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žiadne červy. získame ryžu alebo pšenicu, Dobrý deň Majsterka. 
Pretože červy idú len tam, preto je to v poriadku. Ahoj. Dobrý deň. 
kde je pôda ťažká Ovocie je aj kukurica. Môžete nám povedať 
a oni sa do nej zavŕtajú A čo koreňová zelenina? viac detailov o tom, 
a prevzdušnia ju. A čo zemiaky. aké jedlo teraz 
Takže ak je pôda vzdušná, Môžete ich jesť, jedávate, Majsterka? 
červy to vedia a nepôjdu tam. ja ich momentálne nejem, Áno, už som vám to  
Takže v prvom rade pretože v súčasnosti hovorila, jedávam jedlo  
neublížte červom, si ich nepestujem, ako je ovocie, orechy, plody, 
keď kopete zemiaky. takže neviem, uhorky a podobne, 
Za druhé ich môžete  aké veci robia koreňu. kvôli ktorým nemusím 
jednoducho vytiahnuť, Ak si ich ale pestujete sami, odseknúť rastlinu, 
nemusíte ani kopať. potom ich pestujete na ani odtrhnúť z rastliny listy. 
Za tretie môžete počkať, vyvýšenom pôdnom lôžku. Pretože oni sa tiež boja, 
kým rastlina, Vo Vietname (Au Lac) keď to robíme. 
napríklad sladký zemiak, som to videla. Ak si z nich ale  
uschne a zomrie. Ak napríklad chcete zoberieme ovocie, 
Keď na nej nebudú  pestovať sladké zemiaky, ponúknu nám ho voľne. 
už žiadne listy, pripravíte také vzdušné lôžko Oni vedia, 
žiadne zelené listy, nič. vysoko nad zemou. že ovocie je pre nás. 
Keď zostane len malá byľ  Takže pôda je veľmi vzdušná Ak odseknete rastlinu, 
a koreň pod zemou, a pestujete ich predtým, než ju odseknete, 
ale rastlina je už mŕtva, na dosť vyvýšenom lôžku, rastliny už majú veľký 
potom môžete vybrať koreň. riadok za riadkom strach a sú nervózne 
Potom rastline neublížite, a nebudú tam žiadne červy, a ja im nechcem 
neublížite červom, ničomu. ktorým ublížite. spôsobovať tento pocit. 
V takom prípade Dôvod, pre ktorý nechcem A keby som ich jedla, 
môžete zjesť koreň. používať korene je ten, potom ich kvôli mne musia 
To isté platí aj pre  že niekedy keď ich  odseknúť iní ľudia. 
iné korene. vykopávajú, ubližujú  Kvôli ostatným ľuďom 
Ďakujem, Majsterka. červom a červy sú  som varila všetky druhy 
Ak nechcete zabíjať červy, veľmi usilovní robotníci, zeleniny a teraz si myslím, 
potom máme ktorí obrábajú pôdu, že je čas, 
mnoho spôsobov nenásilného robia ju úrodnou, aby sa ľudia dozvedeli 
organického farmárenia. robia pôdu obrábateľnou. o mojej obľúbenej potrave. 
Napríklad ich môžete A kvôli tomu Záleží na nich,  
pestovať vo vode, sa pre nás obetujú či chcú robiť to isté, 
potom červom neublížite. a my ich náhodne zabíjame. ale už aj vegetariánska strava 
Alebo ich môžete pestovať Ubližuje to môjmu srdcu. je veľmi dobrá, 
na vyvýšených  Preto sa tomu radšej menej škodlivá 
pôdnych lôžkach, už dávno vyhýbam a má menej zlej karmy, 
takto červom neublížite. a teraz to nejem vôbec. minimálne prispieva 
Ale ja rastlinu kvôli jedlu  Je čas, aby som prestala. ku globálnemu problému. 
ani neodrežem,  Musím ľuďom ukázať, To je moje jedlo. 
kým nie je úplne suchá čo je vhodnejšie, A ryža alebo pšenica, 
a kým duch rastliny neodišiel. akú máme alternatívu. rastlinka je už vysušená, 
V takom prípade Ak ale pôdu obrábate sami, žltá alebo hnedá 
je to v poriadku. ak pôdu obrábam ja, pred tým, než ju pokosia, 
Pretože ste sa ma pýtali, na takomto vyvýšenom takže tá rastlinka prakticky 
aké druhy koreňov, kopčeku nebudú  zomrie predtým, než z nej  
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zeleniny a rastlín, dokonca ani rastline. takže je mnoho metód 
ktoré môžete pestovať To je ten dôvod. organického farmárenia, 
bez vody alebo s veľmi Preto nechcem pri ktorých aspoň 
malým množstvom vody. viac jesť zeleninu. neublížite červom. 
