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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, 

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. 

Dúfam, že nabudúce, 

keď dáte svojmu psovi jedlo, 

neuvažujte prosím 

príliš veľa o zásluhách. 

Uistite sa, že má dobré jedlo, 

dobrú vodu 

a to je všetko, 

a lásku. Dobre? 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Ďakujem,  

že sa s nami dnes zhovárate. 

Moja otázka je: 

Získajú zásluhy aj hostia  

v Supreme Master TV, 

ktorí nie sú žiakmi? 

Áno, získavajú. 

Je nejaký rozdiel 

v zásluhách získaných 

za rôzne témy, 

o ktorej rozprávajú? 

Napríklad sú tam hostia, 

ktorí tam  

nerozprávajú o vegánstve 

alebo klimatických zmenách, 

napríklad hostia v reláciách 

Veda a duchovnosť, 

Technológia zlatého veku. 

Taktiež sú tam hostia, 

ktorí hovoria o naliehavej 

situácii pokiaľ ide 

o klimatické zmeny, 

dobytok, krutosť voči  

zvieratám a o dôležitosti 

vegánskeho životného štýlu. 

Získavajú títo ľudia 

rôzne zásluhy, Majsterka? 

Iste, získavajú. 

Získavajú, ale viac či menej, 

viac či menej. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Záleží to aj  

na ich úprimnosti 

a tiež na ich 

existujúcej úrovni 

duchovného praktikovania. 

Moja nasledujúca otázka: 

Čo sa týka prijímateľov 

Žiarivej svetovej ceny 

od Majsterky, 

získajú prijímatelia nejaké 

zásluhy alebo ochranu tým, 

že to ocenenie príjmu? 

Áno, získavajú. 

Získavajú aj za to. 

Záleží na postoji, 

na ich srdci, 

pokore a úprimnosti – 

to všetko v tom 

zohráva svoju rolu. 

Nejde len o ocenenie, dobre? 

Získajú nejaké zásluhy, 

ale nie sú to ako 

duchovné zásluhy, 

pokiaľ samozrejme nie sú  

prebudení tým, že to príjmu,  
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ak sú dostatočne čistí, 

aby boli prebudení – 

ich podvedomie, 

ich duchovné vedomie  

– a potom 

ďalej praktikujú 

alebo získajú zasvätenie 

do Svetla a Zvuku. 

Potom budú mať viac 

duchovných zásluh, áno? 

Ale samozrejme, 

získajú nejaké zásluhy 

a požehnanie kontaktom 

so zbožnými ľuďmi 

ako ste vy, 

od našej skupiny a môžu byť 

do určitej miery pozdvihnutí. 

Musia ale pokračovať  

vo svojom duchovnom  

praktikovaní so Svetlom  

a Zvukom. Ak ho majú,  

takto budú mať trvalý úžitok. 

Áno. Keď vidím 

na Supreme Master TV 

niektorých prijímateľov, 

sú veľmi dojatí a plačú, 

keď prijímajú ocenenie, 

pretože nemôžu uveriť, 

že ich dobré skutky 

boli odmenené 

takou poctou, vami. 

Áno. Áno. 

Toto je len na povzbudenie  

sveta, aby bol cnostnejší 

a láskavý – nielen pre nich, 

ale pre všetkých ostatných, 

ktorí sledujú ten program 

alebo ktorí sú ovplyvnení 

takouto 

dobrotivou vibráciou 

tohoto ocenenia 

a aj slávnostnej ceremónie, 

dobre? 

Áno, ďakujem, Majsterka. 

A ak potenciálny prijímateľ 

odmietne ocenenie, 

stratí zásluhy, Majsterka? 

Čo mi to chcete povedať? 

Nestratia žiadne duchovné 

zásluhy ani nič iné. 

Len by mohli prísť o šancu 

mať príležitosť 

byť požehnaní, byť 

v blízkosti zbožnej skupiny, 

svätých ľudí. 

Takže by nemuseli 

mať šancu byť 

duchovne prebudení 

alebo sa dozvedieť viac 

o ceste duchovného  

pozdvihnutia, chápete? 

Takže ich strata je väčšia 

než len toto ocenenie. 

Ale je to ich voľba, 

nechceme o tom 

nič hovoriť, dobre? 

Chceme len konať dobro,  

áno? (Áno, Majsterka.) 

Nesúdime ľudí 

a nehovoríme im 

zlé ani dobré, nič, áno? 

Len si robíme svoju časť, 

a čo sa týka ich časti, 

oni robia to, čo robia. 

Áno, Majsterka! 

Ocenenie nie je 

duchovná zásluha, áno? 

Ľudia, ktorí dostanú  

ocenenie, 

získajú duchovné zásluhy 

vlastnou hodnotou. 

Ocenenie je iba 

povzbudením, 

ale samozrejme 

získajú duchovné zásluhy 

kontaktom  

s dobrými ľuďmi, 

ako ste vy, napríklad, 

možno pozdvihnutí 

meditáciou. 
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Takže samozrejme 

získajú duchovné zásluhy 

vašou prítomnosťou. 

Získajú duchovné zásluhy, 

ak to, čo robia, 

je bezpodmienečné. 

Ak chcú len pomôcť 

ostatným vo svete, 

všetky také činy prinášajú 

duchovné zásluhy, 

dokonca aj keď 

nepraktikujú 

Metódu Quan Yin, 

aj keď nemeditujú 

a podobne. 

Získavajú duchovné zásluhy. 

Mám ešte ďalšiu otázku, 

Majsterka. 

Slávne osobnosti a novinári 

majú veľký vplyv. 

Získavajú veľa prospechu, 

keď hovoria alebo píšu 

pozitívne články 

o Majsterke alebo 

o Supreme Master TV, 

či Loving Hut, (Určite.) 

keďže sú schopní 

ovplyvniť veľa ľudí? 

