
Titul: TV_1412_Pravda o zásluhách_ako ich získať či stratiť_II 
Som skutočne prekvapená 

mnohými vecami, 

pretože u niektorých ľudí 

to ani ja nevidím. 

Vidím, že sú dobrí, 

pretože sa väčšinou 

pozerám na dušu, 

nepozerám sa 

na povahu ani na to zlé, 

na DQ vo vnútri. 

Nepozerám sa na skrytú 

kvalitu vo vnútri 

a som prekvapená 

správou z Neba. 

Takže podľa toho, dokonca 

ani moje dobro či zlo 

nie je na základe môjho  

úsudku, pretože nemôžem  

hodnotiť sama seba, ani 

by som to nemohla vedieť. 

Pretože väčšinou ľudí 

posudzujeme podľa 

kvality ich osobnosti 

a charakteru. 

Rozumiete? 

Áno, Majsterka. 

A takto 

sa všetci mýlime – 

mýlime, mýlime, mýlime. 

Majsterka, 

je to niečo, čo môžeme 

zlepšiť alebo zmeniť? 

Len musíme byť dobrí, 

byť dobrí. 

Vždy uvažovať vznešeným 

spôsobom, áno? To je všetko. 

Dobre, Majsterka. 

Ďakujem, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Dobrý deň, Majsterka. 

Dobrý deň, drahý. 

Ako sa máte. 

Dobre. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Jeden telepatický  

komunikátor so zvieratami 

sa podelil o poznanie, že 

ak raz pomôžeme králikovi, 

prinesie nám to hojnosť 

požehnania počas mnohých 

budúcich životov. 

A naopak, ak jedenkrát 

králikovi ublížime, 

bude to znamenať životy 

strádania a utrpenia. 

Ak je to pravda, 

tak sa zdá, že každý čin 

voči inej bytosti 

pridáva alebo uberá 

z našich budúcich zásluh 

alebo karmy (odplaty). 

Je to pravda, Majsterka? 

Áno, je to pravda. 

Je to pravda 

a netýka sa to len králikov 

ale akýchkoľvek zvierat. 

Ak sme láskaví k nejakým 

zvieratám – zachránime ich 

alebo ak sa o ne staráme, 

alebo im nejako pomôžeme 

v ťažkých časoch – 

potom získame 

množstvo zásluh, 

nielen v tomto živote 

ale aj v budúcom živote. 

To je pravda. 

A nikdy by sme nemali 

žiadnemu zvieraťu ublížiť, 

pretože odplata za to bude 

dvojnásobná, trojnásobná 

a budeme trpieť 

takým spôsobom, ako kvôli  

nám museli trpieť zvieratá. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Moja nasledujúca otázka je: 

existuje úrovne zásluh 

podľa stravy? 

(Áno.) Napríklad 

od človeka ktorý je mäso, 

po vegetariána, vegána, 
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vegána na surovej strave, 

breathariána, 

existuje nejaký veľký 

rozdiel v zásluhách, 

keď človek prejde 

na tieto druhy stravovania? 

Áno, áno. 

Samozrejme, samozrejme. 

Mäsitá strava nemá vôbec  

žiadne zásluhy – navyše  

spotrebováva naše zásluhy. 

Napríklad, ak máte 

povedzme 100 000 bodov 

duchovných zásluh 

a v tomto živote jete mäso, 

tak sa to zníži  

podľa toho, 

koľko mäsa jete 

a potom môžete mať 

dokonca ešte deficit 

duchovných zásluh. 

Potom sa musíte znovu  

narodiť do veľmi nízkej 

úrovne života, 

trpieť v budúcom živote 

alebo už v tomto živote. 

Takže čím menej mäsa, 

tým menšie bremeno 

pre telo, dušu a myseľ. 

Vegánska alebo surová  

vegánska strava je oveľa,  

oveľa lepšia než mäso, 

vajcia či mliečne výrobky, 

samozrejme. 

Je ľahšia pre telo a lepšia 

pre duchovné praktikovanie. 

Toto je hrozné. 

Ak niekto je mäso, 

tak nevie, 

ako veľmi škodí sám sebe. 

Bolo by lepšie, keby sa všetci 

úplne zriekli mäsa. 

Mäsa, vajec, mlieka, rýb... 

všetkému, čo súvisí 

so zvieratami, čo spôsobuje 

utrpenie iným bytostiam, 

sa musíme vyhýbať, 

úplne. Dobre? 

