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Meditujte. To vás privedie 

do Piatej Úrovne, 

nič iné. (Áno, Majsterka.) 

Hovorila som vám, 

nedopustite sa toho omylu, 

že ak otvoríte  

reštauráciu Loving Hut, 

ak pracujete pre Loving Hut, 

ak robíte dobročinnosť, 

ak rozdávate SOS letáky, 

ak pracujete pre 

Supreme Master TV,  

ak zaplatíte niečo, 

aby ste pomohli iným, 

že pôjdete 

do vyššej úrovne – 

nie, nie, nie! 

Toto sú odlišné zásluhy, 

dobre? 

Áno, Majsterka. 

Toto sú fyzické zásluhy, 

a je to len dobrá práca, 

dobrá práca, 

ktorá vytvára zásluhy, 

ako akákoľvek iná dobrá  

práca. Ale my to robíme 

s tým najlepším úmyslom, 

aby sme zachránili ľudí, 

aby sme zachránili zvieratá, 

aby sme prebudili súcit vo 

všetkých živých bytostiach,  

potom sú z toho zásluhy. 

Ale vôbec nie preto, aby 

sme išli do Piatej Úrovne, 

alebo do nejakej inej úrovne, 

nie preto otvárame 

reštaurácie Loving Hut. 

Samozrejme, ak máme 

takéto zásluhy, pomáha to 

nášmu duchovnému  

pozdvihnutiu. Pomáha to. 

Pretože ak nemáme 

tento druh zásluh, 

aj naše duchovné zásluhy 

budú odpočítané. 

Rozumiete mi? 

(Áno, Majsterka.) 

Áno. Takže prinajmenšom, 

ak máme tieto zásluhy, 

ako keď máte peniaze 

na zaplatenie televízie, 

potom vám ich nevezmú 

z vášho bankového účtu 

(Áno, Majsterka.) 

ani vám neskonfiškujú  

iné veci z domácnosti. 

Ako keď niektorí ľudia 

nedokážu splácať hypotéku, 

príde exekútor 

a zoberie im z domu  

všetko, áno? 

(Áno, Majsterka.) 

Takže získavame zásluhy 

„mimochodom“. 

Nemôžem vám povedať, 

že otvorenie 

(vegánskej) reštaurácie 

nezískava zásluhy, 

ale neotvárame  

(vegánsku) reštauráciu 

kvôli získavaniu zásluh. 

Otvárame ju preto, 

že chceme pomôcť svetu. 

Buďte si prosím vedomí 

tohto konceptu, pretože 

to je jediný zámer, 

s akým by sme vôbec mali  

na čomkoľvek pracovať: 

aby sme pomohli ostatným 

a aby sme znovu prebudili 

ich dobrú podstatu a aby 

sme aj sebe pripomenuli 

naše dobré prirodzené Ja. 

Rozumiete tomu? 

(Áno, Majsterka.) 

A samozrejme, 

takéto niečo 

vytvorí zásluhy, 

to je všetko. Dobre? 

Nie preto, že to chceme, 
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nie preto, že to ideme urobiť, 

aby sme mali zásluhy. 

Ak idete niečo robiť preto, 

aby ste získali zásluhy, 

potom vám hovorím: 

„Nerobte to prosím.“ 

Je to... príliš nedôstojné. 

Rozumiete? 

(Áno, Majsterka. Dobre.) 

Majsterka, 

mám ďalšie otázky: 

Áno, prosím, nech sa páči. 

Koľko reštaurácií Loving Hut 

by sme mali otvoriť, 

aby sme zachránili planétu, 

celú planétu? 

Koľko? 

Koľko Loving Hut? 

Na každej ulici 

by mala byť jedna, 

čo vy na to? 

Ale nie je to dosť rýchle. 

Nie je to dosť rýchle, 

a nie je to dosť. 

Nezáleží koľko – 

aj tak to nie je dosť. 

Ale aspoň inšpirujeme 

ďalších ľudí. 

Rozumiete mi? 

(Áno, Majsterka.) Áno. 

