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Zdravím, Majsterka! (Ahoj!) 

Ako sa môže zásluha 

použiť alebo minúť? 

Dajú sa za ňu ako za peniaze 

získať veci pre radosť? 

Akými spôsobmi 

míňame alebo strácame 

svoje zásluhy? 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Chcete minúť svoje zásluhy? 

Poviem vám ako. 

Vždy keď chcete 

stratiť svoje zásluhy, 

choďte von, bavte sa 

alebo len choďte 

do mäsovej reštaurácie 

a niečo tam zjedzte 

alebo choďte kamkoľvek, 

pozerajte nejaké nezmyselné 

filmy alebo TV, tak miniete 

svoje zásluhy veľmi rýchlo. 

Vy to chcete? 

Nie! Nie, Majsterka. 

Dobre. 

Ale v každom prípade, 

trochu zábavy 

tu a tam je v poriadku, 

pokiaľ použijete 

ochranné opatrenie, 

ktoré som vás naučila 

v čase zasvätenia, 

päť spôsobov, ako 

sa môžete chrániť neustále, 

24 hodín denne, áno? 

Áno, Majsterka. 

Dokonca aj tak k nám  

niekedy prenikne ujma, 

ak sa nekoncentrujeme 

dostatočne dobre 

a ak zabudneme, 

potom prenikne. 

To je všetko. 

Získať zásluhy 

je veľmi ťažké. 

Je to ako s peniazmi, 

ťažko sa zarábajú 

ale premrhať ich 

je veľmi, veľmi ľahké. 

Ak robíme nezmyselné veci, 

ak robíme veci, 

ktoré sú škodlivé pre iných 

alebo nie sú prospešné pre  

nás, a dokonca aj keď idete 

von do reštaurácie 

alebo na nejaký film,  

stratíte nejaké – od 20 

do niekoľko tisíc – 

duchovných bodov. Áno, 

záleží na okolnostiach, áno? 

Kamkoľvek idete, len  

pamätajte na ochranu. 

Áno, Majsterka. 

V poriadku. 

Mám ďalšiu otázku, 

Majsterka. 

Ak robenie vznešenej dobrej  

práce je ako investovanie 

do zásluh, 

aké sú najlepšie spôsoby, 

ako najrýchlejšie znásobiť  

našu investíciu? 

Ďakujem, Majsterka. 

Znásobiť naše zásluhy? 

Áno, Majsterka. 

To je to, čo chcete? 

Znásobiť zásluhy meditáciou 

je to najlepšie. 

Áno, Majsterka. 

A získajte aj nejaké zásluhy 

navyše dobrými skutkami, 

a tiež ak pomáhate iným 

vo voľnom čase. 

Každý, kto podporuje 

aj keď len pocitom šťastia, 

že niekto otvoril 

reštauráciu, 

podporuje mentálne, 

duchovne, emocionálne 

nejakú dobrú prácu, 

tiež získava zásluhy, áno? 
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Ďakujem vám, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Majsterka, koľko zásluh 

musíme získať, 

aby sme sa znovu neprevtelili 

do cyklu života a smrti? 

Musíte získať dosť na to, 

aby ste preskočili 

cez Tri svety – 

Astrálny, Kauzálny 

a svet Brahma – 

pretože 

v týchto troch svetoch 

sa budeme prevteľovať 

znovu, znovu a znovu. 

Ak sme aspoň vo Štvrtej  

úrovni, sme už bezpečnejší. 

Do Piatej úrovne 

by bolo najlepšie. 

Koľko zásluh? 

Musím začať s veľkou, 

veľkou kalkulačkou! 

Len robte svoju 

meditáciu, dobre? 

Toľko, koľko môžete, 

potom sa Majster 

postará o zvyšok, 

sila Majstra 

sa postará o zvyšok. 

Ďakujeme vám, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Aby sme sa neprevteľovali, 

musíme ísť 

do Štvrtej Úrovne, dobre, 

to je asi 5 miliárd bodov 

duchovného praktikovania, 

dobre?  

A asi 10 ziliónov bodov (nepredstaviteľ
množstvo) 

ne veľké to je po hranicu 

do Piatej Úrovne, 

10 ziliónov. 

Neviem, 

ako to spočítať. 

V poriadku? 

Ak to chcete 

vtesnať do matematiky, 

je to tak. 

