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Zdravím, Majsterka. 

Koľko požehnania 

získa nejaká krajina, 

keď Supreme Master TV 

vysiela reláciu 

o tejto krajine 

alebo program o varení 

z tejto krajiny 

a nakoľko to pomôže 

tej krajine? 

Koľko? 

Stále sa pýtate 

„koľko, koľko“ – 

ako dokážete 

spočítať požehnanie? 

Samozrejme, 

ak vysielate niečo 

o tej krajine, potom 

tá krajina do nejakej miery 

získa požehnanie 

a trochu sa pozdvihne, dobre? 

(Áno, Majsterka.) 

Pomáha to rôzne.  

Keď Majsterka povie, 

aby sme sa vo vysielaní 

zamerali na nejakú krajinu, 

je to kvôli tomu, aby sa 

predišlo katastrofe v tej  

krajine alebo aby sme dali  

tej krajine viac zásluh, 

aby mohla ovplyvniť svet? 

Povedala som vám, 

rôznymi spôsobmi, 

ale jediná relácia o varení 

nestačí, alebo jeden program 

nie je dosť. 

Ide ale o to, 

že ak sú niektoré krajiny 

tak veľmi dole a 

v takých veľkých problémoch 

a utrpení, 

potom by som samozrejme  

chcela pripomenúť svetu, 

že ľudia, ktorí 

žijú v tej krajine, 

sú tiež ľudské bytosti: 

majú svoju kultúru, 

majú rozmanitosť, 

majú duchovnú myseľ 

a dobré srdce 

majú hudbu, poéziu, 

majú romantiku,  

majú lásku, 

tak ako ktokoľvek iný. 

Ak teda vysielame niečo 

o tej krajine, 

je to len preto, 

aby sme k tej krajine  

pritiahli pozornosť ľudí. 

Možno aby videli 

dobrú stránku, 

pozitívnu stránku tej krajiny 

a aby zvážili viac podpory 

na pomoc tej krajine, 

na jej pozdvihnutie, 

na zmenšenie utrpenia, 

na zastavenie vojny 

alebo posilnenie mieru, 

napríklad, 

rozumiete?  

A tiež pre tú krajinu, 

pre samotných ľudí 

z tej krajiny, 

aby sme im pripomenuli, 

aby si spomenuli, 

že majú veľké 

kultúrne bohatstvo, 

že majú duchovné pozadie, 

že sú niekým, 

ako ktokoľvek iný; 

a aby sa prebudili. 

Ak sa neprebúdzajú, 

ak chcú vojnu, 

pravdepodobne by 

mali viac uvažovať o mieri, 

a boli by na seba viac hrdí, 

boli by sebavedomejší 

a potom by znovu uvážili to, 

čo treba urobiť pre ich  

krajinu, pre budúcnosť. 
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Rozumiete? 

Takže to ide oboma cestami. 

Áno, to je veľmi krásne. 

Ďakujem vám pekne, 

za vaše vedenie. 

Áno, to je dôvod, 

prečo o nich vysielame. 

Skutočne si to ceníme. 

Nemáte za čo, drahá. 

Želám si, aby bolo  

viac podpory, viac mieru, 

viac lásky 

pre také krajiny, 

pretože ľudia trpia príliš. 

V niektorej krajine 

trpia viac než v iných, 

a moje srdce 

to nedokáže zniesť. 

Takže akokoľvek 

im dokážeme pomôcť, 

robme to. Áno, dobre? 

Áno, Majsterka. 

Ďakujem vám pekne. 

Áno, pretože ich milujem, 

milujem ľudí. 

Nie je to len rozprávanie – 

nikdy to nedokážem vyjadriť  

slovami, skutočne nerada  

to vkladám do slov, 

že milujem ľudí, 

ale tak to cítim. 

Ďakujem vám, za vašu lásku, 

ďakujem. 

Nie, ďakujem za vašu pomoc. 

Robíme to my všetci. 

Ďakujem vám. 

Veľmi vám ďakujem 

za tú príležitosť 

byť nejako nápomocná 

vašej práci. 

Áno, to je to, 

načo sme tu. (Áno.) 

My všetci, naša skupina, 

naša skupina. 

Áno, mám ešte 

ďalšiu otázku. 

Krajiny, ktoré niekedy 

ovládli iné krajiny alebo 

majú veľký vplyv 

na iné krajiny, 

napríklad Francúzsko 

a africké národy, 

keď o nich vysielame  

programy, má to väčší vplyv? 

No, je to rovnaké, 

je to rovnaké. 

Závisí to  

na karmickom pozadí 

a na spriaznenosti. 

Nie je to tak, 

že jedna krajina je viac 

privilegovaná než iné krajiny, 

kvôli svojmu 

väčšiemu vplyvu, 

ani nič podobné.  

Akákoľvek krajina, 

je takzvane „veľká“ tým, 

nakoľko tá krajina pomáha 

iným menším krajinám 

rozvíjať sa, 

stať sa rovnocennými, 

rešpektovať dedičstvo 

iných krajín 

a pomáhať im 

stáť na vlastných nohách, 

pomáhať im 

v časoch núdze, 

pomáhať im 

neustále sa zlepšovať, 

pomáhať ostatným 

krajinám, áno? 

Každá krajina, ktorá 

pomáha iným krajinám 

s maximálnou úprimnosťou 

a efektívnym spôsobom, 

taká krajina je veľká 

a má veľký vplyv. 

Ináč neviem – 

meno, veľkosť či prestíž, 

to sa nepočíta, dobre? 
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(Áno. Ďakujem, Majsterka.) 

Nemáte za čo. 

Majsterka, 

mám ďalšiu otázku. 

