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Supreme Master Television (SMTV): A hírekben a napokban NASA kutatók azt mondták, hogy a 
Marson nemrég észlelt metánfelhőt geológiai, vagy akár inkább élettel kapcsolatos aktivitás okozhatta 
a bolygón. Interjút is készítettünk Dr. Michael Meyerrel a NASA (USA Nemzeti Légügyi és Űrhajózási 
Hivatala) Marskutató Programjától erről, és azt mondta, hogy a metán mérések, amiket találtak, 
lokalizáltak, és az mostanában termelődött, vagy szabadult ki. De azt mondta, hogy ami nagyon 
érdekes e felfedezésekben, hogy valójában nem tudják, mi okozza. Olyan izgatottak voltunk, ahogy 
megtudtuk ezt a hírt a Marsról. Mester, a Szöul Központtal tartott videokonferencia során azt ígérted, 
hogy eljön majd az idő, hogy részletesebben beszéljünk a Marsról, különösen az ő saját múltbeli 
bolygószintű válságukról. Miért nem mondtál nekünk semmit azóta? 
 
Legfelsőbb Mester (LM): Megígértem? Oké, az ígéret ígéret, jól van. Nem mondtam senkinek, 
néhány ok miatt. Az első ok, hogy a koreaiak soha nem kérdeztek újra engem, ezért elfelejtettem. Egy 
másik ok, hogy aggódok, hogy a Földlakók esetleg keresik, és próbálják megtalálni a Mars túlélőit, és 
az nem lenne nagyon kedvező nekik, a létezésük szempontjából. És egy további ok, hogy meg kell 
kérnem az engedélyüket, hogy feltárjam-e vagy sem mindazt, amit tudni akartatok róluk. Szóval 
megkaptam az engedélyüket. 
 
De teljesen elfeledkeztem róla. Végeztem egy kis kutatást erről, a Mars lakóival, és vannak 
feljegyzéseim, de az régen volt. De ha kérdeztek, próbálom majd megkeresni a helyes választ.  
 
SMTV: Köszönjük, Mester. Köszönjük! Rengeteg kérdésünk van. (Folytasd!) Első kérdés. 
Megtudhatjuk pontosan, hogy mi történt a Marslakókkal? 
 
LM: Mi történt pontosan, hú! Ez sok időbe telik, de majd megpróbálom megnézni. (Igen, Mester. 
Köszönjük.) Régen volt, és még arra se volt időm, hogy rendbe rakjam. Jó, nagyjából 40 millió évvel 
ezelőtt történt. A tömeges kihalás 40 millió évvel ezelőtt történt. Talán kicsit részletesebben kérdeztek, 
és akkor majd egyenként válaszolok nektek. Mit szóltok hozzá? (Jó.) Mert ha csak így kérdeztek, 
könyvet kell majd írnom. Egyenként kérdezzetek, ne úgy, hogy az egész ábécét együtt, és akkor kicsit 
gondban leszek. (SMTV: Igen, Mester. Oké.) Kérdezzetek többet, és akkor meg fogjuk találni. 
 
SMTV: Mester, voltak-e túlélők, és hányan voltak? 
 
LM: Voltak túlélők, igen, igen. Voltak túlélők Az első túlélő olyan 2 millió ember volt. És most kb. 5 
millió 800 ezren vannak. 
 
SMTV: Hogyan tudtak életben maradni? 
 
LM: Hadd gondolkozzak. Ez az, akkor a végső túlélők 2 millióan vannak. 
 



SMTV: Hol és hogyan élnek a Marslakók? 
 
LM: A föld alatt élnek, és nagyon mértéktartóan, újra hasznosítva, spirituálisan élnek. Azt hiszem, már 
meséltem erről egy kicsit a koreaiaknak. Hol élnek? A túlélők először a kevésbé szennyezett 
területeken éltek. Volt néhány kevésbé szennyezett körülzárt terület a Marson akkoriban, kevésbé 
mérgezett. Életben maradtak, és kezdtek összeszedni darabokat. És aztán mennek a földalatti 
barlangokba, alagutakat ásnak, és ott bent élnek. A túlélők lassan kapcsolatba léptek egymással, a 20 
éves időszak alatt, amíg legtöbben kapcsolatba kerülnek egymással, először persze telepatikusan, és 
aztán fizikailag. Aztán összegyűltek, több és mélyebb alagutat és földalatti barlangot ástak, és 
nagyobb kényelmet és közösséget szerveztek. 
 
Nagyjából a Mars egyharmadán laknak. És most egymáshoz közel, és utakat építenek, és utcát, meg 
minden ilyet. Elkezdenek alagutakat és nagy tereket ásni, nagy mennyezettel, olyan 10 méter magas. 
A padló és a mennyezet között olyan 10 méter a magasság, egyes részeken a föld alatt. És olyan 5 
emeletnyi tér van közöttük. Megtalálták a földalatti vizet, folyót, és a közelében élnek. A legtöbb ember 
a földalatti víz közelében él. Azelőtt kicsit távol éltek, és szétterülve az egész bolygón, a föld alatt. De 
most valahogy összegyűltek, szinte a közelben, ugyanazon a környéken, és egy nemzetként együtt 
élnek. Azt hiszem, ennyi. És kérdezhettek többet, és akkor több információt találunk. 
 
SMTV: Ez a legújabb hír, a NASA felfedezése a metánról, összefügg a föld alatt élő marsi 
emberekkel? 
 
LM: Lehet, lehet, igen. Mert a föld alól a tevékenységeikből adódó mérges gázaikat ki kell pumpálniuk 
a Mars felszínére, hogy méregtelenítsék és tisztítsák a levegőt, amit belélegeznek. 
 
SMTV: Köszönöm, Mester. Következő kérdés: Milyen régóta élnek a Marslakók a föld alatt? 
 
LM: A Mars tömeges pusztulása óta elkezdtek a föld alatt élni, azóta egyfolytában. 
 
SMTV: Értem. Köszönöm. És a jelenleg a föld alatt élő Marslakók tudnak arról, mi történt bolygójuk 
múltja során? 
 
LM: Elmondták nekik. Továbbadták a gyerekeiknek és unokáiknak a tudást, hogy mi történt a 
bolygójukkal, bár az 40 millió éve volt. Megőrzik a történtek történelmét, hogy az utódok tudják, 
hogyan vigyázzanak arra, amijük van, és ne legyenek gondatlanok, és ne legyenek többé olyan 
pusztítók, hanem erényesebbek és spirituálisabbak legyenek. Így kell élniük. 
 
SMTV: Mester, a bolygó pusztulása során hogyan haltak meg? 
 
LM: Ó, borzalmas. A tömeges kihalás jött, meghaltak ott nemcsak az emberi lények, hanem az állatok 
is. Két fő mérgező gáztól haltak meg, név szerint a hidrogén-szulfidtól és dinitrogén-oxidtól, plusz a 
metántól, harmadik okként. De az állattartásból eredő hidrogén-szulfid és metán elkezdte melegíteni 
az éghajlatot, és azután kiváltott több, egyéb gázt az óceánból, az örökfagyból és a gleccserekből 
szerte a bolygójukon. Pont úgy, ahogy épp most zajlik a bolygónkon. Gyötrő halállal haltak meg. Nem 
gyors halállal, hanem lassúval. Az embernek és állatoknak kb. 4 napba telt, hogy elpusztuljanak egy 
nagyon fájdalmas, fulladásos, lassú halállal. Mivel a pusztulás túl gyorsan történt, senki nem tudott 
segíteni bárkit. A népesség 90%-a elpusztult, köztük az állatok. És aztán valamivel később meghalt 
újabb 5%. És aztán egy idő múlva 3,8% szintén meghalt. Csak 0,2%-uk menekült meg, kb. 2 millió, a 
földalatti barlangokba, és akkor mélyebbre ástak, és hosszabbat, és a földalatti folyó mellett éltek, és 
így maradtak életben.  
 



