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Niekedy  

počas meditácie  

niečo objavím, 

niečo preskúmam, 

a tak, ak chcete, 

prečítam vám to. Dobre. 

Tu to je! Fajn! 

Duchovné „zisky a straty“. 

Takže, omyly, 

napríklad, strata: 

ísť von nakupovať – strata 

200 duchovných bodov; 

ísť do mäsovej reštaurácie – 

strata 300 duchovných  

bodov; jesť veci 

so živočíšnymi zložkami – 

minimálna strata 700, 

maximálna 1000; 

dokonca zjesť niečo, čo vám  

pripravil niekto iný –  

strata 50 bodov; 

keď varíte pre seba sami, 

aj tak stratíte 20 bodov. 

Všetko toto je strhnuté 

z vašich duchovných zásluh, 

dobre, rozumiete tomu? 

Áno, Majsterka. 

Nič na tomto svete 

nie je zadarmo. 

Preto sa ma pýtate, prečo 

musíte získavať zásluhy. 

Musíme, aby sme vôbec 

pokryli sami seba. 

Áno? (Áno, Majsterka.) 

Keď varíme pre niekoho, 

získame 40 bodov. 

Dobrá, nyní, doktoři,    

jestli vlastníte nemocnici, 

získáváte 700 000 bodů 

za rok. 

Když tam pracujete  

jako doktor, 

získáváte 500 000 bodů. 

Když tam pracujete jako  

sestra, získáte 300 000 bodů, 

bez ohledu na to, je-li  

vegetariánská nebo ne. 

Majitel lékárny, získá 

600 000 bodů za rok. 

Když tam někdo pracuje  

jako farmaceut, 

získá 300 000 bodů. 

Když tam pracuje jako   

pomocník, 100 000 bodů.  

Dokonce kosmonauti, 

když pracujete jako  

kosmonaut, získáte   

200 000 bodů. Když  

pracujete jako montér  

a vědec pro kosmonautiku, 

v kosmonautice,  

vyděláte 100 000 bodů. 

Teď letadla: vlastníte  

leteckou společnost, 

získáte 400 000 bodů 

až 700 000 bodů, 

jen když ji vlastníte. 

Jste-li pilot, 

získáte 200 000 až 

600 000 bodů za rok. 

Teď řidiči, řidiči aut: 

když řídíte auto pro někoho 

nebo jste taxikář možná 

nebo jezdíte soukromě pro  

peníze, získáte 200 000 

až 400 000 bodů. 

Můj Bože, není to dobré? 

Jste-li kapitánem na palubě, 

je to paluba se 100 pasažéry,  

získáte  50 000 

až 200 000. 

Popeláři, získají 

100 000 až 200 000 

bodů za rok – 

když pracuje jako popeláři  

za peníze. 

Teď, když stavíte silnice, 

když pomáháte stavět silnice, 

za jeden metr, získáte  

1 000 až 5 000 bodů. 
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Když stavíte most, 

jeden metr mostu, 

2 000 až 7 000 bodů. 

Teď vychováván dětí: 

když sami vychováváte  

jedno dítě, 

vlastní dítě, 

získáte 50 000  

až 300 000 ročně –  

utratíte ale  

hodně peněz, to je mi líto. 

Když vychováváte jedno dítě, 

ale adoptované, získáte 

70 000 až 600 000 bodů. 

Měli bychom adoptovat děti, 

abychom měli více zásluh. 

Ano. 

Vidíte to? Dvojnásobně. 

Ano, Mistryně. 

Teď, za záchranu  

zvířat nebo ptáků, 

získáte asi 200 000 

až 900 000 bodů za rok. 

Když  

zachraňujete zvířata, 

přispíváte náklady na léky 

a to všechno, 

ale nestaráte se o ně, 

jen je zachráníte, získáte 

50 000 až 800 000 bodů. 

Když zabijete  

jednoho dospělého člověka, 

ztratíte 1 miliardu 

až 4 miliardy bodů. 

Když zabijete jedno zvíře 

nebo jednoho ptáka, 

ztratíte 800 000 

až 3 miliony bodů, 

záleží na velikosti  

a dalších věcech. 

Jednoho dne, jednou 

bude v našem světě,  

když zabijeme zvíře, bude to  

taky zločin, souzen jako  

zabití lidí, 

více, či méně. 

Jednou se to v našem  

světě stane. 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, teď  

prodej drog, 

nelegálních drog, 

jako je morfium, opium, 

kokain, když je prodáváte, 

ztratíte 200 milionů 

až miliardu za rok,  

duchovních bodů. 

Slyšíte mě? 

Ano, Mistryně. 

Předtím jste se mě na to ptali, 

teď to slyšíte, takže: 

když prodáváte cigarety, 

ztratíte 100 milionů 

až půl miliardy bodů 

za rok. Prodejem alkoholu 

ztratíte 200 milionů 

až miliardu za rok. 

Prodejem masa, ryb, vajec, 

ztratíte 100 milionů 

až půl miliardy za rok. 

Když prodáváte lidi,  

například prostitutky,  

otroky, 

ztratíte kolem 600 000 

až 900  milionů za rok. 

Hazardní hry: 

když někdo vlastní kasino,  

ztratí 500 000  

až miliardu bodů 

za rok. 

Když někdo pracuje v kasinu, 

ztratí 50 000 

až 500 000 bodů za rok. 

Když hrajete jednou 

jednu hodinu pro peníze 

v kasinu, 

jen hraním 

ztratíte 30 000 až 100 000 

bodů. 

Když hrajete karty jen pro  
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zábavu, hodinu, jen pro  

zábavu, žádné peníze, ztratíte  

10 000až 30 000 bodů – 

jen za jednu hodinu. 

