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Dobrý deň! 

Počujete ma ľudia? 

Dobrý deň, Majsterka! 

Čo je to za hluk? 

Ako sa máte, Majsterka? 

Mám sa fajn. 

Ako sa máte vy? 

Všetci sú v poriadku? 

Máme sa veľmi dobre. 

Cítime sa veľmi poctení 

a vďační, že sa s vami 

môžeme rozprávať. 

V poriadku. 

Dobre, máte nejaké otázky, 

však? Poďme na to. 

Majsterka, prvá otázka je:  

písma mnohých náboženstiev 

radia zvoliť si cnostnú prácu; 

avšak ľudia si často  

vyberajú podľa toho,  

v čom sú dobrí, 

čo je dobre platené 

alebo čo musia urobiť, 

aby uživili svoju rodinu. 

Takže záleží na tom 

mať cnostnú prácu 

alebo stačí, ak je človek 

nábožný a láskavý? 

To nie. Skutočne, 

nestačí to. Samozrejme, 

láskaví a cnostní ľudia 

získajú nejaké iné zásluhy 

za to, že sú takí 

ale zlá práca spôsobuje 

zlú karmu (odplatu), 

v každom prípade. 

Sú to dve rozdielne veci. 

(Áno, Majsterka.) 

Takže aj tak musíme mať 

dobrú prácu, 

aj keď sme cnostní, 

nábožní a láskaví. 

Správne, správne. 

Dobre. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Majsterka, 

Budha raz povedal, 

že existuje päť zamestnaní, 

ktorým sa človek musí  

vyhnúť. Sú to tieto: 

práca so zbraňami, 

práca so živými bytosťami 

ako je otroctvo, 

práca pri výrobe mäsa 

alebo v mäsiarstve 

a predaj intoxikantov. 

Kvôli čomu sú tieto práce 

také zlé? 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Je to zrejmé, 

pretože ubližujú iným, 

napríklad zbrane 

zabíjajú iných ľudí, 

zabíjajú zvieratá 

a zabíjajú ľudí; 

a otroctvo 

je ponižovanie, 

neúcta 

voči deťom Boha – pretože 

my všetci máme vo vnútri  

Boha, takže sa k Bohu  

nemôžeme správať ako  

k otrokovi. Práca pri výrobe 

mäsa alebo v mäsiarstve 

samozrejme ubližuje 

a zabíja zvieratá, 

väčšinou veľmi 

hrubým spôsobom, 

neľudským spôsobom, 

veľmi krutým spôsobom. 

Takže si takúto prácu  

nemôžeme ani len predstaviť. 

A predaj intoxikantov 

samozrejme tiež 

škodí iným ľuďom. 

Ponižuje to ich dôstojnosť, 

poškodzuje ich mozog 

a silu myslenia, 

oslabuje to 
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fungovanie ich tela. 

Takže sú to samozrejme 

všetko zlé práce. 

Mali by sme sa vyhnúť 

týmto veciam za každú cenu. 

Vyhnúť sa všetkým týmto 

prácam za každú cenu. 

Aj keby sme zomierali, 

nikdy by sme  

sa nemali zamestnať  

v takýchto prácach. 

V poriadku? 

Áno, Majsterka. Áno. 

Zdravím, Majsterka! 

Majsterka povedala, 

že ľudia majú sklon brať 

takú prácu, ktorá je podobná 

prácam, ktoré mali predtým. 

Napríklad 

bývalý poháňač tiav 

by sa mohol vrátiť 

ako predavač áut, 

opäť tak pracujúc 

v oblasti prepravy. 

Tak to vyzerá, že človek 

je predurčený na prácu, 

ktorú mal. Platí to  

tak isto aj pre zlé práce? 

A ak áno, ako človek 

vystúpi z tohto kruhu? 

Áno, ak máme šťastie, 

že sme oboznámení 

s dobrým učením minulého 

alebo súčasného Majstra, 

potom vieme, ktorá práca 

je cnostná, a ak nie, tak 

aspoň so zdravým rozumom 

vieme povedať, 

ktorá práca je dobrá 

a prospešná pre nás 

a ostatné bytosti a ktorá 

práca je zlá a škodlivá. 

Takže si musíme vybrať. 

Aj keď sme zvádzaní 

vrátiť sa späť 

k pôvodnej  

karmickej práci, 

ale musíme si vybrať. 

Preto je nám daná 

ďalšia šanca 

v ďalšom živote, 

neustále, aby sme sa mohli 

znovu múdro rozhodnúť. 