SMTV: Dolgoznak-e jelenleg a Marslakók azon, hogy visszaállítsák bolygójukat az eredeti állapotába? 
 
LM: Nem tudják. Nem tudják. Nem az ember dolga, hogy helyreállítson még ilyen katasztrofálisan 
elpusztult bolygót is. Hanem a bolygó természetes folyamattal feléleszti önmagát. És az még 1 millió 
évbe telik. Igen, még 1 millió év, és a Mars lakható lesz. 
 
Kis bokrok kezdenek majd nőni, és aztán gyomok és fű, és aztán gyümölcsfák, stb., stb. Folyók és 
patakok és tenger kezd majd újra kialakulni. És apránként az ember és az állatok újra meg fognak 
tudni telepedni a Mars felszínén. Ha nem vagytok elégedettek, kérhettek további magyarázatot, jó? 
(Igen, Mester.) 
 
SMTV: El tudnád nekünk mondani, mikor és hogyan jönnek fel a Marslakók a föld alól? 
 
LM: Feljönnek néha, amikor kell. Csak akkor jönnek fel a felszínre, amikor tényleg kell, szigetelt 
autókban - de repülő autóik vannak - akár azért, hogy a bolygó felszínét vizsgálják, vagy hogy 
meglátogassák egymást egy kicsit nagyobb távolságban, de nem összekötött városokban, ahol nincs 
földalatti összekötő út, vagy nem lehet útjuk. És kijönnek különleges ellátásért, és hogy egymásnak 
szállítsanak dolgokat. (Hú, ez érdekes.)  
 
Amikor utaznak, vannak oxigéntartályaik. Oxigéntartályok, és aztán vannak álarcaik, vannak szigetelt 
autóik. Ez biztos, el tudjátok képzelni, igaz? Vannak nagy közkertjeik virágokkal, fűvel és fákkal. A 
legmagasabb csak olyan 3 méteres. A legmagasabb ház kb. 3 emeletes. Emlékeztek, ássák az 
alagutat, az nagyjából 10 méter és 3 emelet magas, ezért kell egy kis hely a házaik felett, ezért a 
legmagasabb házuk olyan 3 emeletes lesz, többnyire a folyó mellett. És csak vályogházak, 
vályogházak. Nincs beton, nincs cement ház.  
 
SMTV: Nos, említetted az oxigéntartályokat. Tényleg az volt a következő kérdésem, amit meg akartam 
kérdezni, hogyan lélegeznek a Marslakók? 
 
LM: Oxigént különleges módszerekkel állítanak elő, amit az idők során találtak fel, a földalatti vízből. 
És sokat újrahasznosítják a vizet, és amikor lehet, a levegőt is újrahasznosítják. Persze szűrik a 
levegőt, amennyire tudják. Ahogy mondtam nektek, a föld alatt élnek, de a legkevésbé szennyezett 
területen, ezért szűrik valamennyire a levegőt, hogy amit lehet, felhasználjanak, és a földalatti vízből 
termelnek oxigént ott, ahol használják. És a metánt és a többi gázt felpumpálják a Mars felszínére. 
Talán ezért találtak a tudósok metánfelhőt mostanában. Van értelme. 
 
SMTV: Igen, van. Azt akartam kérdezni, milyen kormányuk van a Marslakóknak? 
 
LM: Milyen kormányuk? Szinte kormány nélküli rendszerük van, ahogy élnek. Az emberek 
összegyűlnek és megválasztják a bölcs embereket, akik teljesen feltétel nélküliek és törődők és 
tiszteletre méltók, megbízhatók. Persze a kormányukban nincs megvesztegetés, és még 
igazságszolgáltatási rendszer se. Mindenki kölcsönös tiszteletben és harmóniában él, tiszteletben 
tartva a bolygó szabályait. Tehát nincs konfliktus, nincs versengés. Mindenki szabadon megy oda, 
ahová akar, és csinál, amit csak akar, és persze tudják, hogy mit csináljanak. Nem csinálnak semmit, 
ami pusztító, káros, vagy ártalmas bárkire a bolygón, vagy magára a bolygóra. Egyébként is minden 
ingyen van, ezért senki nem lop semmit.  
 
A kormány nem ellenőrzi az embereket. Mert az embereknek megvan az önfegyelmük. Mint egyes 
kormányok, ellenőrzik, hogy hány gyerekünk legyen, mert a bolygónk túlnépesedett, és az emberek túl 
sokat esznek, és ezért az emberek aggódnak a bolygón az éhség, rablás, és mindezek, meg a háború 
miatt. De ott nem aggódnak emiatt, mert osztoznak mindenen. Minden családnak automatikusan egy, 



kettő, vagy három gyereke van maximum. Különböző módszereket használnak, hogy kordában tartsák. 
Nem használnak tablettákat. Természetes módszert használnak. Nincs fogamzásgátló tablettájuk, 
nincs náluk abortusz. És társakként élnek együtt, nincs kimondott házasság, mint hogy menned kell, 
hogy aláírj egy szerződést, vagy bármi hasonlót hivatalos igazolásért, mint itt nekünk. És szeretetből, 
kölcsönös megbecsülésből és odaadásból élnek együtt, mint egész életre szóló társak. És ott nincs 
válás. 
 
Ahogy mondtam nektek, bölcs embereket választanak vezetőiknek, a megvilágosodott lényeket. És 
boldog emberek. Most jelen pillanatban királynőjük van. Királynőjük van, de valamivel korábban 
királyaik voltak. Lehetne királyuk vagy királynőjük, nem számít. Az emberek a bölcsesség, spirituális 
elérés miatt választják őket. És a belső tudás alapján választják, nem a külső, és nem a píár hirdetés 
alapján. Ezért a vének, a bölcs ember, a megvilágosodott mester, ül majd, és belül megnézi, hogy ki a 
legrátermettebb. Bárhonnan kiválaszthatják, bármelyik házból, bármelyik utcából. Nem adódik tovább 
öröklés útján, DNS-sel, vagy genetikusan, vagy a család vonala miatt. Tehát mindig változhat.  
 
Bárki, még az utcaseprők is lehetnek királynő vagy király, ha elég megvilágosodottak, bölcsek és 
erényesek. Jelenleg ez a feltétele a vezetővé válásnak a Marson, mert belső tudás, meditatív 
bölcsesség alapján választják ki őket. Ezért senki sem csalhat a szavazatokkal, vagy senki nem 
vesztegetheti meg a szavazókat. Senki nem vehet egyetlen szavazót. Senkinek nem lehet pártja, vagy 
bármi hasonló. Nincsenek pártok. A bölcs embereket kivéve. Nincsenek politikai pártok. Most 
mindössze csak egy nemzetük van, a Bölcsek Tanácsával, hogy a legtöbb kérdésben irányítsa őket. 
 
SMTV: Tehát van egy királynő, és egy tanács? 
 
