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A preto sme došli tam, Preto som ich požiadala, Toľko, koľko je 
kde sme práve teraz. modlila som sa k nim  nevegetariánskych, 
Dúfam, že sa ľudia všetkým: „Prosím, tak veľa je aj  
skutočne prebudia včas, poďte dole a pomôžte nám, vegetariánskych. 
ináč máme problém. skutočne vás všetkých Nespočetne, nespočetne. 
O to ide. potrebujeme práve teraz.“ Len v našej galaxii 
Ďakujem vám veľmi pekne A dúfam, že to zaberie, je ich nespočetne. 
za váš čas, Majsterka, pretože oni zišli dole. A tieto planéty s 
a myslím, Takže nebuďte prekvapení, vegetariánskou spoločnosťou 
že všetci veríme, ak v supermarkete sú vyvinutejšie než my. 
že keď vás máme tu, narazíte do nejakého Majú dokonca 
určite zachránime planétu. pekne vyzerajúceho chlapca, opasky na cestovanie. 
Ďakujem vám pekne! a zdalo by sa, že sa do neho Je tam oveľa viac, než o čom 
Ďakujem. môžete zamilovať by sme kedy mohli snívať. 
Dúfajme. a podobne. Ale aj my to budeme mať. 
A modlite sa, dobre? Prosím nerobte to! Budeme mať to všetko 
(Áno, Majsterka.) Mohol by zmiznúť behom a ešte viac, 
Môžete sa modliť 1 – 2 týždňov a nechať vás ak sa populácia našej planéty 
k sile Majstra so zlomeným srdcom. stane súcitnejšou, 
v čase núdze, Ďakujem vám tak veľmi, pokojnejšou, 
môžete sa modliť Majsterka, ďakujem. rozvinutejšou vnútorne, 
k sile Majstra za Nemáte za čo, drahá. prostredníctvom pokoja, 
vyslobodenie v tomto živote. Moja druhá otázka je, prostredníctvom meditácie, 
Ale pre náš planetárny bolo vôbec niekedy obdobie vegetariánskej stravy, 
problém sa musíme modliť v našej slnečnej sústave, prostredníctvom súcitu. 
ku všetkej božskej sile kedy existovalo No musíme byť 
tam hore, všade, spoločenstvo planét len trpezliví a modliť sa. 
okolo nás, nad nami, a my sme navzájom Vy, všetci ľudia, 
pod nami, ak chcete. spolupracovali sa musia modliť 
Máme tiež božských ľudí  tak ako na Zemi? za božský zásah. 
s mocou,  Áno, samozrejme, Modlite sa ku všetkým  
ktorí žijú aj pod nami, samozrejme. Áno. bohom a bohyniam. 
pod zemskou kôrou, To bolo pred dávnym časom, Modlite sa ku všetkým 
áno, hlboko v strede Zeme, pred dávnym časom. Modlite sa ku všetkým  
alebo trochu hlbšie pod Mali sme  milosrdným anjelom,  
zemskou kôrou. Musíme sa medziplanetárne spojenie. aby zišli dole,  
modliť ku všetkým týmto  Prečo to potom prestalo, zhmotnili sa nejako,  
božským bytostiam, (Áno.) pretože to môžu, vedia to. 
(Áno, Majsterka.) aká zmena spôsobila, Nemôžu tu samozrejme 
aby nám nejako pomohli, že to prestalo? zostať navždy, ani tu nechcú 
pretože sme No, zostať navždy, 
vo fyzickej dimenzii, degradovali sme sa ale už som vám kedysi 
takže sa musíme modliť do hmoty, lakomosti, hovorila, 
k nim, požiadať ich, krutosti, nevedomosti; že bohovia a bohyne 
pozvať ich, aby prišli zabudnúc na našu z rôznych vyšších úrovní 
do našej planetárnej božskú podstatu dokážu zísť na Zem 
fyzickej existencie. a ponorili sme sa a zjaviť sa  
Nezáleží na tom, na aký do materiálnej hĺbky. na určité časové obdobie. 
krátky čas môžu prísť, Takže čím viac klesáme, Záleží na tom, odkiaľ prídu 
môžu prísť a potom odísť tým viac klesáme. a za akým účelom. 
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je pol na pol, vidíte? metán zo všetkých strán, a potom znovu prísť a odísť. 
Niekedy máme utrpenie, teraz už zo všetkých strán, Ako keď vypršia víza! 
niekedy šťastie. nielen od dobytka. „Potom sa prosím 
Niektoré časti sú veľmi, Ale to kvôli dobytku vráťte znovu. 
veľmi ťažko zaťažené sa uvoľní metán Vždy s radosťou 
zlou karmickou odplatou. zo všetkých strán, predĺžime víza natrvalo.“ 
Ľudia trpia príliš veľa. z dna riek, Ale ide o to, 
Na niektorom mieste z permafrostov, oni nechcú všetci zísť dole. 
sú ľudia v poriadku, z dna oceánu, Musím prosiť, modliť sa, 
no v poriadku na ako dlho? z hôr, žiadať, a my ich 
Vidíte? z umierajúcich lesov, neobviňujeme, však? 
