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Majú nejaké viac menej rovnaké. Zdravím Majsterka. 
podzemné zvieratá, Takým spôsobom spolu Hovorili ste, 
ktoré dokážu žiť pod zemou, komunikovali spočiatku, že Marťania sledujú 
sú iné, než naše tu. keď prežili. Supreme Master Television. 
Majú niekoľko psov a kráv. A teraz je to podobné. Povedali vám, ktorá je 
Nemajú vtáky ani mačky. Je to niečo, ich obľúbená relácia na 
Majú ale niečo, čo prichádza prirodzene. Supreme Master Television? 
čo nemáme my. Oni si nepestovali Hovorila som, že sa im páči. 
Neviem to opísať. špeciálne tento druh Ktorá je ich  
Dokážu komunikovať magickej sily. obľúbená relácia? 
so zvieratami telepaticky? Proste to majú alebo nemajú, Ach, to som sa nespýtala. 
Áno, niektorí z nich to vedia. nestarajú sa o to veľmi. Nemajú žiadnu obľúbenú. 
Už som vám to povedala, Takže majú slovný jazyk. Páči sa im všetko. 
viac menej asi Ako ich reč znie? Myslím, že sú zdvorilí. 
jedna štvrtina z nich Neviem, ako vám to povedať. To je skvelé. 
má telepatické schopnosti. Samozrejme, Nevedela som, že sledujú 
A keďže majú aj telefón, nie je to angličtina. Supreme Master Television. 
nepotrebujú sa priveľmi Nie je to čínština, To je skvelá správa pre nás. 
učiť telepatiu. nie je to španielčina, Aby som bola úprimná, 
Ďakujem, Majsterka. nie je to francúzština. ani ja som to nevedela. 
Nemáte za čo. Je to marťanština. Chcela by som ešte vedieť, 
Zvieratá, ktoré prežili, Moja nasledujúca otázka je, ako Marťania medzi sebou 
prežili spoločne so svojimi aké majú Marťania komunikujú? 
ľudskými spoločníkmi, stromy, zvieratá a kvety? Povedala som vám, 
ktorí ich vzali so sebou Majú tam pekné scenérie? že majú telefón a internet, 
do podzemia Áno, majú tam nejaké len je rýchlejší. 
a potom ich chovali ďalej. veľké záhrady, niečo ako  A ovládajú aj telepatiu. 
A sú vzácne, parky, majú tam nejaké A tiež chodia osobne, 
nie je tam taká hojnosť kríky a kvety. aby spolu komunikovali, 
zvierat ako u nás tu. Ale hovorila som vám, verili by ste tomu? 
Majú obmedzený  najvyšší strom má asi Navštevujú sa navzájom 
počet zvierat. 3 metre na výšku, pretože v podzemných mestách. 
Zdravím Majsterka. (Ahoj.) nemôžu pestovať vyššie. A tiež chodia hore 
Vyzeráte ako kráľovná! Majú aj kvety, po povrchu planéty 
Ďakujem. majú park, záhradu, vo svojich izolovaných  
Moja otázka je: pre potešenie všetkých. autách, aby sa navštevovali 
Majú na Marse Väčšina zvierat zomrela a doručovali si veci. 
rozdielne náboženstvá počas masového zániku. Má každý  
alebo duchovné praktiky? Pozriem sa, či mám telepatickú schopnosť 
Nie, nie, nemajú nejakú presnejšiu informáciu. alebo len určité bytosti 
rôzne náboženstvá, majú len Nepamätám si všetko, na vyššej úrovni? 
jedno jediné, rovnaké čo som si tu poznamenala. Nie, nie všetci, 
duchovné praktikovanie. Malý moment. nie všetci z nich 
Aké metódy majú Áno, Majsterka. majú telepatickú schopnosť, 
na hľadanie Ďakujem za vašu trpezlivosť. len niektorí. 
kontaktu s Bohom? Majú nejakých domácich Jedna štvrtina Marťanov 
Meditujú. miláčikov, nejaké zvieratá, mala schopnosť telepatie 
Hľadajú Boha v sebe, pre ktoré tu na Zemi z tých, ktorí prežili  
hľadajú svetlo v sebe, nemáme pomenovanie. na začiatku. 
energiu, ktorá Nie sú také, ako máme my. A teraz je to 
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Po vašich otázkach som mala ktoré nemajú bohaté sa prejavuje vibráciou 
niekoľko krát duchovné dedičstvo, v nich samých. 
telepatickú komunikáciu, na ktorých ľudia potrebujú Je to niečo ako naša  
to je všetko. ich prítomnosť, požehnanie Quan Yin Metóda? 
Oni ma tam nepotrebujú. a ich učenie. Áno. 
Ďakujem, Majsterka! Majster nechodí na planétu, To je to, čo robia, 
Nemáte za čo, drahý. ktorá už je stabilizovaná, čo praktikujú. 
Zdravím Majsterka! (Ahoj!) disciplinovaná a cnostná. Je to Quan Yin Metóda. 
