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Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Ako sa máte? 

Teraz sa mám dobre, 

keď sa rozprávam s vami. 

Áno. 

Veľmi ďakujem 

za túto príležitosť. 

S radosťou. 

Len to niekedy nie je možné. 

Áno. 

Mal som otázku – čo sa stane 

s našimi zásluhami,  

ak predávame návykové  

drogy, alkohol a tabak 

a či sú niektoré z týchto látok 

horšie než iné. 

Viete, čo sa stane: 

tieto škodlivé látky 

zničia ľudskú dôstojnosť, 

rozum, mozog 

a fyzické zdravie. 

Takže to nemôže byť 

nič dobré, môže to byť iba 

veľmi, veľmi zlé. 

Nikdy by ste nemali 

ani len uvažovať 

o predaji alebo o výrobe  

týchto vecí, 

okrem nejakých krajných prípadov pre l
účely, 

ekárske závislosti na drogách, 

ak pre to vôbec existuje  

nejaké využitie. 

Samozrejme, niektoré  

sú horšie než iné. 

(Áno, Majsterka.) 

Avšak z dlhodobého hľadiska 

sú všetky rovnaké – 

všetky privádzajú ľudí 

do záhuby 

a dokonca ničia 

rodinné šťastie, 

spoločenský poriadok 

a tiež harmóniu. 

Preto je to veľký hriech, 

(Áno, Majsterka.) 

strata zásluh je nesmierna. 

Nemôžem to začať 

ani počítať, dobre? 

Jednoducho sa tomu vyhnite: 

všetci sa vyhýbajte 

všetkým týmto látkam. 

Žiadna výroba, žiaden predaj, 

žiadne užívanie, 

ani o tom neuvažujte. 

(Ďakujem Vám, Majsterka.) 

Dobre, drahá? 

Áno. 

A čo sa nám stane, 

ak sme chytení do pasce 

alkohole a tabaku? 

Na to sa môžete spýtať  

protidrogového oddelenia  

OSN v akejkoľvek krajine, 

alebo vládneho 

protidrogového oddelenia. 

Oni vám dajú 

celú hŕbu správ. 

Samozrejme, je to hrozné – 

mrháme svojím životom 

a svojím časom! 

Aj keď to zanecháte, 

stále to zaťažuje 

myseľ a dušu. 

Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy  

by ste nemali uvažovať 

o týchto veciach. 

Nikdy by ste nemali ani len 

vysloviť názvy týchto látok. 

Je to také strašné! 

To je to najhoršie zlo 

zo všetkých – 

je to veľmi zlé pre nás, 

pre ostatných 

aj pre naše rodiny. 

Ach môj Bože. Modlím sa, 

aby ľudia jedného dňa  

vôbec nemuseli poznať 

názvy týchto vecí. 

Čo sa z duchovného pohľadu 

stane s človekom, 
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ak je chytený a uviazne 

v závislosti na drogách, 

alkohole alebo tabaku? 

Je pre nich veľmi ťažké 

vrátiť sa späť 

na duchovnú cestu. 

Nie je to nemožné 

ale je to pre týchto ľudí  

veľmi ťažké, áno? 

Áno, Majsterka. 

Áno, ak to zanechajú 

a úprimne zasvätia 

svoj čas a život 

duchovnému praktikovaniu – 

a záleží aj na tom, 

aký druh 

duchovného praktikovania – 

potom môžu znovu získať to, 

čo stratili kvôli drogám, 

alkoholu a pod. 

Ďakujem Vám, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Moja posledná otázka: 

Podľa budhizmu, 

ak predávame alkohol, 

v budúcom živote sa  

narodíme bez rúk. 

Je to pravda? 

Áno, je. 

Nielen v nasledujúcom  

živote, ale v 500 životoch. 

Päť sto životov! 

To je také neuveriteľné! 

A ovplyvní úmerná 

dobrota našej práce 

nasledujúce narodenie, 

ako telesné zdravie, 

postihnutia či kvalitu života? 

Áno, ovplyvní. 

Ovplyvní to budúci zrod. 

Ak sa znovu narodíme 

ako ľudia, 

bude to mať vplyv. 

Dobre. Ďakujem vám,  

ďakujem vám, Majsterka. 