Áno, Majsterka. 

Hovorí sa, že dobré práce 

a ostatné dobré skutky nám 

umožňujú získať zásluhy. 

Prečo by sme chceli 

mať veľa zásluh? 

Aký rozdiel to znamená 

pre náš každodenný život? 

Dobre. Takže 

nejde len o zásluhy. 

Ide o nás, 

že musíme byť dobrí. 

A nejaké zásluhy 

sú duchovne užitočné, 

pretože ak nemáme 

dosť zásluh, 

naše duchovné zásluhy 

sa odpočítajú 

a naša duchovná úroveň 

bude automaticky nižšia. 

Rozumiete? 

Áno, Majsterka. 

A tiež v tomto živote, 

ak nemáme dobré zásluhy, 

náš život tiež bude nejakým 

spôsobom usporiadaný tak, 

že budeme mať 

zlú karmickú odplatu, 

budú sa nám diať 

hrozné veci. 

Takže musíme mať zásluhy, 

aby sme sa ochránili, 

a tiež aby sme pozdvihli 

našu duchovnú úroveň. 

Pretože 

čím viac bodov, 

tým vyššia úroveň 
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duchovného praktikovania, 

prinajmenšom  

sa nám nebude odpočítavať 

z našich duchovných zásluh. 

Takže ak získate nejaké  

body, duchovné body, 

vďaka vašej práci, 

potom vaša duchovná úroveň 

bude vyššia – 

to znamená bližšie 

ku kvalite Boha, k našej 

pôvodnej kvalite Boha, 

chápete? 

Keď stratíme nejaké body, 

potom znížime úroveň nášho 

duchovného praktikovania – 

to znamená bližšie 

k nižšej úrovni, 

k ponižujúcej existencii. 

Preto musíme 

získavať zásluhy. 

Pýtate sa ma prečo –  

je to preto, 

že čím vyššie úrovne 

duchovného praktikovania, 

tým bližšie k Bohu, 

k Nebu. 

Pretože  

ak nezískame zásluhy, 

potom budeme naďalej 

zásluhy strácať a potom sa 

staneme zlými aj vo vnútri, 

nielen že ich stratíme – 

naša kvalita sa zmení. 

Ak nemáme dobré zásluhy, 

staneme sa zlými, 

chápete? Napríklad, 

my všetci ľudia máme  

vo vnútri to, čo sa nazýva  

„negatívne“ a „pozitívne“, 

ako nejaké dobré vlastnosti 

a zlé vlastnosti – 

budem to volať 

„skrytá kvalita“, DQ. 

DQ je vnútorná rovnováha 

medzi dobrom a zlom, 

a ak máme viac zlého 

než dobrého, 

potom sme katastrofou 

sami pre seba 

aj pre iných ľudí. 

Rozumiete? 

Áno, Majsterka. 

Bolo by lepšie, 

keby sme mali 

viac dobrého než zlého, 

a najlepšie by bolo, 

keby sme nemali nič zlého 

a nekonečne veľa dobrého. 

Ešte nejaká otázka? 

Mám otázku, Majsterka. 

Prečo je v tomto svete 

o toľko ľahšie byť zlý 

než byť dobrý? 

Pretože 

je to jednoducho podstata 

ľudí, že sú zvádzaní 

urobiť niečo zlé; 

je to ľahšie. 

Je to preto, aby sme 

posilnili svoju vieru v Boha? 

Nie nevyhnutne, 

nie nevyhnutne. 

Nie, 

je to len tak, že sme slabí, 

vôľa je slabá a nedokážeme 

odolať pokušeniu. 

Preto sa stávame zlými. 

Ak sme zlí, 

kamkoľvek pôjdeme, 

urobíme aj ľudí zlými. 

Negatívne ovplyvňujeme  

ľudí 

agresivitou, podráždením, 

nepokojom 

a niekedy chorobou 

alebo dlhodobou chorobou, 

a inými krivdami. 

Napríklad tak. 

Takže musíme byť dobrí 
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nie preto, že potrebujeme 

získať zásluhy, 

nie kvôli zásluhám, 

ale musíme získať zásluhy, 

aby sme boli dobrí. 

Máme v sebe viac 

dobrej kvality, v poriadku? 

Majster, pravý Majster 

je ten,  

kto má nula zlého 

a nekonečne veľa dobrého. 

Ale nie všetci Majstri 

to môžu dosiahnuť. 

Hovorím vám pravdu, 

dobre? 

Áno, Majsterka. 

