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Tabulka Duchovních bodů 
Pravda o zásluhách, jak je získat či ztratit, 

aneb jak získat co nejvíce požehnání 
      _________________________________________________________________________ 
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Úvod 
Proč musíte získávat duchovní zásluhy? Jak to, že fyzickými činnostmi, jako nakupováním nebo 
sledováním filmů, ztrácíme naše duchovní zásluhy? 
„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. To znamená, že nic nezískáváte, a když jste s tím spojeni, s jakoukoli událostí 
nebo něčím, co vás láká, pak se vaše duchovní zásluhy vsáknou do toho předmětu. V době, kdy 
jste příliš do té věci zahloubaní, zapomenete na pět ochranných štítů.“ 

~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 
 
(Následují tabulky s vyjádřením prospěšnosti nebo škodlivosti činnosti pro duchovní vývoj 
člověka. Veškeré hodnoty jsou udávány v „Duchovních bodech“ dále jen „body“. Veškeré 
bodové informace pro označení „Mistr“ se vztahují k současně žijící, plně osvícené Mistryni, 
která také tyto informace ve své televizi zveřejnila. Více na: www.JetonaVas.cz/meditace.php.) 

Denní činnosti 
Nakupování                                 - 200 bodů 
Mluvení o počasí nebo něčem, co neubližuje                           - 200 bodů 
Pomlouvání (mluvíme-li o jiných lidech špatně)                  - 500 bodů 
Rozzlobíme-li se na někoho (záleží na intenzitě zlosti, nenávisti) až          - 10 000 bodů 
Jít do restaurace, kde vaří maso                       - 300 bodů 
Jíst jídlo s živočišnými složkami                    - 700 až 1000 bodů 
Jíst jídlo, které vám připravil někdo jiný                      - 50 bodů 
Jíst jídlo, které jste si připravili sami                       - 20 bodů 
Vařit jídlo pro někoho jiného                                 + 40 bodů 
Nosit šaty, které vám pral někdo jiný                            0 bodů 

http://www.jetonavas.cz/tisk.php
http://www.spojenisbohem.cz/
http://www.jetonavas.cz/meditace.php


2/7                          Tabulka Duchovních bodů 

www.JetonaVas.cz/tisk.php          www.SpojenisBohem.cz  

Vychovávat 1 vlastní dítě                     + 50 000 až 300 000 bodů ročně 
Vychovávat 1 adoptované dítě                   + 70 000 až 600 000 bodů ročně 

Opatrování zvířat 
Chovat 1 veganského psa                                 + 4 000 až 6 000 bodů ročně 
Chovat 1 veganského ptáka                           + 3 000 až 10 000 bodů ročně 
Záchrana zvířat nebo ptáků a péče o ně              + 200 000 až 900 000 bodů ročně 
Pomáhat krmit a starat se jako spolubydlící nebo pomocník (zvíře není vaše) 
Pomáhat krmit a starat se o jednoho veganského psa              + 1 000 až 2 000 bodů ročně 
Pomáhat krmit a starat se o jednoho veganského ptáka              + 2 000 až 3 000 bodů ročně 
Záchrana zvířat (přispíváte na náklady, ale neopatrujete je)       + 50 000 až 800 000 bodů ročně 

