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nikdy nenájdu.
Takže vedia že to,
Zdravím Majsterka. (Ahoj.)
Najskôr som váhala,
čo sa deje na našej planéte,
Moja otázka bola,
či mám zverejniť všetky
je takmer to isté,
či Marťania o nás vedia.
tieto informácie,
čo sa prihodilo im.
Vedia, vedia.
ale pýtala som sa ich
A samozrejme
Niekoľkokrát sme spolu
a oni súhlasili,
nám nemôžu pomôcť, vedia,
telepaticky komunikovali.
pretože by to mohlo byť
že nám nemôžu pomôcť,
A ako sa dozvedeli o vás?
veľmi prospešné našej
ale majú pre nás posolstvo.
Ako?
planéte. Sú veľmi láskaví,
Máme od nich dve posolstvá.
Oni dokážu dokonca sledovať
veľmi láskaví, však?
To prvé je od Poradcu
vašu televíziu, drahý.
Veľmi láskaví.
toho ľudu.
Vedia mnoho vecí,
Myslia si, že ľudia
Sú to len 2 slová:
ktoré my nevieme.
aj tak nebudú schopní zistiť,
„Buďte cnostní.“
Nemusia sem prísť,
kde žijú,
Druhé posolstvo je
aby to vedeli.
to povedali.
od Vedúceho predstaviteľa
Majú telepatické schopnosti,
Dobrý deň, Majsterka.
toho ľudu:
sú duchovne pozdvihnutí,
Existuje mnoho kníh,
Hovorí nám:
majú múdrosť.
ktoré sa zmieňujú
„Zachráňte svoj domov,
Dokážu cestovať
o ľuďoch žijúcich
kým nie je príliš neskoro.“
bez dopravných prostriedkov.
v podzemí našej Zeme.
„Zachráňte svoj domov,
Cestujú duchom.
Môžete k tomu prosím
kým nie je príliš neskoro.“
Poznajú všetky miesta,
niečo povedať, Majsterka?
To je to, čo povedali.
prinajmenšom okolité
Už som o tom predtým
Ďakujem.
planetárne systémy.
hovorila, však? (Áno.)
Môžu aj Marťania
Takže vedia aj to,
Takže je ešte niečo iné,
dosiahnuť budhovstvo
že ste tu na Zemi
čo chcete vedieť?
v priebehu jedného života?
a poznajú vašu misiu?
Len mi položte
Niektorí z nich áno.
Áno, vedia to
konkrétnu otázku.
Tak ako všade inde,
a majú veľmi veľkú úctu.
Nie sú to Marťania?
musia kvôli tomu
Skutočne si nás veľmi ctia.
Nie, nie, nie, nie sú.
tvrdo pracovať.
Majú pre nás
Sú to ľudia ako my.
Ďakujem, Majsterka.
nejaké posolstvo,
Je ich asi 5 miliónov
Nemáte za čo.
obzvlášť preto, že vedia,
a sú rozptýlení
Dochádzajú mi informácie.
čo sa nám deje v súčasnosti?
po celej Zemi pod zemou,
Prešla som ich už všetky.
Vedia to, vedia to, áno.
v rôznych krajinách.
Dúfam, že sa už nespýtate
A nemôžu nám pomôcť,
Sú veľmi rozvinutí
žiadnu ďalšiu otázku.
pretože vedia,
v technológii.
Potom by som to musela
čo sa predtým stalo im.
Preto dokážu bez problémov
znovu preskúmať.
Oni dokonca dokážu
žiť pod zemou.
Dobre, malý moment,
cestovať späť do minulosti.
Sú vegetariáni,
počkajte chvíľu,
Mnoho z nich dokáže
veľmi duchovne orientovaní
skontrolujem to ešte.
cestovať späť
a veľmi láskaví ľudia.
Oni by boli radšej,
do minulých životov,
Sú to veľmi, veľmi
keby sme tam neprišli.
pred 40 miliónmi rokov,
láskaví ľudia.
