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A môžeme mať Len sekundu. Musím sa pozrieť 
medziplanetárne spojenie. Títo ľudia sa narodili do svojich poznámok. 
To bude veľmi pekné. v peklu podobnej existencii, Marťanský múdry staršina 
Zdravím, Majsterka. na dlhý, dlhý čas, mi zodpovedal 
Mám dve otázky. tisíce rokov len tri otázky 
Ako sa máte? a potom neskôr, a zvyšok je od Bohyne 
Veľmi dobre. im bolo dovolené, z galaktickej knižnice. 
Ďakujem pekne. aby sa opäť narodili ako  Som jej veľmi vďačná –  
Ako sa máte vy? ľudia, ale vo veľmi, veľmi tej Bohyni. 
Dobre, dobre. desivej planetárnej  Vlastne  
Aká je vaša otázka, drahý? existencii, kde musia žiť oni sa nestarajú o 
Kritická masa  v neustálom strachu, žiali „boh“ či „bohyňa“. 
bola dosiahnutá a vnútornej úzkosti. Proste vyzerá tak krásne.  
približne v marci 2009. Je to podobné peklu. Myslím, že je to „ona“. 
Darí sa nám lepšie. Bude Zem poslednou  Aspoň tie dve zvyšné Venuše 
Niekedy sledujem televíziu planétou, ktorá bude uctievajú Boha, 
a takmer všetky televízie na pokraji zániku? ale majú iba jedno  
sa zaoberajú Nie, nebude posledná, náboženstvo – 
planetárnym problémom drahá, to robí život jednoduchým. 
a tiež riešeniami, pokiaľ stále máme krutosť Všetci uctievajú Boha 
ako je vegetariánska strava. a nemorálne správanie sa, a to jedným náboženstvom, 
Dnes jedna  obzvlášť krutosť, to jest Všemohúceho Boha. 
z ruských televízií hlavne skutky zabíjania Takže tam nie je  
odvysielala jednu reklamu, sa navzájom, alebo zabíjanie žiaden boj kvôli  
v ktorej sa pýtali: menších, slabších bytostí, náboženským rozdielom. 
„Je vegetariánstvo ako sú zvieratá. Nikdy. 
jediným riešením Ak je nejaká planéta, Aspoň tak, 
pre záchranu planéty, atď., ktorá poskytne útočisko sú viac vyvážení 
a sme nútení alebo praktikuje  a tri štvrtiny populácie 
byť vegetariánmi kvôli taký životný štýl,  sú vegetariáni, 
planetárnej kríze?“, atď. potom aj oni budú musieť  a sme pri tom. 
Som taká rada. čeliť hrozbe zániku,  Zdravím Majsterka. 
Možno to môžeme dokázať. tak ako my práve teraz. Je to veľká česť, 
Kto vie? Dúfam, že sa celá planéta že ste dnes s nami. 
To je fantastické. čoskoro prebudí, aby žila Som veľmi šťastná 
Dobre, dobre. správnym životom. a veľmi, veľmi vďačná. 
A potom môžeme ísť Áno, dúfajte. Mám dve otázky. 
navštíviť tie zvyšné  Ďakujem. Ďakujem vám Museli sa ľudia, ktorí 
dve Venuše. veľmi pekne, Majsterka. zlyhali v záchrane Venuše, 
To by bolo skvelé. Dúfajme, že naša planéta reinkarnovať 
Možno. Áno. v prvom rade prežije. na nejakú inú planétu, 
A nemusia sa ma pýtať A potom aby napravili svoju chybu, 
toľko otázok. budú všetci udivení tým, na príklad ako Pozemšťania, 
Vaše otázky  aké vynálezy v tejto dobe čeliacej 
vyzerajú byť jednoduché, budeme schopní zažívať globálnemu otepľovaniu? 
moje odpovede sú tiež a budeme môcť zažiť Najskôr sa pozriem, 
jednoduché, no musela som iné planetárne scenérie, či tu niekde mám niektorú 
meditovať a prehľadať  navštevovať ich alebo aj oni z týchto informácií. 
celý vesmír a zapísať si  budú môcť navštevovať nás. Dobre, ďakujem, Majsterka. 
všetko, čo som dokázala  To je skvelé. Nemáte za čo. 
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sú vyvinutejšie než my. všetkých anjelov, zhustiť alebo preložiť 
Majú dokonca všetku božskú inteligenciu, do ľudskej reči 
opasky na cestovanie. aby zišla na túto planétu a musím to písať po tme 
Jednoducho nosíte iba opasok a pomohla prebudiť ľudstvo, s malou baterkou, 
na svojom tele, takto, pretože čas tlačí pretože nechcem 
a potom, keď chcete a my nemáme dosť prerušiť svoju koncentráciu 
niekam ísť, pracovných síl. a spojenie, viete? 
iba stlačíte tlačidlo. Úprimne, je to tak. A niekedy to nie je 
To je skutočne skvelé! Pretože naša skupina vždy veľmi zábavné 
Áno, veľmi skvelé. je veľmi malá, pre oči. 
