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Vedci oznámili, 
že pred miliardami rokov 
mohla mať Venuša 
oceány ako Zem, 
ale že vyschli, 
čiastočne preto, že Venuša 
je tak blízko slnku. 
No aj tak, prítomnosť vody 
mohla znamenať, 
že tam bol fyzický život 
a vedci dnes veria, 
že tam je 
mikrobiálny život. 
Bola Venuša niekedy ako 
Zem, umožňovala život? 
Áno, áno, bola. Áno. 
Kedysi to bola 
prekrásna planéta, 
no teraz už nie je. 
Nie je tam 
vôbec žiaden život, 
nie taký život, aký poznáme. 
Je to škoda. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Mars je dnes známy 
ako červená planéta 
a Venuša je vriaco horúca. 
Áno. 
Mala Venuša niekedy 
krajinu podobnú Zemi, 
s prekvitajúcim životom, 
zelenými kopcami, modrými 
moriami, alebo mala 
odlišnú krajinu? 
Áno, áno, 
mali podobnú krajinu. 
Naše susedné planéty 
ako Venuša, Mars, 
mali podobnú krajinu. 
Niektoré sú výraznejšie 
krásne, nádhernejšie. 
Zdravím, Majsterka. 
Ahoj. 
Nakoľko 
technologicky vyspelí 
boli obyvatelia Venuše 
pred masovým zánikom? 
Veľmi pokročilí, 
oveľa viac než my. 
Smutné je, že to bol iba 

technologický pokrok, 
nie oveľa viac, 
a preto sa to stalo. 
Viete, 
boli tak trochu 
príliš materialistickí. 
Boli veľmi pyšní 
na svoj vlastný úspech 
a venovali 
veľmi malú pozornosť 
božskej podstate 
vnútorného kráľovstva. 
Boli príliš pyšní; 
mali príliš veľa 
výhod z technológie, 
a mysleli si, 
že sú Bohom, áno? 
Mysleli si, že môžu 
urobiť čokoľvek, čo chcú, 
v skutočnosti 
takmer, fyzicky. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Majsterka, 
mali obyvatelia Venuše 
nejaké riešenie, 
napríklad byť vegetariánom, 
pred masovým zánikom? 
Nie, nie. Nie. 
Nevedeli nič o vegánstve, 
o súcite, 
o vzájomnom prepojení 
medzi životmi, 
a preto čelili 
takému hroznému koncu, 
horšiemu než Mars. 
A aký druh katastrofy 
sa prihodil na Venuši? 
Výbušné a jedovaté plyny 
od dobytka 
a tie následne 
spustili ďalšie plyny 
zo všetkých strán. 
A potom jednoducho 
explodovali behom pár 
týždňov, ôsmich alebo 
deviatich týždňov, 
všetko bolo úplne zničené 
a oni všetci boli zničení, 
kvôli veľkej explózii 

z vnútra zeme, 
akoby vulkanického typu, 
a plyn z oceánu 
a samozrejme od zvierat. 
Všetci spolu vybuchli, 
celá planéta. 
Celá populácia zomrela 
kvôli výbušným 
a jedovatým plynom. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Je to smutné. 
Zdravím, Majsterka. 
Ahoj. 
Zdá sa, 
že je mnoho planét, 
ktoré podstúpili túto 
planétu - ohrozujúcu krízu, 
ktorá sa odohráva na Zemi, 
kvôli stravovacím návykom 
jej obyvateľov. 
Prečo je jedenie mäsa 
takou prekážkou 
pre evolúciu planéty? 
No, viete, 
iba vedomie nízkej úrovne, 
tých planét, 
ktoré mali obyvateľov 
s nízkou úrovňou vedomia, 
boli zničené alebo zanikli. 
Nie tie s vysokou úrovňou. 
Dobre. 
Samozrejme, 
je ich bezpočetne, 
je mi ľúto, že to hovorím. 
Možno to tu niekde mám... 
Asi 5 miliárd planét 
bolo zničených 
alebo mali podobný osud 
ako Venuša a Mars. 
Podnecovala mája 
túto istú skúšku 
na všetkých planétach, 
so zvykom jedenia mäsa 
a zničením planéty? 
Áno, áno. 
To je práca máje, 
samozrejme, 
kráľa diablov. 
Oni sú vodcami 
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negatívnej sily. 
Chcú zničiť deti Boha, 
a ak ľudia nebudú počúvať 
božskú intuíciu 
a duchovné vedenie, 
potom samozrejme 
spadnú do tejto pasce - 
prekvapivo je také ľahké 
do nej padnúť. 
Rozumiem. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
A boli ste niekedy 
na Venuši? 
Nie! Nie. 
Ale bola som na inej Venuši. 
Nie na tejto Venuši. 
V našej galaxii 
boli štyri Venuše. 
Sú tak pomenované preto, 
že sú všetky podobné, áno? 
Podobné veľkosťou, 
podobné krajinou, 
podobne krásne. 
Volajú ich Venuša. 
A dve z nich boli zničené. 
Táto jedna je zničená 
a ešte stále tam teraz vidíme 
horúce plyny 
všade na planéte? 
A všetok život 
bol vyhubený. 
Je ešte iná Venuša, 
tiež zničená, 
úplne, 
úplne explodovala, 
úplne sa zmenila na prach 
behom okamihu. 
A teraz máme ešte 
dve ďalšie Venuše, 
ktoré sú veľmi krásne, 
oveľa rozvinutejšie 
v technológii, 
než je naša planéta. 
A našťastie na jednej Venuši, 
jej obyvateľstvo, 
iba jedna štvrtina z nich 
je mäso 
a aj to veľmi šetrne. 
A zvyšok, 

