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silnejší imunitný systém. nejedia tak veľa. Dobrý deň, Majsterka. 
To je fyzicky povedané, Varia pomocou elektriny. Ako sa máte? 
ale vy už viete, Nie je tam žiaden plyn, Dobre. Ďakujem. 
že je to karma, však? žiaden oheň. Ďakujem. 
Mali dobrú karmu. Teplota je vždy rovnaká, Vyzeráte prekrásne,  
Boli cnostní takže sú väčšinou Majsterka! 
a mali zásluhy, veľmi zdraví. Ďakujem, drahá, ďakujem. 
preto to tak bolo. Počasie v podzemí Majsterka, 
Takže prežili na Marse je stále rovnaké. ste skutočne krásna. 
v každom prípade. Majú zariadenie Snažím sa vyzerať dobre 
A naďalej boli vegetariánmi. na ovládanie počasia. kvôli vám, ľudia. 
Bolo ich v tom čase  A nepracujú tak tvrdo Ďakujeme, Majsterka. 
približne len 2 milióny, ako my tu. Aby som vás potešila. 
vegetariánov a vegánov. Nestresujú sa kvôli životu, Aj keď v tomto  
Ale oni nemajú takže skutočne nepotrebujú fyzickom tele  
breathariánov. tak veľa jedla. nežijeme tak dlho 
Nemajú fruitariánov Jedia veľmi málo a zdravo. a je pominuteľné, 
ani solariánov, Pozriem sa,  ale je príjemné  
obzvlášť teraz, či je tu ešte niečo. pozerať sa na pekné  
nemajú solariánov. Skontrolujem to. a radostné veci, však? 
Ďakujem, Majsterka. Jedia obilniny ako my, Áno, Majsterka. 
Nemáte za čo. niektoré druhy, nie všetky, Teší nás to rovnako 
A sú Marťania vôbec ktoré máme my. ako kvety, slnečné svetlo, 
niekedy chorí? Pestujú väčšinou alebo nejaké milé zvieratá. 
Nie, oni nebývajú chorí. hydroponickým spôsobom. Pomáhajú trochu  
Aby som niečo nezabudla, Majú ovocné stromy, pozdvihnúť našu náladu. 
ešte sa pozriem. používajú aj olej na varenie. Takže sa snažím 
Nechajte ma  Olej získavajú z obilnín. pozdvihnúť vašu náladu. 
pozrieť sa, zlatko. Pozriem sa, Viem, že pracujete tvrdo, 
Nie, nie, nie, či je ešte niečo. preto sa snažím vyzerať 
sú veľmi šťastní. Moment. dobre kvôli vám, ľudia. 
Nemajú tam lekárov. Dobre, pretože Ďakujeme, Majsterka! 
Nemajú zdravotné sestry. sú vegetariáni, Nemáte za čo! 
Nemajú nemocnice. keď prežili na začiatku, S radosťou. 
Nemajú dane. majú silnejší Milujeme vás, Majsterka, 
Nemajú väzenia. imunitný systém. tak veľmi vás milujeme. 
Nemajú peniaze. Takže tie Ďakujem, zlatko. 
Nemajú nič z toho, dva milióny ľudí Mám otázku. 
čo máme my tu, boli všetci vegetariáni, Povedzte. 
čo je otravné a stresujúce. alebo vegáni, Čo Marťania jedia? 
Každý prispieva tým, tí, ktorí prežili. Sú všetci vegetariáni? 
čím môže, čestne, Poslední zo všetkých, Áno, sú vegetariáni. 
úprimne a šťastne. ktorí prežili, Takmer všetci sú vegáni. 
A delia sa o všetko, čo majú. keď všetci ostatní zomreli, Jedia raz, dvakrát, 
Každý má zvláštne 90 % najskôr, potom 5 % maximálne trikrát denne. 
schopnosti alebo odbornú a potom ešte 3,8 %. Ale jedia iba asi 
znalosť, delia sa o všetko, A poslední,  štvrtinu nášho priemerného 
čo spoločne majú. 0,2 % ľudí, ktorí prežili, denného prídelu jedla 
Nič sa tam nekupuje  boli vegetariáni na tejto planéte. 
ani nepredáva. a vegáni, preto mali Sú to šťastní ľudia, 
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Tu musíme niekedy čestne, úprimne, V takej atmosfére 
čakať hodiny,  primerane, slobodne budete samozrejme šťastní 
kým sa niečo stiahne. a šťastne. a budete žiť dlho, 
Aj keď si prenajmem Áno, Majsterka, ďakujem. bez chorôb. 
ten najlepší internet, Práve som tu ešte  Ďakujem, Majsterka. 
aj tak to trvá dlho našla niečo ďalšie. Ďalšia otázka. 
stiahnuť alebo poslať O všetko sa delia, nie sú tam Musia Marťania pracovať 
niektoré informácie. boháči ani chudobní. kvôli živobytiu, 
Ale tam je to Nikto nevlastní viac ako pracujeme my, 
rýchlejšie, rýchlejšie. než niekto iný. alebo z iného dôvodu? 
