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Co Vy, Mistryně? 

Jak je to s vašimi zásluhami? 

Jak získáváte a ztrácíte 

zásluhy, Mistryně? 

Děkuji Vám, Mistryně. 

Pokaždé, když se  

jednoho z vás dotknu, 

ztratím 100 bodů, 

automaticky, vy ale 

získáte 1 000 bodů. 

To není fér, že? 

Kdo chce být Mistrem? 

Když se Mistr dotkne  

žáka, aby mu požehnal, 

ztratí 100 bodů. 

Když se na někoho podívá,  

ať je to žák nebo není - 

jen se podívá, letmo se  

podívá -  ztratí 500 bodů 

a ta osoba získá od 5 000, 

10 000 do 30 000 bodů. 

Když to ale není žák, 

je to někdo jiný, 

pak to možná stejně  

ztratí, 

když bude dělat něco jiného 

nebo jíst maso 

nebo pít víno 

nebo dělat špatné věci 

nebo, že nebude praktikovat. 

Stejně o ně přijde. 

Když se ale stane,  

že už ten člověk nějak  

už dobré zásluhy nasbíral 

a neplýtvá svými zásluhami, 

pak jen jeden pohled  

Mistra mu přidá do  

jeho duchovní zásobárny 

a on je pak pozvednut 

nebo bude vysvobozen. 

Proto  

za dob Buddhy, 

Buddha… 

Ptali jste se mne jak utratit 

vaše duchovní zásluhy – 

duchovní zásluhy nejsou 

k tomu, aby se utrácely. 

Je lepší si je ponechat.  

Dokonce i materiální zásluhy 

bychom měli získávat, 

abychom si jich víc uchovali, 

protože některé  

takzvané materiální zásluhy 

budou také převedeny  

v duchovní zásluhy nebo  

určitý počet  

materiálních zásluh  

bude také převeden  

na duchovní zásluhy 

nebo možná také  

ovlivní duchovní  

úroveň praxe, víte? 

Proto  

za dob Buddhy, 

Buddha… 

radil mnichům, 

aby se ochraňovali. 

Když šli ven žebrat, 

například, 

nebo když šli prostě jen ven, 

měli se dívat jen 

na zem, 

asi jeden metr  

před sebe, 

to je vše. 

Vidíte, protože i když  

šli ven takto  

žebrat o jídlo, 

stejně pokaždé  

ztratili 20 bodů, 

pokaždé, když dostali jídlo 

nebo jim bylo něco  

lidmi z venku nabídnuto. 

Dokonce jen když jdeme   

ven a nic neděláme, 

ztratíme 200 bodů.  

Vy ale máte  

ochranné prostředky, 

o těch už jsem vám říkala, 

tak si je prosím upamatujte. 
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Jediný problém je tenhle,  

když jdete ven rozdávat 

letáky nebo otevíráte 

restauraci Loving Hut nebo 

děláte práci pro Supreme 

Master Television… 

nebo se jdete najíst  

do nějaké jiné restaurace 

nebo někam. 

Proč když máme  

ochranné prostředky, 

a stejně ztrácíme nějaké body 

je proto, že zapomínáte. 

Zapomínáte na pět prostředků 

ochrany, proto. 

Jsme rozptýlení  

ostatními, jídlem, 

lidmi 

a pak zapomeneme. 

Proto stále  

ztrácíme body. 

Kdybyste si stále  

upamatovávali ochranné  

prostředky, které jsem vás  

naučila, nic byste neztráceli 

a lidé by jen získávali. 

Kamkoli jdete, 

žehnáte lidem 

a prostředí, 

v každém případě, když se  

ale neochraňujete, 

lidé budou získávat, 

vy ale budete ztrácet. 

To je ten jediný problém, 

ano? 

Například,  

já se taky mohu chránit, 

když se ale podívám na  

jiné lidi, 

chci, aby ten člověk  

z toho měl naprostý  

prospěch, proto zřejmě taky, 

v té vteřině, zapomenu. 

Nemůžete se ochraňovat 

každou vteřinu. 

I když medituji 

se žáky, 

ztratím 1 000 bodů, 

žáci ale získají 

300 000 bodů za hodinu. 

Já ztratím za hodinu 

1 000 bodů, oni ale  

získají 300 000 bodů. 

Já získám také – 

nedělejte si s tím starosti. 

Když ale žáci  

meditují sami, 

získají  

od 40 do 1 000 bodů, 

ve skupině společně. 

To tehdy, když se  

moc nesoustředí. 

Když se soustředí dobře,  

to už jsem vám říkala 

kolik a kolik,  

když jsou v samádhi. 

Meditace je vždy  

nejlepší způsob,  

jak získat duchovní zásluhy. 

Není nic jiného co děláme, 

ať je to jakkoli   

dobré, vznešené, abychom  

vydělali duchovní zásluhy  

tak rychle a tolik,  

jako při meditaci 

metodou Quan Yin, 

Světlo a Zvuk  

je skutečným spojením 

s vesmírným 

Světlem a Zvukem, 

který je Bůh sám. 