tri štvrtiny z nich 
sú vegetariáni 
alebo vegáni. 
To je skvelé. 
Preto stále môžu mať 
svoju planétu. 
Tie zvyšné dve, 
jedna z nich je stále 
vriaco horúca 
a tá druhá úplne spopolnená 
výbušným plynom. 
Rozumiem. 
Pretože tam bol 
jedovatý plyn, 
ktorý sa vytvoril 
pod povrchom tej Venuše, 
tej druhej. 
Nie tej súčasnej horúcej, 
ale tej druhej, 
ktorá explodovala, 
jedovatý plyn sa vytvoril 
vo vnútri jadra planéty. 
Tá planéta mala 
vo vnútri prázdne jadro 
a tam vznikol jedovatý plyn, 
a tiež v atmosfére planéty, 
a preto tá Venuša - 
poviem jednoducho, 
štvrtá Venuša - 
úplne zmizla, 
ako prach. 
Vybuchla, 
úplne sa stratila – 
celá planéta, 
nielen ľudia. 
Ďakujem. 
Nemáte za čo. 
Zdravím, Majsterka. 
(Ahoj.) Ako sa máte? 
Mám sa dobre a vy? 
Veľmi dobre. 
No, myslím, že už ste 
zodpovedali túto otázku, 
ale nebolo tam dosť ľudí, 
ako na Marse, 
ktorí by rozšírili informáciu 
o tom, že je dôležité 
byť vegánom? 
Nie, nie. Neboli tam. 
Nemali vôbec čas. 