Nemáte za čo, drahá. 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Ahoj, rád vás opäť počujem. 

Áno, aj ja vás. 

Počujem vás 

takmer každý deň. 

Najmenej raz za týždeň. 

To je milé. 

Ale je lepšie počuť vás. 

Ako sa má vaša 

##lepšia polovička? 

Veľmi dobre, veľmi dobre. 

Dobre? Pomáha vám? 

Dobre. (Zdravím, Majsterka.) 

Dobré dievča! 

To je skutočná žena, áno. 

Ďakujem vám, že ste nám 

dovolili byť tu. 

Rada by som vás videla. 

Aj ja vás. 

Ste dobrá žena. 

Toto je skutočná žena. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Vyzeráte stále lepšie a lepšie, 

odkedy som vás  

videla naposledy. Vyzeráte 

neustále mladšie. Ako to? 

Čo urobil? 

Vďaka vášmu požehnaniu, 

Majsterka, ďakujem vám. 

Možno vás teraz miluje viac, 

pretože ste dobré dievča. 

Ďakujem. 

Áno. 

A láska vás robí mladou, 

viete? (Áno.) 

Dobre, 

som šťastná za vás oboch. 

Toto je dobrý príklad 

dobrého páru. 

Takéto majú páry byť: 

pracovať spoločne 

v dobrom prostredí, 

dobrý príklad pre ostatných – 

to je to najlepšie. 
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Ďakujem vám. 

Je to pravda, drahá. 

Je to dobré. (Fajn.) 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Majsterka, mám dve otázky. 

Prvá je: 

Aká je karmická cena 

pre ľudí, ktorí pracujú 

v zbrojárskych firmách? 

Je karmická cena rovnaká 

za marketing 

aj predaj zbraní, 

alebo za výrobu 

a predaj zbraní? 

Viac či menej. 

Viac menej áno, pretože 

oboje prispieva 

k ničeniu životov. 

V oboch prípadoch 

budú znášať dôsledky 

takéhoto konania, 

podporovania týchto 

ničivých zbraní, takže 

oba prípady sú podobné. 

Dobre? Áno. 

Ďalšia otázka: 

A čo vedci, 

ktorí používajú  

svoje vedomosti na zabíjanie, 

napríklad na vývoj zbraní, 

oproti vedcom, 

ktorí zachraňujú životy, 

keď objavujú lieky 

na choroby? 

Záchrana životov vždy 

prináša dobré zásluhy 

a ničenie života  

je pre nás vždy ničivá. 

Jeden z vedcov, 

Nobel, keď si uvedomil, 

že bol zlý, 

venoval celý svoj majetok 

na propagovanie mieru, 

až dodnes. (Áno.) Áno. 

To je spôsob, 

ako by sme sa mali správať. 

Ak sme sa náhodou 

alebo nedorozumením 

zapojili do takéhoto 

ničivého biznisu, 

potom sa musíme otočiť, 

rýchlo to zmeniť 

a namiesto toho 

pomáhať zachraňovať životy 

alebo propagovať spoločné 

mierumilovné nažívanie. 

Áno, 

to by bolo oveľa lepšie. 

Áno. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Nemáte za čo. 

Dobrý deň, Majsterka. 

Ako sa máte, Majsterka? 

Mám sa dobre, drahá. 

Pokračujte, zlatko. 

Moja prvá otázka je: 

Strácame zásluhy, 

ak pozeráme negatívne filmy 

alebo TV relácie, 

ktoré obsahujú násilie 

a nadávky? 

Získame zásluhy, 

ak sledujeme dobré,  

pozitívne filmy a TV relácie? 

Áno. Áno. 

Strácame zásluhy 

sledovaním negatívnych  

filmov a TV relácií, ktoré 

obsahujú násilie a nadávky; 

stratíme veľa zásluh. 

A získame nejaké zásluhy, 

ak sledujeme dobré, 

pozitívne filmy alebo 

TV relácie. Záleží na tom, 

kto v tom hrá. 

Samozrejme získame 

nejaké zásluhy, 

keď sledujeme dobrú TV 

a dobré 

bezpodmienečné relácie 
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alebo dobré filmy, áno? 

