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Ako učíte a vediete  
vašich zasvätených  
v ich vzťahu k prírode?  
v ich vzťahu k prírode? 
Rešpektujeme prírodu. 
Rešpektujeme životné 
prostredie. 
Neničíme náhodne  
stromy ani lesy  
alebo vegetáciu. 
A v mnohých  
našich centrách 
vysádzame stromy, kvety 
a skrášľujeme 
životné prostredie 
tak veľmi, ako môžeme. 
A preto, že milujeme prírodu, 
nejeme zvieratá. 
V súčasnosti je v našom 
svete veľa katastrof, 
ako napríklad sucho, 
a ďalej suché podnebie 
a zohrievanie planéty 
spôsobené množstvom  
zmien v počasí. – 
pretože sme zneužili  
tak veľa prírodných zdrojov. 
Taktiež niektoré 
prírodné pohromy, 
ako lesné požiare,  
a to potom znižuje množstvo 
zrážok a to následne ďalej 
zohrieva našu planétu, 
a potom,  
čím viac sa zohrieva 
tým viac sa vysušuje; 
čím väčšie sucho, 
tým menej stromov; 
s ubúdaním stromov, 
menej prší; 
čím menej dažďa, 
tým menej stromov – 
a toto je diabolský kruh. 
A každý kút sveta 
ovplyvňuje celú planétu. 
Môžete to vedieť, 
viete to veľmi dobre, 
pretože súčasný požiar 
v Indonézii ovplyvňuje 
celý Singapur, Malajziu 

a susedné krajiny. 
Takže vlastne z tohto druhu 
„prírodných lekcií“ 
môžeme povedať,  
že jedna osoba a jedno miesto 
tejto planéty bude vplývať 
na iné časti našej planéty. 
Z toho dôvodu, 
ak vy sami – 
vaše srdce, vaša myseľ, 
vaša reč, vaše činy – 
ak sú čisté, 
o čo prospešnejšie to môže  
byť pre túto planétu? 
To je veľmi logické. 
Nepotrebujeme sa dohadovať 
alebo dokazovať. 
Každé miesto má  
svoju vlastnú atmosféru. 
Takže keď idete 
do pohrebnej služby 
alebo do nemocnice, 
cítite sa inak,  
ako keď idete do kostola. 
Nie je to tak? ( Áno.) 
Alebo keď idete na bitúnok, 
kde sú všetky zvieratá  
zabíjané kvôli mäsu, 
budete sa cítiť inak. 
Neviem, či to dokážete cítiť, 
ale ja to cítim. 
Cítite to? 
Dokážete to cítiť? (Áno.) 
Áno, samozrejme. 
Čo sa týka katastrof, 
tie sú prevažne 
spôsobené ľuďmi. 
A ľudia sú teda tiež schopní  
zvrátiť podmienky 
z ktorých sa katastrofy rodia, 
a potom nás už 
rastliny a zvieratá 
nemusia varovať. 
Ale samozrejme môžete 
komunikovať so zvieratami  
a rastlinami, ak chcete, 
ale v prvom rade 
musíme utíšiť našu myseľ. 
Naša myseľ je  
príliš obsadená, 