LM: Igen. A királynő, és a Bölcsek Tanácsa is.  
 
SMTV: Mi akkor a királynő szerepe, ha nem mondják meg a Marslakóknak, hogy mit tegyenek? 
 
LM: Csak arra az esetre, ha valakinek tanácsra van szüksége, például. Vagy ha van bármi más, 
amivel javíthatnak az életmódjukon, a népükért. Ez minden. Nincs semmi negatívhoz hasonló. A 
királynő az emberekért van ott, amikor valamit meg kell kérdezniük. Mert a királynő és a Bölcsek 
Tanácsa bölcs. A Marson nem minden polgár olyan bölcs, mint ők. Olyanok ott, mint a vezető, tanár, 
barátok és tanácsadók. 
 
A Bölcsek Tanácsát nem is életkor alapján választják, nem olyanok, mint a vének. Nem életkor alapján, 
hanem bölcsesség és spirituális szintek alapján választják őket. Nem nevezheted ezt kormánynak, ez 
csak tanácsadók csoportja és a királynő. És akit megválasztanak ebbe az úgynevezett kormányba, 
nekik van elvégzendő dolguk. Nem azért vannak ott, hogy csak fizetést kapjanak, nem kapnak 
semmilyen fizetést. Ugyanaz lesz meg nekik, mint bárki másnak. Nincs rendőrség, hadsereg, 
nincsenek fegyverek. Vannak szabályaik, amit mindenki tisztel és betart. Nincs kérdés a kormány 
hatalmáról, nincs forradalom, semmi ilyesmi. Tehát ez valóban nagyon harmonikus, ahol élnek. 
 
SMTV: Tervezed, hogy írsz valamikor egy könyvet a Marslakókról? 
 
LM: Nem, nem, kedves, ha lenne időm, ó, Istenem! Biztos viccelsz. Minden nap, nagyon, nagyon 
elfoglalt. Igazából nem kell könyvet írnunk a Marsról, minek? Miért akarod, hogy könyvet írjak? 
 
SMTV: Olyan izgalmas! Olyan érdekes. 
 
LM: Izgalmas? Jó ég! Elmondok most neked mindent, amit tudnod kell, ezért azt hiszem, nincs 
szükség könyvre, ugye? (Igen, köszönöm, Mester.) Szívesen. 



 
SMTV: Van egy kérdésem, Mester. (Igen.) Hogyan néznek ki a Marslakók? 
 
LM: Úgy néznek ki, mint ti. (Valóban?) Úgy néznek ki, mint mi. Hozzánk hasonlóan néznek ki, csak 
egyszerűen jobban néznek ki. Egészségesebbnek néznek ki, ragyogóbbak, és kedvesebbek. A 
kinézetük nyugodtabb, kipihentebb. Az arcuk, a kinézetük jóságosabb, mint legtöbbünké a bolygón. 
 
SMTV: Továbbá, milyen sokáig élnek? 
 
LM: Akár 200 éves korig élhetnek, 200 éves korig. Legtöbbjük nagyon sokáig él. Nincs náluk stressz, 
érted, kedves? Nincs náluk stressz. Nincs náluk sok szennyezés, hogy ilyen szabad gyököt adjon 
nekik, amitől olyan gyorsan öregednek. Az életük harmonikus, békés, szerető kapcsolat. Mindannyian 
egymással együttműködnek, és tisztelik az életet, segítik egymást, amilyen módon csak tudják. 
Osztoznak mindenen. Ez egy gyönyörű életmód. Ezért persze sokáig élnek. (Köszönöm, Mester.) Még 
egy dolog. Még ha öregednek is, mint mi, de nagyon kellemesen öregednek. Még akkor is, amikor 
nagyon öregek, még mindig nagyon fiatalnak látszanak. Fiatalnak néznek ki addig a napig, amíg 
meghalnak, sokkal fiatalabbak, mint mi itt ugyanabban az életkorban, például. Sose tudnád 
megmondani a korukat, amikor rájuk nézel, nagyon fiatalok. Hosszú, hosszú ideig fiatalok maradnak.  
 
SMTV: Van egy kérdésem. (Mondd.) Mit esznek a Marslakók? Mind vegetáriánusok?  
 
LM: Azok, azok. Szinte mindegyikük vegán. Naponta egyszer, kétszer, vagy háromszor esznek 
maximum. De kb. olyan egynegyedét eszik csak annak, ami a mi napi átlagos táplálék felvételünk 
ezen a bolygón. Boldog népek, nem esznek olyan sokat. Árammal főznek. Nincs gáz, nincs tűz ott. A 
hőmérséklet majdnem ugyanolyan egyébként is, ezért többnyire nagyon egészségesek. A földalatti víz 
a Marson mindig ugyanolyan; van egy bizonyos eszközük, hogy ellenőrizzék az időjárást.  És nem 
dolgoznak olyan keményen, mint ahogy mi tesszük itt. Nem erőlködnek a megélhetésért, ezért nincs 
igazán szükségük olyan sok ételre.  
 
Nagyon keveset esznek, és egészségesek. Gabonát esznek, mint mi, valamilyent, nem mind olyan, 
mint ami nekünk van. A gazdálkodásuk többnyire vízkultúrás. És vannak gyümölcsfáik, még olajuk is a 
sütéshez. Van sütőolajuk a gabonákból a sütéshez. Mert vegetáriánusok, amikor életben maradtak 
kezdetben, erősebb az immunrendszerük.  
 
Tehát ez a 2 millió ember ténylegesen mind vegetáriánus volt, vagy vegán, akik életben maradtak. 
Mind közül az utolsók, akik életben maradnak, miután mindenki meghalt, 90% először, és aztán 5%, 
és aztán 3,8%. És a legutolsók, csak 0,2% maradt életben, ezek a vegetáriánusok és vegánok, mert 
erősebb az immunrendszerük.  
 
Ez van fizikai értelemben véve, de ti már tudjátok, hogy az a karma, igaz? Jó karmájuk van. És 
erényesek és arra érdemesek, ezért. És arra érdemesek, ezért. Tehát bármilyen helyzetben életben 
maradnak. És továbbra is vegetáriánusok maradnak. Csak kétmillió vegetáriánus és vegán volt 
akkoriban, többé-kevésbé. De nincs náluk levegőevő. Nincs náluk gyümölcsevő és napevő, különösen 
most, nincs náluk napevő.  
 
SMTV: Köszönöm, Mester. (Szívesen.) És megbetegednek-e bármikor is a Marslakók?  
 
LM: Nem, nem betegednek meg. Nem, nem, nem, nagyon boldogok. Náluk nincsenek doktorok. Náluk 
nincsenek ápolók. Náluk nincsenek kórházak. Náluk nincs adó. Náluk nincs börtön. Náluk nincs pénz. 
Nincs náluk semmi, ami itt nálunk van, ami zaklató és feszültséget okoz. Mindenki hozzájárul, ahogy 
tudnak, becsületesen, őszintén, és boldogan. És osztoznak bármin, amijük van. Mindegyiknek 



különleges képessége vagy szaktudása van, és osztoznak mindenben, mindenük együtt van. Ott nincs 
vétel, eladás. Egy ilyen légkörben persze, hogy boldog leszel, és sokáig élsz, és nincs betegséged.  
 
