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zaneprázdnená a zabudla  Niekedy je to môj zámer Zdravím Majsterka. (Ahoj.) 
som. Dať dohromady  a niekedy my oni Chcela by som 
takéto informácie  posielajú nejaké informácie ešte diskutovať  
trvá aj niekoľko dní. bez toho, že by som sa pýtala. o živote na Marse. 
Myslím, že to je všetko. Takže som na to úplne Mohli by ste nám prosím 
Spomínala ste zabudla a nemala som čas povedať, kedy a ako 
kyslíkové nádrže. usporiadať to. Marťania vychádzajú 
To bola vlastne Dala som si to do tašky z podzemia? 
moja nasledujúca otázka. a nosila som to všade so  Vychádzajú občas, 
Chcela som sa spýtať, sebou až doteraz, keď je to potrebné. 
ako Marťania dýchajú? verili by ste tomu? Pozriem sa, či tu pre vás 
Dobrý Bože. A teraz, pretože sa pýtate, mám viac informácií. 
Viem, že dýchajú normálne. som tie poznámky Vychádzajú na povrch, 
Informácie o dýchaní...  kvôli vám vylovila. len keď je to skutočne nutné, 
je to už dávno,  Ďakujem, Majsterka. v izolovaných autách –  
čo som to zapisovala. Ešte je tu niečo. majú lietajúce autá –  
Dobre, Keď cestujú, buď na prieskum 
vyrábajú kyslík majú nádrže na kyslík. povrchu planéty alebo 
špeciálnym postupom, Toto je navyše, keď idú navštíviť niekoho, 
ktorý časom vynašli, čo som práve teraz našla. kto žije trochu ďalej 
z podzemnej vody. Kyslíkové nádrže a tie mestá nie sú spojené, 
Veľa recyklujú a majú masky a veľmi nie je medzi nimi žiadna  
vodu a aj vzduch, dobre izolované autá. cesta pod zemou, 
vždy keď je to možné. To je isté, alebo nie je možné 
Samozrejme vzduch filtrujú, viete si to predstaviť, však?  postaviť tam cestu. 
nakoľko je to len možné. Dobre teda, A vychádzajú ešte kvôli 
Ako som vám povedala, ešte tu niečo je. mimoriadnym dodávkam 
žijú po zemou Majú veľké verejné a doručovaniu vecí 
ale v najmenej znečistenej  záhrady s kvetmi, medzi sebou navzájom. 
oblasti, takže keď sa to dá, trávou a stromami. Páni, to je úžasné. 
do určitej miery filtrujú  Najvyššie sú iba Pozriem sa, 
vzduch, ktorý používajú asi 3 metre vysoké. či tu je ešte niečo, 
a vyrábajú kyslík Najvyšší dom má asi len pre istotu. 
z podzemnej vody, 3 poschodia. Buďte trpezliví, prosím. 
ktorú tam majú. Spomínate si, kopú tunely, Áno, Majsterka. 
Metán a iné plyny majú približne 10 metrov Želám si, aby som to  
pumpujú na povrch Marsu. a sú vysoké 3 poschodia, usporiadala trochu lepšie, ale 
Možno to je dôvod, aby mali trochu priestoru je to všetko takého, pozrite. 
prečo vedci nedávno objavili nad strechou domu, Vidíte, čo mám na mysli? 
nejaký oblak metánu.  takže najvyšší dom Dokonca rôzne farby, 
Dáva to zmysel. má asi 3 poschodia, pretože som tieto veci 
Áno, dáva. väčšinou je to blízko rieky. robila v rôznom čase, 
Chcela som sa spýtať, A domy sú len z hliny, pozrite na to, 
aký druh vlády hlinené domy. vidíte? 
majú Marťania? Žiaden betón, Nemala som čas urobiť to 
Aký druh vlády? žiaden cementový dom. všetko naraz. 
Majú takmer Ďakujem, Majsterka. Takýto druh výskumu 
systém bez vlády, Hľadám. proste neurobíte 
v porovnaní s tým, Prosím, buďte trpezliví. v jednom meditačnom sedení, 
čo máme my. Skutočne som bola  prichádza to čas od času. 
