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IQ, LQ, HQ… Aha… Zdravím. 
(Ano.) A co dále? Proto to tady není  Zdravím, Mistryně. 
(Kvalita vznešenosti.) moc pohodlné s internetem Zdravím. 
Ano, NQ. Ano. a tím vším. Zdravím, Mistryně. 
A teď máme  Je nám velkou ctí, Ano, ano. Miluji vás. 
o jednu navíc a tou je GQ. Mistryně, Skvělé. Miluji Vás. 
Ano. My lidé máme  moc si ceníme vašeho  Haló. 
mnoho Kvalit. úsilí. Jak se všichni máte? Dobře? 
(Ano, vypadá to tak.) Dobrá, rádo se stalo. Máme se skvěle. 
Jsme „roztomilí“.  Děkujeme Vám. Jak se máte vy, Mistryně? 
Proč tedy máme Mistryně, Dobrá, děkuji vám  
100 % Kvality Boha?   první otázka je: za vaše ovace ve stoje. 
Protože je  Proč jsme stvořeni  Nejsoucitnější, 
Bůh naší součástí.  podle obrazu Boha? krásná Mistryně, jsme  
Ve stvoření  Bible to zmiňuje. nepopsatelně  
jsou různé úrovně GQ. To je pravda. požehnaní 
Například, Víte proč? vaší milující přítomností, 
lidé mají 100 % Ne, Mistryně. že s Vámi zahajujeme  
a zvířata mají  Někdo z vás to ví? příznivý  
několik procent, Rádi bychom to  Rok zajíce. 
(Ano.) hmyz má  slyšeli od Vás. Ze srdce  
nějaká procenta, Ne, ale víte to? Vám děkujeme, 
například. Myslím, že proto, že jste dnes s námi, 
Záleží to  že jsme od Boha. speciálně, když víme,  
na potřebě použití. Ráda bych o tom  že to zabírá váš  
Je to stejné jako slyšela víc vzácný čas z vašeho ústraní, 
s elektřinou. a ráda bych věděla,  který je v této době 
Ano, Mistryně. je-li to správně. zásadní pro  
Ale někdy jsou  My jsme od Boha, záchranu planety. 
žárovky rozdílné. ale vše je od Boha. Mistryně,  
Například, existuje  Stromy jsou od Boha, mohla by tato konference 
žárovka  zvířata jsou od Boha…  přinést rovněž 
o 100 wattech,  Proč jsme stvořeni nesmírný prospěch 
velmi zářivá. Ano? podle obrazu Boha světu díky  
(Ano, Mistryně.) a ne někoho jiného? nebeským informacím, 
A existují některé Ano, přesně. o které doufáme,  
žárovky Vy to tedy nevíte? že se s námi podělíte,  
s 50 watty a 25 watty, Ne, ne, Mistryně. když Vám budeme klást  
5 watty atd., atd. Dobrá. nějaké otázky  
Chápete? (Ano, Mistryně.) Prosím, řekněte nám to. ohledně breathariánství. 
Takže s vnitřním Zdrojem Budu si hrát na moudrou Ano, jistě, jistě. 
je to stejné, osobu Bude mi ctí    
s elektřinou je to stejné, a něco vám řeknu. vám odpovědět, protože 
s Kvalitou Boha Důvod proč když máte otázky,  
je to stejné, se říká, že jsme stvořeni musím odpovědět. 
jen úroveň je rozdílná. podle obrazu Boha – Jsme velmi vděčni, 
(Aha.) protože máme  Mistryně. 
My lidé máme  100 % Kvalitu Boha, Děkujeme Vám, Mistryně. 
100 % Božího Světla. říkáte tomu GQ. (Ano.) Jsem ještě  
Proto můžeme praktikovat  Do teď jsme měli Kvality: u ústraní. 
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hodně světla, jen zřejmě psi potřebují Metodu Quan Yin 
tak asi dáte být blíž lidem, a vidět  
100 wattovou žárovku proto potřebují víc GQ, Světlo a slyšet  
do obývacího pokoje. aby sloužili lidem, Zvuk Boha. 
Ale do chodby, pomáhali lidem, ne? Zvířata nemají 
jen na procházení Aha. tuto výsadu. 
dáte možná jen 50 wattovou Ano. Přemýšlím, Mistryně, 
(Ano, Mistryně.) kde mám zvířata… kolik Kvality Boha 
a v knihovně Dobrá, mají zvířata? 
máte dokonce silnější. průměr je takový. Záleží na tom,  
Ano, dobrá? Například, jaká zvířata. 
Silnější, možná dvě kůň má 61 % GQ. Podívám se do diáře, 
100 wattové žárovky, ano? Ano. (Děkuji Vám!) 
Ale v noci A mám tady… jestli pro vás  
někdy máte něco jako Nemám je všechny, něco najdu. 
světlo na spaní? ale zkontroluji to… Jaká zvířata  
Máte, ano? zkontroluji, chcete vědět nejdřív, 
V ložnici, ano? jestli mám všechny nebo ne, například? 
(To je pravda. jestli jsem si zapsala ta  Co psi? 
Ano, ano, Mistryně.) Ano. procenta nebo ne. Pes! Pes patří mezi  
Nebo, kde jen procházíte Mám 12 nejvyšších. druh s nejvyšším GQ 
máte možná jen  Chcete vědět, která  ve stvoření. 