A vytvárame na planéte 

dobrotivejšiu atmosféru, 

s lepšou energiou a dúfame, 

že sa rozšíri ďalej, aby sme 

zachránili planétu. 

(Áno, Majsterka.) 

Otvárame Loving Hut 

s nádejou, že všetci 

ostatní ju otvoria  

a to zachráni planétu, 

nielen my, dobre? 

(Áno, Majsterka. 

Ďakujem, Majsterka.) 

V poriadku. Niet za čo. 

Majsterka, mám otázku: 

A čo Loving Hut Express, 

je taký nápomocný  

pre záchranu planéty 

ako reštaurácia Loving Hut? 

Áno, 

všetko pomáha, drahá, 

všetko pomáha. 

A neporovnávajte prosím. 

Robte, čo môžete. (Dobre.) 

Robte, čo môžete. 

Vidíte, spomeňte si 

na príbeh v Biblii, 

dve mince 

a veľa peňazí. 

(Áno, Majsterka.) 

Áno, dobre. 

Ďakujem vám. 

(Všetko pomáha.) 

Ďalšia otázka: 

Má otvorenie reštaurácie 

Loving Hut v nejakej krajine 

za následok, že tá krajina 

tiež získa zásluhy? 

Áno, iste, iste. 

A čo krajina, 

ktorá ešte nemá 

reštauráciu Loving Hut? 

Mali by sme tam ísť 

a čím skôr nejakú otvoriť? 

Áno, ak môžete, samozrejme. 

Všade, 

všade, kde môžete. 

Dobre. Ďakujem vám. 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Majsterka, zaujímalo by ma, 

ak to môžete objasniť, 

aké sú rôzne druhy zásluh? 

Spomenuli ste, 

že existujú fyzické zásluhy 

a tiež duchovné zásluhy. 

Duchovné zásluhy sú, 

keď niekomu pomôžete 

prebudiť sa duchovne, 

dobre?  

Potom získate 
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duchovné zásluhy. (Áno.) 

Tá hranica ale nie je 

taká čierno biela, dobre? 

Je akoby trochu nejasná. 

Napríklad ak idete von 

a šírite učenie 

o Svetle a Zvuku 

a ak z toho niekto má  

úžitok, potom máte 

nejaké duchovné zásluhy. 

A keď meditujete, 

máte duchovné zásluhy, 

rozumiete? 

(Áno, rozumiem.) 

Keď idete von 

a niekomu napomôžete 

jedlom, 

keď je hladný, 

potom sú to fyzické zásluhy, 

napríklad. 

Ale tá hranica nie je vždy 

taká presná. 

Napríklad ak otvoríte 

reštauráciu Loving Hut, 

to je fyzická zásluha. 

Ak niekto ide do  

reštaurácie Loving Hut 

a potom tam sleduje 

Supreme Master Television 

a začne sa zaujímať 

o metódu Svetla a Zvuku 

a neskôr získa zasvätenie, 

osvietenie, 

a zachráni vlastnú dušu 

a sedem či deväť generácií, 

potom mimochodom získate  

aj duchovné zásluhy. 

(Chápem, Majsterka.) 

Viete, čo myslím? 

(Áno, rozumiem.) 

Na Supreme Master 

Television vysielame 

mnoho rôznych vecí, 

ak si ale vďaka sledovaniu 

Supreme Master Television 

vypočujú prednášku 

nejakého múdreho človeka, 

alebo napríklad reláciu  

Slová múdrosti 

a získajú zasvätenie 

a zachránia seba, 

mnoho svojich generácií 

a tiež mnoho iných 

priateľov, príbuzných, 

známych, atď., 

potom tiež získate 

duchovné zásluhy, 

mimochodom,  

prostredníctvom programu 

Supreme Master Television, 

(Áno, rozumiem, Majsterka.) 

alebo vďaka tomu, že tam 

pracujete, dobre? (Áno.) 

Majsterka, koľko zásluh 

potrebujeme, aby sme tu 

Majsterku udržali dlhšie? 

Chcete ma tu udržať dlhšie? 