Takmer také, že to, čo  Všetko je rovné. A akú prácu vykonávajú? 
pošlete, je okamžite tam. Nosia jednoduché šaty. Nie, nie, nie, nemusia. 
Je to takmer ako fax. Majú jednoduchý životný  Pozriem sa, 
Ako keď skopírujete stranu, štýl, stravujú sa jednoducho. čo tu ešte mám. 
veľmi jednoduché. Pracujú podľa svojich Nemusia pracovať, 
Len stlačíte správne tlačidlo možností a ku všetkým ako som vám povedala. 
a všetko rýchlo vyjde von. sa správajú rovnako. Každý pracuje podľa 
Stlačíte správne tlačidlo Nemajú trh. svojich schopností a talentu. 
a všetko je stiahnuté. Nemajú trh, Prispievajú a delia sa  
Stlačíte správne tlačidlo ale o všetko sa delia. spoločne o všetko, čo majú. 
a všetko je odoslané. Delia sa spoločne o veci  Takže nemusia pracovať 
Presne tak, ako by ste a o všetok bežný tovar. kvôli živobytiu. 
sa rozprávali alebo čítali to, Pretože sú to veľmi Ale oni pracujú. 
tak to vychádza von, duchovní ľudia. Pracujú dobrovoľne 
ako z kopírky, Veľmi duchovní, a úprimne pre prospech 
z faxu alebo z emailu, cnostní a disciplinovaní. seba i všetkých ostatných, 
môžete to okamžite čítať. Poučili sa z chýb, aby prispeli  
Majú televíziu. ktoré urobili ich predkovia. svojej spoločnosti, 
Majú tam Poučili sa z tragédie svojmu národu. 
Supreme Master Television. na ich planéte. Ale oni to nenazývajú práca. 
Žartujem. Žartujem. Pracujú spoločne Pracujú šťastne. 
Možno, možno sa pozerajú. ako jeden národ. A nikto nie je nútený 
Áno, pozerajú sa! Sú veľmi duchovní, pracovať kvôli peniazom. 
Moja dobrota. obzvlášť tí, ktorí prežili. Preto pracujú 
Oni sledujú A preto sa DNA, z celého srdca a pre radosť. 
Supreme Master Television. tradície a dobro Pracujú tak, ako chcú. 
Verte tomu alebo nie! neustále odovzdávajú Žiadna vláda od nich 
A veľmi sa im páči. z generácie na generáciu. nevyberá dane, 
Veľmi sa im to páči. Ďakujem, Majsterka. takže žiadna nadpráca, 
Nevedela som to až doteraz. Nemáte za čo. žiadne nadčasy, žiaden stres, 
Nepýtala som sa na to. Myslím, že to je všetko. žiaden šéf, nič také. 
A teraz, Čo robia pre zábavu? Každý robí presne to, 
pretože sa pýtate, Čo myslíte, že robia? čo chce a kedy chce, 
žartovala som o tom Majú rádio, televíziu, pretože všetci sú 
a oni mi odpovedali:  takže počúvajú rádio, veľmi disciplinovaní. 
„Áno, áno, sledujeme!“ aby vedeli, čo sa deje Veria si navzájom, 
To je veľmi milé. v ich mestách a národe. vláda verí im, 
Je to pre mňa A majú internet ako my. aj oni veria takzvanej vláde. 
veľmi milé prekvapenie. Lepší, rýchlejší, rýchlejší, Nie je tam žiadne vládnutie. 
Vďaka vašej otázke. oveľa, oveľa rýchlejší. Každý pracuje 
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tú trochu viac oblé, že pozerajú Áno. 
nie hranaté ako naše. Supreme Master Television. Nepremýšľala som o tom. 
Podľa nich to znižuje trenie. Nenapadlo ma Nemyslela som si, 
Takže lietajú a manévrujú hľadať odpoveď že by mohli sledovať 
rýchlejšie, ľahšie. na takú otázku. medziplanetárnu televíziu. 
Preto ich vyrábajú  Nikdy som sa to nepýtala. Môj Bože! 
úplne oblé. Pretože prichádzalo Milióny míľ ďaleko! 
Ak ste niekedy videli UFO, toľko informácií Majú divadelné hry. 
je to takmer ako UFO, a myslela som si, Majú divadlá. 
ktoré boli kedysi odfotené. že to je proste všetko. Majú komediálne šou 
A sú veľmi, veľmi rýchle. A prerušovala som ako my. 
Najrýchlejšie idú asi tento výskum. A majú tiež športy, 
300 míľ za hodinu, Nemohla som to robiť v kuse. ale nemajú násilné športy. 
niektoré súkromné a malé. Niekedy sa treba postarať  Ich športy sú väčšinou 
Najpomalšie idú asi o psy, niekedy treba vstať, veľmi zdravé a nenásilné. 
100 míľ za hodinu. ísť von a urobiť inú prácu. Venujú sa 
Je to približne  Možno mi túto informáciu šplhaniu, plávaniu, 
500 kilometrov za hodinu, poslali, ale ja som ju behaniu, tancovaniu, 
u tých najrýchlejších. prehliadla medzi tým, aerobiku. 