Páčia sa mi vaše šaty Mars už viac nepotrebuje Nielen na Marse, 
a nápisy na nich. žiadneho majstra. vo všetkých rozvinutých 
Ďakujem! Pred zničením planetárnych systémoch 
Ďakujem zlatko. tam bol jeden majster, vo vesmíre praktikujú 
Aj mne sa páčia vaše! ktorý vyučoval Quan Yin Metódu, 
Ďakujem! Metódu Quan Yin všade, kde sú ľudia. 
Vegetariánska koža? a preto tam prežilo Všade, kde sú ľudia, 
Áno. približne 2 milióny ľudí, praktikujú Metódu Quan Yin. 
Váš návrh. ktorí nasledovali Na Marse praktikovali 
Ach, som hrdá, tohto majstra. Metódu Quan Yin 
že sa vám páčia. Pozrime sa, či to bol on aj pred zničením. 
Je to veľmi teplé. alebo ona. Bol to muž. A praktikujúci Quan Yin, 
Bola som prekvapená, Preto títo ľudia prežili, ktorí boli vegetariáni 
aké teplé to je. naučili sa svoju lekciu a boli cnostní,  
Áno, áno, to vám poviem, a napísali pre všetkých boli tí, ktorí to prežili. 
vôbec netreba kožu. svojich potomkov, A preto ich rod 
Je to dokonca teplejšie aby striktne nasledovali prežíva až doteraz 
než koža a ľahké. túto duchovnú metódu a nebol nikdy prerušený. 
Je to veľmi pohodlné. a cnostný spôsob života. Oni všetci sú duchovní 
Požičala som si to od niekoho Zapísali všetko o zničení, praktikujúci, ktorí praktikujú 
a chcem si to aj kúpiť. všetky tragédie, utrpenie, Metódu Quan Yin. 
Užite si to. agóniu ľudí na planéte, Sú teda v súčasnosti 
new lines inserted! aby ich deti nikdy nezabudli. na Marse nejakí majstri? 
Dobré správy sú, Majú dokonca pamätník, Majú tam dvoch majstrov 
že nejakí Marťania na ktorom sú napísané piatej úrovne. 
ešte prežili. základné princípy, Samozrejme, áno? 
Tí dobrí, cnostní prežili, ktoré máme nasledovať To sa dalo čakať. 
ale nemohli žiť spôsobom, a je tam aj pamätník, Navštívili naši minulí 
ako žili predtým. ktorý ľuďom pripomína osvietení Majstri ako Budha, 
Sú v podzemí túto tragédiu, Ježiš, Prorok Mohamed, 
a musia recyklovať všetko, aby nenasledovali navštívili niekedy Mars 
vodu, zeleninu, obyvateľov Marsu. aby tam šírili učenie? 
každú maličkosť, ktorú majú. Je to veľmi drahá lekcia A ak tam boli,  
Je ich iba asi 6 miliónov. a veľmi bolestivá, boli úspešní v učení tam? 
A mohlo by sa to veľmi bolestivá. Nie, žiaden z týchto  
prihodiť aj nám. Ale aspoň sa poučili. Majstrov nemusí chodiť 
Mohlo by sa stať aj nám, Majsterka, žili ste na Mars, pretože tam majú 
že by sme museli  niekedy na Marse? krásnu tradíciu  
žiť v podzemí, prežívať Nie. duchovnej línie Quan Yin, 
a recyklovať kyslík, Nikdy som ho ani  ktorá im bola odovzdaná 
zeleninu, vodu, nenavštívila. Len niekoľko  z čias ich predkov. 
byť šetrní krát telepatická komunikácia. Majstri chodia len na planéty, 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 2 / 4 



Titul: TV_890_Dobrotivé posolstvo z Marsu_Buďte cnostní a zachráňte Zem_IV 
a duchovného praktikovania, a pre rôzne účely. a deliť sa úplne o všetko, 
sa zhromaždili Niekedy preto, tak ako to robia Marťania. 
a je im spolu veľmi dobre, aby pomohla iným, V každom prípade dúfam, 
aj keď toho nevlastnia toľko, niekedy preto, aby rozvinula že Pozemšťania nezistia,  
ako máme my tu, svoje duchovné porozumenie. kde žijú. 
ale majú dosť Niekedy kvôli spriaznenosti Nechcem, aby ich objavili. 
a sú spolu šťastní. a inokedy kvôli Môžeme im spôsobiť 
Ani sem nechcú prísť. karmickému vzorcu.  viac škody než osohu. 
Nie sme chcení, je mi ľúto. Duše sa nikdy neboja Keby sme ich vykopali, 
Nie je to tak, ako ste si ani nie sú vyberavé, zomreli by. 
predtým niekde prečítali: čo sa týka miesta, kam sa Nemajú dosť kyslíku. 
„Mimozemšťania nás chcú inkarnujú a kde budú žiť. Nemajú dosť kyslíka. 
napadnúť a sledujú Až keď sa inkarnujeme Už nie sú zvyknutí 
našu planétu.“ do fyzického tela,  žiť na povrchu. 