príliš preplnená 
problémami, starosťami 
a mnohými inými vecami – 
potrebnými či nepotrebnými  
– takže nemôžeme počuť 
zvieratá alebo rastliny. 
Je to pravda,  
že by som mohla 
komunikovať so zvieratami 
aj s rastlinami. Nie že by 
som úmyselne vyhľadávala 
komunikáciu pre zábavu 
alebo len pre konverzáciu, 
niekedy len prídu ku mne 
aby ma o niečom varovali, 
v snahe ochrániť ma 
pred nebezpečenstvom, 
alebo aby ma varovali  
pred nepriaznivou situáciou, 
pred ľuďmi, 
alebo ma žiadajú o pomoc. 
Toto môže robiť každý, 
ale najprv si musíme 
upokojiť myseľ. 
A aby sme dosiahli  
komunikáciu s rastlinami, 
stromami 
alebo zvieratami, 
najprv sa musíme naučiť 
chrániť ich. Potom môžeme 
byť ako priatelia, 
pretože priatelia 
dôverujú priateľom. 
Ak nemáme takúto dôveru 
medzi nami a prostredím – 
stromami, rastlinami 
a zvieratami – 
cez náš ochranný postoj, 
potom je ťažšie 
s nimi komunikovať. 
Je ako s členmi rodiny 
alebo susedmi a priateľmi, 
ak máme medzi sebou 
dobré vzťahy, 
potom dobre komunikujeme. 
Inak nechceme 
ani rozmýšľať o tej osobe, 
pretože je to pre nás  
také strašné 
alebo nedôveryhodné. 
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Ako by sme s nimi vôbec 
konverzovali? 
Takže aby sme komunikovali 
s rastlinami, stromami alebo 
zvieratami, musíme najskôr 
byť aj ich priateľmi,  
chápete? 
Takže byť vegetariánom 
znamená byť priateľom 
prírody. 
Napríklad teraz, 
práve teraz sa dokonca 
pokúšam vyhnúť zabíjaniu 
rastlín alebo kvetov. 
Beriem si len ovocie, 
ktoré sú ochotné ponúknuť. 
Ovocie nebude poškodzovať 
rastlinu a semená budú 
pokračovať v pomoci 
ostatným rastlinám 
alebo ostatným stromom 
ak ich sadíme zo semien. 
Takže vegetariánska strava 
je veľmi dobrý spôsob ako  
začať skúšať komunikovať 
s prírodou a zvieratami 
na vyššej úrovni. 
A práve teraz je to veľmi 
kritické pre zastavenie 
globálneho otepľovania 
kvôli metánu, 
ale tiež na hlbšej úrovni, 
pre zastavenie  
utrpenia a zabíjania 
našich spoluobyvateľov, 
zvierat,  
a potom v dôsledku toho 
tiež zabíjania rastlín, stromov 
a životného prostredia. 
V zákonoch 
fyzického vesmíru 
je známy princíp 
“príčiny a dôsledku”. 
Ak zabíjame, musíme  
očakávať to isté na oplátku. 
Tak všetky porážky, 
masakrovanie zvierat, 
majú na nás vplyv – 
niekedy rýchlejší, 
niekedy pomalší. 

Dôsledok, ktorý vidíme  
práve teraz – 
všetky tie katastrofy, ktoré sa 
dookola na planéte dejú. 
Ale pretože sa im dá  
úplne vyhnúť, 
to, čo musíme urobiť, 
je zamerať sa na skutočné 
riešenie a prijať  
reverzné opatrenia,  
v zmysle byť vegánmi 
byť ekologickými 
aby sme zachránili planétu. 
Chceli by sme Vás  
poprosiť, aby ste sa podelila 
o svoje slová múdrosti 
a o svoje rady 
s nami a so svetom. 
Tá najlepšia rada, zlatko, 
je vlastný príklad. 
Myslím, že máme dostatok 
múdrosti z Marsu, 
od Marťanov, 
z toho, čo sa stalo im 
a čo sme zistili telepaticky,  
a čo sme zistili telepaticky, 
ako aj vedecky. 
Vedci zistili, 
že Mars je celý mŕtvy 
a neobývateľný 
ale tak isto zistili, 
že pred dávnym časom 
tam bola voda. 
Voda znamená 
podporu života. 
Takže čo sa stalo 
všetkým týmto masám vody? 
To je pre nás veľmi, veľmi 
dôležitá otázka. 
Z Marsu sa teda môžeme 
poučiť, aby sme predišli 
tomu, aby sa takáto katastrofa 
nestala na našej planéte. 
Moja rada teda je 
pozerať sa na Mars 
a nezabudnúť: 
nezabudnite, že tu máme 
prekrásny domov 
pre nás a pre naše deti 
a pre vnukov, pravnukov. 