10 ziliónov bodov, 

to je veľa. (Je to veľa.) 

Dá sa toľko získať 

v jednom živote? 

Je to ťažké. 

Možno s pomocou 

sily Majstra a vďaka 

duchovnému praktikovaniu 

z vašich minulých životov. 

Chápem. 

Ak ale idete  

do Štvrtej Úrovne, 

môžete pokračovať odtiaľ, 

sila Majstra vám pomôže 

pokračovať 

do Piatej, áno? 

Dobre, Majsterka. 

Takže všetko, čo musíte  

urobiť, je získať  

5 miliárd bodov  

na hranicu Štvrtej Úrovne – 

Štvrtej Úrovne. 

Ale nerobte si starosti, 

zásluhy môžu byť znásobené, 

záleží na vašej 

koncentrácii a úprimnosti. 

Áno, Majsterka. 

Ináč jedna hodina meditácie 

je iba 100 000 bodov, 

pri strednej koncentrácii. 

A pri maximálnej  

koncentrácii? 

No, možno 400 000 

alebo 500 000. 

Žiak, ktorý  

vojde do samádhi, 

získa 500 000 bodov. 

500 000 bodov, 

ak žiak Svetla a Zvuku 

vojde do samádhi, 

hlboko do samádhi. 

Pre Majstra by to bolo  
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5 000 000 bodov 

v samádhi. 

Takým spôsobom Majster 

rýchlo získava duchovné  

zásluhy, aby ich dával 

žiakom. 

Je to tak, pretože 

Majster medituje a tiež 

získava nejaké zásluhy, 

body duchovných zásluh,  

áno? 

A ak meditujeme, ale  

vôbec sa nekoncentrujeme, 

potom máme 

aj tak 40 bodov, 

aj bez koncentrácie. 

Ak sedíte v meditácii, 

veľmi sa snažíte, ale 

nedokážete sa koncentrovať, 

aj tak máte 40 bodov. 

Stredná meditácia, 

potom máte... 

viete, ako som vám 

už povedala predtým. 

A ak ste v samádhi, 

získate 500 000 bodov. 

A čím vyššia je úroveň 

praktikujúcich, 

tým viac získajú. 

Áno, dobre? 

Mám otázku, 

Ak ideme do nejakej krajiny, 

šírime vaše učenie 

a založíme tam centrum, 

a to centrum začína 

expandovať, expandovať, 

takže veľa ľudí 

vás spozná 

a začne praktikovať 

Metódu Quan Yin. 

Znamená to teda, 

že ten prvý človek, 

ktorý spustil centrum, 

získava množstvo zásluh, 

akoby znásobené, 

(Áno, iste, iste. 

Určite, určite.) pretože 

naštartoval nové centrum 

a tá krajina 

začala spoznávať vás 

a začala spoznávať 

Metódu Quan Yin. 

Samozrejme áno. 

Áno, prvý človek, 

druhý a tretí, oni všetci 

získajú veľa zásluh. 

Dobre. Ďakujem, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Mám tri otázky. 

Istým spôsobom máme veľké 

šťastie, že sme sa narodili  

v tomto čase, obzvlášť  

s vami tu. A hoci 

je planéta v nebezpečenstve 

a ľudia potrebujú 

byť prebudení, 

vy ste nás zachránila 

a my sme schopní 

nahromadiť viac zásluh, 

keď s vami pracujeme 

na tejto misii. 

Ako je to v časoch, 

keď je planéta v mieri, 

v planetárnom mieri? 

Je duchovný pokrok 

oveľa pomalší 

a je zhromažďovanie  

zásluh oveľa pomalšie? 

Pretože možno oni nemajú 

Supreme Master TV alebo 

reštaurácie Loving Hut, 

v ktorých by pracovali? 

Uprednostnila by som, 

keby sme nemuseli pracovať 

v reštauráciách Loving Hut 

a v Supreme Master TV, 

aby ste všetci mohli 

meditovať a tešiť sa. 

Mierumilovná planéta, 
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mierový čas znamená, 

že ľudia už majú 

mnoho zásluh, 

aby mali také 

mierové obdobie 

a mierumilovnú krajinu, áno? 

(Áno, Majsterka.) 

V takom prípade 

nepotrebujeme ani 

Supreme Master Television 

a nepotrebujeme  

reštaurácie Loving Hut. 