5 wattovou, ano?  jsou mezi nejvyššími 12? Lidé byli obdařeni 
Velmi slabé světlo. Jistě. Ano, Mistryně! 100 % GQ. 
Ano, elektřina je  Rádi bychom to slyšeli. A nejvyšší  
stejná, jen  Dobrá. Jsem taky překvapená ve zvířecím království 
potřeba je jiná. Během  mají 65 %. My máme 100 %. 
Protože… myslím, meditace, když jsem  Nejvíc  
protože psi jsou  kontrolovala  v království zvířat 
nejblíže lidem nějaké informace, je 65 % a pes je má. 
a ochraňují lidi, které jsem zapomněla, A hmyz, například, 
proto musí být  taky jsem někdy  má nejvýš  
víc podobni Bohu,  překvapená. 0,1 
víc ochraňující, Dobrá, například,  a nejnižší hmyz 
milující a loajální. nejvyšší  bude mít 2 %. 
Víte, jací jsou psi. v království zvířat  Mám dokonce kolik 
Ano, Mistryně. Velmi  jsou psi. Ano? (Ano.) má kdo, kdo, kdo. 
loajální. Ve skutečnosti, Ano, Mistryně. Chcete vědět ještě  
to není žádné překvapení. A druhé jsou velryby. o někom dalším ze zvířat? 
Dobrá,  Ano, překvapeni, ano? Máte příklady 
takže psi jsou číslo jedna, Ano, Mistryně. dalších zvířat, 
velryby jsou druhé, Mysleli jste si, specifických zvířat? 
třetí jsou delfíni. že větší velikost, Všech zvířat? Dobrá. 
Čtvrtí jsou ptáci, větší GQ. Dobrá, je pro vás 
jako papoušci. Nemusí to tak být.  překvapením,  
Všichni ptáci  Záleží na potřebě, že psi jsou nejvýš  
nejsou stejní. víte? v tom království? 
(Ano, Mistryně.) Ano, Mistryně. Ano, Mistryně! Ano. 
Samozřejmě, mohla bych  Například,  Dobrá, ne proto, 
hledat stále podrobnosti, v obýváku potřebujete že by Bůh diskriminoval, 
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například kolik velký  
papoušek, kolik mají  
malí papoušci, 
ale nemusíme  
to dělat, ano? 
Ano, Mistryně. 
Víte, kdo je pátý? 
Hádejte. 
Slon? 
Ne. Holubi. 
Holubi? 
Holub. 
Zajímavé! 
Jsou to holubi. Holubi. 
Ano? Číslo šest, 
chcete znovu hádat? 
Prase? 
Ne. Králík. 
Číslo sedm, kráva. 
Bůů! Ano. 
Číslo osm, jelen. 
Jelen. 
Číslo devět – 
hádejte. 
Prasata. Prasata. Prasata. 
Ne, želva. 
Překvapující. 
Ano, překvapující, ano, ano. 
Číslo deset? 
Znovu hádejte. 
Koně? (Ne.) 
Tučňák. 
Zajímavé! 
Jedenáct? 
Ne? 
Ne… 
Ano, není to, co si myslíte, 
není to, co si myslíte.  
Já jsem taky překvapená. 
Číslo jedenáct je páv. 
Páv. 
Číslo dvanáct  
jsou tuleni. Tuleni. 
Aha! 
Někteří mají stejně, 
ano,  
ale psi jsou číslo jedna. 
To jsou jen skupiny, 
víte? Ano. 
Ano, Mistryně. 

Ano, prasata 
by měla číslo 13. 
Dobrá. 
Mám jen čísla 
prvních 12, víte? 
Děkujeme Vám, Mistryně! 
Takže horních 10… 
končí u tučňáků. 
Dobrá. Můj Bože. 
Víte, že tučňáci, 
stojí na stráži  
u svých vajec dva měsíce 
nebo tak nějak, 
stojí v mrazu 
a velké zimě  
a čekají na samičky,  
až se vrátí? (Ano.) 
Ano, Mistryně. 
Ano, nehýbají se, 
protože… 
Ne, ne. 
Ani nejedí. 
Víte to, že? 
Ano, Mistryně. 
Není divu. Dobrá. Dobrá. 
Věc je v tom, že mezi 
prvním a druhým  
nebo třetím není velká  
propast   
v rozdílu GQ. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Například,  
pes má 65 % GQ, 
a kůň má 61.  
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Takže psi mají 
vysokou hodnotu GQ. 
Ale například,  
co se týče delfína, taky  
má pár v jiných zvířatech. 
Nebylo by to tak,  
že by jen delfín  
byl mezi prvními dvanácti. 
Rozumíte,   
co tím myslím? 
(Ano, Mistryně.) Ano. 
Nebo, králík by mohl  
být v páru s koněm, 

něco takového, 
chápete to? Ano? 
(Ano, Mistryně.) 
A další zvířata  
ve stejné kategorii, 
ano? Dobrá. 
Mistryně, je vyšší  
Kvalita Boha (GQ), 
možná je to proto, 
že pomáhají  
lidem na Zemi víc? 
Ano, možná je to tak. 
Aha, aha. 
Ano, dobrá. 