Stlačíte tlačidlo takže sa modlím dňom  Pretože niekedy 
a jednoducho letíte. i nocou a žiadam ich, keď to zistím, 
Ďakujem vám pekne. aby sa zhmotnili nemôžem hľadať okuliare, 
To je len jeden a použili svoju silu, ani nič také. 
z takzvaných vynálezov na ovplyvnenie ľudí, Musím to urobiť rýchlo. 
na ich planéte. aby im dohovorili, Viete, niekedy 
Je tam oveľa viac, než o čom prebudili ich, aby sa to čarbem naokolo. 
by sme kedy mohli snívať. rýchlo stali vegetariánmi. Niekedy nedokážem prečítať 
Ale aj my to budeme mať. A samozrejme, ani svoj vlastný rukopis. 
Budeme mať to všetko oni nám pomáhajú. Ďakujem vám veľmi pekne. 
a ešte viac, Musíme im tiež poďakovať. Ďalšia otázka: 
ak sa populácia našej planéty Bohovia, bohyne a anjeli Koľko vegánov je ešte treba 
stane súcitnejšou, sa na Zemi zhmotňujú na záchranu planéty? 
pokojnejšou, na krátky čas, Už som vám povedala. 
rozvinutejšou vnútorne, rozprávajú sa s niekým Celá planéta by mala byť. 
prostredníctvom pokoja, alebo im pomáhajú Celá planéta. 
prostredníctvom meditácie, prebudiť sa. Ďakujem veľmi pekne, 
vegetariánskej stravy, Dúfam, Majsterka. 
prostredníctvom súcitu. že s božským zásahom Neviem, či všetci dokážu byť 
Ľudia robia výskum by sme mohli byť schopní úplní vegetariáni, 
a odporúčajú, zachrániť planétu, ale aspoň vegetariáni 
hovoria, že meditácia pretože na môj vkus to znamená, povedzme 
upokojuje myseľ, to trvá príliš dlho. ak majú nejaké kravy ako 
robí naše srdce otvoreným Zdravím, Majsterka. svojich domácich miláčikov, 
a súcitnejším, Zdravím. kravy niekedy dajú 
dokonca inteligentnejším. Máme toľko požehnania. nejaké mlieko navyše, 
Ale vegetariánska strava Moja prvá otázka je: potom im samozrejme 
tam ľudí povedie, Koľko fyzických planét je dovolené vziať si ho. 
pretože ani z meditácie je vegetariánskych? No obávam sa, hovoriac toto, 
nie je veľa pokoja, Množstvo, množstvo, že v tom môže byť medzera. 
veľký výsledok, samozrejme, áno. Mohli by povedať: „Dobre, 
ak nie sme súcitní. Toľko, koľko je budeme mať asi100 000 kráv 
Ak by sme mohli mať nevegetariánskych, ako domáce zvieratá!“ 
viac inteligencie tak veľa je aj  Potom sme znovu na nule. 
pomocou meditácie, vegetariánskych. Len dúfam, 
bez vegetariánskej stravy, Nespočetne, nespočetne. že všetci ľudia budú čestní 
potom by sme nemali Len v našej galaxii a skutočne chcú zachrániť 
dostatok súcitu, je ich nespočetne. svoje vlastné životy 
vidíte? Potom by sme A tieto planéty s ako aj životy svojich detí. 
používali svoju moc vegetariánskou spoločnosťou Prosím všetkých bohov, 
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veľmi ničivým spôsobom. 
Vôbec by to nebolo dobré. 
Pravdepodobne by sme len 
získali nejakú zásluhu, 
fyzickú zásluhu,  
presne ako na prvej 
a štvrtej Venuši, 
ktoré pravdepodobne mali 
nejakú zásluhu z minulého 
života vďaka meditácii 
alebo vďaka 
nejakému rozjímaniu, 
ale bez rozvinutia 
súcitnej stránky, 
aby sa to vyvážilo. 
Preto sa znovu narodili 
na Venuši, so všetkými 
zásluhami, ktoré získali, 
so všetkou inteligenciou, 
ktorú získali, 
ale s nedostatkom súcitu. 
Zabili každého, 
kto hovoril o súcite, 
kto hovoril o Bohu, 
kto hovoril 
o morálnom štandarde, 
okamžite, avšak predĺženou 
a bolestivou smrťou. 
Preto nemohli prežiť. 
Nemôžem sa dočkať dňa, 
kedy budú všetci šťastní 
a nikdy sa nebudú musieť 
prebúdzať so strachom 
z ďalšieho smutného dňa. 
Viem, ani ja. 
Niekedy si myslím, 
že nedokážem zniesť 
už ani sekundu, 
nehovoriac o ďalšom dni. 
Ďakujem vám tak veľmi, 
Majsterka. 