Je to prekrásne miesto, 
fyzicky povedané 
a sú tu všetky podmienky 
pre udržanie života. 
Ponúka nám tak veľa, 
tak veľa – 
tak veľa zábavy, 
tak veľa krásy, 
tak veľa lásky. 
A aj keď je to 
len dočasný domov, 
ale je to veľmi dobrý domov 
pre duchovné praktikovanie, 
pre opätovné zapálenie 
múdrosti v našom vnútri 
a pre praktikovanie,  
aby sme sa stali vyššími 
##a vznešenejšími bytosťami. 
Je to pekné miesto na pobyt, 
pokiaľ nám to dovolí náš čas, 
aspoň na duchovný rozvoj, 
alebo len tak pre radosť; 
pre radosť zo scenérie 
a z toho, čo tu máme. 
Máme tu prekrásne kvety, 
Máme tu prekrásne kvety. 
Máme exotické vtáky, 
neuveriteľné rastliny. 
Máme tu úžasné stromy, 
pohoria a veľké vodné  
plochy, ktoré podporujú 
toľko života, 
energií a vyživujú 
všetky bytosti. 
Je to také krásne miesto. 
Ak sa len všade prejdeme 
a pozrieme sa na stromy – 
predstavte si, že by  
jedného dňa boli preč. 
Rýchlo si privoňajte 
ku kvetom, pretože 
čoskoro možno budú preč. 
Dotknite sa trávy, 
pretože možno bude tiež preč. 
Predstavte si, že všetka 
táto krásna scenéria, 
vegetácia, ľudia a zvieratá, 
predstavte si, 
že to všetko je preč. 
Ako by ste sa cítili? 
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Preto musíme chrániť 
toto krásne miesto, 
ktoré nazývame Zem, 
pretože je domovom 
nielen pre nás 
ale aj pre mnohé iné druhy – 
a životné prostredie, 
prekrásnu flóru a faunu. 
Je to skutočne 
neuveriteľné miesto. 
Trvalo to trilióny rokov 
vytvoriť takúto planétu, 
a vyžaduje si to mnoho 
záslužných, cnostných 
skutkov ľudských bytostí, 
zvierat alebo iných bytostí, 
aby sa zhromaždila 
takáto energia, a aby sa 
vytvorila takáto planéta. 
Nie je to nejaký darček, 
ktorý si môžete kúpiť 
a niekomu ponúknuť. 
Nie je to hračka, 
ktorú môžeme použiť 
a zajtra odložiť. 
Nie je to vec, ktorú si 
môžeme kúpiť, aj keby  
sme mali trilióny dolárov. 
Nech máme akékoľvek  
množstvo peňazí, nemôžeme 
si kúpiť túto planétu. 
Je taká prekrásna, 
výnimočná, unikátna, 
nádherná. 
Nie každá planéta je taká 
nádherná ako naša planéta, 
aj keď existujú aj 
ďalšie krásne planéty. 
Ale nie všetky z nich 
sú také krásne  
ako naša planéta. 
Niektoré planéty 
nie sú také krásne. 
Ľuďmi obývané planéty – 
nie všetky sú také krásne  
ako táto. Želám si,  
aby každý pochopil, 
o čom hovorím. 
Želám si, aby som ich 
mohla prebudiť, a aby sme sa 

obrátili – a to je všetko! 
Môžeme zachrániť planétu. 
Všetko, čo treba urobiť, 
je byť vegetariánom. 
Nič iné už nie je  
skutočne dôležité. 
Len byť vegetariánom. 
Takýmto spôsobom môžete 
zachrániť planétu za noc! 
Želám si, aby každý počúval. 
Dobre, ľudia, 
ďakujem za váš čas 
a za všetko, čo robíte. 
Chcem, aby všetci vedeli, 
že ešte stále môžeme 
zachrániť planétu. 
Ešte môžeme. 
Stále máme nejaký čas, 
ale musíme sa obrátiť rýchlo. 
Pretože práve teraz 
ideme ničivým smerom. 
Ak sa jednoducho obrátime, 
potom to znovu bude  
konštruktívny smer, 
pozitívny smer. 
Je to veľmi jednoduché. 
Ak nejdeme na sever, to 
znamená, že ideme sa na juh. 
Otočíme sa 
a pôjdeme na sever, 
ak je to smer, 
ktorým chceme ísť. 
Je mi ľúto, 
že na to nemám väčšie slová, 
pôsobivejšie slová, 
neuveriteľné vety, 
na záver nášho stretnutia, 
alebo aby som mohla 
zapôsobiť na obyvateľov 
planéty a presvedčiť ich 
nejakým spôsobom. 
Len dúfam, že pocítia, 
že to čo hovorím,  
je pravdivé a úprimné 
a skutočne si želám, aby im 
naďalej zostala táto planéta, 
aby sme ju zachránili 
pre nasledujúce generácie. 
Ďakujem vám všetkým. 
Pokračujte v dobrej práci. 

Ďakujeme, Majsterka. 
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