SMTV: Köszönöm, Mester. Egy másik kérdés. Kell-e dolgozniuk a Marslakóknak az életben 
maradásért, ahogy nekünk, vagy más okból? És milyen munkát végeznek?  
 
LM: Nem, nem, nem, nem kell nekik. Nem kell, ahogy mondtam neked. Mindegyik dolgozik a 
képességei és adottságai szerint. Hozzájárulnak, és együtt osztoznak mindazon, amijük van. Tehát 
nem kell dolgozniuk egyáltalán az életben maradásért. De dolgoznak. Dolgoznak önként és szabadon, 
önmaguk és mindenki javára, hogy hozzájáruljanak a társadalmukhoz, a nemzetükhöz. De azt nem 
nevezik munkának. Boldogan dolgoznak. És senki sem kényszerül arra, hogy pénzért dolgozzon. 
Ezért teljes szívükből dolgoznak, és csupa élvezettel. Úgy dolgoznak, ahogy akarnak.  
 
Nincs kormány, hogy adót vessen ki rájuk, ezért nincs plusz munka, nincs túlóra, nincs stressz, nincs 
főnök, semmi, semmi ilyesmi. Mindenki pontosan azt csinálja, amit akar, amikor, és amit csak akar, 
mert mind nagyon fegyelmezettek. Bíznak egymásban, és a kormány bízik bennük, és ők bíznak az 
úgynevezett kormányban. Ezért nincs felügyelet. Mindenki becsületesen, őszintén, megfelelően, 
szabadon, és boldogan dolgozik. Osztoznak mindenen, nincs gazdag, nincs szegény. Senki sem 
birtokol többet bárki másnál. Minden egyenlő. Egyszerű ruhákat hordanak. Egyszerű az életmódjuk, 
egyszerűen esznek. És a képességnek megfelelően dolgoznak, és minddel egyenlően bánnak. Nincs 
náluk piac, de osztoznak mindenen. Osztoznak a munkán, és együtt osztoznak minden közös javukon.  
 
Mert nagyon spirituális emberek. Nagyon spirituális, erényes és fegyelmezett. Tanultak a hibákból, 
amiket az őseik elkövettek. Tanulnak a bolygójuk tragédiájából. És egy népként együtt dolgoznak. 
Nagyon spirituálisak, különösen azok, akik életben maradnak. És így a DNS és a hagyomány és a 
jóság folyton továbbadódik nemzedékről nemzedékre.  
 
SMTV: Mit tesznek szórakozásként?  
 
LM: Mit gondolsz, mit tesznek? Van rádiójuk. Van televíziójuk, ezért hallgatják a rádiót, hogy tudják, mi 
történik a városaik és népeik között. És van internetjük, mint nekünk. Jobb, gyorsabb, gyorsabb, 
sokkal, sokkal gyorsabb. Itt néha órákat kell várnunk a letöltésre. Még akkor is, ha kibérelem a legjobb 
Internet rendszert, mégis sok időbe telik letölteni vagy feltölteni valami információt. De ott az gyorsabb, 
gyorsabb. Szinte majdnem bármit odateszel, az ott van. Majdnem olyan, mint a fax. Mint ahogy 
kimásolsz egy levelet, ennyi, nagyon egyszerű. Megnyomod a megfelelő gombot, minden gyorsan 
kijön. Megnyomod a megfelelő gombot, minden letöltődik. Megnyomod a megfelelő gombot, minden 
feltöltődik. Mintha beszélnél vagy olvasnád, kijön, mint egy fénymásoló, vagy fax, vagy email, azonnal 
olvashatod. Van televíziójuk. 
 
Vannak drámáik. Vannak színházaik. Vannak komikus műsoraik, mint nekünk. És nekik is vannak 
sportjaik, de náluk nincsenek erőszakos sportok. A sportjaik többnyire nagyon egészséges sportok, és 
nem erőszakosak. Csinálhatnak mondjuk mászást, úszást, futást, táncot, aerobicot. De nincs náluk 
olyan szórakozás, mint a cirkusz, például, vagy bokszolás, vagy állatok közötti verseny, vagy 
küzdelem állatok vagy emberek között, semmi ilyesmi. Semmi, ami visszaél az emberekkel vagy 
állatokkal. Minden mókás, egészséges, teljes értékű, jóságos és szép. Győztes és vesztes kezet fog, 
átölelik és megcsókolják egymást a végén. Nincs ellenségeskedés közöttük, soha. Nincs olyan 
versengés, mint hogy „nyernem kell, neked veszítened kell.” Nincs ilyesmi. Minden őszinte, és a móka 
kedvéért játsszák.  
 
SMTV: Mester, milyen közlekedést használnak a Marslakók?  
 



LM: Van drótkötélpályájuk, Strassenbahn, mint Németországban, vagy elektromos. Vannak közösségi 
és magán repülő autóik. Vannak biciklijeik. És ez mind szabad, mindet szabad mindenkinek, akinek 
kell, elveheti, és használja. Senkinek nincs semmi tulajdona jelenleg a Marson. Autók, repülő, minden 
ingyenes. És gyalogolhatnak is. A repülő autóik, vagy bármilyen autó kicsit gömbölyűbb alakú, nem 
olyan szögletes alakú, mint nálunk. Úgy gondolják, az jobban csökkenti a súrlódást. Ezért az 
gyorsabban, könnyebben repül és fordul. Ezért csinálták teljesen gömbölyűre. Ha láttál valaha UFO-t, 
az majdnem az UFO-stílus, amiről csináltak korábban néhány képet. És nagyon, nagyon gyorsak, 
nagyon gyorsak. A leggyorsabb kb. 450 kilométer lenne óránként, néhány magán, és kicsi. A 
leglassabb olyan óránként 150 km-es lenne. Ez minden, talán 500 km óránként, a leggyorsabb.  
 
SMTV: Vannak UFO-ik is?  
 
LM: Már mondtam neked, ez szinte olyan, mint egy UFO. Úgy érted, hogy lejönnek-e ide UFO-val?  
 
SMTV: Igen, vagy más bolygókra.  
 
LM: Nem, nem, nem, nem jönnek hozzánk. És hogy mennek-e más bolygóra, vagy nem? Nem, nem, 
elégedettek azzal, hogy ott maradnak, ahol vannak. Az autóik és dolgaik UFO alakúnak néznek ki, 
mint egy korong. Gömbölyű, ezért csökkenti a súrlódást a levegővel, a légkörrel. Ezért gyorsabb, és 
ezért tudnak könnyen megfordulni. A mi rendszerünkben az autónk szögletes, többnyire szögletes. 
Amikor meg akarsz fordulni, tolatnod kell, vissza le, vissza előre… hosszú időbe telik. És lassabban 
halad a légköri erővel való súrlódás miatt. Ők teljesen gömbölyűre csinálják, hogy csökkentsék a 
súrlódásokat, és könnyebb velük megfordulni, tolatni, meg mindent. El tudod képzelni, mivel a városaik 
kisebbek, és a föld alatt élnek, ezért az autónak kényelmesnek és gömbölyűnek kell lennie, nincsenek 
sarkok, és nincs széle, könnyebb nekik manőverezni és megfordulni.  
 
SMTV: Van náluk olyan is, mint a tele-transzportálás? Tudnak-e arra gondolni, hogy valahol máshol 
vannak, és akkor odamennek? Pusztán a gondolat által?  
 
LM: Némelyiküknek megvan ez a képessége, de nem mindegyiküknek. Ezért szükségük van tömeg- 
és magánközlekedésre.  
 
