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Zdravím Majsterka. 
Pozrime sa. 
Aké krásne dievča, 
šikovný chlapec, 
konferencieri. Plačete? 
Trochu. 
Prečo? (Od šťastia!) 
Od šťastia! Dobre. 
Som rada, že vidím 
trochu emócií aj u mužov; 
to je vzácne. 
Vzácne slzy! 
Počula som, že muži 
nemajú slzné žľazy, ktoré 
by len tak ľahko slzili, takže 
to musí byť skutočne hlboké. 
Áno, Majsterka. Je to tak. 
Nikdy som si nemyslela, 
že máte emócie. Myslela 
som si, že ste tvrdí chlapi. 
Nie. Vôbec nie. 
Tvrdý chlap. 
Viete, Američana 
neukazujú len tak ľahko 
svoje emócie, však? 
Vy ste neobyčajný, vyzeráte 
každým dňom lepšie. 
(Ďakujem vám, Majsterka.) 
Vyzeráte ako prezident 
alebo niekto taký. 
Skutočne. 
Nie je to tak? (Áno.) Áno? 
Mohol by 
reprezentovať Američanov, 
však? (Áno.) Stavím sa, 
keby ste kandidovali za 
prezidenta, volila by som vás, 
určite aj vaša žena 
a vaša matka – 
prinajmenšom máte tri hlasy. 
Dôležité hlasy. 
Áno, áno. 
Všetky dievčatá vás milujú, 
ako vaša matka, 
vaša žena a ja. 
Každý deň vyzeráte lepšie. 
Nevyzerá lepšie 
každým dňom? 
Ani nepotrebuje mejkap. 
(Áno, Majsterka.) 

Vyzeráte dobre, 
vyzeráte zdravo. 
Ďakujem vám. 
Čo to tam vy chlapci 
jedávate? Myslím 
na obed a večeru – surovú 
stravu, ovocie, tofu, pečivo? 
Všetko. 
Všetko, skvelé. 
Dobre. V poriadku. 
Áno, je milé vidieť vás. 
V poriadku teda. Takže čo 
budeme dnes robiť, ľudia? 
Je pekné vidieť vás 
z času na čas, 
utužiť priateľstvo, však? 
Áno, Majsterka. (Áno.) 
Milovaná Majsterka, 
je také skvelé 
vidieť vás znovu 
a sme poctení, 
že s nami zdieľate svoj 
vzácny a drahocenný čas. 
Vyzeráte prekrásne 
ako vždy, Majsterka. 
Ďakujem vám. 
Vyzerám pekne? 
Áno, Majsterka. 
Fajn, dobre. 
Možno je to dobrý technik, 
dobrý kameraman. 
Títo chlapíci sú géniovia, 
o počítačových veciach 
vedia všetko. 
Keby som na to bola sama, 
počuli by ste iba môj hlas, 
nahrala by som to na pásku a 
poslala vám to ako zvyčajne. 
Ale vždy sa snažím, 
aj keď nemáme vybavenie, 
však? Áno? 
Áno, Majsterka. 
Je to ale proste príjemnejšie 
vidieť sa navzájom, 
keď sa rozprávame. 
Áno Majsterka. 
Áno, dobre, 
vyjadrite svoje emócie. 
Majsterka, naša planéta 
a jej obyvatelia 

