
Titul: TV_1643_Breathariánství, Božské vlastnosti a způsoby, jakými Mistryně pomáhá lidstvu_II 
Happy měla taky menší GQ, a víc milující, Mohou zvířata  
když poprvé přišla, vlídnější, zvýšit svoji Kvalitu Boha? 
dokonce naháněla tolik nebojují, například. Kdyby dělali  
živý hmyz. A ti další, něco velmi vznešeného, 
Už jsem vám to říkala, ano? jako Boyo, například pak možná, ano. 
A Lucky byl taky nebo Hally nebo Zolo, Aha. 
mnohem bojovnější jsou méně kultivovaní. Je to možné. 
než Benny a Hermit Někdy se například To je možné taky, ano. 
a dokonce do nedávna vyčůrají v domě, Například, kdyby zachránili 
obnovil GQ jsou hlasití, hlasitě štěkají svého přítele? 
méně než Hermit, a vyžadují, Ano, kdyby zachránili  
Benny a Happy, mnohem víc vyžadují, člověka nebo přítele nebo  
například, ano? trochu víc žárlí někoho, pak získají 
A tak, jeho osobnost atd., víc bojují. Ano. vyšší Kvalitu Boha.  
byla mnohem bojovnější, I jen s trochu  Je zajímavé  
byl méně poslušný nižšší GQ, pozorovat, že psi, 
a zlobivější. je Hally bojovnější  kteří jsou se mnou 
Dobrá, takže, než Zolo nebo Boyo, dlouhou dobu 
dokonce po chvíli například. Ano. mají vyšší GQ než ti, kteří 
nabudou psi  Když ke mně Benny  byli adoptovány později.  
vyšší GQ, když je   a Happy, například, nebo  A psi, kteří byli  
budeme krmit vegansky. Hermit poprvé přišli, adoptovaní  
Všichni v lidské podobě  měli méně GQ, v mladším věku,  
nemají 100 %, bohužel, než mají teď, v mladším věku, 
kvůli kvalitě, kterou   protože byli krmeni  nabývají svou Kvalitu Boha  
si lidé vkládají masem, samozřejmě rychleji, ano. Například 
do svých bytostí.  a dalšími věcmi, Happy, Hermit 
Například, když člověk jí což nevyhovovalo   a Benny teď, 
maso zvířete, pak si  rozvoji jejich GQ Bůh jim dal  
přináší do svého vědomí nebo udržení GQ. kolem 65 % GQ, zatímco 
zvířecí úroveň. Ale protože jsem je  Boyo má jen 59,7 % GQ. 
To pak zakryje adoptovala, když byli mladší Vidíte, Boyo byl 
část jejich GQ. a jsou už se mnou nedávno adoptovaný 
To způsobuje,  delší dobu, a byl starší, 
že ztrácí kontrolu nad přes 10 let, když byl adoptovaný, 
jejich vznešeným chováním, proto se obnovilo jejich GQ proto neměl čas  
a snadno sejdou z cesty opět na maximum, se tak rychle obnovit, víte? 
a udělají věci, které asi 65 %. A Hally a Zolo 
by se jim normálně hnusily A ostatní psi  byli trochu mladší,  
a nebyli by ochotni je dělat. ho pomalu obnovují. i když  
Ale kvůli  A co je taky zajímavé, nedávno adoptovaní, ale  
smíchaným kvalitám,  například Lucky, byl  obnovili se na 60 %. 
nejsou vždy věci  předtím nejstarší, A je taky zajímavé  
pod jejich kontrolou. z prvních pěti psů  je vidět a pozorovat. 
Jejich chování,  byl nejstarší Například, 
jejich podvědomí, a obnovoval  Happy, Benny, 
se mění, protože je příliš  se mnohem pomaleji a Hermit mají mnohem 
smícháno  než Benny nebo Hermit, čistější charakter, 
s podvědomím zvířat. například, jsou víc sladěni s lidmi, 
Nebo požívání kteří byli mladší. Ano. jsou klidnější, tišší 
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nebo zbytečně A psi,  škodlivých látek, 
ničíme životní prostředí, kteří mají menší a menší například, drog, 
pak jdeme na nižší  vědomí GQ, alkoholu, cigaret atd., 
úroveň vědomí, protože jsou krmeni masem které upravují –  
na úroveň  se nechovají jako psi, „upravují“ znamená mění – 
duchovní chudoby mají  náš vzorec myšlení, proto 
a jsme víc odděleni  nižší vědomí se stáváme zranitelní 
od záchranného lana, a mohou být vycvičeni, aby a neovládáme se, 
čímž je náš kapitál, GQ. lovili, bojovali mezi sebou protože nemůžeme 
Jaké nejvyšší GQ může nebo na povel zabíjeli. poznat pravé 
na této Zemi člověk Dobrá, teď rozumíte? Kvality Boha 
dosáhnout, Mistryně? (Ano.) Ano. Dobrá. a vyšší vědomí v nás. 