Behom pár týždňov 
bola zničená celá planéta. 
Áno, zničená, kvôli 
jedovatým plynom 
od dobytka. 
A samozrejme, to spustilo 
ďalšie plyny z oceánu, 
z ohriateho oceánu, 
ako viete. 
Je to podobné 
nášmu súčasnému 
planetárnemu problému. 
Prihodilo sa im to 
príliš rýchlo 
a skutočne nemali čas. 
Skutočne sa nestarali 
o túto vegetariánsku stravu. 
V skutočnosti nešli 
do žiadnej 
duchovnej dimenzie. 
Mars bol o trochu lepší, 
vidíte? 
Ale táto nie. 
Na tejto Venuši, 
na tej horúcej Venuši 
bolo aj jadro planéty plné 
horúcich a jedovatých 
plynov, takže tam nemôže 
existovať žiaden život. 
Možno mikroskopický 
život, ale ten je pre nás 
nepoužiteľný, aby v ňom 
nejaký človek prebýval, 
aj keby ste sa tam 
mohli dostať. 
Veľkosť rozpadnutej Venuše 
bola podobná Marsu. 
Ale tie zvyšné dve Venuše 
sú skvelé, veľmi dobré – 
nemajú tam žiadnu vojnu 
a majú menej 
mäso konzumujúcej 
populácie, vidíte? 
Takže viac menej 
sú vyvážení 
s karmickým zákonom. 
Pred nejakým časom som 
povedala, že keby boli 
dve tretiny populácie planéty 
vegetariáni, 
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potom by sme tiež mohli 
zachrániť planétu; 
ale teraz, je príliš neskoro. 
Teraz potrebujeme, 
aby bola celá populácia 
planéty súcitná - 
vegáni by boli najlepší. 
Bude Zem poslednou 
planétou, ktorá bude 
na pokraji zániku? 
Nie, nebude posledná, 
drahá, 
pokiaľ stále máme krutosť 
a nemorálne správanie sa; 
obzvlášť krutosť, 
hlavne skutky zabíjania 
sa navzájom alebo zabíjanie 
menších, slabších bytostí, 
ako sú zvieratá. 
Ak je nejaká planéta, 
ktorá poskytne útočisko 
alebo praktikuje 
taký životný štýl, 
potom aj oni budú musieť 
čeliť hrozbe zániku, 
tak ako my práve teraz. 
Dúfam, že sa celá planéta 
čoskoro prebudí, aby žila 
správnym životom. 
Áno, dúfajte. 
Dúfajme, že naša planéta 
v prvom rade prežije, 
a potom 
budú všetci udivení tým, 
aké vynálezy 
budeme schopní zažívať 
a budeme môcť zažiť 
iné planetárne scenérie, 
navštevovať ich alebo aj oni 
budú môcť navštevovať nás. 
To je skvelé. 
A môžeme mať 
medziplanetárne spojenie. 
To bude veľmi pekné. 
Mám otázku ohľadne 
prasacej chrípky, 
ktorá sa teraz šíri 
na planéte Zem. 
Rád by som vedel, 
či tie planéty, ktoré boli 

zničené v minulosti, 
ako Venuša alebo Mars, 
zažívali také epidémie 
ako je prasacia chrípka? 
Áno a ešte viac. Áno. 
A prasacia chrípka 
ešte nič nie je, zlatko. 
Zažijeme horšie než to, 
ak nezmeníme svoj 
spôsob života. 
Ak sa neobrátime 
a nebudeme kráčať 
opačným smerom, 
potom smerujeme k zániku 
všetkého druhu. 
Viete, 
otepľovanie planéty, áno, 
metán zo všetkých strán –  
metán zo všetkých strán – 
teraz už zo všetkých strán, 
nielen od dobytka; 
ale to kvôli dobytku 
sa uvoľní metán 
zo všetkých strán –  
z dna riek, 
z permafrostov, 
z dna oceánu, 
z hôr, 
z umierajúcich lesov. 
Rozumiete? 
A dokonca žijúce lesy, 
živé lesy, 
ak je atmosféra príliš horúca, 
lesy tiež nedokážu 
absorbovať CO2, 
a dokonca môžu samy 
CO2 ešte aj vypúšťať. 
Takže sme obklopení 
problémami. 
Existuje len jedna 
úniková cesta, 
ktorú som vám už povedala. 
Želám si, aby ich bolo viac. 
Je len jedna: 
byť vegánom. 
To je cesta, po ktorej 
treba ísť, potom možno 
stále budeme mať čas. 
Šéf německé 
Agentury pro ochranu 

životního prostředí, 
doporučil aby všichni 
omezili spotřebu masa 
na předválečnou úroveň, 
aby se (Skvělé.) 
snížily emise 
a zachránila planeta. 
Nejen omezila, 
prostě vyloučila! 
Když to můžete jíst 
čtyři dny v týdnu, 
proč ne celý týden? 
Nicméně, stojí to za tu 
oběť, pokud tomu 
říkáte oběť. 
Jediné co uděláte, 
že vyměníte ten kus masa 
za vše ostatní 
čeho si ceníte, 
včetně vašich dětí, 
vaší planety, vašeho zdraví, 
vzduchu, který dýcháte, 
vody, kterou pijete, 
aut, kterými můžete 
dokonce dál 
chvíli jezdit, 
dokud to nezměníme. 
Protože, když vyloučíme 
chov hospodářských zvířat, 
pak všechen metan – 
hlavní příčina globálního   
oteplování – 
bude pryč, 
a pak budeme mít čas 
vyloučit zbývající CO2, 
a příroda 
bude zdravá 
a opět to znovu pohltí – 
nemluvě o karmě 
(odplatě), duchovnu 
nebo morální úrovni, ničem. 
Fyzicky řečeno, 
je to tak. 
Vědecky, „žádné maso, 
žádné oteplování“. 
Velmi jednoduché. 
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