Majú aj UFO? ako som prichádzala Ale nemajú takú zábavu 
Ako som povedala, a odchádzala. Takže vďaka  ako napríklad cirkus, 
toto vyzerá ako UFO. vám. Veľmi dobrá otázka, box alebo zvieracie dostihy, 
Myslíte, či prichádzajú páni! boj medzi zvieratami 
aj sem na UFO? Myslím, že ste hrdí. alebo ľuďmi, nič také. 
Áno alebo na iné planéty. Mám tu ešte trochu  Nič, čo je hrubé voči 
Nie, nie, nie, informácií. ľuďom alebo zvieratám. 
oni k nám nechodia. Dúfam, že vaša otázka Všetko je zábavné, 
A či chodia na iné planéty? bude dobrá. zdravé, prospešné, 
Nie, nie, sú spokojní, Dobrý deň, Majsterka. dobrotivé a pekné. 
že zostávajú tam, kde sú. Dobrý deň. Víťaz i porazený 
Ich autá vyzerajú ako UFO, Ako sa máte, drahý? si nakoniec potrasú ruky,  
ako disk. Dobre, ďakujem. objímu sa a pobozkajú. 
Okrúhle, takže to znižuje Majsterka, aký druh dopravy Nie je medzi nimi žiadne 
trenie vzduchu v atmosfére. Marťania používajú? nepriateľstvo, nikdy. 
Preto sú rýchlejšie Majú lanovky, Nie je tam žiadne súťaženie 
a dokážu sa ľahko otočiť. električky, ako v Nemecku. ako „Ja musím vyhrať 
V našom systéme sú naše Majú verejné a ty musíš prehrať.“ 
autá väčšinou hranaté. i súkromné lietajúce autá. Nič takého. 
Keď sa chcete otočiť, A bicykle. Všetko je čestné 
musíte zacúvať, A všetko je to zadarmo, a hrá sa pre zábavu. 
zozadu, dopredu... zadarmo pre každého. Pozriem sa,  
zaberie to dlhý čas. Každý kto to potrebuje, či som ešte na niečo 
A naše autá jazdia pomalšie môže si to vziať a používať. nezabudla. 
kvôli treniu s atmosférou. V tejto chvíli na Marse Myslím, že to je všetko. 
To je môj názor. nikto nič nevlastní. Ďakujem, ďakujem vám 
Nie som vedec. Autá, lietadlá, pekne, Majsterka. 
Neberte moje slová za dané. všetko je zadarmo. Nemáte za čo, 
Ale oni robia autá A tak isto chodia pešo. nemáte za čo, drahá. 
úplne oblé, aby znížili trenie, Ich lietajúce autá Som taká šťastná! 
sú ľahko manévrovateľné alebo iné autá Vďaka jej otázke teraz viem, 
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a podobne. 
Viete si predstaviť, 
keďže sú ich mestá menšie 
a žijú v podzemí, 
ich autá musia byť 
pohodlné a oblé, 
žiadne hrany ani rohy, 
ľahšie na manévrovanie 
a otáčanie sa. 
Majú aj teleportáciu? 
Dokážu si pomyslieť, 
že sú niekde inde 
a takto sa tam dostať? 
Len premýšľaním? 
Niektorí z nich 
majú túto schopnosť 
ale nie všetci. 
Potrebujú teda verejnú 
a súkromnú dopravu. 
A aké ďalšie  
technológie majú? 
Majú mnohé veci, 
ktoré máme aj my, 
len sú dokonalejšie. 
Rýchlejšie, lepšej kvality. 
Nerozbijú sa tak často 
ako to, čo máme my. 
Nemajú žiadne 
počítačové vírusy. 
Žiadne mechanické 
poruchy v autách, napríklad, 
veľmi zriedkavo. 
To čo vyrobia, vydrží dlho. 
Majú telefón, internet, 
ako som už hovorila, 
majú rádio, 
ovládajú telepatiu 
a poznajú teleportáciu. 
Aký druh energie používajú, 
slnečnú energiu, 
nukleárnu energiu, 
svetelnú energiu, 
elektromagnetickú energiu? 
Slnečná energia 
je bezpredmetná. 
Nemajú pod zemou slnko. 
Majú umelé slnko, 
ktoré je veľmi príjemné 
a nespaľuje pokožku, 
môžu ho zapínať a vypínať, 

kedy potrebujú. 
V noci majú tiež mesiac, 
veľmi jemné svetlo na noc. 
Majú voľnú elektrinu, 
na spôsob Teslu. 
Áno, voľnú elektrinu. 
Vynašli  a používajú 
voľnú elektrinu. 
Nie ako my musíme 
mať všade káble 
a potrebujeme zariadenie, 
a toľko komplikácií, 
elektrické stĺpy, 
účty za elektrinu a pod. 
Oni tam používajú 
voľnú energiu.  
To je všetko. (Ďakujem.) 
Nemáte za čo. 