sú nekonečne šťastní, 
že sú poctení 
vašou prítomnosťou, 
ktorou prinášate 
večný mier a zdieľate 
svoju neporovnateľnú 
a bezpodmienečnú lásku. 
Môj Bože! 
To hovoríte o kom? 
O vás, Majsterka! 
Je tam niekto? Nie? 
Vy tiež, robíte to isté. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Ďakujem vám pekne. 
Áno, vám všetkým. 
Keď som počula, že sa vám 
to páči, a keď som počula 
niektorých umelcov, viete, 
Američanov (Áno.) 
Aulačanov (Vietnamcov), 
Číňanov, Mexičanov, 
Talianov, Španielov, 
všetkých, 
hovorili tak milo, 
presne ako vy teraz, 
bola som trochu v rozpakoch: 
„O kom to vlastne hovoria?“ 
Áno, som proste šťastná, 
keď ste vy ľudia šťastní, 
a robím niečo 
ako občan sveta. (Áno.) 
Áno, milé vidieť vás. 
Naša večná 
hlboká vďačnosť, Majsterka, 
za všetko, čo ste urobili, 
a za to, že pokračujete 
v záchrane Zeme 
a pozdvihovaní našich duší. 
Dnes sa tešíme, 
že budeme počuť viac 
z vašej duchovnej múdrosti 
a vhľadov, pretože 
máme pripravené otázky 
o bermudskom trojuholníku 
a na mnohé iné témy. 
Už teraz sa toho desím. 
Robím, čo môžem, 
a skutočne som za to. 
Ide len o to, že niekedy 
nemôžeme alebo 
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nemáme povolenie neba 
alebo niekedy 
ak niečo robím, 
zhorší sa to na iných 
miestach, takže proste 
musím urobiť to najlepšie, 
(Áno, Majsterka.) 
najlepšie, ako viem. 
Urobila by som viac, keby 
mi to bolo dovolené, napr. 
zákonom karmy (odplaty.) 
Musíme dávať a brať. 
Správne. (Vieme o tom.) 
Sme 
za nepriateľskými líniami 
(negatívnych síl); 
nie sme Doma (v Nebi), 
dobre? (Áno, Majsterka.) 
Dobre, pokračujte 
vo vašich otázkach. 
Ak budem vedieť, odpoviem. 
Ak nebudem vedieť, 
spýtam sa technikov tu. 
(Dobre.) Sú tu dvaja. 
Jeden kameraman 
a druhý sedí tam 
za počítačom. 
Počítač v súčasnosti 
vie všetko, 
takže tam možno 
nájdeme nejaké odpovede. 
Dobre. (Áno.) 
Najmilovanejšia Majsterka, 
počuli sme tak veľa príbehov 
o oblasti nazývanej 
bermudský trojuholník, 
o ktorej sa hovorí, 
že tam záhadne miznú 
lietadlá a lode. 
(Áno, aj ja som 
o tom počula.) 
Odhalila by ste nám prosím 
záhadu 
bermudského trojuholníka? 
Čo sa tam naozaj deje 
a prečo sa tam lietadlá a lode 
potápajú? 
Prečo? Áno, vždy, 
keď sa lietadlo alebo loď 
potápa, vždy vysielajú 

signál ako „SOS“, 
„mejdej, mejdej“ 
ale nikto im nemôže pomôcť, 
pretože sa potopili 
veľmi rýchlo 
a jednoducho zmizli. 
Je to preto, že je to portál, 
portál do nižšieho sveta, áno. 
Náš svet už je nízky, 
je mi ľúto, že to hovorím, 
ale existujú ešte nižšie svety 
než je ten náš, kde je 
ešte väčšia koncentrácia 
nenávisti, zármutku, 
utrpenia 
„vojnových“ duchov, 
hašterenia a mučenia, 
duševného i fyzického. 
To sú nižšie svety, áno? 
A bermudský trojuholník 
je jedným z  portálov 
do týchto nižších svetov. 
Duchovia rovnakej úrovne 
sú do neho vtiahnutí, 
a nikto s tým nič 
nemôže urobiť, 
oni tam budú žiť 
až kým ich zlá karma 
(odplata) nebude splatená. 
Ako dlho, to závisí na tom, 
koľko utrpenia 
spôsobili ostatným 
počas života v tomto svete, 
alebo vo fyzickom svete, 
v tomto fyzickom svete. 
Ľudia, ktorí sú viac namočení 
v bojovaní, mučení, 
vojnoví zločinci, tam pôjdu, 
buď keď prechádzajú 
okolo alebo po smrti. 
Nie sú tam žiadni anjeli, 
žiadna ochrana, 
žiadne morálne štandardy. 
Platí tam zákon džungle – 
hrozivá atmosféra, 
desivá situácia 
po celý čas. 
Bytosti tam žijú 
v neustálom zármutku 
a strachu mnohého druhu. 