Práce a zaměstnání 
Pomoc při stavbě cihlového domu 100 m2              + 10 000 bodů 
Pomoc při stavbě mobilního domu pro 4 lidi               + 8 000 bodů 
Pomoc při výrobě 1 čtyřmístného rodinného auta střední třídy        + 10 000 bodů 
Pomoc při výrobě auta na elektrický pohon                + 2 000 bodů 
Pomoc při stavbě lodi pro 100 pasažérů               + 10 000 bodů 
Pomoc při výrobě letadla o 100 sedadlech              + 20 000 bodů 
Šití oděvů (1 košile nebo 1 kalhoty)              + 500 až 2 000 bodů 
Ruční tkaní látky (za 1 metr)                    + 100 až 500 bodů 
Výroba 1 páru bot bez kůže                 + 200 až 1 000 bodů 
Majitel tkalcovny se stroji              + 20 000 až 100 000 bodů ročně 
Majitel obchodu s oděvy                     + 20 000 bodů ročně 
BIO rostlinné zemědělství (za 1 akr)                    + 30 000 bodů ročně 
Práce ve vegetariánské restauraci                + 5 000 bodů ročně 
Majitel nemocnice                     + 700 000 bodů ročně 
Doktor v nemocnici                     + 500 000 bodů ročně 
Sestra v nemocnici                     + 300 000 bodů ročně 
Majitel lékárny                      + 600 000 bodů ročně 
Farmaceut v lékárně                     + 300 000 bodů ročně 
Pomocník v lékárně                     + 100 000 bodů ročně 
Kosmonaut                        + 200 000 bodů ročně 
Montér nebo vědec v kosmonautice               + 100 000 bodů ročně 
Majitel letecké společnosti              + 400 000 až 700 000 bodů ročně 
Pilot                      + 200 000 až 600 000 bodů ročně 
Řídit auto pro někoho (taxikář, řidič pro peníze)           + 200 000 až 400 000 bodů ročně 
Kapitán na lodi (100 pasažérů)                           + 50 000 až 200 000 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 
Práce na stavbě mostu (za 1 metr)                           + 2 000 až 7 000 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 cigaret               - 100 milionů až půl miliardy bodů ročně 
Prodej masa, ryb, vajec            - 100 milionů až půl miliardy bodů ročně 
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Prodej alkoholu                       - 200 milionů až 1 miliarda bodů ročně 
Prodej 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 pro peníze (1 hodina)                - 30 000 až 100 000 bodů za hodinu 
Hra karet jen pro zábavu, bez peněz (1 hodina)          - 10 000 až 30 000 bodů za hodinu 
Sázení, loterie, hraní šachů (pro peníze nebo bez)                       0 bodů 
Majitel masité nebo rybí restaurace             - 500 000 až 1 miliarda bodů ročně 
Majitel hospody, baru (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 1 miliarda bodů ročně 
Zabití jednoho zvířete nebo ptáka             - 800 000 až 3 miliony bodů 
Zabití jednoho dospělého člověka            - 1 miliarda až 4 miliardy bodů 

„Tato energie zabíjení bude vytvářet katastrofy. My jim říkáme přírodní nebo lidmi způsobené 
katastrofy; ty vznikají kvůli násilné energii ze zabíjení, ubližování, zraňování nebo mučení 
žijících bytostí.“ 
 
„Můj Bože, tito lidé nikdy nebudou schopni jít do Nebe. Budou se stále znovu a znovu 
převtělovat, protože stále ztrácejí tolik duchovních zásluh, že i kdyby jich měli hodně v zásobě, 
všechny je vypotřebují. Například, jeden člověk má hodně, miliardu nebo několik miliard, zásluh 
z minulého života, kdy dělal dobré činy nebo praktikoval meditaci. Když se vrátil sem, bohužel 
upadl z nějakého důvodu do práce jako je rybaření nebo práce na jatkách, pak vše ztratí a je 
v minusu. Pak nikdy nebude schopen dostat se do Nebe. Bude se muset vrátit do života jako 
člověk nebo zvíře nebo do pekla. Teď to víte, teď taky víte, proč mnoho duchovních písem 
zmiňuje, že když budete zabíjet zvířata, půjdete do pekla. 
 
Jednoho dne bude v našem světě, že když zabijeme zvíře, bude to taky zločin. Souzen jako zabití 
lidí. Více či méně. Jednou se to v našem světě stane.“ 

 ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 

Strava 
Breathariáni (dýchavci, lidé stravující se pouze vesmírnou energií)          0 bodů 
Solariáni (lidé stravující se pouze sluneční energií)               0 bodů 
Wateriáni (lidé pijící pouze vodu)                         0 bodů 
Jíte-li jen tmavou rýži, sezam, sojovou omáčku a ovoce              - 1 bod za den 
Vypití 1 litru džusu                         - 0,5 bodu 
Vypití 1 litru džusu (vymačkaný někým jiným)                - 0,7 bodu 
1 francouzská bageta                            - 0,3 bodu 
1 broskev                            - 0,004 bodu 
1 banán                             - 0,004 bodu 
1 dlaň třešní                           - 0,002 bodu 
1 trs hroznového vína                        - 0,001 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 
Vegetariánské jídlo zatěžuje naše tělo a mysl                30 % 
Ovoce zatěžuje naše tělo a mysl                     10 % 
Ovocné džusy (50 % vody a 50 % čerstvé šťávy) zatěžují naše tělo a mysl        5 % 
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Práce ve veganských provozech 
Otevření restaurace Loving Hut                       + 30 000 bodů ročně 
Práce v Loving Hut za jídlo                          + 10 000 bodů ročně 
Práce v Loving Hut za mzdu                       + 6 000 bodů ročně 
Práce v Loving Hut a žijete tam                         + 5 000 bodů ročně 
Otevření veganského expresu (veg. pojízdné auto)               + 4 000 bodů ročně 
Práce pro veganský expres (veg. pojízdné auto)                   + 1 000 bodů ročně 
Výroba krabic s veganskými jídly                      + 3 000 bodů ročně 
Pomoc u výroby veganských krabic                   + 1 000 bodů ročně 
Práce v Loving Food (výrobna veganských jídel) zdarma                + 2 000 bodů ročně 
Práce v Loving Food za peníze                          + 800 bodů ročně 
Práce v Loving Food a stravujete se tam a bydlíte                  + 300 bodů ročně 

Pomoc při práci Mistra 
Návrhy SM oblečení                    + 4 000 bodů ročně 
Návrhy SM šperků                       + 10 000 bodů ročně 
Pomoc při návrzích nebo šití SM oblečení             + 1 000 bodů ročně 
Pomoc s návrhy šperků                 + 2 000 až + 3 500 bodů ročně 
Úklid domu osvíceného Mistra                       + 20 000 bodů ročně  
Praní šatů osvíceného Mistra                   + 5 000 bodů ročně 
 
(Logo SM, ochranná známka pro výrobky současně žijící, plně osvícené Mistryně. Více info na: 
www.sm-celestial.com, www.thecelestialshop.com.) 

Meditace 
(Veškeré informace platí pro meditaci Metodou Quan Yin /meditace o vnitřním Světle a Zvuku/ 
více na www.SpojenisBohem.cz, v angličtině www.godsdirectcontact.org.tw/eng) 

1 hod. meditace snažíte se, ale nedokážete se koncentrovat           + 40 bodů/hod. 
1 hod. meditace při střední koncentraci                + 100 000 bodů/hod. 
1 hod. meditace při maximální koncentraci               + 400 000 bodů/hod. 
1 hod. meditace žáka hluboko v samádhi                + 500 000 bodů/hod. 
1 hod. meditace Mistra v přítomnosti žáků                + 2 miliony bodů/hod. 
1 hod. meditace Mistra hluboko v samádhi                + 5 milionů bodů/hod. 
 
„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 ~ 
 

Nejlepší čas na meditaci 
(Veškeré informace se vztahují k současně žijící, plně osvícené Mistryni a meditaci Metodou 
Quan Yin /meditace o Vnitřním Světle a Zvuku/ více na www.SpojenisBohem.cz) 

Řeknu vám největší tajemství všech tajemství. Napsala jsem to pro sebe. Pak budete mít trochu 
pojem o tom, která doba má jaký prospěch… Kdybych našla to nejlepší místo na světě a 
meditovala tam…, kdybych měla to štěstí sedět na hezkém, tichém a dobrém místě, nikdo by mě 
nevyrušoval a šla bych do samádhi, získala bych přibližně tyto body: 
Meditace Mistra od 00:00 do 01:00 hod.                 6 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 01:00 do 02:00 hod.                 7 milionů bodů/hod. 