Podívám se do mých Lidé mají, samozřejmě,   Proto je velmi snadné 
duchovních poznámek. všichni větší šanci se nechat ovlivnit  
Dobrá, mám to. obnovit vyšší GQ, vnějšími okolnostmi nebo 
Nejvyšší GQ, které když budou vegany, protože  vnějšími negativními vlivy. 
mohou lidé na této planetě máme větší šanci  Dokud nebudeme opět  
dosáhnout je 87 % GQ. než zvířata se rozhodnout, odblokováni nějakou  
Ano. Dobrá? zvolit si, co budeme jíst. meditační metodou 
Co nejnižší, Ale samozřejmě, nebo zasvěcením  
Mistryně? nejvyšší obnovení na Světlo a Zvuk, 
Nejnižší  nastane při opětovném  což je naše vlastní 
by bylo 40 % GQ. spojení s Božským Já vědomí Boha, se kterým 
Jen 2 % lidí přes Světlo a Zvuk, stejně musíme začít, 
mají nejvyšší přes zasvěcení, pokud se tedy opět spojíme 
GQ 87 % – při zasvěcení, s touto Kvalitou Boha, 
to znamená lidi,  při opětovném spojení  která se projevuje 
kteří se tady narodili se Světlem a Zvukem, jako Světlo a Zvuk, 
a kteří sem taky přišli – což je  pak postupně budeme 
a kolem 5 %  projevená Kvalita Boha  obnovovat naši GQ, 
lidí má, například, při zasvěcení, dokud nebude GQ 
65 % GQ při zasvěcení  opět zcela obnovena. 
a u zbytku je to různé. kompetentním vedením, ano. Zvířata mají  
Není divu, že si mnohem  Mistryně, jak to,  v tomto ohledu 
snadněji zamilujeme zvířata,  že když lidé mají 100 % GQ, stejný problém. 
ano? Zamilujeme si psy,  jsou stále války  Například,  
ptáky, snadno, snadněji,  a jiné problémy? všichni psi nemají GQ 65 %, 
než si zamilujeme jiné lidi, Protože  protože jsou krmeni jinak, 
víte,  většina lidstva masem různých  
„milujte své sousedy“. žije stále  jiných zvířat, 
Vidíte,  v duchovní chudobě,  které jim vystaví určitou zeď, 
skutečně perfektní lidé žijí konkrétně 80 % naší  abych tak řekla, která 
od Osmé úrovně  populace byla degradována poškodí a zakryje 
nahoru. nebo se sama degradovala část jejich  
Dokonce i na Páté úrovni, na úroveň  vědomí GQ. 
je nejvyšší procento GQ, jen kolem 50 % GQ. Proto vidíme,  
které tam může  Protože pokaždé, že se někteří lidé  
člověk získat když nějak  nechovají jako lidé 
96 %. Chápete to?  ubližujeme ostatním, a někteří psi se  
Původně jsme měli ať lidem nebo zvířatům nechovají jako psi. 
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celých 100 %, ale protože  
jsme sestoupili do  
nižší úrovně stvoření, 
naše GQ se tak  
snížilo, ano? 
Promíchalo se s hmotou. 
Bude tedy lidstvo, 
když praktikujeme 
Metodu Quan Yin, 
schopno vyšplhat  
trochu výš a výš  
v GQ? 
Jistě, jistě. 
To je jediná věc,  
kterou můžeme udělat. 
Myslím, kromě toho, 
že jsme vegany atd. 
Jistě, když jsme vegany, 
je to trochu pomalejší, 
když jsme ale vegany a 
praktikujeme Metodu Quan  
Yin, nebo jsme breathariány  
a praktikujeme Metodu Quan  
Yin, pak je to rychlejší. 
Pokaždé, když uděláme 
něco dobrého pro druhé 
nebo ochráníme jiné životy, 
pak se naše GQ 
víc pozvedne, 
protože jeden kus  
zdi byl rozbit. 
Vidíte, to je důvod, proč 
dokonce lidé tady nemohou 
milovat jeden druhého, 
kvůli   
degradované úrovni GQ. 
Doufáme,  
že Mistryně pozvedne lidstvo 
na vyšší GQ, 
abychom mohli mít 
opravdu v tomto životě  
na této planetě mír. 
Ano, jistě. 
Když lidé, kteří  
praktikují Metodu Quan Yin, 
jistě dříve nebo později, 
půjdou  
na Pátou úroveň, 
kde mohou získat  
nejvyšší možnou GQ. 