Ale zásluhy, 

ktoré získame,  

viac menej závisia aj na tom, 

kto v tom filme hrá alebo 

kto robí tú TV reláciu, atď. 

Mám tu veľký zoznam 

o mnohých veciach. 

Áno! 

Keď skončíme, 

rýchlo to skontrolujem – 

dobre? – o duchovných 

„robiť“ a „nerobiť“. 

Čo vy na to? 

Súhlasíte? 

Áno, Majsterka! 

Dobre. 

Áno, ešte nejaké otázky? 

Áno, Majsterka. 

Moja druhá otázka je: 

Získame zásluhy, ak máme 

pozitívne myšlienky? 

A čo negatívne myšlienky? 

Pozitívnym myslením 

zásluhy získavame 

a negatívnym myslením 

zásluhy strácame, 

to je isté. 

Je to očividné. Dobre? 

Ale negatívna myšlienka 

nie je ešte taká zlá 

ako negatívny čin. Dobre? 

Ak uvažujete 

o niečom negatívnom, 

pokiaľ to neuskutočníte – 

ak to okamžite zastavíte 

a vyrovnáte to 

pozitívnym myslením – 

potom bude následok 

neutralizovaný. Áno? 

Áno, Majsterka. 

Moja posledná otázka: 

Získame zásluhy, 

ak sa modlíme za iných 

alebo za svet? 

Môj Bože. 

Ak sa modlíte za svet 

a za iných, 

neuvažujete o zásluhách, 

drahá! Len sa modlíte – 

som si istá, že sa pýtate 

kvôli niekomu inému – 

ale ináč vôbec 

neuvažujeme o zásluhách. 

Keď sa modlíme za niekoho 

alebo za svet, 

potom sme 

v zúfalej nálade, 

a chceme pomôcť iným 

alebo svetu – nikdy  

nebudeme uvažovať o tom, 

či získame nejaké zásluhy 

alebo nie. Neviem, koľko 

zásluh získate alebo či vôbec 

nejaké zásluhy získate, 

ak sa modlíte za ostatných, 

ale ja sa len modlím, dobre? 

Nikdy nezisťujem, 

koľko zásluh, takže 

na toto neviem odpovedať. 

Nemohla by som sa 

o zásluhy starať menej. 

(Áno, Majsterka. Áno.) 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Keď sa modlíme, 

mali by sme sa modliť 

so všetkou úprimnosťou, 

čistotou srdca, 

len pre dobro 

ostatných ľudí, 

a ak z toho náhodou 

máme nejaké zásluhy, 

je to oveľa lepšie. 

Ak nie, nikdy by sme sa 

o to nemali starať 

v takej situácii. 

(Áno, Majsterka.) 

A meditácia je  

dobrá, dobrá modlitba. 

Meditujte na Svetlo a Zvuk, 
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na opravdivosť 

spojenia s Bohom. 

To je tá najlepšia modlitba, 

pretože kamkoľvek pôjdete, 

ste ňou očistení 

a potom ľudia okolo vás, 

situácia, okolie, 

z toho automaticky  

bude mať úžitok, 

bez toho, že by ste to 

pre nich vôbec žiadali. 

Takže meditácia 

na Svetlo a Zvuk, 

ktorú som vás naučila, 

je to najlepšie pre každého 

a samozrejme aj pre vás. 

V poriadku. 

Či už získate zásluhy 

alebo nie... no, možno 

získate nejaké zásluhy, 

ale záleží na tom, 

akí úprimní a akí čistí 

ste vy sami, vo vnútri. 

Ak ste zaťažení 

zlou karmou (odplatou), 

potom na to prosím zabudnite  

– nedokážete sa modliť 

ani za seba. 

Meditácia je  

dobrá modlitba, áno? 

Keď sme raz čistí a číri, 

ľudia okolo nás  

z toho budú mať prospech  

aj bez modlenia. 

Ak ale nie sme čistí a číri, 

nedokážeme sa ani modliť. 

Chcem povedať,  

že keď sme nečistí a zlí, 

nedokážeme mať 

dostatok koncentrácie alebo 

byť na dosť vysokej úrovni, 

aby sme dosiahli úžitok 

z modlitby, áno? 

 