Práve v súčasnosti Máme toho aj tak dosť. Ďakujem Majsterka. 
je to vhodné, pretože Len ovocia, Ďakujem za otázku. 
máme nedostatok vody. a napríklad aj tofu zo sóje. A tiež mnohé korene sú také. 
Pestujte si vlastnú zeleninu, Sója je ako plod rastliny, Ak môžete počkať, 
potom budete mať môžeme ju jesť. kým zelené listy uschnú 
úplnú kontrolu nad tým, Fazuľa, a mnoho iných vecí a umrú, potom 
ako zberáte úrodu, sú plodmi rastlín. si môžete vziať koreň. 
čo zberáte a čo jete. Nielen ovocie ako sú Napríklad mrkva,  
Dobre drahá. jablká a pomaranče. neublížite červom, 
Ďakujem, Majsterka. Ale aj fazuľa, pretože si jednoducho 
Máme niečo, o čo by sme sa všetky druhy fazule, vezmete len koreň, 
s vami chceli podeliť. aj to sú plody. je ľahké ju vytiahnuť. 
Ach, skvelé! Sezam, Nemusíte kopať, 
Teraz sa budem tešiť ja. jeho semienka, takže ani neúmyselne 
Vďaka Bohu. sezam rastie nezabijete červa, 
Majsterka, na vysokých rastlinách. napríklad. 
v našej ľudskej kultúre, A vo Vietname (Au Lac) Ak ale skutočne 
Pozemšťania boli vždy pestujú napríklad nechcete ublížiť rastline 
fascinovaní Marťanmi. v piesčitej pôde arašidy. a nechcete jej spôsobiť  
Sme prirodzene zvedaví Nie je tam žiadna pôda obavy, potom počkajte, 
na našich takzvaných a nikdy tam nežili kým uschne, 
mimozemských susedov, žiadne červy. v zemi zostane jej koreň, 
a preto sa toho veľa napísalo Takže arašidom sa darí ktorý si potom 
na túto tému, v piesčitých oblastiach. jednoducho vytiahnete. 
vrátane vtipov. A v tomto prípade môžete Bez ublíženia rastline 
Tu je jeden taký. počkať, kým rastlina zomrie, a koreňu. 
Jedno dievča navštívilo uschne, väčšinou najskôr V takom prípade 
svoju Marťanskú priateľku, zožltne alebo zhnedne to môžete jesť. 
ktorá mala 2 nových psov a potom proste uschne Koreň toho nebude cítiť veľa, 
a spýtala sa jej, a môžete vytiahnuť nebude cítiť nič. 
ako sa volajú. arašidy bez toho,  Keď rastlina zomrie, 
Marťanka odpovedala, aby ste niečomu ublížili. ani koreň nebude nič cítiť. 
že jeden z nich sa volá Rolex Aj keď ju vykopete, Ak napríklad máte radi 
a druhý Timex. nemáte čomu ublížiť. nejaké bylinky, 
Jej priateľka hovorí: „Kto to Môžete pestovať  a ak sa listy kvôli vetru 
kedy počul, aby sa psy napríklad cassavu. alebo nejakým 
takto volali?“ Nepotrebuje veľa vody prirodzeným spôsobom 
„Ale prečo?“ a nie sú pri nej žiadne červy. zlomia a spadnú na zem, 
Odpovedala Marťanka, Tú môžete pestovať alebo sú napoly zlomené, 
veď sú to strážne psy.“ kdekoľvek. potom ich môžete vziať 
Áno, veľmi zábavné. Dokonca nepotrebujete a zjesť. 