Co se týče žáků, 

když se Mistr  

podívá na žáka jednou, 

žák získá 5 000, 

10 000 až 30 000 bodů. 

Proto v Indii  

radí, aby se lidi 

vždy dívali Mistrovi 

do očí, 
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pohled je víc,  

než doteky. 

Pohledy jsou vždy víc,  

než doteky. 

Když se Mistr jednou 

na žáka podívá, 

ten žák získá 5 000, 

10 000 až  30 000 bodů, 

okamžitě, 

jen za ten zlomek vteřiny. 

Mistryně,  

když ztratíte tolik bodů, 

když se nás dotýkáte,  

když nás učíte,  

jak získáte zásluhy, 

jak sama získáte body? 

Ano, to je pravda. 

I když se nedotýkám,  

jen tam sedím a přednáším 

lidem z venku, 

ztrácím něco. 

Když jsou to žáci, 

ztrácím něco jiného. 

Víte, méně, ano? 

Ale stejně ztrácím: 

sedím tam a přednáším 

a směji se a vyprávím vtipy 

a podobně, vše je ztráta.  

Ano? Ztrátový podnik 

pro Mistra, aby mohli 

žáci získat, ano? 

Jak? 

Takový Mistr, každý, 

musí mít ohromnou 

zásobu zásluh než 

přijde na tento svět – 

pokud ještě nějaké má, 

poté, co se dotýkal a  

přednášel již v minulých  

životech. Když se sem  

vrátí, stále musí získávat 

zásluhy, aby mohl dávat.  

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá. Protože dávání  

ve fyzickém světě 

vyžaduje vydělávání  

v tomto fyzickém světě. 

I Bůh, když sem přijde,  

musí taky něco vydělat,  

aby to mohl dávat. 

Slyšíte mě? 

Ano, Mistryně. 

Když já medituji  

se žáky, například, 

získám asi  

2 miliony bodů za hodinu, 

ale když medituji sama, 

mohu získat 5 milionů  

nebo více, protože 

je koncentrace vyšší, 

když je Mistr sám. 

V Nebi nikdo nemusí  

nic vydělávat.  

Kde je Bůh, nikdo nemusí  

nic dávat. 

On nemusí nic dávat, 

On nemusí nic získávat, 

protože On přirozeně dává, 

On přirozeně získává. 

Je to jako recirkulace 

a je to tak přirozené. 

Když ale Bůh nebo  

Mistr sestoupí  

do tohoto světa, musí  

pracovat, jako každý jiný, 

jako když 

musí vydělávat peníze. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Pokud už nemá peníze, 

musí si peníze 

vydělat. 

Podobně,  

když nemá  

dostatek duchovních zásluh, 

musí si zásluhy vydělat 

a to záleží na tom,  

kolika lidem dává, 

kolik musí mít. 
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A pokud někdy  

nemá dost, 

pak je v deficitu, 

pak trpí, 

buď nemocí nebo   

přijde o život, 

protože nevydělává  

dostatečně rychle 

pro všechny hříšné lidi  

ve světě 

nebo pro žáky. 

Proto jste slyšeli,  

že Ježíš trpěl 

pro žáky,  

kvůli hříchům žáků. 

Tak to je. 

Rozumíte? 

Ano, Mistryně. 

Není to tak,  

dobrá, On je Bůh, 

sejde dolů 

a pak bude mít automaticky 

všechno, 

že bude jedno 

kolik bude mít žáků, 

jak hříšných žáků, 

že přijde a neovlivní Ho to: 

to Ho ovlivní. Ano? 

Proto musel trpět  

na kříži. 

Teď tomu rozumíte? 

Jinak by si lidé  

stále mysleli: „Proč? 

On je Syn Boha, 

jak může zemřít? 

Jak může trpět?“ 

Musí, protože  

přišel do tohoto světa, 

bude podroben 

zákonu tohoto světa, 

jako všichni ostatní. 

Cokoli chce žákům  

dávat, to musí  

vydělat. Ano? 

Ano, Mistryně.  

Pokud již má  

nějaké zásluhy, 

které si s sebou vzal 

z minulého života, 

což je velmi nejisté, 

protože v každém životě 

už musel dávat. 

Rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Možná je má, 

možná ne, 

stejně ale lidé  

ve světě, 

Buddha říká: 

„Kdyby se hříšná karma 

(odplata) lidí  

ve světě zhmotnila, 

celý vesmír  

by ji nepojal.“ 

Je to v buddhistické Bibli, 

rozumíte mi? 

Ano, Mistryně. 

Proto, i kdyby Mistr  

přišel s ohromnou 

zásobárnou zásluh, 

stejně by to nikdy  

nestačilo, ano? 

Ano, Mistryně. 

Proto můžete vidět   

život za životem 

mnoho Mistrů trpět 

nějakým způsobem.  

Ano, Mistryně. 

Teď to víte. 

Ano? Ano. 

Ano, Mistryně. 
 