Oni možno už majú 

státisíce reštaurácií 

Loving Hut 

alebo nemajú ani Loving Hut, 

pretože všetci sú už vegáni 

alebo breathariáni. 

(Áno, Majsterka.) 

Dôvod, prečo musíme mať 

Supreme Master Television, 

je ten, 

že je tu planetárna kríza 

a ja tu nemôžem len tak stáť 

a pozerať sa, dobre? 

Takže musíme vynaložiť 

všetku našu energiu, financie 

a pracovné sily na toto 

a tiež na Loving Hut. 

Ale nemýľte sa – 

meditácia je najlepšia  

zásluha, ako môžete získať. 

A táto Supreme Master  

Television, 

Loving Hut, atď., 

sú len zamestnania, a sú to 

najlepšie práce, aké  

môžete mať, to je všetko, 

najlepšie práce, ktoré vám 

prinesú najviac zásluh. 

Ale ostatné práce môžu tiež 

priniesť, niekedy  

rovnako dobré zásluhy, áno? 

Áno, Majsterka. 

Nemýľte sa: 

toto je len práca. 

A robíme to preto, 

že chceme ostatným pomôcť, 

chceme pomôcť 

zachrániť svet, 

zachrániť planétu, 

nie fyzicky, 

ale prebudiť ich súcit, 

ich láskyplnú podstatu, 

aby si mohli sami pomôcť 

a zachrániť sa. 

Tieto práce, ktoré robíme, 

sú dobré, 

ale vôbec nie sú za účelom 

získavania zásluh. 

Ak skutočne chcete 

získať zásluhy, 

najlepší spôsob je meditácia. 

Ale samozrejme, nie všetci 

z nás dokážu presedieť celý 

deň, 24 hodín a meditovať. 

A musíme robiť niečo, 

aby sme prispeli 

tomuto svetu, 

tak si vyberieme tú najlepšiu 

prácu, akú môžeme, chápete? 

Napríklad pracovať pre 

Supreme Master Television, 

otvárať reštaurácie  

Loving Hut 

alebo pracovať  

v reštaurácii Loving Hut, 

atď., atď., dobre? 

(Áno, Majsterka.) Áno. 

Takže najlepšia je  

úprimná meditácia 

na Svetlo a Zvuk 

a dobrá koncentrácia. 

Toto vždy prinesie 

najvyššie zásluhy, 

obzvlášť s priamym 

nebeským Svetlom 

a Zvukom, tak ako to robíme,  

my, metódou Quan Yin. 

Dobre, Majsterka. 
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Moja nasledujúca otázka je: 

Zdá sa, že mnohí ľudia 

sú vo svojich životoch  

prirodzene vedení 

k určitej práci. 

Aký druh ľudí 

väčšinou robí 

aký druh práce? 

Robia dobrí ľudia 

v dobrých zamestnaniach 

a zlí ľudia v zlých? 

Nie nevyhnutne, drahý. 

Nie nevyhnutne. 

Niekedy sú dobrí ľudia 

nejakým spôsobom 

karmicky prepojení 

s s nejakou zlou situáciou 

alebo zlými ľuďmi, 

a tiež sú zvádzaní 

alebo uvedení do omylu, 

alebo zapletení do robenia 

nejakých zlých zamestnaní. 

Ale v ich srdci 

vždy cítia, že to je zlé 

a potom skôr či neskôr 

sa prebudia 

a zanechajú takú prácu, 

ak môžu. 

A niekedy aj zlí ľudia 

robia dobrú prácu, pretože 

získali nejaké 

záslužné spojenie vo svojich 

minulých životoch, 

ktoré ich priviedli 

k takejto dobrej práci 

v tomto živote, 

aby sa vykúpili. 

(Rozumiem, Majsterka.) 

Áno, mnohí ľudia sú zlí 

a prihodí sa, že sa ocitnú 

v dobrej práci. 

Hovorím vám pravdu. 

(Rozumiem, Majsterka. 

Áno, Majsterka.) V poriadku. 

Majsterka, 

posledná otázka odo mňa: 

Získame 

viac alebo menej zásluh, 

podľa počtu ľudí, 

ktorí majú prospech 

z našej práce? 

Áno, áno. 

Áno, samozrejme, to tiež. 

To pomáha. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Nemáte za čo, drahý. 

 