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kráľov aj kráľovné, maximálne tri deti. Ľudia sa spoločne  
nezáleží na tom. Používajú odlišné metódy. zhromaždia a zvolia 
Sú ľuďmi volení Nepoužívajú antikoncepčné múdrych ľudí, 
pre svoju múdrosť tabletky. Využívajú ktorí sú úplne 
a duchovné znalosti. prirodzenú metódu. bezpodmieneční, 
A sú volení na základe Nemajú  láskyplní, čestní 
vnútorného poznania, antikoncepčné tabletky, a dôveryhodní. 
nie podľa vzhľadu,  nemajú potraty. Samozrejme, 
ani na základe  A žijú spoločne ako partneri, v ich vládnom systéme  
verejnej reklamy. žiadne oficiálne manželstvá, nie je žiadne úplatkárstvo 
Takže starší, kvôli ktorým musíte a ani žiadne súdnictvo. 
múdry človek, niečo podpísať a podobne, Všetci žijú vo vzájomnom 
osvietený majster si sadne oficiálny certifikát rešpekte, harmónii 
a hľadá vo svojom vnútri, ako máme my tu. a ctia si nariadenia 
kto sa na to najviac hodí. Oni žijú spoločne z lásky, na planéte. 
Môžu byť zvolení so vzájomnou úctou  Pozriem sa,  
odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek a osobným záväzkom či je tu ešte niečo. 
domu, z ulice. ako partneri pre život. Nie sú tam žiadne spory, 
Neodovzdáva sa to Neexistujú tam rozvody. žiadne súťaženie. 
dedične, cez DNA, Znie to ako Nebo. Každý má slobodu 
kvôli genetike alebo  Dobre. ísť kamkoľvek chce 
na základe rodokmeňa. Chceli by ste tam žiť? a robiť, čo chce, 
Vždy sa to môže zmeniť. Áno, bolo by to pekné. samozrejme, 
Ktokoľvek, Dobre, zlatko, pozriem sa, oni vedia, čo robiť. 
aj zametači ulíc, sa môžu stať či tu je ešte niečo iné. Nerobia nič, 
kráľom alebo kráľovnou, Len to pre vás hľadám. čo je deštruktívne 
ak sú dostatočne Stále hľadám. alebo škodlivé  
osvietení, múdri a cnostní. Ako som vám povedala, pre nikoho na planéte 
To je v súčasnosti kritérium volia si múdrych ľudí ani pre samotnú planétu. 
pre vodcu na Marse, za svojich vodcov, Všetci sú slobodní, 
pretože oni sú volení osvietené bytosti. takže nikto nič neukradne. 
vnútorným poznaním,  A sú to šťastní ľudia. Ešte sa pozriem, 
meditatívnou múdrosťou. Niekedy mi tu vláda, vláda. 
Nikto teda nemôže niečo chýba Vláda ľudí nekontroluje. 
podvádzať s hlasmi ale poviem vám to Pretože tí ľudia 
ani podplácať voličov. postupne. majú disciplínu. 
Nikto si nemôže Ach, kde sú moje veci? Niektoré vlády napríklad 
kupovať voličov. Moment. regulujú, koľko detí 
Nikto nemôže mať Buďte trpezliví, dobre? by sme mali mať, 
politickú stranu a podobne. Pohľadám to pretože naša planéta 
Žiadne politické strany. v mojich knihách. je preľudnená, 
Iba múdri ľudia. Neponáhľajte sa, prosím. ľudia jedia príliš veľa 
Nemajú tam žiadne Moje nálepky a preto majú obavy 
politické strany. a moje knihy. o hlad, krádeže, vojny 
Možno tu pre vás  V tejto chvíli a podobne. 
ešte niečo je. majú kráľovnú. Ale tam sa toho neboja, 
Pozriem to, dobre? Majú kráľovnú pretože sa o všetko delia. 
Pozriem to. ale pred nejakým časom Každá rodina 
Áno, Majsterka. mali kráľov. má automaticky 
Hľadám, hľadám. Môžu mať jedno, dve alebo  
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Majú tam len jeden 
spoločný národ, 
ktorý je vo väčšine záležitostí  
vedený Radou Múdrych. 
Takže majú kráľovnú 
a radu? 
Áno. Kráľovnú 
a Radu Múdrych. 
Pozriem sa, či tu je 
ešte niečo. 
Myslím, že to je všetko. 