SMTV: És még milyen más technológiájuk van?  
 
LM: Sok mindenük megvan, ami nekünk megvan, csak kiválóbb. Gyorsabb és jobb a minősége, nem 
megy gyakran tönkre, mint az, ami nekünk van. Nincs vírus a komputerükön. Nincs mechanikai hiba 
az autóikban, például, nagyon ritka, nagyon ritka. Hosszú ideig tartós, amit gyártanak. És van 
telefonjuk, van internetjük, ahogy az előbb mondtam, van rádiójuk, és van náluk telepátia, persze, és 
tele-transzport.  
 
SMTV: Milyen energiát, mondjuk napenergiát, nukleáris energiát, fényenergiát, elektromagnetikus 
energiát, milyen energiát használnak?  
 
LM: A napenergia nem jön számításba. Nincs napjuk a föld alatt. Nincs napjuk a föld alatt. Van 
mesterséges napjuk, ami nagyon kellemes, és nem égeti le a bőrt, és ki-be tudják kapcsolni, amikor 
csak akarják. Megvan a holdjuk is az éjszakára, egy nagyon puha fény az éjszakára. És van ingyen 
elektromosságuk, mint a Tesla-stílus. Igen, ingyen elektromosság. Feltalálják, és használják az ingyen 
elektromosságot. Nem úgy, mint mi, mindenhol kell lennie vezetéknek, és kell hozzá készülék, és 
olyan sok bonyodalom, villanyoszlopok, villanyszámla, meg mindez. Ott ők ingyen elektromos energiát 
használnak. Ennyi.  
 



SMTV: Azt szeretném tudni, hogyan kommunikálnak egymással a Marslakók?  
 
LM: Mondtam neked, van telefonjuk, van internetjük, csak az gyorsabb. És van náluk telepátia. 
Sétálnak is, hogy kommunikáljanak egymással, képzeld el! Meglátogatják egymást a földalatti 
városokban. És a föld fölé is mennek a szigetelt autóikban, hogy meglátogassák egymást, és 
elvigyenek holmikat.  
 
SMTV: Vagyis mindenkinek megvan a telepatikus képessége, vagy csak bizonyos magasabb rendű 
lényeknek?  
 
LM: Nem, nem, nem mindnek, nem mindenkinek van telepatikus képessége, csak egyeseknek. A 
Marslakók egynegyedének volt telepatikus képessége az életben maradásuk kezdetén. Így 
kommunikálnak egymással, amikor először életben maradnak. És most ez hasonló. Ez olyasmi, ami 
természetesen jön elő. Nem fejlesztik kimondottan ezt a fajta varázserőt. Egyszerűen vagy megvan 
nekik, vagy nincs, nem törődnek vele olyan sokat. Tehát van szóbeli nyelvük. Hogyan hangzik a 
nyelvük? Nem tudom, hogyan mondjam el neked. Nem angol, persze. Nem angol, persze. Nem kínai, 
nem spanyol. Nem francia. Marslakó.  
 
SMTV: És a következő kérdésem, milyenek a Marslakók fái, állatai, vagy virágai? Vannak-e mondjuk 
szép tájaik?  
 
LM: Igen, van néhány nagy kertjük, parkszerű, és van ott néhány bokorjuk és virágjuk. De mondtam 
neked, a legmagasabb fa kb. 3 méter magas, mert nem tudnak annál nagyobbat növeszteni. És 
vannak virágjaik is, és van parkjuk, például kert mindenkinek, hogy élvezze. A legtöbb állat meghalt a 
tömeges kihalás közben, vagy utána. Van néhány kiskedvencük, néhány állat, amire nekünk itt a 
Földön nincs szavunk. És nem olyanok, mint ami nekünk van. Van néhány földalatti állatuk, ami a föld 
alatt tud élni, egy kicsit más, mint itt. Van néhány kutyájuk, és néhány tehenük. De nincsenek 
madaraik, nincsenek macskáik. De van náluk valami, ami nekünk nincs. Nem tudom itt elmagyarázni.  
 
SMTV: És a kiskedvencekkel telepatikusan is kommunikálnak?  
 
LM: Igen, tudnak, egyesek tudnak. Épp mondtam nektek, nagyjából ugyanaz, olyan egynegyedüknek 
van telepatikus képessége. És van telefonjuk is, ezért nem kell nagyon próbálkozniuk, hogy 
megtanulják a telepátiát. Bármilyen állat maradt életben, azért van, mert az embertársaikkal együtt 
túlélték, akik magukkal vitték őket a föld alá, és aztán onnantól kezdve tenyésztettek többet. És ők 
értékesek; nincsenek olyan bővében az állatoknak, mint mi itt. Korlátozott számú állatuk van.  
 
SMTV: A kérdésem: A Marson nekik vannak különböző vallásaik, vagy spirituális gyakorlataik?  
 
LM: Nem, nem, nincs különböző vallásuk, csak spirituális gyakorlás van náluk, és egységes, egy 
egyszerű.  
 
SMTV: Milyen módszereik vannak az Istennel való egység keresésére?  
 
LM: Meditálnak. Keresik az Istent önmagukban, a fényt önmagukban, az energiát, ami rezgésként 
jelenik meg bennük.  
 
SMTV: Szóval vannak jelenleg mesterek a Marson?  
 
LM: Van náluk kettő, két ötödik szintű mester. Persze, igaz? Ez várható.  
 



SMTV: A mi korábbi megvilágosodott Mestereink, mint Buddha, Jézus és Mohamed próféta, ők 
meglátogatták a Marsot egy másik időpontban, és terjesztették a tanításukat? És ha így tettek, 
sikeresek voltak ott a tanításban?  
 
LM: Nem, e Mesterek egyikének sem kell a Marsra mennie, mert megvan nekik a spirituális vonalnak 
ez a gyönyörű hagyománya, ami az őseik idejéből adódik tovább nekik. Tehát a Mesterek csak azokra 
a bolygókra mennek, akiknek nincs gazdag spirituális hagyománya, ahol az embereknek szükségük 
van a jelenlétükre, az áldásukra és a tanításukra. A Mester nem megy arra a bolygóra, ami már 
stabillá vált, fegyelmezett, és erényes. A Marsnak nem volt többé szüksége semmi mesterre.  
 
A pusztulás előtt volt egy mester, és ezért volt 2 millió ember, többé-kevésbé, akik követték ezt a 
mestert. És ezért ezek az emberek életben maradtak, és megtanulták a leckéjüket, és leírták minden 
utódjuknak, hogy szigorúan kövessék a spirituális módszert és az erényes életmódot. Leírták a bolygó 
népeinek minden pusztulását, minden tragédiáját, minden szenvedését, minden gyötrelmét, hogy a 
gyerekeik sose felejtsék el. Még egy emlékművük is van, amire rá vannak írva a fő alapelvek, amit 
követnünk kell, és van egy emlékmű, ami a tragédiára emlékezteti az embereket, ha nem tartják be, a 
Marslakó embereket. Nagyon drága lecke, és nagyon fájdalmas, nagyon fájdalmas. De legalább 
megtanulták.  
 