Lepšie by pre nich bolo,
aby sa dozvedeli,
Vďaka Bohu že sú
keby sme ich nehľadali,
čo sa stalo na ich planéte.
rozvinutejší než my
pretože by sme ich zabili
Nielen čítať históriu
a veľmi silní,
svojimi infekciami,
o svojich predkoch,
je to zdravá a silná rasa ľudí.
voči ktorým nemajú
ale oni dokážu cestovať
Ale sú veľmi, veľmi
vybudovanú imunitu.
späť do minulých životov
láskaví a dobrotiví.
Dúfam, že ich ľudia
a môžu sa dozvedieť všetko.
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Rozumiem. Ďakujem.
vzájomná pomoc.
Majú slobodný životný štýl.
Nemáte za čo.
Chcú žiť v takom prostredí
Nemajú žiadne obmedzenia
Ak naša Zem pôjde naďalej
harmónie, mieru,
v živote. Neprekážajú im
súčasným smerom,
v duchovnej atmosfére
žiadne zákony.
budú ľudia schopní
a v duchovnom snažení.
Sú veľmi slobodní,
ísť tiež do podzemia
Nechcú nás kontaktovať,
takmer ako Marťania.
a mať podobný systém
nepáči sa im
Nemajú žiaden úmysel
ako ľudia na Marse?
náš životný štýl.
kontaktovať nás,
Áno.
Ďakujem, Majsterka.
takže nemajte strach.
Bolo by lepšie,
Nevedela som,
Nemajte strach
keby sa ľudia na to
že sú o tom nejaké knihy.
a ani nedúfajte.
už pripravili,
Prečo si proste neprečítate
Oni niekedy vychádzajú
ale len ak budeme dobrí,
tie knihy?
ale my to nikdy nevieme.
pretože keby sme boli zlí,
Prečo sa pýtate mňa?
Prichádzajú ako
prenesieme to zlo všade,
Sú o tom nejaké knihy?
normálni ľudia, ako my,
kam sa pohneme.
Áno, áno, Majsterka.
ak niečo potrebujú,
A potom by mohla prísť
Nevedela som, že také sú.
nejakú surovinu
pohroma nielen tu
Je veľmi zaujímavé
na vybudovanie
na povrchu,
prečítať si knihy
nejakej technologickej veci.
ale prišla by ďalšia
o podzemných ľuďoch.
Niekedy vychádzajú
pohroma pod zemou,
Zdravím Majsterka.
ale vy to nikdy neviete,
z rovnakého dôvodu a z
Existuje nejaké spojenie
pretože vyzerajú tak ako my.
rovnakého seba zničujúceho
medzi podzemnými ľuďmi
Nosia rovnaké oblečenie,
spôsobu života.
a obyvateľmi Marsu?
stratia sa v dave.
Potom sa proste
Žiadne spojenie.
Nikdy neviete, kedy prídu,
budeme ďalej zabíjať,
Sú to iní ľudia
nikdy neviete, kedy odídu,
zabíjať zvieratá,
ako pozemskí ľudia,
nikdy nezistíte, kde žijú.
ničiť životné prostredie
ktorí tam sú už dlho.
Majú takú rozvinutú
a čoskoro zničíme
Prišli tam na začiatku
technológiu, že dokážu
aj podzemný systém.
Prišli tam pôvodne
skryť vchod tak,
Potom skončíme
kvôli duchovnému útlaku,
že ho nikto nedokáže nájsť,
s rovnakými problémami,
pretože nemohli
nikto ho nedokáže objaviť,
alebo ešte horšími.
slobodne praktikovať to,
pretože oni chcú byť
Ak vytvárame dobro,
čomu verili.
v bezpečí pred
bude nás nasledovať všade.
Aj oni praktikujú
ľuďmi na povrchu.
Takže práve teraz prosím
Quan Yin Metódu.
