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dobré či zlé. že videli UFO. Vždy musíme byť vďační 
Takže oni budú len  Prečo je tomu tak? Slnku, Mesiacu a hviezdam. 
v pohotovosti a sledovať. Pretože si robia starosti. Sú to všetko veľké bytosti, 
Áno. Tieto UFO, všetko veľké bytosti. 
V poriadku. oni pochádzajú od nás, Sú tam, aby nás 
Ďakujem vám pekne. hovorila som vám, urobili šťastnými, šťastnými. 
Mimochodom, ste šťastná že pod zemou žijú  A aby nám pripomenuli 
s mojou odpoveďou? vyspelejšie bytosti, áno? slávu Neba – nádherného 
Áno, som. Hovorila som vám to Neba, žiariaceho, 
Ďakujem vám pekne. už veľmi, veľmi dávno, nie? prekrásneho Neba. 
Ste stále krajšia. Áno. Áno. Ďakujem vám, Majsterka. 
Vy ste krásna! Ale oni prišli  Nemáte za čo, drahá. 
A vy ľudia vyzeráte odtiaľ zdola, a prišli hore, Ahoj, Majsterka. (Ahoj.) 
stále lepšie udržiavaní, pretože ak bude Ahoj. ďakujem, 
naplnení a šťastnejší. naša planéta v problémoch, že ste hovorili o Slnku. 
Áno, sme veľmi šťastní, povedzme napríklad Vlastne si naozaj užívam 
Majsterka. zaplavená plynom a podobne, sledovanie západu slnka. 
Ďakujeme vám pekne! aj oni budú mať problém, Áno, to je dobré. 
Áno, som rada, možno menšieho stupňa. Západ a východ slnka 
že ste šťastní. Záleží na tom, aký veľký sú dobrým časom  
Vy všetci ste dobrí, snažíte sa problém budeme mať my tu, na sledovanie, nie poludnie. 
pracovať tak tvrdo. oni budú mať tam dole A raz som mala 
Ďakujeme vám veľmi pekne. tiež problémy. taký zážitok. 
Nemáte za čo, drahá. Takže tieto UFO Sledovali sme západ slnka 
S veľkou radosťou. sú „domácej výroby“. a náhle som jej povedala: 
Zdravím Majsterka, nadíde A sú tu UFO z Venuše, „Videla si to?“ 
skoro čas na breathariánsky ktoré nás prišli navštíviť? A ona odpovedala: „Áno, 
spôsob života, aspoň pre Nie. oni nám hovoria ‘ahoj’.“ 
duchovných praktikujúcich? Nemajú záujem. (Áno.) 
Nie, nie, nie tak skoro. Je tu veľa UFO Bolo to ako vidieť 
To nie je Nebom  od ľudí z podzemia? všetky ruky hovoriace: 
požadované. Majú pre nás „Ahoj! Servus!“ 
Už pokiaľ ste vegáni, nejaké posolstvo? Áno, hovorila som vám, 
môžeme zachrániť planétu Majú, majú. že sú láskyplní a milí. 
a Nebo je šťastné. Myslím, že som to niekedy Neustále nám  
Nemôžeme poskočiť dopredu predtým hovorila, prinášajú šťastie. 
príliš rýchlo kvôli ale samozrejme, želajú si, Áno. 
zvykovým vzorcom ľudstva. aby sme mali mier Celý deň, celú noc, nonstop. 
Prajem si, aby to bolo tak, medzi sebou navzájom, áno Áno, to je pravda. 
ale nie je to také nutné. a so všetkými bytosťami Bolo to veľmi krásne. 
Bolo by samozrejme lepšie, všade okolo nás, Také láskavé bytosti, áno, 
keby sa všetci stali pretože to je jediný spôsob, také milé. Dobré, áno? 
breathariánmi, to áno. ako žiť naše životy. Teraz mám dôkaz. 
Ďakujem Majsterka. Áno. Mám niekoľko otázok  
Nemáte za čo. Ale samozrejme o UFO. 
Zdravím Majsterka. oni nemôžu zasahovať. Povedzte mi ich. 
(Ahoj!) Som šťastný, Poznajú karmické dôsledky. Na Supreme Master TV 
že vás opäť vidím. Poznajú karmický vzorec, sme mali správy o tom, 
(Prekrásna princezná z že čokoľvek sme urobili, že tento rok 
rozprávky tisíc a jedna noc.) budeme za to platiť, viac ľudí hlási, 
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Preto sa budhizmus takže dokázali zachovať Ďakujem vám, Majsterka. 
rozšíril všade. všetky tieto záznamy. Prečo sa tak veľa Majstrov 
Pričom napríklad A neskôr sa to rozšírilo; narodilo  
džinizmus alebo sikhizmus niektorí z nich išli do Číny na Blízkom Východe? 
sa nerozšíril nikde. a potom Číňania mali Ako bol Ježiš, 
Nie preto, že by mnícha menom Xuanzang. Mohamed, 
sikhizmus bol druhoradý A stalo sa, že on bol Mojžiš. 
alebo že by džinizmus bol popredným mníchom. Ako bol Abrahám. 
druhoradý voči budhizmu, Konkrétne to bol brat, Mnohí, oni všetci. 
len nemali žiaden nástroj. nie pokrvný brat, Nepoznám všetkých 
Viete, čo myslím? nie biologický brat tých Majstrov... 