Van egy pár jó hír, néhány Marslakó még életben maradt. A jók, az erényesek, ők életben maradtak, 
de nem tudtak úgy élni, ahogy korábban éltek. A föld alatt vannak, és újra kell hasznosítaniuk mindent, 
vizet, zöldséget, nagyon apró dolgokat, amijük van. Csak olyan 6 milliónyian vannak. És ez velünk is 
megtörténhet. Velünk is megtörténhet, hogy esetleg a föld alatt kell élnünk, hogy életben maradjunk, 
és újrahasznosítani az oxigént, újrahasznosítani a zöldséget, újrahasznosítani a vizet, mértékletesnek 
lenni, és abszolút mindenen osztozni, ahogy a Marslakók csinálják.  
 
Egyébként remélem, hogy a földi emberek nem fedezik fel, hogy hol élnek. Nem akarom, hogy 
felfedezzék. Többet árthatunk nekik, mint jót tehetünk. Ha kiássuk őket, meg fognak halni. Nincs elég 
oxigénjük. Már nincsenek hozzászokva a felszínen való élethez. Nagyobb biztonságban vannak ott 
lent, mert a Mars még nem lakható. Akik életben maradtak a Marson, többé-kevésbé hatmilliónyian 
vannak, ők a jó emberek. Vegetáriánusok voltak. A mennyei viselkedést gyakorolták. És nagyon, 
nagyon, nagyon jó emberek. Nagyjából a 4. szinten vannak. És tovább folytatják így, néhány 
emberhez hasonlóan, akik jelenleg a föld alatt élnek a mi bolygónkon. Önellátók és nagyon 
mértékletesek, nagyon elégedettek, és nagyon, nagyon Isteni érdeklődésűek, spirituális érdeklődésűek. 
Így maradnak életben.  
 
SMTV: Amikor beszéltél a Supreme Master Televisionhöz 2008 júliusában, említetted, hogy a legtöbb 
föld alatt élő Marslakó 4. szintű lény. Miért választaná egy szabad lélek, hogy azért reinkarnálódjon, 
hogy a föld alatt éljen?  
 
LM: Mert egy lélek bárhová testet öltene, más okokból és más célokért. Néha például segíteni 
másokat, néha fejleszteni másokat, néha fejleszteni a spirituális megértést. Néha a vonzalom miatt, és 
máskor talán karmikus mintázat. A lelkek sosem félnek, vagy lesznek válogatósak, hogy hol fognak 
testet ölteni, és hol fognak élni. Csak miután inkarnálódunk egy fizikai testbe, akkor kezdünk el 
panaszkodni ez meg az miatt. Mert a lélek korlátozott lesz, és úgy érzi majd, hogy fulladozik, de a 
lelkek azelőtt, ők sosem válogatósak abban, hogy hová mennek. Csak mennek oda, ahová menniük 
kell, vagy ahová menniük kellene, vagy ahová menni akarnak.  
 
SMTV: Lehetséges az, hogy amikor a Mars elpusztult, néhány ember a Földre jöhetett, hogy segítsen 
benépesíteni a Földet, és elindítani itt a civilizációnkat?  
 



LM: Nem, nem, édes. Egy sem jött ide. Ott maradtak, ahol voltak. Ők jobbak ott, mint itt. Csak az a 
helyzet, hogy a múltban, olyan 40 millió évvel ezelőtt a bolygójuk túl gyorsan fejlődött, túl gyors a 
technológia, és a fejlődésük, fizikai fejlődésük, technológiai fejlődésük nem volt egyensúlyban a 
spirituális megértésükkel és fegyelmükkel. Ezért a bolygójuk elpusztult. De akik életben maradtak, 
azok ismerik az erények és a spirituális gyakorlás értékét, és ezért ők összegyűltek, és nagyon jól 
megvannak együtt, bár nincs olyan sok mindenük, mint itt nekünk, de van nekik elég, és boldogok 
együtt. Nem is akarnak idejönni. Sajnálom, nem akarnak minket. Nem úgy van, ahogy valahol 
korábban olvastad, hogy „Az idegenek próbálnak meghódítani minket, és mustrálgatják a bolygónkat.” 
Nem igaz. Legalább is a Marsra, ők nem akarják a bolygónkat. Tényleg nem akarják.  
 
SMTV: Tudnak róla, hogy vannak robotjaink, amik most a bolygójukat vizsgálják? (Igen, tudták.) És a 
jövőben talán mi is képesek leszünk odamenni? És hogyan reagálnának, ha látják, hogy jövünk?  
 
LM: Aggódtak, amikor tudták, hogy a robotunk ott volt. És persze, ha mi odamegyünk, jobban fognak 
aggódni. El fognak bújni. El fognak rejtőzni. Mert talán tartanak a fertőzésektől tőlünk, fizikailag és 
spirituálisan, a fertőzésektől. Tartanak tőlünk. Tartanak a behatolásunktól.  
 
SMTV: A következő kérdésem: folytatott-e velünk néhány Marslakó telekommunikációt?  
 
LM: Csak néhányszor, néhány különleges lénnyel ezen a bolygón, valamilyen vonzalom, vagy 
különleges ok miatt. Egyáltalán nem akarnak kommunikálni velünk. Még ide se akarnak jönni. Mert az 
emberek azt gondolják, hogy a Marslakók meg akarják hódítani a bolygónkat, semmi sem áll ennél 
távolabb az igazságtól. Nem szeretik az életmódunkat. Nincs meg az immunitásuk a fertőzésünkre, 
ezért félnek tőlünk. Elégedettek, hogy magukra hagyják őket, élik az életmódjukat, és spirituálisan 
gyakorolnak. Boldogok ott, ahol vannak. Még telepatikusan sem kívánnak kommunikálni velünk, csak 
ha az valóban szükséges, vagy valamilyen igazán hasznos és ártalmatlan módon. Tudnak arról, hogy  
odamegyünk, de elbújnak, az emberek ezért nem tudják megtalálni őket. (Nagyon köszönöm, Mester.)  
 
A Marson csak 32 tehén van, a bivalyokkal és borjaikkal együtt. És úgy bánnak velünk mint a többi 
állattal, mint a kiskedvencekkel, vagy becses kincsekkel. Nem próbálják meg abnormálisan szaporítani 
őket, hogy több legyen. Csak azt akarják, hogy nagyjából ugyanannyi maradjon számban. A kutyáknak 
ugyanilyen a státuszuk.   
 
SMTV: Lenne-e üzenetük a számunkra, különösen, hogy tudják, mi történik velünk e pillanatban?  
 
LM: Tudják, tudják. És nem tudnak segíteni nekünk, mert tudják, mi történt velük korábban. Még 
vissza is tudnak utazni a múltba. Sokan vissza tudnak utazni a múlt életekbe, például 40 millió évvel 
ezelőttre, 40 millió évvel ezelőttre, hogy tudják, mi történt a bolygójukkal. Nem csak az őseik történetét 
olvasva, hanem vissza tudnak utazni az előző életekbe, és tudnak mindent. Ezért tudják, hogy mi 
történik a bolygónkkal, majdnem olyan, ami velük történt. És persze nem tudnak segíteni, tudják, hogy 
nem tudnak segíteni, de természetesen van üzenetük. Két üzenet volt. Az első a Népek Tanácsától, 
és csak két szó van tőlük: „Legyetek erényesek.” És a második üzenet a Népek Elnökétől. Azt 
mondja: „Mentsétek meg az otthonotokat, mielőtt túl késő lesz”, ezt mondták.  
 
SMTV: Köszönöm. És a Marslakók el tudják érni a Buddha szintet egy élet alatt?  
 