Nie je to pravda. až potom sa začíname Sú vo väčšom bezpečí 
Aspoň čo sa týka Marsu, sťažovať na to a ono. tam dole, pretože Mars 
oni nechcú našu planétu. Pretože duša ešte stále nie je obývateľný. 
Skutočne nechcú. začne byť obmedzovaná Ľudia, ktorí prežili na Marse, 
Ďakujem, Majsterka. a cíti sa dusená, je ich približne 6 miliónov, 
Zdravím Majsterka! (Ahoj!) ale predtým duše  sú to veľmi dobrí ľudia. 
Dobrý deň. nikdy nie sú vyberavé Sú vegetariáni. 
Ako sa máte? v tom, kam idú. Praktikovali  
Mám sa dobre. Idú proste tam, nebeské správanie. 
Mám otázku, kam musia ísť, A sú to veľmi, veľmi, 
povedali ste, že sledujú kam by mali ísť veľmi milí ľudia. 
Supreme Master Television, alebo kam chcú ísť. Sú približne na 4. úrovni. 
takže vedia, že v súčasnosti Je možné,  A ďalej pokračujú 
skúmame ich planétu, však? že keď bol Mars zničený, takým spôsobom, 
Ach vás zaujíma to, že niektorí ľudia podobne ako ľudia, 
že ich zaujíma vaša televízia. mohli prísť na Zem, ktorí práve teraz žijú  
Áno, vedia to drahý, pomôcť osídliť Zem v podzemí na našej planéte. 
vedia to. a začať novú civilizáciu tu? Sú sebestační 
A vedia, že v súčasnosti Nie, nie zlatko. a veľmi šetrní, 
máme roboty, ktoré Nikto z nich sem neprišiel. veľmi spokojní 
skúmajú ich planétu? Zostali tam, kde boli. a veľmi orientovaní na Boha, 
Áno, vedeli to. Majú sa tam lepšie než tu. duchovne orientovaní. 
A v budúcnosti Ide len o to, že v minulosti, Takým spôsobom prežili. 
by sme tam mohli byť pred 40 miliónmi rokov Keď ste hovorili na 
schopní aj ísť? sa ich planéta vyvíjala Supreme Master Television 
Ako by reagovali, príliš rýchlo, v júli (v červenci) 2008, 
keby nás tam  príliš rýchlo technologicky povedali ste,  
videli prichádzať? a ich fyzický vývoj že väčšina Marťanov 
Mali obavy, a technologický vývoj  žijúcich v podzemí 
keď sa dozvedeli, nebol vyvážený sú bytosti 4. úrovne. 
že tam je náš robot. s duchovným porozumením Prečo by si slobodná duša 
A samozrejme, a disciplínou. zvolila inkarnovať sa, 
keby sme tam išli, Preto bola ich  aby žila v podzemí? 
mali by väčšie obavy. planéta zničená. Pretože duša 
Budú sa ukrývať. Ale ľudia, ktorí prežili, sa inkarnuje všelikde 
Skryjú sa. ktorí poznali hodnotu cností z rôznych dôvodov 
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Pretože sa obávajú 
možných infekcií od nás, 
fyzických aj duchovných 
infekcií. 
Boja sa nás. 
Boja sa našej invázie. 
Dobre, ďakujem vám. 
Nemáte za čo. 
Moja nasledujúca otázka: 
Komunikovali už s nami 
nejakí Marťania? 
Len niekoľkokrát s nejakými 
špeciálnymi bytosťami 
na tejto planéte, 
kvôli ich spriaznenosti 
alebo z nejakého zvláštneho 
dôvodu. Oni s nami vôbec 
nechcú komunikovať. 
Nechcú sem ani prísť. 
Pretože ľudia si myslia, 
že Marťania chcú 
napadnúť našu planétu, 
nič nie je vzdialenejšie 
od pravdy, než to. 
Im sa nepáči 
náš životný štýl. 
Nemajú imunitu voči 
našim infekciám, 
preto sa nás boja. 
Sú spokojní,  
keď budú mať pokoj 
a budú si žiť svojím životom 
a duchovne praktikovať. 
Sú šťastní tam, kde sú. 
Oni si vôbec neželajú 
s nami telepaticky  
komunikovať, pokiaľ 
to nie je skutočne nutné, 
a len skutočne užitočným 
a neškodným spôsobom. 
Vedia o nás, 
že tam chceme ísť, 
ale oni sa skrývajú, 
preto ich ľudia 
nedokážu nájsť. 
Ďakujem veľmi pekne, 
Majsterka. 
Na Marse je iba 32 kráv, 
vrátane býkov a teliatok. 
A správajú sa k nim 

ako k ostatným zvieratám, 
ako k domácim miláčikom 
a národnému pokladu. 
Nesnažia sa ich chovať 
v nadmernom počte. 
Chcú len udržať 
približne tento počet. 
So psami je to rovnaké. 