http://www.jetonavas.cz/tisk.php
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Meditace Mistra od 02:00 do 03:00 hod.                 8 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 03:00 do 04:00 hod.                 9 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 04:00 do 05:00 hod.               10 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 05:00 do 06:00 hod.               18 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 06:00 do 07:00 hod.               20 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 07:00 do 08:00 hod.               25 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 08:00 do 09:00 hod.               30 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 09:00 do 10:00 hod.               40 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 10:00 do 15:00 hod.               60 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 15:00 do 16:00 hod.            15,3 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 16:00 do 17:00 hod.               10 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 17:00 do 19:00 hod.                 6 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 19:00 do 20:00 hod.                 7 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 20:00 do 21:00 hod.                 9 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 21:00 do 22:00 hod.                 8 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 22:00 do 23:00 hod.                 7 milionů bodů/hod. 
Meditace Mistra od 23:00 do 24:00 hod.                 5 milionů bodů/hod. 

„Nejlepší doba pro meditaci je od 10 ráno do 3 odpoledne. Vidíte ale, že je to bohužel doba, kdy 
všichni dřou na živobytí.“            ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 

Poslání Mistra 
Dotkne-li se Mistr žáka, aby mu požehnal (Mistr ztrácí)                - 100 bodů 
Dotkne-li se Mistr žáka, aby mu požehnal (žák získá)                    + 1 000 bodů 
Podívá-li se Mistr letmo na někoho (Mistr ztrácí)                      - 500 bodů 
Podívá-li se Mistr letmo na někoho (osoba získá)                 + 5 000 až 30 000 bodů 
Medituje-li Mistr se žáky (Mistr ztrácí)                    - 1 000 bodů/hod. 
Medituje-li Mistr se žáky (žáci získají)                    + 300 000 bodů/hod. 
Pohled Mistra meditační halou – na všechny (Mistr ztrácí)        - 200 000 bodů/min. 
Pohled Mistra meditační halou – na všechny (každý žák získá)      + 50 000 bodů/min. 
Mluví-li Mistr o nepřítomné osobě z důvodu vyčištění karmy (Mistr ztrácí)     - 500 bodů 
Mluví-li Mistr o nepřítomné osobě z důvodu vyčištění karmy (osoba získá)      + 10 000 bodů 
Nové video na „naší TV“ (Mistr ztrácí)             - 10 milionů bodů/min. 
Nové video na „naší TV“ (divák získá)                + 10 000 bodů/min. 

Nejlepší čas na meditaci
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Opakované video „naší TV“ (Mistr ztrácí)              - 3 milionů bodů/min. 
Opakované video na „naší TV“ (divák získá)                  + 5 000 bodů/min. 
Sledování „naší TV“ (1 hodina)                          + 800 bodů 
Doporučíte-li jednomu člověku, aby sledoval „naší TV“          + 20 000 bodů 
Sledování zlé a násilné TV (1 hodina)                      - 300 bodů 
 
(Veškeré informace o televizi současně žijící, plně osvícené Mistryně /v textu jako „naše TV“/ 
najdete na: www.JetonaVas.cz/tv.php.) 

Požehnání božstev a vysokých bytostí 
Mistr z vyšší než Páté úrovně žehná žákům                      + 4 000 %  
Mistr vyšší úrovně (např. svatý) žehná                 + 500 % 
Normální svatý (meditující vegetarián, např. mnich v Indii)          + 30 % 
Mimozemšťané (lidé z UFO)                     + 10 až 60 % 
Božstva a andělé                             + 5 % 
Božstva a andělé (meditující člověk)                     asi  + 15 % 
 
Lidé, kteří nejsou vegany a kteří nemeditují, z toho získají jen 3 %. Odečte se karma zvířat, 
odečte se za vše ostatní a zbudou 3 %.      ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 

Požehnání Slunce a přírody 
„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.“  
                  ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 
 