LM: Néhányan közülük, igen, néhányan közülük el tudják. Csakúgy, mint bárhol másutt, keményen 
meg kell dolgozniuk érte.  
 
Ők is azt szeretnék, ha nem jönnénk. Jobb, ha nem jövünk, hogy megkeressük őket, mert meg fogjuk 
ölni őket a fertőzésünkkel, amivel szemben nincs immunrendszerük. Remélem, az emberek sosem 



fogják megtalálni őket. Én is haboztam, hogy kiadjam-e mindezt az információt korábban, de 
kérdeztem őket, és azt mondták, rendben van, mert nagyon hasznos lehet a bolygónk számára. 
Nagyon kedvesek, nagyon kedvesek, nem? Nagyon kedvesek. Azt gondolják, az emberek egyébként 
sem lesznek képesek megtalálni, hogy hol élnek, ezt mondták.  
 
SMTV: Ha a Föld folytatja a jelenlegi pályáján, képesek lesznek az emberek is a föld alá menni, hogy 
hasonló rendszerük legyen, mint az embereknek a Marson?  
 
LM: Meg tudjuk tenni. Jobb lenne, ha az emberek már felkészültek lennének erre, de csak, ha jók 
vagyunk, erre, mert ha rosszak vagyunk, el fogjuk vinni a rosszaságot mindenhová, ahová megyünk. 
És akkor esetleg nem itt fent van katasztrófa, a felszínen, hanem újra katasztrófa lesz a föld alatt, az 
ugyanolyan rendszer miatt, és az ugyanolyan önpusztító életmód miatt. Akkor csak ölni fogjuk 
egymást, öljük az állatokat, öljük a környezetet, és akkor hamarosan elpusztítjuk a földalatti rendszert 
is. Akkor végül ugyanolyan bajunk lesz, csak még rosszabb.  
 
Ha jóságot teremtünk, akkor az mindenhová el fog kísérni minket. Ezért csak arra kérem a bolygó 
népeit, hogy most azonnal teremtsenek jóságot, hogy még élhessünk itt a szabad levegőn, és még 
megőrizzük a környezetet, vagy bármit, ami megmarad, és hogy ne folytassuk a további pusztulást. És 
a bolygó gyorsan helyre fog jönni, mert nem értük el azt a pontot, amit a Mars elért a tömeges 
kipusztulás előtt.  
 
Olyan gyorsan történt az utolsó két hónapban, hogy nem volt idejük bármire felkészülni. Soha nem 
hitték, hogy az meg fog történni, mert az túl gyors. Tudják, hogy valami talán tönkremegy, de nem 
hallgatnak a bölcs emberekre, a spirituális emberekre, akik láthatják a jövőt, és tudhatnak a tettek és 
reakciók okáról és hatásáról. Még akkor is azt gondolták, hogy sok idejük van, de nem volt. Az utolsó 
öt évben figyelmeztették őket, de nem hallgattak rá, nem változtak. És aztán az utolsó két hónap 
egyszerűen olyan gyorsan történt, olyan gyorsan, hogy senkinek még gondolkodásra sincs ideje. A 
Marson a lények 90%-a csak így meghalt. Két hónapon belül a lények körülbelül 90%-a a Marson 
elpusztult. És azután 5%, pár hónap múlva. És néhány további hónapra rá még további 3,8%.  
 
És aztán csak 0,2% maradt életben, mert a föld alá mentek és barlangokban éltek, és a víz mellett 
éltek a föld alatt, ami nem volt szennyezett. És a kevésbé szennyezett területre húzódtak, valahogy 
szerencsések voltak. Azt hiszem, ahol élnek, a spirituális érdemük és jó karmájuk miatt van, hogy a 
légkör kevésbé szennyezett. Így van egyáltalán idejük arra, hogy a föld alá menjenek, és bármit, ami 
megmarad, a földbe vigyenek, és egy ideig ott lent éljék az életet. Viszik az ennivalójukat, magvakat 
és gabonákat, az állatokat, gépeket, technológiát, bármit mozdítani tudnak. Mert a kevésbé 
szennyezett területen élnek. A kevésbé nem azt jelenti, hogy nem az. De volt idejük, hogy 
helyrejöjjenek. És amint a jó földbe költöztek ott lent, helyrejött az egészségük, és folytatták.  
 
Földalatti rendszer, nem rossz elképzelés, csak jobb, ha most azonnal menedékre lelünk a jóságban 
és erényekben, és szerető törődésben és kedvességben minden lény iránt. Akkor tovább tart. És 
nézzünk szembe vele, az élet a föld alatt nem annyira kényelmes. Talán, ha nem gyakorolsz jól 
spirituálisan, fojtogatva érzed majd magad. Nagyon depressziós leszel, nyomott kezdetben, mert 
tudod, hogy körülötted mindenhol csak föld van és bezártság, és többé egyszerűen nem tudsz 
felmenni a felszínre, hogy nézd a tájat, amihez hozzászoktál, figyeld a repülő madarakat, nézd a 
kertedben ugráló nyulat, nézd a teknőst, nézd a fákat, nézd a virágokat.  
 
Mindennek vége lesz, amihez hozzászoktál. És tudod, hogy föld falak és vastagság vesz körül, sok 
kilométerrel a föld alatt, a föld felszíne alatt. Csak rágondolva fulladozni fogsz. Szóval hosszú időbe 
telik ahhoz hozzászokni. Bizonyos spirituális erőt is igényel, hogy tényleg képes legyél a föld alatt élni. 
Egyesek nem szeretik a bezártságot. És nem áshatod a földet olyan magasra, mint amilyen itt nekünk 



az ég. Megcsinálják, hogy úgy nézzen ki ott lent, mint az ég, de az egy korlát, csak tíz méter a talajtól 
a földből készült égig. Mert nem áshatnak annál tovább. Ott nincs cementjük; az mind vályog, meg 
ilyenek. Ha annál többet ásnak, be fog omlani. Veszélyes lesz.  
 
Tehát összesen ez van neked, tíz méter a talaj és a fejed felett. Háromemeletes épület, ez a 
legmagasabb, amid lehet. Nincs felhőkarcoló, mint New York, semmi olyasmi nincs ott. Minden 
hiányozni fog eleinte. Borzalmas lesz. Nem élvezet a föld alatt élni, én mondom neked. Csak amikor rá 
vagy kényszerítve, hogy megtedd, akkor talán képes lennél megtenni. Csak az életben maradás miatt 
van.  
 
És az egész bolygó nem mehet a föld alá, túl sok. Van olyan hatmilliárd emberünk, vagy több. Nem 
áshatjuk ki mindezt a föld alatt. Továbbá, nem lesz elég víz, vagy levegő hatmilliárd embernek a föld 
alatt. Mindent újra kell hasznosítanod, abszolút mindent. A vizet újra meg újra kell hasznosítanod, a 
levegőt újra meg újra kell hasznosítanod. Technológiailag sokat kell fejlődnötök, sokkal fejlettebbre, 
mint most, még ahhoz is, hogy a föld alatt képesek legyetek életben maradni, és még nem tartunk ott. 
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom.  
 