Áno, veľmi dobré. ani pôdu na jej pestovanie. V takom prípade v tom  
Veľmi dobré, veľmi dobré. Môžete ju pestovať v piesku nebude žiadne násilie. 
Ďakujem. Zábavné. alebo v nejakej veľmi Ide o to, že nechcem 
Majsterka, suchej pôde. spôsobiť žiadnu nervozitu 
na záver dnešnej Existuje veľa druhov ani úzkosť žiadnej bytosti, 
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záslužných, cnostných pre duchovné praktikovanie, úžasnej konferencie 
skutkov ľudských bytostí, pre opätovné zapálenie by sme vás chceli poprosiť, 
zvierat alebo iných bytostí, múdrosti v našom vnútri aby ste sa podelila 
aby sa zhromaždila a pre praktikovanie,  o svoje slová múdrosti 
takáto energia, a aby sa aby sme sa stali vyššími  a o svoje rady 
vytvorila takáto planéta. a vznešenejšími bytosťami. s nami a so svetom. 
Nie je to nejaký darček, Je to pekné miesto na pobyt, Tá najlepšia rada, zlatko, 
ktorý si môžete kúpiť pokiaľ nám dovolí náš čas, je vlastný príklad. 
a niekomu ponúknuť. na duchovný rozvoj. Myslím, že máme dostatok 
Nie je to hračka, Alebo len tak pre radosť. múdrosti z Marsu, 
ktorú môžeme použiť Pre radosť zo scenérie od Marťanov, 
a zajtra odložiť. a z toho, čo tu máme. z toho, čo sa stalo im 
Nie je to vec, ktorú si Máme tu prekrásne kvety, a čo sme zistili telepaticky,  
môžeme kúpiť, aj keby  exotické vtáky, a čo sme zistili telepaticky, 
sme mali trilióny dolárov. neuveriteľné rastliny. ako aj vedecky. 
Nech máme akékoľvek  Máme tu úžasné stromy, Vedci zistili, 
množstvo peňazí, nemôžeme pohoria a veľké vodné  že Mars je celý mŕtvy 
si kúpiť túto planétu. plochy, ktoré podporujú a neobývateľný 
Je taká prekrásna, toľko života, ale tak isto zistili, 
výnimočná, unikátna, energií a vyživujú že pred dávnym časom 
nádherná. všetky bytosti. tam bola voda. 
Nie každá planéta je taká Je to také krásne miesto. Voda znamená 
nádherná ako naša planéta, Ak sa len všade prejdeme podporu života. 
aj keď existujú aj a pozrieme sa na stromy, Takže čo sa stalo 
ďalšie krásne planéty. predstavte si, že by  všetkým týmto masám vody? 
Ale nie všetky z nich jedného dňa boli preč. To je pre nás veľmi, veľmi 
sú také krásne  Rýchlo si privoňajte dôležitá otázka. 
ako naša planéta. ku kvetom, pretože Z Marsu sa teda môžeme 
Niektoré planéty čoskoro možno budú preč. poučiť, aby sme predišli 
nie sú také krásne. Dotknite sa trávy, tomu, aby sa takáto katastrofa 
Nie všetky obývané planéty pretože možno bude tiež preč. nestala na našej planéte. 
sú také krásne ako táto. Predstavte si, že všetka Moja rada teda je 
Želám si,  táto krásna scenéria, pozerať sa na Mars 
aby každý pochopil, vegetácia, ľudia a zvieratá, a nezabudnúť. 
o čom hovorím. predstavte si, Nezabudnite, že tu máme 
Želám si, aby som ich že to všetko je preč. prekrásny domov 
mohla prebudiť, a aby Ako by ste sa cítili? pre nás a pre naše deti. 
sme sa obrátili. To je všetko! Preto musíme chrániť Pre vnukov, pravnukov, 
Môžeme zachrániť planétu. toto krásne miesto, je to prekrásne miesto, 
Všetko, čo treba urobiť, ktoré nazývame Zem, fyzicky povedané 
je byť vegetariánom. pretože je domovom a sú tu všetky podmienky 
Nič iné už nie je  nielen pre nás pre udržanie života. 
skutočne dôležité. ale aj pre mnohé iné druhy Ponúka nám tak veľa, 
Len byť vegetariánom. a životné prostredie, tak veľa. 