(Áno.) ale brat spojený prísahou Áno, áno, rozumiem. 
Alebo nemuseli mať s vtedajším kráľom. Majstri boli 
dostatok žiakov, Takže kráľ ho poslal všade na planéte, áno, 
ktorí by to chceli šíriť. do Indie, aby požiadal v priebehu storočí. 
Situácia je odlišná, o všetky tie prekrásne sútry, Je to len tak, 
vývoj je odlišný. ktoré boli uchovávané že v niektorých krajinách 
Preto, vidíte? v tom čase v Indii. mali spôsob zaznamenávania 
Džinizmus je presne taký Xuanzang mal teda šťastie, a v niektorých krajinách 
ako budhizmus, áno? prešiel celú tú cestu, ho nemali, dobre? 
Sikhizmus tiež pomáha v mierumilovnej krajine Áno. O to ide. 
ľuďom konať dobro. a samozrejme mal Ďakujem vám, 
Vieme to, pretože požehnanie kráľa ďakujem, Majsterka. 
som vám hovorila, a jeho plnú moc. Vidíte, napríklad –  
aby ste dali výňatky Takže sa mu podarilo hovorím vám  
z rôznych  priniesť späť iba príklad, áno? 
náboženských učení, všetky budhistické sútry (Áno.) 
aby ľudia mohli mať a preložiť ich Záleží tiež na nadšení žiakov. 
porovnávaciu štúdiu do čínštiny. Napríklad budhizmus 
na našej televízii. Samozrejme Čína bola je rozšírený 
Viete to, však? mocným kráľovstvom. v celej Číne a Ázii, áno? 
(Áno.) A samozrejme, kráľ (Áno.) 
Takže čo sa týka džinizmu, veril v budhizmus, Pretože Budhovi žiaci 
budhizmu, sikhizmu, celá krajina verila v tom čase rozširovali 
sú úplne rovnaké; v budhizmus. a zaznamenávali jeho učenie. 
hlavné princípy sú rovnaké. Áno? Mali v tom čase dobrý stroj 
Ale budhizmus sa rozšíril A potom z Číny  na zaznamenávanie s názvom 
po celej Ázii sa rozšíril všade. Ctihodný Ánanda. Áno? 
a džinizmus a sikhizmus nie, Čína v tej dobe bola ako To je ten veľký počítač, 
nie veľmi. hlavné kráľovstvo ktorý mal Budha. 
Viete, čo myslím, drahá? pre všetky krajiny naokolo. Takže on zaznamenával  
(Áno, Majsterka.) Všetky krajiny okolo Číny všetko Budhovo učenie 
V poriadku, museli platiť dane a potom ho uchovával  
takže v každej krajine, a podobne, v Indii, kde bola 
v každom období, každý rok úcta a rešpekt 
sú tiež Majstri; a museli uznať Čínu voči duchovným Majstrom, 
nie len na Blízkom východe. ako hlavnú veľmoc, takže ho uchovali dobre –  
Iba pravdepodobne ako „veľkého brata“. v tom čase. 
systém zaznamenávania Viete, čo myslím? Žiadna vojna, 
v tej dobe nebol veľmi, (Áno.) žiadne ničenie, vidíte, 
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veľmi priaznivý, to je všetko. 
Ďakujem, Majsterka. 
(Nemáte za čo.) 
Moja druhá otázka je: 
prečo je tento región 
neustále v zmätku? 
(Áno, Blízky východ, áno.) 
Uvidíme čoskoro deň, 
kedy bude mier 
na Blízkom východe? 
Keď sme viac v mieri 
na našom stole, 
všade, 
potom bude mier na Zemi. 
Nielen na Blízkom východe 
ale všade. 
Blízky východ 
nie je jediný problémový 
vojnový región. 
Všade možne, 
kam sa pozriete, však? 
Všade možne. 
(Áno, Majsterka.) 
Je to len väčšie či menšie. 
Niektoré regióny 
majú oveľa väčšiu 
a dlhšie trvajúcu vojnu. 
A v niektorom regióne 
to občas tu a tam vypukne. 
Ale pokiaľ nemáme 
mier na vlastnom stole, 
potom nebude žiaden mier 
na Zemi. 
Preto je vegetariánska strava 
začiatkom mieru na planéte. 
(Áno, Majsterka.) 
Želám vašej krajine 
samozrejme všetko najlepšie.  
Viete to. 
Snažím sa zo všetkých síl. 