Még akkor is, ha ott vagyunk, az jó lehetne, de még arra se vagyunk felkészültek, hogy a föld alatt 
éljünk, még ha akarnánk is. Az nem úgy van, hogy a föld alatt akarunk élni, és akkor meg tudjuk tenni. 
Nem. Építened kell dolgokat; olyan technológiára van szükséged, ami illik ahhoz a környezethez, 
tudnod kell, hogyan maradj életben. Meg kell találnod a földalatti vizet először, ahol a közelben van, 
mert nem lesz ott lent sok közlekedés és benzin, vagy semmi ilyesmi neked, hogy továbbra is úgy 
maradj életben, ahogy most teszed.  
 
Ezért kérem az embereket, „Kérlek, kérlek, ébredjetek fel! Ébredjetek fel!” Egyszerűen olyan könnyű 
vegetáriánusnak, vegánnak lenni. Olyan könnyű csak békén hagyni az állatokat és más lényeket. 
Olyan könnyű csak békében élni. Nagyon könnyű, mindenki meg tudja tenni. Minden egyén csak a 
békét választja, és béke lesz a Földön. Nem kell sok mindent megvitatni, vagy aláírni szerződéseket, 
és érveket, vagy bármit. Csak legyetek vegetáriánusok, legyetek békében egymással, csak erről van 
szó. Nagyon egyszerű. És ne várjatok, amíg a földet kell ásnunk, hogy éljünk. Talán nem fogunk 
életben maradni, hogy ezt tegyük. És még akkor is, ha életben maradunk, hogy ezt tegyük, nem tudom, 
van-e elég technológiánk, hogy utána életben maradjunk.  
 
Tudom, hogy végig ezekben az években a saját térdemnek beszélek, vagy a saját könyökömnek, és 
talán még mindig saját térdemnek beszélek most is, de még mindig remélem, hogy az emberek 
hallgatni fognak rá, ki tudja? Még van bennem ez a pozitív remény, hogy az emberek változni fognak. 
Talán ebben a pár évben változni fognak. Ha a kormány részéről rendben van, az emberek változni 
fognak és gyorsan, és meg fogjuk őrizni a bolygót, és az életmódunkat. Csak hajítsd el a darab húst. 
Nem nehéz, igaz? Dobd el a húst, és tarts meg minden mást, ahelyett, hogy minden mást elveszítenél, 
csak egy darab hús miatt.  
 
A legjobb tanács, kedves, a példákból jön. Azt hiszem, rengeteg bölcsességet kaptunk a Marsról, a 
Marslakóktól, abból, hogy mi történt velük, és amit felfedeztünk telepatikusan csakúgy, mint 
tudományosan. Felfedezték, hogy a Mars teljesen kopár és lakhatatlan, de azt is felfedezték, hogy 
hosszú idővel ezelőtt víz volt ott. A víz azt jelenti, az életet támogató. Tehát mi történt mindezzel a 
víztömeggel? Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés nekünk. Tehát a Marstól tanulhatunk, hogy 
megakadályozzunk egy ilyen katasztrófát, hogy soha ne történhessen meg a bolygónkon.  
 
Tehát a tanácsom csak az, hogy nézz a Marsra, és ne felejtsd el. Ne felejtsd el, hogy van itt nekünk és 
a gyerekeinknek egy nagyon gyönyörű otthonunk. És az unokáknak, az ük-ükunokáknak, ez egy 
gyönyörű hely fizikai értelemben, és minden feltétele adott, hogy fenntartsa az életet. És olyan sokat 



ajánl nekünk, olyan sokat. Olyan sok mókát, olyan sok szépséget, olyan sok szeretetet. És bár ez egy 
ideiglenes otthon, de nagyon jó otthon a spirituális gyakorláshoz, hogy felélesszük belül a 
bölcsességünket és gyakoroljunk, hogy emelkedettebb és nemesebb lények legyünk.  
 
Tehát ez egy szép hely az ideiglenes tartózkodásra, amíg időnk engedi, legalább, hogy spirituálisan 
fejlődjünk. Vagy ha nem, csak élvezzük. Csak élvezd a tájat, élvezd azt, amink itt van. Rendkívüli 
virágaink vannak. Egzotikus madaraink vannak. Hihetetlen állataink vannak. Vannak bámulatos fáink, 
hegyeink, és hatalmas vizeink, amik olyan sok életet és energiát fenntartanak, és táplálnak minden 
lényt, és és ez egy olyan gyönyörű hely.  
 
Ha csak kimegyünk mindenhol, és a fákat nézzük, képzeljétek el, hogy egy napon mind eltűnnek! És 
gyorsan szagoljátok meg a virágokat előtte, talán hamarosan eltűnnek. Érintsétek meg a füvet, mert 
lehet, hogy nemsokára azok is eltűnnek. Képzeljétek el, ha mind ez a gyönyörű táj, vegetáció, 
emberek, állatok, képzeljétek el, ha azok mind eltűnnek. Hogyan éreznétek magatokat? Tehát 
védenünk kell ezt a gyönyörű helyet, amit Földnek hívunk, mert ez nemcsak a mi otthonunk, hanem 
sok más fajé is; és a környezeté, a gyönyörű flóráé és faunáé. Tényleg egy hihetetlen hely. Évbilliókba 
telt egy ilyen bolygó megjelenítése. És emberi lények, állatok, vagy más hasonló lények sok érdemdús, 
erényes tette kell ahhoz, hogy összegyűljön ebbe az energiába, hogy az megnyilvánuljon egy olyan 
bolygóként, mint ez.  
 
Ez nem egy ajándék, amit megvehetsz, és felajánlhatsz valakinek. Ez nem egy játék, amit 
használhatunk, és holnap eldobhatunk. Ez nem egy árucikk, hogy ha vannak dollárbillióink, akkor 
megvehetjük. Akármilyen sok pénzünk van, nem vehetjük meg ezt a bolygót. Ez olyan rendkívüli; 
olyan különleges, olyan egyedi, olyan gyönyörű.  
 
Nem minden bolygó olyan szép, mint a mi bolygónk, bár vannak szebb bolygóink. De nem mind olyan 
szép, mint a mi bolygónk, olyan gyönyörű, mint ez. Néhány bolygó nem olyan szép, a lakott bolygók. 
Nem mind olyan gyönyörű, mint ez. Bárcsak mindenkivel meg tudnám értetni, hogy miről beszélek. 
Bárcsak mindet fel tudnám ébreszteni, és csak megfordulunk. És ennyi! Megmenthetjük a bolygót! 
Mindössze annyit teszünk, hogy csak vegetáriánusok vagyunk. Már nem igazán fontos semmi más. 
Csak vegetáriánussá válva egyik napról a másikra megmenthetjük a bolygót, csak így! Bárcsak 
mindenki tényleg figyelne.  
 
Azt akarom, hogy mindenki tudja, hogy még megmenthetjük a bolygót. Még meg tudjuk tenni. Még van 
egy kis időnk, de gyorsan meg kell fordulnunk. Mert most jelenleg a pusztító irányba megyünk. Ha 
csak megfordulunk, akkor az újra konstruktív lesz, újra pozitív. Nagyon egyszerű. Ha nem északnak 
megyünk, akkor délnek megyünk. Fordulj meg, és északra fogunk menni, ha ez az, ahová menni 
akarunk.  
 
Sajnálom, hogy nincs több, nagyobb szavam, vagy impresszív szavam, vagy hihetetlen mondatom a 
találkozónk zárásaként, vagy hogy hatást gyakoroljak a bolygó népeire, vagy bármilyen módon 
meggyőzzem őket. