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Ináč by som o tom z iného zdroja informácií. Zdravím, Majsterka. 
ani neuvažovala. Menovite musíme poďakovať (Ahoj.) Ako sa máte? 
Viete, čo myslím? Bohu z Galaktickej Mám sa dobre a vy? 
Áno. (Áno.) knižnice. On udržuje Veľmi dobre. 
Nemyslela som na to. všetky tieto záznamy. Kedy nastalo 
Nikto tam nemôže ísť, Skvelé. zničenie Venuše? 
no ona mi dala informácie Áno. To bolo pred 
a to nám stačí. Iba pre našu galaxiu. miliardami rokov; 
Koľko času mali? Nechoďte prosím príliš dávno, dávno pred Marsom. 
Podnikli nejaké kroky ďaleko, musela by som Preto tam nebola žiadna 
alebo bolo príliš neskoro? meditovať príliš dlho. osoba z Venuše, ktorú 
Bolo. Vaše otázky vyzerajú by som mohla kontaktovať. 
No, myslím, že už ste jednoducho, no musela som Preto mi to aj trvalo dlhšie 
zodpovedali túto otázku, tvrdo pracovať. získať pre vás  
ale nebolo tam dosť ľudí, Nevedela som, všetky odpovede. 
ako na Marse, ktorý zdroj kontaktovať, Viete, tie odpovede 
ktorí by rozšírili informáciu pretože tieto informácie nepochádzajú z Venuše. 
o tom, že je dôležité nepochádzajú  Všetky odpovede, 
byť vegetariánom? z akášickej knižnice. ktoré práve teraz dostávate, 
Nie, nie. Neboli tam. Tieto sú  nie sú zo samotnej Venuše, 
Nemali vôbec čas. z Galaktickej historickej nepochádzajú z tejto 
Behom pár týždňov knižnice. horúcej planéty. 
bola zničená celá planéta. A nikto nie je schopný A samozrejme ešte menej 
Áno, zničená, kvôli dostať sa dnu, pretože, z tej zmiznutej 
jedovatým plynom myslím si, inej Venuše – Venuše 4, 
od dobytka. že sa to nikoho netýka. tak ju budem volať. 
A samozrejme, to spustilo Môžeme si pozrieť svoj  V mojej vízii 
ďalšie plyny z oceánu, záznam v akášickej knižnici bolo jednoducho číslo 4. 
z ohriateho oceánu, ale nemôžeme ísť Tá, na ktorú sa pýtate 
ako viete. do tejto knižnice, pozrieť si teraz má číslo 1, 
Je to podobné niečo o našej galaxii, a potom tie ďalšie 
nášmu súčasnému zmiznutí alebo prežití. sú dva a tri, v poriadku. 
planetárnemu problému. Ale pretože Boh, Tá prvá a posledná 
Prihodilo sa im to ktorý je zodpovedný boli v problémoch. 
príliš rýchlo. za záznam galaktickej  Takže tieto otázky 
A skutočne nemali čas. histórie, bol láskavý som sa musela spýtať 
Skutočne sa nestarali  a umožnil mi dozvedieť sa obyvateľov Marsu. 
o túto vegetariánsku stravu. túto informáciu. Takže Staršina z Marsu mi  
V skutočnosti nešli  mu musíme poďakovať. pomohol získať niektoré  
do žiadnej Áno, ďakujeme vám. odpovede. A potom ďalšie, 
duchovnej dimenzie. Jej! Je to ona, prepáčte. vážnejšie odpovede 
Mars bol o trochu lepší, Je to prekrásna bohyňa, ne sú ani z Marsu, 
vidíte? veľmi milá, láskavá, ochotná. pretože obyvatelia Marsu 
Ale táto nie. Ani ja som to predtým nevedia povedať všetko. 
Na tejto Venuši, nevedela. Áno, Takže niektoré otázky 
na tej horúcej Venuši vďaka vašej otázke zodpovedal staršina z Marsu. 
bolo aj jadro planéty plné a vašej úprimnej Ale väčšina z odpovedí, 
horúcich a jedovatých  vnútornej prosbe ktoré som vám povedala, 
plynov, takže tam nemôže som bola schopná  aj o tej zmiznutej Venuši 
existovať žiaden život. kontaktovať túto bohyňu. a to všetko, pochádzajú 
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ani o žiaden  vôbec nejakú šancu Možno mikroskopický 
morálny štandard. dostať sa do kontaktu život, ale ten je pre nás  
Všetkých, čo boli proti nim z Marsom predtým, nepoužiteľný, aby v ňom 
alebo kázali niečo než nastala tá katastrofa? nejaký človek prebýval, 
o Božskej podstate  Nie, nie, aj keby ste sa tam 
alebo o Bohu,  neboli navzájom v kontakte. mohli dostať. 