Áno, áno. 

Zaiste, určite, určite. 

Čím viac ľudí je  

ovplyvnených ich článkami 

alebo ich úsilím, 

tým viac zásluh získajú. 

Ďakujem, Majsterka! (Áno.) 

Napríklad, 

bol jeden článok 

v budhistických novinách, 

ktorý urobil dôkladný  

prieskum pôsobnosti 

Supreme Master TV,  

v ktorom bolo vysvetlené, 

že náš kanál 

je najväčší na svete, 

lebo pokrýva 

celú planétu. 

Bolo úžasné čítať to, 

a ani my sami 

sme to nevedeli, 

kým to nezdôraznil. 

Takže za niečo také, ako je 

šírenie takýchto dobrých  

správ o našom kanáli, 

celá budhistická komunita, 

koľko zásluh 

získajú tieto verejné 

a mediálne postavy, 

Majsterka? 

Čokoľvek robí, 

ak má dobré úmysly, 

a ak z toho ľudia majú úžitok, 

potom získa primerané 

zásluhy, dobre? 

(Dobre.)  

Koľko – 

nemám tu kalkulačku. 

Nikdy príliš neuvažujem 

o svojich zásluhách ani 

o zásluhách niekoho iného, 

takže neviem koľko, dobre? 

Nie je to ako s peniazmi, 

že si tu môžete sadnúť 

a počítať jeden, dva, tri, 

štyri doláre. Dobre? 

Ale veľa, veľa. 

Ak má dobrý úmysel 

a ak z toho ľudia majú úžitok, 

potom získa veľa zásluh, 

podľa toho koľko ľudí 

a aký má dobrý úmysel. 

Záleží na tom, 

koľkých ľudí ovplyvní to, 

čo hovoria, alebo ich úsilie. 

Napríklad, 100 bodov 

za každého človeka, 

ktorý má úžitok z toho, 

čo robia. 

Ďakujem, Majsterka. 

(Nemáte za čo.) 

Je to rovnaké, 
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keď slávni speváci 

alebo slávne osobnosti prídu 

a vystupujú v našej TV? 

Získajú dosť zásluh 

na vyslobodenie 

v tomto živote. 

Nie som si istá, 

či je to dosť alebo nie. 

Tiež záleží na tom, 

čo ďalšie robia 

vo svojom živote, dobre? 

Dobre. Ďakujem, Majsterka. 

S radosťou. Áno. 

Nechcem robiť reklamu. 

Samozrejme, keď ľudia 

robia dobré veci alebo keď 

podporujú vznešenú vec, 

potom vždy získajú 

dobré zásluhy. 

A záleží na podstate 

tej vznešenej veci, 

alebo na tom, 

nakoľko sú úprimní, 

podľa toho získajú 

viac alebo menej. 

Ale nechcem na to 

robiť reklamu a potom 

si ľudia budú myslieť,  

že to robíme len preto, 

aby ostatní ľudia chodili 

a pracovali pre nás. 

Nie je to tak, dobre? 

Áno. (Áno, áno, Majsterka.) 

Áno, myslím, že tieto 

slávne osobnosti a novinári, 

alebo ktokoľvek, 

dobrosrdeční ľudia, 

ktorí prichádzajú pre nás  

pracovať, prichádzajú preto, 

že nás rešpektujú, 

že ich teší pracovať s nami, 

pretože sa stotožňujú 

s prácou, ktorú robíme, 

preto to chcú robiť 

a aj oni sami  

z toho majú radosť. 

A koľko zásluh, 

samozrejme nejaké získajú. 

To ale neznamená, 

že ak to robíte 

ale ináč okrem toho  

robíte len samé zlé veci, 

že to môžete zakryť – 

nie je to tak. 

Záleží na človeku 

a na jeho úprimnosti, 

na tom aký je ten človek 

dobrý a čistý, áno? 

Áno, Majsterka. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Dobrý deň, Majsterka! 

Ako sa máte? 

Som tu, úplne bdelá! 

Práve teraz získavam 

veľa zásluh! 

Ďakujem vám, Majsterka! 

Dúfam, 

že v blízkej budúcnosti 

sa budú ľudia snažiť 

konať dobro 

a slúžiť ostatným, 

aby sme čoskoro 

mohli žiť v mieri. 

Aj ja v to dúfam, drahá. Áno. 

Zdravím, Majsterka! (Ahoj.) 

Aký je účel  

Supreme Master TV  

pre vesmír? 

Nakoľko pomáha 

pozdvihnúť vedomie vesmíru 

a koľko bytostí a planét 

z toho má úžitok? 

Áno, veľmi to pomôže 

pozdvihnúť vedomie sveta 

a aj vesmíru. 

Koľko bytostí a planét? 

Nemôžem tu sedieť 

a povedať vám to. 

Veľa, veľa, dobre? 

(Áno, áno, Majsterka.) 
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Nedokážeme to  

tak ľahko spočítať, 

a aj tak to stále 

pokračuje, áno? 

Ale môžem povedať, 

že je to veľa, veľa, dobre? 

Áno, ďakujem, Majsterka. 

A duchovne, 

Supreme Master TV  

prospieva ľuďom 

len vďaka tomu, že máme 

„Slová múdrosti“ a ostatné 

relácie, a vďaka  

prítomnosti svätých. 

Všetko ostatné  

je len zábava 

pre mentálny, fyzický 

a emocionálny úžitok, 

a prostredníctvom toho 

by sa ľudia mohli  

chcieť naučiť, 

dozvedieť sa viac 

o duchovnom pozdvihnutí, 

potom budú mať 

viac úžitku, dobre? 

V poriadku, ďakujem vám. 

(Áno, Majsterka.) 
 