Áno. 

Ďakujem vám. Ďakujem. 

Moja práca má isté limity, 

pretože ľudia 

sa musia prebudiť, 

musia sa zmeniť. 

Majsterka, 

my sme veľmi vďační, 

že ste stále s nami. 

Nespoliehajte sa len na jednu 

osobu, či jednu skupinu, 

pretože to nie je spôsob, 

ako Nebo pracuje, dobre? 

Bez ohľadu na to, 

ako chceme zachrániť svet, 

svet sa musí 

zachrániť aj sám, 

áno? (Áno.) 

My môžeme otvoriť 

reštauráciu Loving Hut, 

ale klient tam musí prísť 

a najesť sa tam 

(Áno, Majsterka.) 
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a prospieť vlastnému zdraviu, 

svojej duši a duchovnému 

praktikovaniu, atď. 

Nemôžeme ich nútiť. 

Môžeme urobiť iba toľko. 

Napríklad otvoríme 

reštauráciu Loving Hut 

ale nemôžeme ľudí nútiť, 

aby tam išli, áno? 

(Áno, Majsterka.) 

Môžeme, možno, 

robiť reklamu široko ďaleko 

alebo niečo podobné, 

ale to, čo robíme, má limity, 

napríklad aj zákonné. 

Podobne, 

existuje duchovný zákon 

pre každého Majstra, 

ktorý pracuje v tomto svete 

a pre všetkých Majstrov – 

bez ohľadu na to, akí sú  

veľkí či malí – 

všetci sa musia riadiť 

zákonom Neba, 

poverením Neba. 

My môžeme pracovať – 

myslím, viac či menej, 

flexibilne, tu a tam – 

ale nemôžeme 

prekročiť všetko. 

Nemôžeme. Dobre? 

 (Áno, Majsterka.) 

Existuje spôsob, ako môžeme 

získať viac zásluh, aby sme 

pomohli, myslím 

uľahčiť vašu cestu tu 

alebo vám pomôcť 

zostať tu dlhšie? 

Ďakujem vám, drahá, 

ďakujem. 

Vy sa už snažíte 

zo všetkých síl. 

Som veľmi dojatá 

a veľmi vďačná. 

Naozaj sa už snažíte 

zo všetkých síl. 

Ďakujem vám. 

A či môžem zostať alebo nie, 

nezáleží to len 

na mojom úmysle, 

ale musí to byť 

aj úmysel Neba 

a ľudí. 

Ľudia na svete, 

musia sa zmeniť, 

a potom budeme 

môcť pomáhať ešte lepšie. 

Áno? (Áno.) 

Môžeme robiť len toľko, 

potom sa ľudia musia zmeniť 

a potom môžeme pomáhať 

ďalej alebo nie ďalej. 

Chápete, čo myslím? 

Áno, chápem. 

Práve teraz mám  

povolené tu ešte zostať, 

ale pracovať trochu 

obmedzeným spôsobom. 

To je vporiadku. 

Pokiaľ som stále tu, dobre? 

Áno, Majsterka. 

Koľko zásluh potrebujeme 

aby sme tu 

Majsterku udržali? 

No, je to veľa, veľa, 

veľa, drahá. Je to veľa. 

To si nedokážeme 

ani predstaviť, (Áno.) 

viac než na dosiahnutie 

Piatej Úrovne. 

Áno, ak sa ale 

celý svet zmení 

vo svojom duchovnom 

chápaní, 

ak zmení svoj koncept 

a vráti sa k súcitu, 

k láskyplným, láskavým 

a milosrdným spôsobom, 

potom tu akýkoľvek Majster 

bude môcť zostať dlhšie, 
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pozvaný alebo nie. (Áno.) 

Ináč nezáleží na tom, 

koľko pozvánok 

svet napíše, žiaden Majster 

tu nebude môcť zostať. 

Pozrite na Ježiša, 

nemohol tu zostať dlho. 

Áno. 

Dúfame, že sa svet 

čoskoro zmení, 

aby ste tu boli s nami. 

Áno. 
 