Podzemní ľudia
ľudí na planéte len o to,
(Ach, páni.)
sa obávajú
aby vytvárali dobro,
Boli utlačovaní
ľudí na povrchu,
aby sme tu stále mohli žiť,
a prenasledovaní,
uverili by ste tomu?
na čerstvom vzduchu
preto sa museli ukryť
Chcú zostať sami,
a zachovali životné prostredie
v podzemí.
pretože vedia,
alebo to, čo zostalo,
A odvtedy sa vyvinuli
akí sme my tu.
a nepokračovali
do národov, komunít
Radšej chcú zostať v mieri,
v ďalšom ničení.
a sú sebestační a šťastní,
v duchovnom prostredí a
A planéta sa rýchlo zotaví,
spokojní, a ich životy sú
v duchovnom životnom štýle.
pretože sme nedosiahli bod,
jednoduché a šetrné.
Nie sú takí, ako sme my.
ktorý dosiahol Mars
Takže sa nechcú
Oni chcú žiť viac v súlade
pred masovým ničením.
nechcú vrátiť na povrch,
so zákonom vesmíru.
Stalo sa to tak rýchlo, počas
sú tam už dlho,
Láska, mier a spolupráca
posledných dvoch mesiacov,
mnoho, mnoho generácií.
medzi všetkými navzájom,
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pod zemou, pod povrchom.
premiestniť do podzemia
takže nemali čas
Už len keď o tom
všetky pozostatky
na prípravu ničoho.
premýšľate, cítite sa dusivo.
a prežiť tam po nejaký čas.
Oni nikdy neverili,
Trvá to dlhý čas
Zobrali so sebou jedlo,
že sa to stane,
zvyknúť si na to.
osivo, obilie,
pretože to bolo príliš rýchle.
Je na to potrebná
zvieratá, stroje,
Vedeli, že možno
aj určitá duchovná sila,
technológiu, všetko,
niečo nie je v poriadku,
aby ste boli skutočne
čo dokázali presunúť.
ale nepočúvali múdrych ľudí,
schopní žiť v podzemí.
Pretože žili v menej
duchovných ľudí,
Niektorí ľudia
znečistenej oblasti.
ktorí videli budúcnosť
nemajú radi uzavretý priestor.
Menej ale neznamená vôbec.
a ktorí poznali
A nemôžete vykopať
Nemali čas na obnovu.
príčinu a následok,
podzemie tak vysoko,
A keď sa presťahovali
akcie a reakcie.
ako mám oblohu tu.
do zdravého podzemia,
A aj tak si mysleli,
Oni to urobili tak, že to tam
tam sa zdravotne zotavili
že majú veľa času,
dolu vyzerá ako obloha
a pokračovali.
ale nemali.
ale má to obmedzenie,
Podzemný systém
Posledných päť rokov
a je to len 10 metrov
nie je zlý nápad,
ich varovali,
od podlahy k oblohe,
lenže je lepšie uchýliť sa
ale oni nepočúvali,
ktorá je tvorená zemou.
práve teraz k dobrote,
nezmenili sa.
Pretože nemôžu takto
k cnostiam, láskavému
A potom, počas
kopať ďalej.
spôsobu uvažovania,
posledných dvoch mesiacov
Nemajú tam cement,
k vľúdnosti ku všetkým
sa to stalo príliš rýchlo,
všetko je to hlina.
bytostiam. Potom to vydrží
takže nikto nemal čas
Keby kopali viac,
dlhšie. Povedzme si otvorene,
ani len premýšľať.
zrútilo by sa to.
život v podzemí
90 % bytostí na Marse
Bolo by to nebezpečné.
nie je taký pohodlný.
proste hneď zomrelo...
Takže je to všetko,
Možno ak nepraktikujete
Behom dvoch mesiacov.
čo máte, 10 metrov
duchovne dobre,
bolo zničených približne
medzi zemou a stropom.
budete sa cítiť dusivo.
90 % bytostí na Marse.
Trojposchodové budovy
Budete sa spočiatku cítiť
A potom ďalších 5 %
sú tým najvyšším,
veľmi stiesnení a utlačení,
o niekoľko mesiacov neskôr.