Takýmto spôsobom môžete prekrásnu flóru a faunu. Tak veľa zábavy, 
zachrániť planétu za noc! Je to skutočne tak veľa krásy, 
Želám si, aby každý počúval. neuveriteľné miesto. tak veľa lásky. 
Dobre, ľudia, Trvalo to trilióny rokov A aj keď je to 
ďakujem za váš čas vytvoriť takúto planétu. len dočasný domov, 
a za všetko, čo robíte. A vyžaduje si to mnoho ale je to veľmi dobrý domov 
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Chcem, aby všetci vedeli, 
že ešte stále môžeme 
zachrániť planétu. 
Ešte môžeme. 
Stále máme nejaký čas, 
ale musíme sa obrátiť rýchlo. 
Pretože práve teraz 
ideme ničivým smerom. 
Ak sa jednoducho obrátime, 
potom to znovu bude  
konštruktívny smer, 
pozitívny smer. 
Je to veľmi jednoduché. 
Ak nejdeme na sever, to 
znamená, že ideme sa na juh. 
Otočíme sa 
a pôjdeme na sever, 
ak je to smer, 
ktorým chceme ísť. 
Je mi ľúto, 
že na to nemám väčšie slová, 
pôsobivejšie slová, 
neuveriteľné vety, 
na záver nášho stretnutia, 
alebo aby som mohla 
zapôsobiť na obyvateľov 
planéty a presvedčiť ich 
nejakým spôsobom. 
Len dúfam, že pocítia, 
že to čo hovorím,  
je pravdivé a úprimné 
a skutočne si želám, aby im 
naďalej zostala táto planéta, 
aby sme ju zachránili 
pre nasledujúce generácie. 
Ďakujem vám všetkým. 
Pokračujte v dobrej práci. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Ďakujeme vám veľmi pekne, 
Majsterka, že ste s nami bola 
a že ste sa podelila o svoju 
múdrosť a lásku. 
Každý okamih, 
ktorý strávime s vami, 
je neoceniteľný dar. 
A želáme našej 
najkrajšej, najkrajšej, 
najkrajšej, najkrajšej 
Majsterke mnoho 
skvelých a šťastných 

okamihov v mieri, 
zdraví a veľa lásky 
počas  
lunárneho nového roka 
byvola. 
Ďakujem vám, ďakujem vám. 
Nech vaša elegantná žiara 
naďalej žehná Zemi 
po celé nasledujúce veky. 
Ďakujem vám, ďakujem vám. 
Veľmi vás milujeme. 
Áno, želám to isté vám  
aj planéte. 
A viete čo? 
Než sa rozlúčime, 
mám pre vás prekvapenie. 
Bude sa vám veľmi páčiť! 
Práve teraz som dostala 
informáciu. 
Nevedela som to predtým. 
Je to prekvapenie aj pre mňa, 
práve v tejto minúte, 
že nielen Mars a Marťania, 
ale aj mnohé iné planéty 
sledujú 
Supreme Master Television. 
A ani ich  
nedokážete spočítať. 
Ani ich nedokážete spočítať. 
Tak veľa ich je, tak veľa. 
Bezpočetne, mnoho. 
Pretože oni všetci 
sa zaujímajú 
o ľudskú rasu 
na tejto planéte, 
preto sa pozerajú. 
A my sme tí, 
kto poskytuje 
najkomplexnejšie informácie, 
najkonštruktívnejšie 
a aktuálne, 
preto ju sledujú. 
Chcú vedieť, 
čo sa deje na našej planéte, 
zaujíma ich ľudstvo 
ako celok 
a aj to, čo sa deje 
na našej planéte. 
Pretože ako som vám už 
povedala, nie všetci  

obyvatelia iných planét 
majú telepatické schopnosti, 
takže sledujú televíziu. 
Tí ktorí majú 
vysoko rozvinutú 
technológiu, sledujú  
Supreme Master Television. 
A je ich bezpočetne veľa, 
môj Bože. 
Som šťastná, som hrdá, 
rozrušená. 
Gratulujem vám. 
A šťastný Nový rok! 
Šťastný Nový rok, Majsterka. 