Ďakujem vám. 

Ďakujem, Majsterka. 

A ďalšia vec: 

jedlo, strava, 

ktorá je menej zaťažujúca 

pre spoločnosť a pre svet, 

má samozrejme viac zásluh. 

Samozrejme. 

Áno Majsterka. (Áno.) 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Také dobré počuť váš hlas. 

Príjemné počuť aj váš hlas. 

Už je to dlho, dlhý čas. 

(Áno.) 

Som rada, že sa môžeme ##zhovárať. 

Áno, do toho, drahá. 

Mnohé mäsové reštaurácie 

vyzerajú také úspešné, 

podnikanie im ide dobre, 

vyzerá to, 

akoby mali veľa zásluh. 

Na druhej strane, 

ľudia, ktorí pracujú pre 

charitu alebo dobročinnosť, 

napríklad, 

sú často platení slabo. 

Majsterka, mohli by ste nám 

prosím povedať, čo sa  

skutočne deje pod týmto 

vonkajším zjavom, 

čo sa týka zásluh? 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Mäsové reštaurácia 

môžu zatiaľ vyzerať úspešne, 

až kým sa ich zásluhy, 

možno zásoba ich minulej  

záslužnej karmy (odplaty) 

neminie. 

Potom sa im buď 

stanú zlé veci 

alebo to budú musieť splatiť 

v nasledujúcom živote. 
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Za všetko, čo spôsobíme, 

musíme znášať následky. 

Neexistuje úniku z tohto 

duchovného zákona. 

Takže ak predávame mäso 

alebo otvoríme mäsovú 

reštauráciu, niekedy dokonca 

zabíjame živé ryby 

alebo živé morské živočíchy 

a iné zvieratá, 

privodíme si tým strašnú 

zlú karmu (odplatu). 

Ľudia to len nevedia, 

pretože to je jednoducho 

len iná práca 

a oni si ani nezarobia 

toľko peňazí –  

myslím, možno viac 

než v mnohých iných prácach 

ale potom koľko toho môžu 

zjesť, koľko z toho 

si môžu obliecť? 

A oni nevedia, 

že zlá karmická odplata 

je obrovská, nesmierna. 

Každý, kto otvorí reštauráciu 

s mäsom, rybami alebo inými 

živočíšnymi produktmi, 

alebo len obchod, 

oni nevedia, 

ako veľmi tým škodia 

sami sebe – 

preto to robia. 

Nezáleží na tom, 

akí úspešní sú, budú to  

musieť draho, draho zaplatiť 

v blízkej budúcnosti 

alebo v budúcom živote 

a dokonca ovplyvnia 

svoje deti, 

svojich rodičov 

a mnohé budúce generácie. 

Každý, kto sa podieľa 

na tomto takzvanom úspechu, 

peniaze, ktoré pochádzajú 

z takéhoto druhu 

mäsovej reštaurácie 

alebo mäsopriemyslu, 

či živočíšnej výroby – 

budú to musieť zaplatiť 

tak draho, veľmi draho. 

Je hrozné na to 

iba pomyslieť. 

Oni to nevedia, 

nevedia to. 

Áno, Majsterka. 

Dobre, ďalšia otázka, 

Majsterka, prosím. 

Koľko zásluh človek stratí, 

ak pracuje v mäsiarstve 

alebo na bitúnku? 

A aké sú následky 

po tomto živote  

pre také nešťastné duše, 

ktoré pracujú v takých 

zamestnaniach? 

Ďakujem, Majsterka. 

Aké sú následky? 

Ach môj Bože. Nechcem 

na to ani pomyslieť. 

Buď musia v tomto živote  

veľa trpieť 

takým spôsobom, 

ako trpia zvieratá alebo 

musia ísť dokonca do pekla 

alebo musia dokonca 

znížiť svoje zrodenie 

do nejakej nižšej úrovne 

existencie, aby splatili 

tento dlh 

v nevýslovnom utrpení. 

Každému by som radila, 

prosím, len sa držte ďaleko 

od takýchto zamestnaní, 

pretože to za to nestojí. 

Áno, Majsterka. 

Áno, Majsterka. (Áno.) 

