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Zdravím, Majsterka. 

(Ahoj, drahá.) 

Ktoré práce 

majú najviac zásluh? 

Ktoré práce 

majú najviac zásluh? (Áno.) 

Každá práca, ktorá 

prebúdza ľudskú dušu 

a vedie ľudí späť k Bohu. 

(Áno.) To je najlepšia práca, 

(Áno, áno. Áno, Majsterka) 

vytvára najviac zásluh. 

Aký je rozdiel v týchto 

pozíciách, čo sa týka zásluh: 

Majsterkin pomocník, 

rezident (mních), kontaktná 

osoba, pracovník 

Supreme Master Television, 

pracovník v Loving Hut, 

učiteľ, 

aktivista za práva zvierat, 

majiteľ alebo pracovník 

vegánskej reštaurácie, 

majiteľ alebo pracovník 

vo vegánskych odevoch, 

majiteľ alebo pracovník 

vo vegánskom hoteli, 

bio vegánsky farmár, 

chovateľ zvierat, poľovník... 

Ach môj Bože! 

Chovateľ zvierat a poľovník! 

Dobre, ešte nejaké práce? 

Predavač tabaku a alkoholu, 

drogový díler. 

Nedá sa vôbec porovnávať 

vegetariánska reštaurácia, 

napríklad Loving Hut, 

učiteľ 

a chovateľ zvierat 

alebo poľovník. Môj Bože. 

Všetky práce, ktoré 

pomáhajú ľuďom prebudiť 

ich vedomie 

alebo ich vyživujú 

fyzicky, mentálne 

alebo emocionálne, 

sú záslužné práce. Všetky 

práce, ktoré ostatným škodia, 

zabíjajú zvieratá, či ľudí,  

sú predurčené na peklo. Áno? 

Áno, Majsterka. 

Viete, chovatelia zvierat  

– na mäso a vajcia,  

mliečne farmy a to všetko – 

a poľovníci, to sú práce, 

ktoré sú predurčené na peklo. 

Nemali by sme o tom  

rozjímať ani v sne. 

Áno, Majsterka. 

Dobre? (Áno, Majsterka.) 

Správne. 

Nasledujúca otázka je: 

Aké sú zásluhy získané za to, 

keď zachránime alebo  

adoptujeme  

opustené zviera z ulice  

alebo zo zvieracieho útulku? 

Keď adoptujete zviera, 

domáce alebo divé, 

len sa starajte o to zviera, 

so všetkou svojou láskou 

a pozornosťou, 

a urobte všetko čo môžete, 

aby sa cítilo dobre. 

Nerozmýšľajte viac 

v zmysle zásluh, dobre? 

(Áno, Majsterka.) 

A ak z toho získame 

nejaké zásluhy, tak fajn. 

Ale nemyslím si, 

že by sme vôbec mali  

o zásluhách uvažovať. 

Keď som si adoptovala  

svojich psov, iba ich veľmi  

milujem, len som ich  

musela vziať domov. 

Želám si, aby som mohla 

vziať domov celý útulok, 

napríklad tak. Nikdy som 

neuvažovala o zásluhách, 
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takže ani neviem, či za to 

nejaké zásluhy máme,  

alebo nie. 

Som si ale istá, že ak  

zachránite takéto opustené, 

zúfalé alebo zranené zviera,  

je to zásluha sama o sebe. 

Zásluha je v tom, 

že sa pozeráte na seba –  

aj keby ste uvažovali 

v zmysle zásluh – 

potom sa pozeráte  

sami na seba a cítite, 

že ste ľudská bytosť, 

že si zaslúžite, aby vás volali 

„deti Božie“. 

A to je zásluha 

sama o sebe, napríklad. 

A ešte väčšia zásluha je to, 

že tie zvieratá 

vás milujú, milujú vás, 

milujú vás tak veľmi. 

Každý deň zažívate 

toľko radosti a šťastia 

s týmito zachránenými  

zvieratami a to je viac,  

než akákoľvek zásluha,  

o ktorú môžem žiadať. 

Dobre, drahá? 

Áno, Majsterka. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Je skvelé znovu sa 

s vami rozprávať, 

Majsterka, a ďakujem vám 

veľmi pekne za váš čas. 

Aj ja vám ďakujem 

za váš čas. 

S radosťou, Majsterka. 

Sme mimoriadne 

privilegovaní, že pracujeme 

tu v Supreme Master 

Television 

a že sa môžeme plne oddať 

tomuto poslaniu. 

Niekedy sme veľmi dotknutí, 

keď vidíme našich 

bratov a sestry, 

ktorí sú tam vonku 

v takzvanom reálnom svete, 

ktorí pracujú na plný úväzok 

a majú rodiny, 

no aj tak si nájdu čas, 

aby natáčali programy 

pre Supreme Master TV 

alebo robia záchranárske 

práce, či pracujú na čiastočný 

úväzok v Loving Hut. 

Koľko zásluh získajú oni 

v porovnaní s niekým, 

kto na plný úväzok pracuje 

v ústredí 

Supreme Master Television, 

ak to musia vyvažovať 

v ich každodennom živote? 

Nedá sa to porovnávať – 

chcem povedať, 

obe veci sú odlišné, dobre? 

A záleží na tom, 

akí úprimní ste, potom 

získate nejaké zásluhy. 

Ak ale chcete presne vedieť, 

koľko, 

musíme si sadnúť 

a porovnať dvoch ľudí. 

Vy mi poviete, kto pracuje 

na plný úväzok tam 

a kto je ten, 

koho ste zmienili 

a potom urobím výpočet, 

koľko krát, 

koľko minút. 

Možno to môžeme 

urobiť inokedy. 

Ako som vám už povedala, 

čokoľvek robíme 

v tomto svete, 

robíme to preto,  

že cítime potrebu robiť to. 
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Napríklad, 

náš svet má problémy, 

a preto jednoducho musíme 

pracovať v Supreme 

Master Television, 

aby sme ľuďom pripomenuli. 

Na začiatku tohto, 

som nikdy nerozmýšľala, 

či získame alebo stratíme 

zásluhy a podobne. 

Jednoducho to robíme, 

pretože to je nevyhnutné. 

Ako keď vidíte niekoho, 

kto sa topí v rieke, 

nemáte čas uvažovať 

o tom, či máte zásluhy 

alebo nie. 

Celé vaše srdce sa zameria 

na to, aby ste pomohli 

tomu človeku 

a okamžite ho vytiahli. 

Neskôr,  

keď ho vidíte v poriadku, 

šťastného a zdravého, 

ste aj vy šťastní. 

(Áno.) A myslím si, 

že to je pre mňa už 

dostatok zásluh.  

Ale práve teraz, 

aby som bola úprimná, 

neviem, 

koľko zásluh získame 

alebo nezískame. 

Len cítim, 

že pracujeme veľmi tvrdo 

na veci, ktorá má zmysel 

a niekedy cítim, 

že som veľmi vďačná vám, 

ktorí tam pracujete 

a v takom prípade 

sa aj ja snažím 

pracovať veľmi tvrdo, 

aby som vás dohnala 

a pracovali sme spolu. 

Ďakujeme, Majsterka. 

Ste našou inšpiráciou. 

Nikdy neuvažujem o zásluhách. 

Možno teraz, keď ste sa  

na to spýtali, som si istá, 

že nejaké zásluhy máme, 

ale prajem vám, 

aby ste ich všetky mali. 

Akékoľvek zásluhy 

z televízie, 

ste vítaní mať ich všetky, 

vy všetci, 

ktorí pracujete pre 

Supreme Master Television. 

Ak mám nejaké zásluhy, 

venujem ich všetky vám, 

dobre? 

Ďakujeme vám veľmi pekne, 

Majsterka. 

Tie najlepšie zásluhy, 

ktoré môžeme získať zo 

Supreme Master Television, 

sú tie, že môžeme zachrániť 

tak veľa cítiacich bytostí... 

zachrániť ich dušu, 

znovu prebudiť  

ich súcitnú podstatu. 

To je najlepšia zásluha, aká 

myslím môže byť za prácu 

pre Supreme Master 

Television, nemyslíte? 

Áno. (Dobre.) 

Ďakujem vám. 

Nemáte za čo. 

Ale samozrejme, 

pýtate sa preto, že máme 

diskusiu o zásluhách 

a preto sa stále pýtame 

týmto smerom. 

Ale my,  

nemyslím si, že niekto z vás 

alebo ja, sme niekedy  

uvažovali o získaní nejakých  

zásluh, keď pracujeme pre 

Supreme Master Television 

alebo keď ideme pomáhať 
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nešťastným ľuďom 

či niečo podobné, však? 

Na zásluhy vôbec  

nemyslíme. Áno, dobre. 

Ale keďže diskutujeme, 

rozprávame sa, áno? Správne. 

Dobrý deň, Majsterka. 

Dobrý deň. 

Zdravím. (Ahoj.) 

Mám dve otázky. 

Prvá otázka je: 

Človek, ktorý sa usiluje 

robiť dobrú prácu, 

ale urobí ju len tak, 

oproti niekomu, 

kto robí niečo ochotne, 

je nejaký rozdiel 

v zásluhách získaných 

za tú istú prácu? 

Možno nie, možno nie. 

Áno, možno nie. 

Človek, ktorý sa borí  

a snaží sa robiť dobrú prácu, 

alebo človek, 

ktorý to robí s ľahkosťou 

ale tiež to robí z celého srdca, 

obaja majú rovnaké zásluhy. 

Myslím. 

Lebo dôvod, 

prečo ten človek zápasí,  

je ten, že má viac ťažkej 

karmy (odplaty) 

v minulom živote; 

ale napriek tomu, 

sa toho aj tak drží, 

vediac čo je dobré, 

a naďalej to robí. 

A človek, ktorému 

to ide ľahko... pretože 

pravdepodobne predtým 

robil podobné veci, 

nemusí tak zápasiť, alebo 

získal nejaké iné zásluhy, 

ktoré mu pomohli vyhladiť 

jeho cestu v tomto živote. 

Myslím si teda,  

že obaja sú na tom rovnako. 

Dobre. Áno, Majsterka. 

Áno, Majsterka. 

Pokiaľ sú obaja úprimní. 

Áno. Áno, Majsterka. 

Aby som pokračoval, 

nasledujúca otázka je: 

Musíme získať 

určitú úroveň zásluh, 

aby sme boli dobrým 

nástrojom Boha a vykonávali  

prácu pre Majstra hladko? 

Ďakujem, Majsterka. 

Áno, pravdepodobne 

sme získali nejakú 

určitú úroveň zásluh, 

aby sme boli dobrým  

nástrojom Boha. Musíme. 

Mali by sme. 

Áno, je to tak hladšie. 

Ináč, aj keď nemáme pocit, 

že je to hladké, 

stále to vykonávame 

a pokračujeme 

s najlepším úmyslom. 

Potom to tiež bude fajn. 

Áno, Majsterka. 

Zdravím, Majsterka. 

Áno, ahoj. 

Mám dve otázky. 

Prvá je: Ovplyvňuje 

úroveň koncentrácie  

alebo oddania sa počas  

vykonávania našej práce  

množstvo zásluh? 

Áno, samozrejme. 

Úroveň koncentrácie 

a oddania sa počas 

vykonávania našej práce 

ovplyvňuje množstvo zásluh  

– to je pravda. 

Dobre. 

V skoršej diskusii so žiakmi  

ste spomínali, 
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že na tejto planéte sú bytosti 

zo Šiestej Úrovne, 

avšak predtým ste hovorili 

aj to, že je veľmi zriedkavé, 

že bytosti 

za Piatou Úrovňou 

schádzajú sem dole. 

Ako je možné, že boli  

schopné zísť sem? 

Áno, áno. 

Prichádzajú ale rýchlo odídu. 

Normálne nezostávajú 

tak dlho, pretože musia 

prekonať 

množstvo ťažkostí, 

aby zišli sem dole, 

takže nikto skutočne nechce 

zísť sem dole 

a zostať tu dlho. 

Dobre. Ďakujem vám. 

Získame viac zásluh, 

keď pracujeme 

s dobrým úmyslom, 

a nie len mechanicky, 

aj keď je konečný výsledok 

podobný? 

Áno, 

keď máme dobrý úmysel, 

určite získame viac zásluh. 

Moja ďalšia otázka je: 

Vždy som si myslel, 

že motív v pozadí činu 

je v duchovnej praxi 

tým najdôležitejším, 

a že jediná vec, 

na ktorej záleží, je motív, 

nie čin samotný. 

Ale pretože 

som si prečítal príbeh 

z Biblie 

a tam bola stará  

chudobná žena, 

ktorá vyšla z chrámu 

a dala žobrákovi dve mince 

a bohatý farizej, ktorý sa  

chvastal, že dal 300 mincí. 

A Ježiš povedal, 

že tá stará žena bola bližšie 

Kráľovstvu Božiemu 

než ten farizej. 

Ten príbeh ukazuje, 

že čin nie je vždy to, 

na čom záleží, ale ide o motív 

v pozadí toho činu. 

Správne. 

Preto mám ťažkosti 

pochopiť, 

kde je čestnosť 

v nasledovnej situácii: 

keď praktikujúci dá bez lásky 

jedlo inému človeku, 

bytosti vysokej úrovne 

a iný človek 

dá to isté jedlo 

bytosti nízkej úrovne 

ale z úplnou radosťou 

a plný lásky, 

ale nezíska toľko zásluh 

ako ten prvý. 

Mohli by ste to vysvetliť? 

Neviem, 

kto vám to povedal. 

Povedala som to ja? 

Nie, niekto mi to povedal. 

Neboli ste to vy. 

Nie, aj mne to pripadá čudné. 

Myslím, že to nie je správne. 

Komukoľvek dávame, 

nezáleží na tom, na akej 

vysokej úrovni sme my, 

na akej nízkej úrovni je ten 

človek, musíme samozrejme  

vždy dávať s láskou,  

radosťou a bezpodmienečne. 

To je jediný spôsob, ako by  

sme mali dávať, bez ohľadu  

na našu úroveň. Dobre? 

Dobre. 

A nestaráme sa 

o zásluhy, 
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koľko áno alebo nie. 

Áno, Majsterka. 

Áno. 

Keď niekomu dávame, 

celá naša pozornosť a láska 

ide tomu človeku, 

aby sa ten človek 

cítil príjemne, šťastne –  

a to je jediná zásluha,  

na ktorú by sme 

mali myslieť, dobre? 

Áno, Majsterka. 

V poriadku. Ďakujem vám. 

Ďakujem vám, Majsterka. 
 


