
PRAVDA O ZÁSLUHÁCH, JAK JE ZÍSKAT ČI ZTRATIT
 
„Nic na tomto světě není zadarmo. Vše v tomto světě, co láká vaši pozornost, způsobuje, že ztrácíte vnitřní spojení. Zaměříte-li vaši 
pozornost na vnější věci nebo krásy, zapomenete v té době na Boha.“    ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 
     
(Následují tabulky s vyjádřením prospěšnosti nebo škodlivosti činnosti člověka pro jeho vývoj. Veškeré hodnoty jsou udávány v „Duchovních bodech“ dále jen 
„body“. Veškeré informace zveřejnila současně žijící, plně osvícená Mistryně prostřednictvím své celosvětové televize /dále jen „naší TV“/.) 

DENNÍ ČINNOSTI 
Pomlouvání (mluvíme-li o jiných lidech špatně)               - 500 bodů 
Rozzlobit se na někoho (záleží na intenzitě zlosti, nenávisti) až                      - 10 000 bodů 
Jít do restaurace, kde vaří maso                - 300 bodů 
Sledovat 1 hodinu negativní a násilnou TV               - 300 bodů 
Sledovat 1 hodinu „naší TV“                                   + 800 bodů 
Vychovávat 1 vlastní dítě                      + 50 000 až 300 000 bodů ročně 
Vychovávat 1 adoptované dítě                                   + 70 000 až 600 000 bodů ročně 
Chovat jednoho veganského psa              + 4 000 až 6 000 bodů ročně 
Záchrana zvířat nebo ptáků a péče o ně                                + 200 000 až 900 000 bodů ročně 
Záchrana zvířat (přispíváte na náklady, ale neopatrujete je)                   + 50 000 až 800 000 bodů ročně 
Pomoc při stavbě cihlového domu 100 m2         + 10 000 bodů 
Šití oděvů (1 košile nebo 1 kalhoty)              + 500 až 2 000 bodů 
Za 1 akr BIO rostlinného zemědělství              + 30 000 bodů ročně 
Doktor v nemocnici             + 500 000 bodů ročně 
Sestra v nemocnici, farmaceut v lékárně          + 300 000 bodů ročně 
Řízení auta pro někoho (řidič pro peníze)                  + 200 000 až 400 000 bodů ročně 
Popelář (úklidové práce pro peníze)                   + 100 000 až 200 000 bodů ročně 
Práce na stavbě silnice za 1 metr              + 1 000 až 5 000 bodů ročně 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pokácení nebo zničení 1 stromu                  -100 000 až 500 000 bodů 
Znečištění 1 m3 vody (lidé z ní onemocní nebo zemřou)                -100 000 až 400 000 bodů 
Znečištění 1 m3 vzduchu (doutníky, cigarety, auta)                -100 000 až 400 000 bodů 

LIDSKÉ TRAGÉDIE 
Prodej masa, ryb, vajec, cigaret       - 100 milionů až půl miliardy bodů ročně 
Prodej alkoholu, drog (morfium, opium, kokain)                      - 200 milionů až 1 miliarda bodů ročně 
Prodej lidí (prostitutky, otroci)              - 600 000 až 900 milionů bodů ročně 
Majitel bordelu               - 500 000 až půl miliardy bodů ročně 
Majitel kasina                   - 500 000 až 1 miliarda bodů ročně 
Pracovník v kasinu                        - 50 000 až 500 000 bodů ročně 
Hra v kasinu 1 hodinu (pro peníze)                - 30 000 až 100 000 bodů za hodinu 
Hra karet 1 hodinu jen pro zábavu (bez peněz)                - 10 000 až 30 000 bodů za hodinu 
Majitel masité nebo rybí restaurace                 - 500 000 až 1 miliarda bodů ročně 
Majitel baru, hospody apod. s alkoholem (kdekoliv je alkohol)                 - 100 000 až 400 000 bodů ročně 
Majitel jatek               - půl miliardy až 6 miliard bodů ročně 
Majitel chovu zvířat na maso              - 1 miliarda až 3 miliardy bodů ročně 
Majitel nebo zaměstnanec rybářské lodi         - půl miliardy až 3 miliardy bodů ročně 
Práce rybáře (pro peníze)              - 300 milionů až miliarda bodů ročně 
Zabití jednoho zvířete nebo ptáka              - 800 000 až 3 miliony bodů 
Zabití jednoho dospělého člověka          - 1 miliarda až 4 miliardy bodů 

STRAVA 
Breathariáni, solariáni, wateriáni                       0 bodů 
1 broskev nebo banán, hrst třešní nebo trs hroznového vína (konzumace)                                  - 0,001 až - 0,004 bodu 
Konzumace 1 litru čerstvého džusu                 - 0,5 bodu 
1 nevařené veganské jídlo (syrová strava)                  - 10 bodů 
1 vařené veganské jídlo                   - 20 bodů 
Strava s živočišnými složkami, 1 jídlo                  - 700 až 1000 bodů 
Ovocné džusy (50 % vody a 50 % čerstvé šťávy) zatěžují naše tělo a mysl          5 % 
Ovoce zatěžuje naše tělo a mysl            10 % 
Vegetariánské jídlo zatěžuje naše tělo a mysl           30 % 

MEDITACE A POŽEHNÁNÍ 
„Sedíte-li na slunci, když meditujete, je to pro váš duchovní růst velmi, velmi, velmi dobré, pokud si to zasloužíte. Jste-li vegany, 
už jste požehnaní. Hodně. Už jste obdrželi hodně požehnání od Slunce, Měsíce, zvířat, dokonce stromů, rostlin, oceánů, řek a 
všeho. Bez jejich lásky a pomoci bychom byli už dávno vyhlazeni. Čím vděčnější jsme, tím více získáme. 

Meditace Metodou Quan Yin (o vnitřním Světle a Zvuku) při střední koncentraci                 + 100 000 bodů za hodinu 
Meditace Metodou Quan Yin (o vnitřním Světle a Zvuku) na slunci až          + 30 milionů bodů za hodinu 

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, což je Bůh sám.“          ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 

Výňatek z dokumentu: „Tabulka Duchovních bodů“, který celý najdete na: www.JetonaVas.cz odkaz Média (tisk) 

http://www.jetonavas.cz/
http://jetonavas.cz/media.php