Aká je teda úloha kráľovnej, 
ak nehovoria Marťanom, 
čo majú robiť. 
Je to pre prípad, 
že by niekto napríklad 
potreboval nejakú radu. 
Alebo ak existuje niečo iné, 
čím by mohli zlepšiť 
životný štýl svojich ľudí. 
To je všetko. 
Nie je tam nič negatívne. 
Kráľovná je tam pre ľudí, 
keď sa potrebujú 
niečo spýtať. 
Pretože kráľovná 
a Rada Múdrych, 
sú múdri. 
Nie všetci obyvatelia Marsu 
sú takí múdri ako oni. 
Sú tam niečím ako 
vodcom, učiteľom, 
priateľmi a radcami. 
Rada Múdrych 
nie je volená ani podľa veku, 
nie sú nutne starší. 
Nie sú volení podľa veku 
ale podľa múdrosti 
a duchovnej úrovne. 
Nedá sa to nazývať vláda. 
Je to len skupina radcov 
a kráľovná. 
A každý, kto je zvolený 
do tejto takzvanej vlády, 
má aj zamestnanie. 
Nie sú tam len na to, 
aby brali výplatu, 
oni nedostávajú výplatu. 
Majú to isté, 
ako všetci ostatní. 

Nie je tam žiadna polícia, 
žiadna armáda ani zbrane. 
Majú nariadenia, 
ktoré všetci rešpektujú 
a dodržiavajú. 
Nie je žiadna pochybnosť 
o autorite vlády, 
žiadna revolúcia, 
nič podobné. 
Takže je to vlastne 
veľmi harmonické, 
ako žijú. 
Plánujete niekedy 
napísať knihu o Marťanoch? 
Nie, nie, zlatko, keby som 
len mala čas, môj Bože. 
Musíte žartovať. 
Myslela som si, 
že dokážem napísať 
tri knihy o zvieratách 
ale skutočne to vtedy 
bolo šialené pracovné tempo. 
Ale aj keby som  
to chcela urobiť, 
nemám na to čas. 
Rozumiem. 
Každý deň som veľmi, 
veľmi zaneprázdnená. 
Vlastne nepotrebujeme 
písať knihu o Marse, na čo? 
Načo chcete, aby som 
napísala knihu o Marse. 
Je to také vzrušujúce! 
Zaujímavé. 
Vzrušujúce? Moja dobrota! 
Hovorím vám všetko, 
čo potrebujete vedieť, 
takže netreba žiadnu 
knihu, nie? 
Áno, ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Mám otázku, Majsterka. 
Áno. 
Ako Marťania vyzerajú? 
Vyzerajú ako vy. 
Skutočne? 
Vyzerajú ako my. 
Sú nám podobní, 
len vyzerajú lepšie. 
Vyzerajú zdravšie, 

sú žiarivejší, pôvabnejší. 
Ich vzhľad je pokojnejší. 
Ich tvár, ich vzhľad je 
ľudskejší, než ako vyzerá 
väčšina z nás na tejto planéte. 
Ako dlho žijú? 
Môžu sa dožiť až 200 rokov, 
200 rokov. 
Väčšina z nich žije  
veľmi dlho. 
Nemajú stres, viete, zlatko? 
Nemajú stres. 
Nemajú veľa znečistenia, 
ktoré by bolo takým 
radikálnym činiteľom 
pre rýchle starnutie. 
Ich život je harmonický, 
pokojný,  
s láskyplnými vzťahmi. 
Všetci navzájom 
spolupracujú, 
rešpektujú život, 
pomáhajú si navzájom, 
ako vedia. 
O všetko sa delia. 
Je to krásny spôsob života. 
Preto samozrejme žijú dlho. 
Ďakujem, Majsterka. 
Ešte jedna vec. 
Aj keď starnú ako my, 
ale oni starnú veľmi pôvabne. 
Aj keď sú veľmi starí, 
stále vyzerajú mlado. 
Vyzerajú mlado až do dňa, 
kedy zomrú, 
oveľa mladšie, než my 
v tom istom veku, 
na príklad. 
Nikdy by ste neboli schopní 
odhadnúť ich vek, 
keď sa na nich pozriete, 
vyzerajú veľmi mladí. 
Zostávajú mladí dlho, 
dlhý čas. 


