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Ahoj! 

Ahoj, Mistryně! 

Děkuji vám. 

Děkuji vám, lidi.  

Děkuji vám. Děkuji vám. 

Jak se máte? 

Co všichni děláte? 

Máme se dobře, Mistryně! 

Jak se máte Vy? 

Máte se dobře? 

Jak se máte Vy, Mistryně? 

Mám se skvěle. Mám se dobře. 

Mám se dobře, mnohem lépe. 

Ano, ano. 

Je milé to slyšet, Mistryně. 

Nejmilovanější Mistryně, 

je to taková čest a radost 

být dnes s vámi  

přes telekonferenci. 

Jste vítaná. Jsem taky 

ráda. Jsem taky ráda. 

Cítíme se zvlášť požehnaní  

a neskutečně rozmazlovaní, 

a jsme Vám tak vděční, 

že jste si udělala čas, 

abyste s námi mohla mluvit, 

i když víme,  

že máte nabitý program. 

Skutečně Vám, Mistryně  

děkujeme. 

Také vám děkuji, že jste  

mě pozvali. 

Děkuji vám. Děkuji vám. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Mistryně, 

od naší minulé konference, 

před několika týdny, 

jsme museli hodně  

přemýšlet o zásluhách, 

a od té doby nám vzešly  

nové otázky. (Jistě.) 

Velice bychom si vážili,  

kdybychom Vám mohli 

položit několik otázek, 

abychom více rozuměli. 

Otázky,  

otázky, otázky! 

Ano, typická žurnalistka!  

Dobrá, pokračujte. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Budu-li to vědět, 

ráda vám odpovím. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Moje první otázka je: 

Jak to,  

že fyzickými činnostmi 

jako nakupováním 

nebo sledováním filmů, 

ztrácíme  

naše duchovní zásluhy 

místo ztráty  

našich fyzických záslužných  

bodů? 

Ztrácíme 

naše duchovní zásluhy 

proto, že když   

se vaše pozornost zaměří 

na vnější věci 

nebo krásy nebo něco, 

co je hezké, zapomenete 

v té době na Boha. 

(Rozumím, Mistryně.) (Ano.) 

To je jedna věc. 

To znamená, že nic  

nezískáváte, 

a když jste  

s tím spojení, 

s jakoukoli událostí 

nebo něčím, co vás láká 

pak se vaše duchovní zásluhy 

vsáknou do toho předmětu. 

Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Ano. A, samozřejmě, 

v době, kdy jste  

příliš do té věci  

zahloubaní, 

zapomenete na pět  

ochranných štítů, ano? 

Ano, Mistryně. 
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Tak to je. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Není zač. 

Vše v tomto světě, 

co láká naši pozornost, 

způsobuje, že ztrácíme 

vnitřní spojení, ano? 

Ano, Mistryně. 

Mistryně,  

můžeme přijít o body 

například v našich snech, 

když ve snu děláme  

když ve snu děláme 

hodně nízkých věcí 

z vnějšího života? 

A pokud ano,  

kolik bodů ztratíme 

a jak nejlépe  

zastavit takové sny? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Ano. Není zač. 

Ztratíme nějaké. 

Když spíme, často  

nekontrolujeme 

co děláme 

nebo co vidíme 

nebo kam duch jde, 

proto praktikující 

v dávných dobách  

meditovali celou noc. 

A mnohokrát,  

když čtu nějaké příběhy 

od jiných Mistrů, 

vždy vám říkají: buďte 

vzhůru, buďte vzhůru. Ano? 

Ano, Mistryně. 

Jelikož to ale není  

vždy možné, meditujte 

alespoň před spaním, 

abyste to minimalizovali, 

minimalizovali tyto 

noční můry, 

špatné sny nebo vyčistili  

špatnou karmu minulosti 

(odplatu) aby vás  

neuchvátila ve snu 

a taky možná,  

aby vás nevedla  

k příjemnější cestě, 

méně problematické cestě. 

V době zasvěcení  

jsem vám již říkala, 

že máme meditovat  

před spaním. 