Majsterka, 

ak pracovníci na bitúnkoch 

alebo v mäsiarstvach 
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dostanú informácie, 

aby sa dozvedeli  

o následkoch ich činov 

a zanechajú svoju prácu, 

bude ich predchádzajúca 

zlá karma (odplata), 

ktorú vytvorili, 

úplne vymazaná, 

alebo budú on či ona 

stále zodpovední 

za karmu (odplatu) zabíjania? 

Ďakujem, Majsterka. 

Záleží na tom, 

akí úprimní sú 

a aké majú šťastie, 

ak nájdu dobrého Majstra, 

ktorý im odovzdá metódu 

Svetla a Zvuku, 

potom budú ich hriechy 

odpustené. 

A potom musia 

usilovne praktikovať a získať 

nejaké opačné zásluhy. 

Napríklad ak predtým 

zabíjali zvieratá alebo 

predávali mäso, 

teraz musia byť vegáni, 

propagovať vegánstvo, 

a nejakým spôsobom 

pomáhať zvieratám – 

napríklad zachraňovať 

zvieratá, 

kŕmiť zvieratá – 

potom majú šancu 

utiecť tejto 

zlej karme (odplate). 

Ináč nevidím 

vôbec žiadnu šancu. 

Dobre. Ďakujem vám pekne, 

Majsterka. 

Je to ale ťažké. 

Je to ťažké 

ale nie nemožné. 

Dobrý deň, Majsterka. 

Zdravím. Dobrá otázka. 

Majsterka, 

zvieratá držané na farmách 

v strašných podmienkach 

a potom zabíjané, 

reinkarnujú sa automaticky 

ako ľudia? 

A hľadajú potom vôbec 

nejakú pomstu za to, 

ako sa s nimi zaobchádzalo? 

Nemusia sa nevyhnutne 

vrátiť ako ľudské bytosti, 

ale môžu ísť dokonca 

rovno do Neba. 

Nikdy nebudú hľadať 

pomstu, pretože 

akokoľvek veľa utrpenia 

museli podstúpiť 

vo forme zvierat, 

majú viac intuície než ľudia. 

Oni vedia, 

že ak to musia podstúpiť, 

tak to podstúpiť musia. 

Ale nie všetky zvieratá 

to podstupujú 

kvôli karme (odplate). 

Niektoré zvieratá prichádzajú 

dole pomôcť ľuďom, 

ale potom ľudia samozrejme 

nerozlišujú a jednoducho 

ich zabijú všetky, 

a nezáleží na tom, 

či sa tie zvieratá stali 

zvieratami kvôli 

karme (odplate) alebo 

kvôli tomu, že prišli dole, 

aby nám pomohli. 

Ak zabijeme nejaké zvieratá, 

musíme splatiť veľa, 

veľa, veľmi draho, 

vlastnými životmi – jedným 

životom, mnohými životmi 

alebo veľkým, veľkým  

utrpením, že si niekedy 

želáme, aby sme sa nikdy  

nenarodili, pretože  
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to utrpenie je také veľké. 

Niekedy za to musíme ísť 

dokonca do pekla. 

Ale zvieratá nikdy 

nehľadajú pomstu. 

Väčšinou nie, väčšinou nie. 

Vlastne to môžete vidieť. 

Môžete to vidieť veľmi  

dobre, pretože keby zvieratá 

skutočne hľadali pomstu, 

potom by ľudia 

nemali veľkú šancu. 

Vidíte aké veľké sú zvieratá, 

niektoré z nich. Áno? 

(Áno.) A keby skutočne 

chceli pomstu, 

nemáme šancu, 

mnohí z nás. 

Neboli by sme schopní  

ich zabiť, 

oni by nás zabili skôr. 

Nemyslíte? 

(Áno, Majsterka.) 

Áno. Niektoré zvieratá 

sú také silné. 

Pozrite na psa: 

aj keď sú psy 

menšie než my, 

mohli by človeka 

ľahko zabiť, 

pretože sú veľmi silné, 

veľmi silné. 

Majú silného ducha, 

ich telo je silné, 

sú oveľa silnejšie 

než ľudské bytosti. 

Väčšina zvierat je takých, 

ale oni neprechovávajú 

pomstu tak ako my. 

Nemajú v srdci nenávisť. 

Sú veľmi sladké, poddajné 

a veľmi odpúšťajúce,  

veľmi láskavé, veľmi dobré. 

Len pre nás cítia ľútosť, 

pretože rozumejú  

viac než my. 

 