To je iná otázka. rozumiete? Kto by chcel ísť sem dole, 
Niektorí ľudia sú v poriadku A dokonca žijúce lesy, najmä keď je dom  
nateraz, ak ale budú živé lesy, v plameňoch? 
nadmerne míňať svoje  ak je atmosféra príliš horúca, No my ich potrebujeme. 
zásluhy z minulého života lesy tiež nedokážu Modlite sa teda so mnou, 
a ak nevytvoria viac absorbovať CO2 dobre? 
súčasných dobrých zásluh a dokonca môžu samy (Áno, Majsterka. Áno.) 
pre budúcnosť, CO2 ešte aj vypúšťať. Potrebujeme ešte 60 %, 
potom nebudú v poriadku Takže sme obklopení viac menej 60 % 
po nejakom čase problémami. vegánskej populácie. 
alebo po tomto živote. Áno? Existuje len jedna Máme teraz okolo 
Veľmi sa mi páčia vaše šaty. úniková cesta, 40 a niečo. Je to stále 
Ďakujem. ktorú som vám už povedala. veľmi dosiahnuteľné, však? 
To preto, že ste Francúz! Želám si, aby ich bolo viac. (Áno, Majsterka.) 
Francúzi milujú módu. Je len jedna: Dobrý deň, Majsterka. 
Zdravím Majsterka. byť vegetariánom. Dobrý deň. 
Ahoj. To je cesta, po ktorej  Mám otázku ohľadne 
Mám nejaké otázky treba ísť, potom možno  prasačej chrípky, 
o Slnku a Mesiaci, stále budeme mať čas. ktorá sa teraz šíri  
ale skôr než sa na to spýtam, Ďakujem vám, Majsterka. na planéte Zem. 
hovorili ste niečo Nemáte za čo. Rád by som vedel, 
veľmi zaujímavé Mám ďalšiu otázku. či tie planéty, ktoré boli 
o tých dvoch Venušiach. Prosím. zničené v minulosti, 
Áno? Existuje určitá kvalita, ako Venuša alebo Mars, 
A bola som len zvedavá, ktorá určuje, zažívali také epidémie 
povedali ste, na ktorú planétu ako je prasačia chrípka? 
že ste tam boli, sa duša môže inkarnovať? Áno a ešte viac. Áno. 
bolo to teda vďaka Áno. A prasačia chrípka 
vašej prítomnosti, vedeniu Existuje štandard ešte nič nie je, zlatko. 
a milosti,  pre ľudí a zvieratá Zažijeme horšie než to, 
že boli schopní prežiť? a podobne pre všetky bytosti, ak nezmeníme svoj 
Chcete, aby som chválila ktorého sa musíme držať, spôsob života. 
sama seba, alebo čo? podľa ktorého musíme žiť, Ak sa neobrátime 
Nie! Chcem povedať... aby sme sa znovu narodili a nebudeme kráčať 
Som veľmi plachá,  na priaznivejšej planéte, opačným smerom, 
čo sa toho týka!  alebo na horšej planéte, potom smerujeme k zániku 
Aj keď ma ľudia chvália,  či možno do pekelnej všetkého druhu. 
už sa celá červenám. existencie, kde je len  Viete, 
Pýtate sa ma na tieto veci. utrpenie. Naša planéta otepľovanie planéty, áno, 
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Porozmýšľajte o nich sama, 
dobre?  
Som len šťastná, keď môžem  
slúžiť kdekoľvek, kdekoľvek.  
Robila Majsterka  
rovnakú vec tam,  
ako robíte práve teraz? 
Robím túto prácu 
život po živote. 
Je to ako doživotný trest, ako 
že tomu nemôžem uniknúť. 
Všade kam idem, 
dostanem podobnú prácu. 
Niektoré miesta sú 
radostnejšie, 
pretože ľudia robia 
menej prekážok, áno, 
sú menej karmicky zaťažení. 
Niektoré miesta sú 
veľmi ťažko zaťažené. 
Ak je to príliš ťažké, potom 
tam nebudem poslaná. 
Nie je mi dovolené ísť tam. 
Nie je dovolené, nie že by 
som nemala moc ísť tam, 
je to len zlá karma 
vytvorená tými ľuďmi, 
nezmôžeme s týmveľa. 
Musíme rešpektovať 
aj karmický zákon vesmíru. 


