových ořechách. 
Například, na ovoci, 
které spadne na zem. 
Můžete mít jablka, 0 %, 
pomeranč, 0 %, kokos, 0 %, 
musí ale spadnout 
ze stromu 
na zem, 
než je sníte. 
Ne je trhat. 
Když je utrhnete, pak ztratíte  
0,1, 0,2, 0,3, 0,4 % – 
záleží na ovoci. 
Dokonce chleba a nudle, 
každá porce, kterou sníme, 
ztratíme 1,3 nebo 1,4, 
u rýže taky, bílé rýže, 
u hnědé rýže je to podobné. 
Dokonce sezam, všechno, 
hnědá rýže, 
vyrobené tofu, 
mají ale velmi málo, 
asi 0,03, 0,006, 0,01, 

například. 
Sojovou omáčku – prosím, 
tu si nemusíte odříkat – 
má 0,00001. 
Pokud jíte jedno jídlo denně, 
různé věci, 
které jíte, 
veganské jídlo jednou denně, 
pak ztratíte  
jen 1,5 až 2 %. 
Takže tak jak jíte, 
není to moc. Ano? 
Pokud jíte dvě jídla, 
ztráta se násobí, 
ale ne moc. 
Když meditujete, 
pak to taky  
nahradíte. 
Já ale mluvím   
o meditujících Quan Yin, 
ne o jiných lidech. 
Nemohu to říci všem, 
protože jsou jiní. 
Žijí jinak, 
jedí maso 
a tím už ztrácí 
hodně duchovních zásluh. 
Tam to není potřeba počítat. 
Bylo by toho moc. 
A taky utrácejí, rychle, 
jejich duchovní zásluhy 
vydělané v minulých  
životech, které je učinily  
slavné, kvůli kterým je  
uctívají všichni občané, 
udělaly je krásné 
nebo je učinily  
známé atd., atd. 
Rychle je ztrácí. 
Pokud nebudou doplňovat 
svůj „bankovní účet“, 
příští život se vrátí 
s prázdnýma rukama. 