čo tam máte.
pretože viete,
A o niekoľko mesiacov
Nie je tam žiaden
že všade okolo vás
neskôr ďalších 3,8 %.
mrakodrap ako v New Yorku,
je uzavretá zem
A nakoniec prežilo
nič také tam nie je.
a nemôžete si už viac
len 0,2 %,
Spočiatku vám bude
jednoducho vyjsť na povrch
pretože išli do podzemia,
všetko chýbať.
a pozrieť sa na scenériu,
žili v jaskyniach
Bude to hrozné.
na ktorú ste zvyknutí,
neďaleko podzemnej vody,
Nie je to zábava
sledovať lietajúcich vtákov,
ktorá nebola znečistená.
žiť pod zemou,
zajace skackajúce v záhrade,
A presunuli sa
to vám hovorím.
korytnačku,
do menej znečistenej oblasti,
Len keby ste k tomu
stromy a kvety.
mali šťastie.
boli donútení,
Všetky veci,
Myslím, že na mieste, kde
potom by ste možno
na ktoré ste boli zvyknutí,
žili, vďaka ich duchovným
boli schopní to zvládnuť.
sú preč.
zásluhám a dobrej karme
Len kvôli prežitiu.
A vy viete,
bola atmosféra
A celá planéta
že ste obklopení stenami
menej znečistená.
nemôže ísť do podzemia,
a vrstvou zeme
Vďaka tomu mali čas
je to príliš veľa ľudí.
hrubou mnoho míľ,
presunúť sa do podzemia,
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Zdravím Majsterka. (Ahoj.)
jednoducho žiť v mieri.
Máme približne 6 miliárd
Rád by som sa spýtal,
Veľmi ľahké,
ľudí alebo o niečo viac.
aby sme pomohli planéte,
každý to môže urobiť.
Nemôžeme rozkopať
musíme byť všetci
Každý jednotlivec si
celé podzemie.
organickí (BIO) farmári,
jednoducho zvolí mier,
Okrem toho by pod zemou
to znamená, aby sme
a potom bude mier na Zemi.
nebolo dostatok vody
pestovali zeleninu
Nie je potrebné
ani vzduchu
na svojom dvore?
veľa diskutovať ani
pre 6 miliárd ľudí.
Je toto tá
podpisovať dohody,
Všetko musíte recyklovať,
najudržateľnejšia metóda?
žiadne spory, nič také.
úplne všetko.
Áno, je.
Len byť vegetariánom,
Vodu aj vzduch musíte
To je najudržateľnejší spôsob
byť navzájom v mieri,
znovu a znovu recyklovať.
a myslím si, že každý
to je všetko, čo je treba.
Musíte oveľa viac
by to mal skúsiť.
Veľmi jednoduché.
vyvinúť technológiu,
Aj keď len na vlastnom dvore
A nečakajte,
musí byť oveľa pokročilejšia
alebo na balkóne,
kým budete musieť kopať
než teraz, aby ste
kdekoľvek môžete.
v podzemí, aby ste prežili.
boli schopní prežiť
A tí, ktorí majú záhradu,
Možno neprežijeme,
pod zemou
urobte to
aby sme to mohli urobiť.
a ešte tam ani nie sme.
samozrejme v záhrade.
A aj keď prežijeme,
Je mi ľúto, že to musím
Tí, ktorí majú záhradu,
neviem, či máme
povedať. Aj keby sme sa tam
ale nechcú ju obrábať,
dosť technológie,
dostali, bolo by to dobré,
môžete ju požičať
aby sme prežili následne.
ale my nie sme ešte
niekomu inému
Ďakujem vám veľmi pekne,
pripravení žiť pod zemou,
a podeliť sa o jedlo.
Majsterka.
aj keby sme chceli.
Pretože odteraz sa musíme
Nemáte za čo.
Nie je to tak, že keď budeme
naučiť byť sebestační.
Viem, že po celé tie roky
chcieť žiť pod zemou,
Nikdy neviete, čo sa skutočne
rozprávam do prázdna,
môžeme to urobiť. Nie.
stane na tejto planéte.
a možno ešte aj teraz
Musíte postaviť veci,
Pretože ľudské srdce
rozprávam do prázdna,
musíte mať technológiu,
je ťažko predvídateľné.
ale jednoducho stále dúfam,
ktorá je vhodná
Ak sa ľudia zmenia
že ľudia budú počúvať,
pre také prostredie,
k súcitnému životnému štýlu,
kto vie?
musíte vedieť, ako prežiť.
potom planéta určite prežije.
Stále mám túto
Musíte najskôr nájsť
A my sa po čase
pozitívnu nádej,
podzemnú vodu,
budeme mať lepšie,
že sa ľudia zmenia.
aby bola nablízku,
než sa máme teraz.
Možno sa zmenia
pretože tam dole nebude
Ak sa ale nezmenia,
za týchto pár rokov.
veľa dopravy a benzínu,
potom vám nemôžem
Ak to podporí vláda,
nič takého,
povedať, čo sa stane.
ľudia sa zmenia rýchlo
aby ste pokračovali v živote,
Aj keď planéta prežije,
a my zachránime planétu
aký vediete teraz.
aj tak je to dobrý nápad
a náš spôsob života.
Preto žiadam ľudí:
pestovať si vlastné jedlo.
Len sa vzdajte
„Prosím, prebuďte sa!
Je to zdravšie, užitočnejšie.
toho kúsku mäsa.
Prebuďte sa!“
Bude mať vašu energiu
Nie je to ťažké, však?
Je to také ľahké, len sa stať
a bude pre vás veľmi dobré.
Vzdajte sa mäsa
vegetariánom, vegánom.
A budete vedieť, čo jete,
a ponechajte si všetko
Je také ľahké
aký druh jedla máte,
ostatné. Namiesto toho,
nechať zvieratá a iné
zdravý alebo nie,
aby ste prišli o všetko ostatné
bytosti na pokoji.
organický alebo nie.
len kvôli kúsku mäsa.
Je také ľahké
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A ak chcete jesť nejaké
A tiež je to skutočne
rastliny alebo bylinky,
ekonomika a je pekné
počkáte, kým spadnú
sledovať vlastnú potravu,
zo stromu alebo uschnú
ako rastie vďaka vašej práci.
a potom si ich môžete
Bude to ako žiť
vziať a použiť ich.
v súlade s Bibliou:
Potom v tom nie je
„Dorábať si jedlo
žiadna zlá karma
v pote tváre.“
nijako neublížite stromom.
Bude to veľmi pekné.
Tak isto môžete jesť orechy,
A prinajmenšom
všetky druhy orechov
pre niektorých z nás
zo stromov.
to bude veľmi užitočný
A sú samozrejme
a veľmi dobrý nápad.
aj iné veci, ktoré môžete jesť.
A budete vedieť,
Ak chcete, spýtajte sa ma
akým spôsobom
na niečo konkrétne
to pestujete.
a ja vám odpoviem.
Budete to mať pod kontrolou,
bude to menej násilné,
menej zlej karmy,
menej zabíjania červov
a podobne.
Aj keď už praktikujeme
vegánsku diétu,
Majsterka, v niekoľkých
reláciách „Dar lásky“
ste hovorili o jedení
s menšou karmou.
Môže nám Majsterka
uviesť niekoľko príkladov?
To je moje preferované jedlo.
Napríklad
môžete jesť všetko,
čo pochádza zo stromov,
a takto neubližujete stromom.
Môžete napríklad
jesť všetko ovocie.
Ovocie neznamená len
sladké plody ako
pomaranč a jablko,
ovocie je aj uhorka,
cuketa, dyňa,
tieto plody sú tiež ovocie.
Všetko, čo je zo stromov
a môžete si to vziať bez toho,
aby ste ublížili stromu.
Dokonca bez brania
listov zo stromu.
A samozrejme ovocie,
ktoré je organické (BIO).
BIO ovocie by bolo najlepšie.
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