Když si koupíte  

sportku, víte, 

kolik získáte 

nebo kolik ztratíte? 

Kolik, Mistryně? 

Kolik? 

A kolik ztratíte,  

když hrajete šachy 

pro peníze nebo bez peněz? 

Řekněte nám to, Mistryně. 

Kolik, Mistryně? 

Nulu, u obou. 

Nevydejte se teď hrát 

šachy a karty, ano?  

Když někdo vlastní  

masitou nebo rybí restauraci, 

ztratí 500 000 

až miliardu duchovních  

bodů za rok. 

Když vlastní bar s alkoholem,  

například hospodu nebo  

něco s alkoholem, 

ztratí 100 000 

až 400 000 za rok. 

Když vlastní bordel, 

ztratí 500 000 

až půl miliardy za rok. 

Když vlastní jatka, 

ztratí půl miliardy 

až šest miliard bodů za rok. 

Vlastník chovu zvířat na  

maso ztratí jednu miliardu 

až tři miliardy za rok. 

Vlastník nebo zaměstnanec  

na rybářské lodi 

ztratí půl miliardy 

až tři miliardy za rok. 

A prací rybáře, 

když to děláte  

pro peníze, 

ztratíte 300 milionů 

až miliardu za rok. 

Můj Bože, tito lidé  

nikdy nebudou  

schopni jít do Nebe. 

Budou se stále znovu 

a znovu převtělovat, 

protože stále ztrácejí  

tolik duchovních zásluh, 

že i kdyby jich měli  

hodně v zásobě, 

všechny je vypotřebují, 

rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Například, jeden člověk 

má hodně, hodně, 

miliardu  

nebo několik miliard zásluh 

z minulého života, 

kdy dělal dobré činy 

nebo praktikoval meditaci 

a když se vrátil sem, 

z nějakého důvodu, 

bohužel upadl 

do práce jako je rybaření 

nebo práce na jatkách, 

pak vše ztratí 

a je v mínusu. 

Pak nikdy nebude  

schopen dostat se do Nebe. 

Bude se muset vrátit do  

života jako člověk nebo   

zvíře nebo do pekla. 

Ano, Mistryně. 

Teď to víte,  

teď taky víte, proč 

mnoho duchovních písem  

zmiňuje,  

že když budete zabíjet  

zvířata, půjdete do pekla. 

Ano, Mistryně. 

Ano, máte to ve 

„Slovech moudrosti“, že? 

Ano. 

Nebo různá svatá písma 

různých náboženství 
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to také zmiňují.  

Teď víme proč –  

ztratili všechny duchovní  

zásluhy, pokud nějaké vůbec  

na začátku měli. 

Pokácet nebo dokonce  

zničit strom, teď přecházíme  

k životnímu prostředí,  

k tomu, co jste chtěli vědět – 

pokácet nebo dokonce zničit 

strom, jeden normální strom, 

je ztráta 100 000 

až 500 000 bodů. 

Způsobit znečištění vody, 

pokud z ní lidé onemocní 

nebo zemřou, 

za jeden metr 

kubický znečištění, 

ztratíme 100 000 

až 400 000 bodů. 

Znečištění vzduchu, jen 

jednoho metru kubického, 

pokud znečistíte  

jeden metr kubický  

vzduchu, ztratíte 100 000 

až 400 000 bodů. 

Je to stejné jako znečištění 

jednoho metru kubického  

vody. Vidíte? Znečišťujete    

vzduch buď doutníky, 

cigaretami, nebo auty, 

to je stejné. Stejně ztrácíme 

duchovní zásluhy, 

můj Bože. Och, prosím, 

choďte pěšky nebo na kole. 

Žijte uvnitř, ano? 

Ano, Mistryně. 

Žijte uvnitř,  

nikam nejezděte. 

Když dokonce vypijeme 

jednu krabici džusu,  

například jeden litr, ztratíme  

0,5 duchovního bodu, 

a přibližně jeden litr 

vymačkaný někým jiným, 

kdo to pro vás udělal, 

ztratíte 0,7. 

Vše se počítá. 

Můj Bože. 

To už bych se neodvažovala 

ani jíst ani pít. 

Staňme se breathariány 

nebo alespoň wateriány. 

Když dokonce jíme jen  

tmavou rýži, sezam  

a sojovou omáčku a ovoce, 

ztratíme  

jeden bod za den. 

To je velice málo. 

Jezme alespoň  

hnědou rýži, sezam,  

sojovou omáčku a ovoce, 

je to jen jeden bod denně. 

Když sníte jen  

jednu francouzskou bagetu – 

víte, co je  

francouzská bageta? 

Ano, Mistryně. 

Když sníte jednu, 

ztratíte 0,3. 

Když sníte jednu broskev, 

ztratíte 0,004, 

jeden banán, 0,004, 

to je trochu a  

při jedné dlani třešní 

ztratíte 0,002, 

například. 

U trsu hrozna 

ztratíte 0,001. 

Dobrá. Ano.  

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Když si pro sebe vaříte,  

máte automaticky 20 %  

nebo 40 % odpočet 

z vašich duchovních zásluh, 

když meditujete. 

Můj bože! 

I bez jídla a pití 

je dokonce odečteno 10 %. 
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Slyšíte to? 

Ano, Mistryně. 

Protože žijeme  

v tomto světě. Ano?  

Co se týče jídla, 

když jíme jídlo,  

vegetariánské jídlo, 

30 % zatěžuje  

naše tělo a mysl. 

Jíme-li jen ovoce,  

je to jen   

10 % zatížení. 

Tekuté ovocné džusy 

s 50 % vody a 50 % džusu, 

pak je zátěž na naše  

tělo a mysl 

jen 5 %, vidíte? 
 