Meditace na slunci (Metoda Quan Yin) až              + 30 milionů bodů/hod. 
Země                              + 15 až 50 % 
Vzduch                                  + 15 % 
Strom                                  + 15 % 
Slon                                 + 40 % 
Želva                                   + 15 % 
Husa                                   + 15 % 
Kráva                            + 7 až 15 % 
Kůň                             + 6 až 15 % 
Tuleň                                   + 13 % 
Krocan nebo krůta                            + 5 až 10 % 
Kuře krmené vegansky                            + 6 až 10 % 
Velký papoušek                              + 8 % 
Racek                                 + 8 % 
Divoké prase                                + 8 % 
Divoká kočka                            + 2 až 6 % 
Kuře                                    + 4 až 6 % 
Králík                               + 4 až 6 % 
Koza                                + 5 % 
Střední pták                              + 4 % 
Liška                                 + 4 % 
Pes                                  + 3 % 
Pes nevegetariánský                          + 2 % 
Krokodýl                             + 2 % 
Včela                                 + 1 % 
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Motýl                              + 1 % 
Moucha                               + 0,5 % 
 
„Není divu, že Pán v Bibli říká: ‚Stvořil jsem všechna zvířata, aby vám pomáhala.‘ Teď 
rozumíme?“              ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 

Vysvobození z kola reinkarnací 
(Informace platí pro žáky zasvěcené současně žijící, plně osvícenou Mistryní do meditace 
o vnitřním Světle a Zvuku – Metody Quan Yin,více na www.SpojenisBohem.cz/meditace.php.) 

Otázka: Mistryně, kolik zásluh musíme získat, abychom se znovu nepřevtělili do cyklu života a smrti?  
Mistryně: „Musíte získat dost na to, abyste přeskočili přes tři světy – Astrální, Kauzální a svět 
Brahma – protože v těchto třech světech se budeme převtělovat znovu, znovu a znovu. Abychom 
se nepřevtělovali, musíme jít do Čtvrté úrovně. Jsme-li alespoň na Čtvrté úrovni, jsme už 
bezpečnější. Do Páté úrovně by to bylo nejlepší. 
 
Praktikování do Čtvrté duchovní úrovně                asi 5 miliard bodů 
Praktikování do Páté duchovní úrovně                asi 10 zilionů bodů 
  
Jen meditujte co nejlépe a co nejvíce, potom se síla Mistra postará o zbytek. 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.“            ~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 

Lidé 
„Všichni jsme slyšeli, že lidský život je vzácný. Buddha říkal, že je pro želvu snazší dostat se ze 
dna oceánu na hladinu a prolézt dírou v prkně, které náhodou plave kolem, to prý je snazší, než 
stát se člověkem, to znamená narodit se jako člověk. Možná jste o tom slyšeli, ale nevíte, jak 
vzácné to je. Já se pokusím vyjádřit to tady matematicky, abyste věděli počty. Nebe má body, 
aby ohodnotilo, kdo je kdo. My lidé jsme velmi, velmi vzácní. 
Vyjádřím to přesně: 
 
Na získání lidského těla musíte mít              9,2 zilionu zilionů bodů 
Abyste žili celých 100 let                  20 zilionů zilionů bodů 
 
Jste v očích vesmíru skutečně vzácní. Jen se mi zdálo, že moc lidí neví, co to znamená…“ 

~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~ 
 
Zdroje informací: 
 
Informace byly získány z konferencí mezi světově uznávanou duchovní učitelkou, humanistkou 
a umělkyní, současně žijící, plně osvícenou Mistryní (www.SpojenisBohem.cz) a štábem její 
satelitní TV (www.JetonaVas.cz/tv.php). 
 
Tato tiskovina není kompletní překlad originálních videozáznamů. Odkazy na kompletní 
videozáznamy rozhovorů s česko-slovenskými titulky najdete na: www.JetonaVas.cz/media.php 
v oddíle „Tabulka Duchovních bodů“, kde je uložen i tento dokument.  
 
Podrobné informace o duchovních úrovních (vyšších duchovních světech), meditaci Metodou 
Quan Yin a duchovním růstu můžete získat v knihách: „Přišla jsem, abych vás vzala Domů“ a 
„Klíč k okamžitému osvícení“, ke stažení zdarma na www.SpojenisBohem.cz/download.php. 
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