Internet je taký 

nenahraditeľný nástroj 

pre Supreme Master 

Television. 

Bol vynájdený 

v tejto dobe 

hlavne pre šírenie 

vášho učenia? 

Nie. Nie, nie, nie. Bodaj by. 

Bol ale vynájdený 

vďaka zásluhám 

celého ľudstva 

a najmä duchovne 

založených ľudí, 

ktorí priniesli 

mnoho vynálezov 

z rôznych planét 

na našu vlastnú planétu, 

aby uľahčili 

a spríjemnili život 

ľuďom na tejto planéte. 

(Áno.) 

Aby sme boli úprimní, 

tak nemôžeme povedať, 

že je len pre nás. 

Áno. 

Áno, Majsterka. 

Veľmi dobre. 

Fajn, ďalšia otázka: 

Mimozemšťania, ktorí  

sledujú Supreme Master 

Television, pozerajú ju preto, 

aby získali zásluhy? 

A koľko zásluh získajú? 

Dobre, dobre. 

Mám to niekde. 

Niekto sa to pýtal, 

ale hovorila som vám, 

neskôr to pozrieme, dobre? 

Áno, veľmi dobre. 

Ďakujem, Majsterka. 

Áno, dobre. 

Fajn. 

Myslím, že veľa zásluh, 

veľa aj za jednu hodinu. 

Dobre, ďalšia: 

Koľko zásluh  

tento svet potrebuje, aby 

mohol spolupracovať s inými 

galaxiami a planétami? 

Myslíte si, 

že to budeme môcť vidieť 

v priebehu nášho života? 

Možno, modlite sa... možno. 

V súčasnej situácii 

máme ťažkosti 

získať dostatok zásluh, 

aby sme svet udržali 

pri živote, áno? (Áno.) 

A ak si to zaslúžime, 

budú nás kontaktovať. 

Skvelé. 

Veľmi dobre, ďakujem vám. 

Dobre. 

Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 

Ahoj. 

Aby niekto otvoril vegánsku 

reštauráciu, je to osud 

alebo je to vďaka zásluhám? 

Musíme najskôr získať 

dostatok zásluh, 

aby sme otvorili 

vegánsku reštauráciu, 

a ak áno, tak koľko? 

No, jednoducho to skúste. 

Nikdy neviete, 

nakoľko máte dostatok 

zásluh alebo nie, dobre? 

Postavme to do tejto roviny, 

ak máte dosť peňazí, 

jednoducho ju otvorte 

a potom uvidíte, 

koľko zásluh máte. 

Áno, Majsterka. 

To znie dobre. 

Áno. 
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Pretože ak nemáte 

dostatok zásluh 

a otvoríte reštauráciu, potom 

ich budete mať neskôr. 

Budete mať zásluhy neskôr. 

Áno, Majsterka. 

A zaujímalo by ma: 

je nejaký rozdiel v zásluhách 

získaných otvorením 

reštaurácie Loving Hu 

a bežnej vegetariánskej 

alebo vegánskej reštaurácie? 

Loving Hut má viac zásluh. 

Ak v nejakej vegetariánskej  

reštaurácii púšťajú 

Supreme Master Television 

na televízore, 

ale nie pod menom 

Loving Hut, 

je to viac zásluh? 

Áno, ak vysielate 

Supreme Master TV,  

samozrejme, 

je to viac zásluh. 

Iba ak sledujú 

Supreme Master Television, 

ak sú prebudení 

prednáškou Majstra 

a hľadajú viac 

duchovného praktikovania, 

vedenia, potom získajú 

viac duchovných zásluh, 

budú mať väčší prospech. 

Chcem povedať, 

skutočný prospech  

sú duchovné zásluhy. 

Áno, Majsterka. 

Dôvod, 

prečo má Loving Hut 

viac zásluh než väčšina – 

nehovorím než všetky ostatné 

vegetariánske reštaurácie, 

ale väčšina – je ten, 

že my sme skutočne  

inšpirovaní zámerom 

slúžiť svetu 

a zachrániť planétu, 

a tiež súcitom k zvieratám, 

chápete? 

Nerobíme to veľmi 

kvôli zarábaniu peňazí; 

to nie je náš motív. 

Preto je to viac 

záslužné, dobre? 

Áno, Majsterka. 

Ak ale akékoľvek iné 

vegetariánske reštaurácie 

majú rovnaký motív, 

potom aj ony získajú 

rovnaké zásluhy. Áno? 

Áno, Majsterka. 

Dobrý deň, Majsterka. 

Moja otázka je: 

Hovorí sa, že ak človek 

otvorí Loving Hut, 

že môže ísť 

do Piateho Neba. 

Je to pravda? 

Keby to bola pravda, 

povedala by som vám 

„poponáhľajte sa 

a nemeditujte a nepracujte 

pre Supreme Master TV, 

nerobte nič iné. 

Len hneď teraz 

otvorte Loving Hut.“ 

Myslíte, že to je pravda? 

Nie. Nie. To je vydieranie. 

Nie je to pravda. Nie je. 

Neotvárame Loving Hut 

preto, že chceme zásluhy, 

nie preto, že chceme ísť 

do Piateho, Siedmeho 

či akéhokoľvek Neba. 

Otvárame ju preto, 

že chceme zachrániť svet, 

pretože je nám ľúto zvierat, 

pretože je nám ľúto ľudí, 

ktorí nie sú si vedomí 

škodlivého vplyvu 
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jedovatého mäsa, 

ani ničenia sveta. 

To je dôvod, prečo otvárame 

reštaurácie Loving Hut; 

o ničom inom 

ani neuvažujeme, dobre? 

Áno, Majsterka. 

Správne. 

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. 
 