Majsterka, 

zmení sa to v budúcnosti, 

keď naša planéta 

bude viac pozitívna 

než negatívna, 

keď tu bude 

viac cnostných ľudí 

a bude oveľa ľahšie 

robiť dobré veci? 

Môžeme v to len dúfať, áno? 

Dobre, takže musíme 

byť dobrí, v poriadku? 

A tiež čo sa toho týka –  

pretože ak sme zlí, 

budeme ubližovať ľuďom, 

zvieratám 

a životnému prostrediu, 

či chceme alebo nie, 

zámerne alebo nie, 

chápete? 

Áno, Majsterka. 

Musíme získať zásluhy. 

Je to preto, 

že musíme byť dobrí. 

Musíme byť dobrí, 

pretože ak sme zlí, 

potom máme zlý vplyv 

na ostatných ľudí bez toho, 

že by sme niečo urobili. 

Je veľmi škodlivé 

byť zlým človekom. 

S človekom,  

ktorá má viac zlého 

než dobrého, 

bude ťažké zotrvať, 

bude ťažké pracovať s ním, 

veľmi ťažké potešiť ho, atď. 

A povedala som vám, že 

z toho ľudia môžu ochorieť 

alebo sa cítiť nepríjemne, 

akokoľvek – záleží na tom, 

aký zlý ten človek je. 

Niektorí ľudia majú 

viac zlého než dobrého, 

preto sa to deje. 

Napríklad 

ak niektorí ľudia, 

ktorých nepoznáte,  

majú 90 % zlého a len 

10 % alebo 20 % dobrého. 

To je takmer nič. 

Taký typ ľudí spôsobí, 

že bude ľuďom zle vždy, 

keď sú v ich blízkosti príliš 

dlho, alebo ani nie dlho; 

ľudia sa pri nich cítia 

nepríjemne. 

Ak sú už ľudia chorí 

a idú do blízkosti 

takého človeka, 

predĺžia si tým 

svoju chorobu. 

Bude to veľmi nepríjemné, 

akýmkoľvek spôsobom, 

byť s takým človekom. 

A dokonca 

aj duchovný praktikujúci, 

dokonca aj v mojej skupine, 

praktikujúci 

Metódu Quan Yin, 

ak ale nepraktikujete dobre, 

alebo nepraktikujete 

skutočne vážne, potom 

sa zlé body vašej DQ –  
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to znamená skrytej kvality – 

nezmenia. 

Zmenia sa len v čase 

zasvätenia, 

alebo sa zmenia len trochu, 

napríklad z 90 % zlého 

sa to zníži 

na 80 % alebo 70 % zlého. 

To vôbec nie je dobré, 

takmer ako nič. 

Takže musíte byť usilovní 

v duchovnej meditácii, 

aby ste sa očistili, 

skôr než môžeme 

pomôcť svetu. 

Áno, Majsterka. 

A čo sa týka vášho 

dobrého a zlého, Majsterka, 

vašej skrytej kvality? 

Viete, 

dobré a zlé veci, 

ktoré nazývam „DQ“, len 

nedávno som to preskúmala. 

Nemám žiadne – 

nula zlého 

a nekonečne veľa dobrého, 

ak to chcete vedieť.  

Takže táto skrytá kvalita, 

DQ, to nie je osobnosť, 

nie je to charakter, áno? 

Pretože niekedy vidíte ľudí, 

ktorí sú veľmi sladkí, 

čo sa týka osobnosti 

a majú dobrú povahu, 

džentlmen, a podobne – 

to nie je ono. 

To nie je DQ, áno? 

Pretože takú vec 

sa môžete naučiť, 

môžete to napodobovať 

alebo predstierať, 

ale DQ je niečo 

hlboko vo vnútri, 

čo vidí iba Nebo. 

Dokonca ani ja to nevidím, 

musím sa spýtať Neba. 

Áno, Majsterka. 

Som skutočne prekvapená 

mnohými vecami, 

pretože u niektorých ľudí 

to ani ja nevidím. 

Vidím, že sú dobrí, 

pretože sa väčšinou 

pozerám na dušu, 

nepozerám sa 

na povahu ani na to zlé, 

na DQ vo vnútri. 

Nepozerám sa na skrytú 

kvalitu vo vnútri 

a som prekvapená 

správou z Neba. 

Takže podľa toho, 

dokonca ani moje dobro  

či zlo nie je na základe môjho  

úsudku, pretože nemôžem  

hodnotiť sama seba, ani 

by som to nemohla vedieť. 
 