tých okamžite zabili, Tie dve Venuše, Veľkosť rozpadnutej Venuše 
ale mučivým spôsobom, ktoré boli vyhladené bola podobná Marsu. 
najkrutejšou, bolestivou, alebo zničené, nemali Ale tie zvyšné dve Venuše 
najpomalšou možnou  veľa duchovnej kvality; sú skvelé, veľmi dobré – 
smrťou. Toto je hrozné, nemali telepatiu, nič, nemajú tam žiadnu vojnu 
hrozná planéta. pretože sa koncentrovali a majú menej 
Bola to hrozná planéta, len na fyzický aspekt vývoja. mäso konzumujúcej  
tie dve Venuše. Nestarali sa populácie, vidíte? 
Hoci boli  o duchovné praktikovanie. Takže viac menej 
veľmi, veľmi rozvinuté Preto boli zničené. sú vyvážení 
technologicky, Rozumiem. s karmickým zákonom. 
nedostali sa nikam Keď nastala katastrofa, Pred nejakým časom som 
v duchovnom štandarde, prežili nejaké bytosti? povedala, že keby boli 
v morálnom štandarde. A ako dokázali prežiť? dve tretiny populácie planéty 
Každý, kto sa odvážil Koľko bytostí vegetariáni, 
rozprávať o niečom, bolo schopných prežiť potom by sme tiež mohli 
čo nebolo tú klimatickú katastrofu? zachrániť planétu, 
materiálne dokázané, Nikto. ale teraz je príliš neskoro. 
taká osoba bola označená (Nikto?) Nikto. Teraz potrebujeme, 
za čarodejnicu, (To je také smutné.) aby bola celá populácia 
či akýmkoľvek iným menom, Nikto. planéty súcitná. 
ktorými to volali – teda Všetci zomreli, všetci. Vegáni by boli najlepší. 
úplne za bezcennú Niektorí umreli okamžite, Oni majú aj UFO. 
a zlú osobu, niektorí pomalou Tie dve prežívajúce 
za nebezpečnú osobu. a bolestivou smrťou. planéty majú UFO. 
Obávali sa, Behom pár týždňov Ďakujem, Majsterka. 
že takáto osoba všetci zomreli – ľudia,  Zdravím Majsterka. 
otrávi myseľ zvieratá, stromy, tráva,  (Dobrý deň.) 
obyvateľov planéty, všetko. Všetko, čo kedysi Ako sa máte? 
preto ich zničili existovalo na tejto horúcej (Ako sa máte vy?) 
najkrutejším možným planéte, horúcej Venuši, Veľmi dobre, ďakujem. 
spôsobom, verejne, všetko umrelo behom pár A vy? 
aby o tom každý vedel. týždňov. A tá druhá planéta, Veľmi dobre, Majsterka, 
A nikto viac sa neodvážil ktorú som spomenula, ďakujem. Ďakujem vám. 
ani len uvažovať  štvrtá Venuša, Mal som otázku, 
tým smerom. tá úplne zmizla behom no vy ste nám ju už 
Oni sa koncentrovali pár minút – vybuchla. pomohli zodpovedať, 
iba na vývoj strojov, (To je veľmi smutné.) bola o tom, ktorá planéta 
technológie a mali Veľmi smutné, viem. bola zničená skôr, 
veľmi pohodlné životy, A hlavný dôvod či to bola Venuša alebo Mars 
takže v to verili. pre zánik štvrtej planéty a už ste nám povedali, 
Mysleli si, bol ten, že žili že to bola Venuša. 
že neexistuje nič lepšie veľmi hriešnym životom. (Áno.) 
než toto, Nestarali sa o Boha Avšak, mala Venuša 
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nič lepšie než ich Nebo 
v tom čase. 
Rozumiem. 
je to skutočne zdrvujúce 
vedieť niečo také. 
Také smutné. 
Áno, to je. 
Cítim sa kvôli tomu malá. 
Pretože ja už som malá, 
ale v galaxii je tak veľa vecí, 
toľko planét 
a toľko sa toho deje, 
spôsobuje to, 
že sa cítime ako nič, 
veľmi bezvýznamní, 
menej než bezvýznamní. 
Ďakujem vám tak veľmi, 
že ste na tejto planéte 
Zem s nami... 
Nemáte za čo. 
...aby ste nás zachránili. 
Ďakujem vám tak veľmi. 