Nedokážu si spomenúť 
ani na modlitbu, 
pretože sú tak ponorení 
v tomto druhu strachu 
a zlej energie, 
že nedokážu ani uvažovať. 
Len tam... každý deň 
utekajú a snažia sa 
ochrániť sami seba 
ako len môžu. 
Karma (odplata) 
vždy nedozreje v priebehu 
jedného života, chápete? 
Pokračuje mnoho životov. 
Takže niekedy, 
niektorí ľudia, ktorí vyzerajú, 
že nerobia nič zlého, 
ale tiež sú stiahnutí 
na takéto nepokojné miesto – 
je to preto, že opäť zažívajú 
strachy a utrpenie, ktoré 
spôsobili iným v minulosti 
v tomto živote alebo 
v predchádzajúcich životoch. 
A znásobuje sa to 
na intenzite až dovtedy, kým 
nie je ich vedomie zbavené 
všetkej viny a bolesti – 
ekvivalent toho, 
ale rozmanitej bolesti – 
ktorú oni spôsobili ostatným. 
Potom dostanú 
ďalšiu šancu niekde inde, 
aby začali odznovu, 
či už na tejto planéte 
alebo na iných planétach. 
Dobre? (Áno, Majsterka.) 
V poriadku. 
(Ďakujem vám, Majsterka.) 
Ďakujem vám ,Majsterka. 
Majsterka, 
bermudský trojuholník 
sa niekedy nazýva 
diablov trojuholník. 
Povedali by ste, 
že je to pravdivé? 
Patrí toto miesto máji? 
Ak áno, ako to, Majsterka? 
To pomenovanie je vhodné, 
áno, a patrí to negatívnej sile, 
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sile máje, samozrejme. 
Tak ako sú väznice 
v našom svete pre zločincov. 
Je to veľmi smutná vec. 
Je to proste veľmi smutné. 
Majsterka, 
ako bermudský trojuholník 
vznikol? 
Bolo to tak vždy? 
Áno, bol stvorený preto, 
že kráľ negatívnej sily vedel, 
že budú existovať 
padlé duše, kvôli 
usporiadaniu tohto sveta. 
Je to zariadené tak, 
aby cyklus zla 
nikdy neskončil, 
pretože v tejto fyzickej sfére 
sa hojne existujú pasce 
a pokušenia, ktoré 
vábia mysle, aby hrešili, 
aby páchali hriechy 
a potom duše, 
ktoré obývajú telá, 
a ktoré sú zodpovedné 
za tie kriminálne činy, 
musia trpieť 
v takomto svete – 
nízkom, desivom, 
utlačujúcom, temnom 
a neustále nešťastnom. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nie je za čo, drahá. 
Majsterka, 
vedci nedávno objavili, 
že pod oblasťou 
bermudského trojuholníka 
sa nachádza obrovské 
množstvo metánu, 
čo by mohlo vysvetľovať, 
prečo sú niektoré lode 
zrazu nestabilné a preto 
zmiznú alebo sa potopia. 
Majsterka, 
potvrdili by ste túto teóriu? 
je to jediná príčina tajomstva 
bermudského trojuholníku? 
To nie je všetko. 
To nie je hlavný dôvod, 
ale ten metán je tam kvôli 

karmickým následkom, áno? 
Aj keby bol metán príčinou, 
že sa lode alebo lietadlá 
potápajú, 
je to kvôli 
karmickému pozadiu, áno? 
Sú to karmické následky, 
ktoré vedú k tejto tragédii 
a samozrejme, to je aj dôvod, 
prečo je tam metánu tak veľa. 
Avšak skutočná príčina 
tohto všetkého 
je karmická odplata. 
(Rozumiem.) 
Bytosti na nízkej úrovni, 
ktoré majú sklon ubližovať, 
zraňovať, spôsobovať žiaľ 
a utrpenie ostatným, 
kým sú ešte 
v tejto fyzickej sfére, či už 
ako ľudia alebo zvieratá, 
budú tam stiahnuté 
skôr či neskôr, 
za života alebo po smrti, 
keď budú prechádzať okolo 
alebo potom, keď 
opustia túto fyzickú ríšu. 
Rozumiem, Majsterka. 
Akej duchovnej úrovne 
je bermudský trojuholník, 
Majsterka? 
Čo myslíte? 
Tak hlboko, 
ako je len možné ísť? 
Áno, je to 
najnižšia astrálna úroveň. 
Astrálna úroveň má mnoho... 
120 úrovní, áno? 
A tá najvyššia 
je samozrejme ako Nebo. 
Od vyššej prostrednej úrovne 
po tú najvyššiu 
je to ako Nebo. 
A táto oblasť, 
ktorú predstavuje 
bermudský trojuholník, 
je najnižšia astrálna úroveň, 
úroveň približujúca sa peklu, 
najnižšia ľudská úroveň, 
najnižšia zvieracia úroveň. 

Sú tam tiež 
rozdielne kategórie. 
Áno, tí, 
ktorí milujú boj, 
vojnu, mučenie 
a spôsobujú ostatným 
utrpenie a všemožnú bolesť; 
lakomci, chamtivci, 
odporné povahy; 
tí, ktorí utláčajú 
ostatných, kvôli vlastnému 
prospechu a uspokojeniu; 
tí čo kradnú a zabíjajú, 
vrahovia ľudí i zvierat, 
všetci tam včas pôjdu. 
Oni to len ešte nevedia. 
Toto je skutočne tragédia. 
Je mi to ľúto. 
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