To je ten důvod. 

(Ano, Mistryně.) 

Ano? Dobrá. 

Děkuji, Mistryně. 

(Není zač.) 

A Mistryně,  

kolik záslužných bodů 

ztratíme za 10 minut 

mluvení s lidmi o blbostech, 

například? 

Podívám se. 

To, samozřejmě, také záleží. 

Jako ve snu 

to záleží na tom 

o čem sníte 

a co děláte 

a toto záleží na tématu 

o kterém mluvíte. 

Pomlouvání nebo něco, 

v případě, že mluvíme 

o jiných lidech špatně, 

můžeme ztratit asi 500 bodů. 

A když mluvíme  

jen o počasí 

nebo něčem, co neubližuje 

nebo bez špatného záměru  

k někomu, 

pak to může být 200 bodů. 

Ano? Dobrá? 

Dobrá. 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Dobrá připomínka. 

Já někdy taky pomlouvám. 

Ano? Ano. 

Ano, Mistryně. 

Já někdy taky pomlouvám. 
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ne, že bych pomlouvala ráda, 

ale protože chci poslat osobě, 

kterou pomlouvám  

nějaké čištění. 

Například,  

když vám říkám o 

nějakém špatném člověku  – 

Jelikož ten špatný člověk 

tady není, abych ho vyčistila, 

vyprávím vám o něm  – 

pak v tom případě 

dostane nějaké čištění 

z mé pozitivní energie, 

a já ztratím možná  

500 bodů. Chápete? Ano? 

Ano, Mistryně. 

Takže, 500 bodů,  

které ztratíte, on je  

automaticky získá 

nebo je to méně než… 

Ne, on získá víc. 

On získá  

víc než 500 bodů. 

Získá tím možná 

10 000 bodů. 

Ano, aby vyčistil  

špatné věci, které napáchal, 

nějakou špatnou karmu 

(odplatu). 

Dobrá, můžete-li si dovolit 

přijít o 500 bodů,  

pokaždé, když pomlouváte,  

pak do toho. 

Nevím, jestli si to  

můžeme dovolit,  

Mistryně. 

Dobrá. Bude lepší,  

když si to ušetříme. Já mám  

ale těžkou práci, víte? 

Mám těžkou práci. 

Ano, Mistryně. 

Někdy musím 

dělat věci, o kterých vám 

říkám, abyste je nedělali. 

Ano, Mistryně. 

Ano, proto mi, prosím, promiňte, 

když pomlouvám, ano? 

Rozumím, Mistryně. 

Dobrá, moje lásko. 

Něco dalšího, srdíčko? 

Ano, Mistryně. 

Mám otázku. 

Z minulé konference 

jsem získala dojem,  

že když se člověk naštve 

a má negativní pocity, 

jako nenávist, 

že ztratí hodně zásluh. 

Ano. Správně. 

Můžete nám říct, 

prosím trochu víc  

o tom, co se přesně stane, 

když se naštveme 

a máme nenávistné pocity 

k ostatním? 

Když jsme naštvaní nebo  

máme nenávistné pocity 

k ostatním, 

je to stejné, jako když  

máme milující pocity  

k ostatním. 

Když ale máme  

milující pocity, 

oba se cítí příjemně 

a vy neztrácíte tolik zásluh. 

Když ale máte  

nenávistné pocity nebo jste 

naštvaná, je to velmi silná  

emoce. Je to jako  

lokomotiva, bude posílat  

pozitivní energii 

k té osobě. 

Ta bude tryskat z vás,  

z vaší strany, protože 

jste s tím spojená. 

Proto ztratíte  

hodně zásluh. Ano? 

Ano, Mistryně. 

Stejně jako,  

když jsme spojeni  
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s Božími Nebesy, 

když přeříkáváme  

Nebeská Jména  

nebo když meditujeme,  

získáváme Nebeské  

vlastnosti, protože jsme  

spojeni. Stejně jako,  

když jste spojeni s vodou, 

získáte vodu,  

jste spojeni s elektřinou, 

získáte elektřinu. 

Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. 

Když se tedy spojíme 

se špatnou hodnotou, 

opačnou hodnotou, 

pak také získáme tuto  

špatnou hodnotu a ten člověk 

od nás dostane dobrou  

hodnotu, máme-li nějakou. 

Jinak bychom mu  

taky předali od nás  

špatnou hodnotu. Ano? 

Ano, Mistryně. 

A stejně jako 

u telefonní linky nebo TV, 

radiové stanice,  

přepnete  

na nějaký kanál 

a získáte ten  

druh programu, ano? 

Ano, Mistryně. 

Důvodem, proč ale 

ztratíte hodně zásluh, 

když někoho nenávidíte 

nebo se na něho naštvete 

je ten, že ta osoba  

nějak vyzařuje špatnost, 

negativní energii, 

což vás rozrušuje. 

Nebo jste se možná  

setkala se špatnou vlastností  

toho člověka,  

proto ho nebo ji nenávidíte. 

proto ho nebo ji nenávidíte.  

Pokud myslíme negativně, 

je to negativní 

v každém případě. Vidíte? 

Proto, když myslíme  

na negativní věci, 

vzpomínáme na negativní  

věci, zůstane to s námi 

nebo to k nám přijde 

alespoň na chvíli, 

a proto, místo toho  

abyste víc zásluh získali, 

ztratíte je, 

protože v době,  

kdy lidi nenávidíte, 

nemyslíte na Boha, 

nezískáváte žádné  

dobré zásluhy. 

Místo toho  

ztrácíte své zásluhy 

za vyčištění  

negativního vlivu. 

Kdykoli k nám přijde 

něco negativního, 

naše pozitivní síla 

se to bude snažit vyčistit, 

proto ji ztratíte: půjde  

část k tomu člověku 

a část na naše vyčištění. 

Proto ztrácíme zásluhy. 

Je to jako, když používáte 

vodu na umytí špíny, ano? 

Ano, Mistryně. 

Můžete nám říct přesně,  

kolik záslužných bodů 

ztratíme, když se rozzlobíme 

nebo budeme cítit zlost? 

Bude to záležet  

na intenzitě, ano? 

Záleží na tom, jak silně 

budete tu osobu nenávidět, 

jak moc budete rozzlobená, 

ano? 

Můžete ztratit až  

10 000 bodů, drahá. 
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Teď si pamatujte,  

pokaždé když budete  

na někoho rozzlobeni  

nebo k němu cítit nenávist, 

přeříkávejte Svatá Jména, 

ano? 

Ano, Mistryně. 

Jedna věc: 

hluboce se nadechněte 

nebo se venku projděte,  

kde je jiné okolí  

nebo si přečtěte knihu nebo  

se podívejte na TV nebo si  

s někým promluvte o něčem  

hezkém nebo si vzpomeňte  

na něco příjemného 

a odpusťte tomu člověku. 

Ano, Mistryně. 

Ano. 

Proto nám Ježíš  

i všichni další Mistři říkali, 

že musíme odpustit 

nepřátelům. 

Ano, Mistryně. 

I když nepřátelům 

není snadné odpustit, 

když jim ale odpustíme, 

budeme laskaví k sobě. 

To je ta první věc. 

Víte, co myslím? 

Ano, Mistryně. 

Protože když  

někoho nenávidíme, 

ztrácíme naši dobrotu 

i duchovní, 

těžce vydělané body. 

V Au Lac (Vietnamu) 

říkáme, 

pokud někoho milujete, 

je to jako byste  

posílali lásku sobě. 

Pokud někoho nenávidíte, 

je to jako byste  

jim dávali hnojivo  

nebo výživu. 

Proto ten člověk roste, 

a vy ztrácíte. 

Ano. Dobrá. 

Slyšíme to často  

z vašeho učení, 

i ze svatých písem,   

o tom, že cokoli  

pošleme ostatním,  

to okamžitě dostaneme. 

Ano. 
 


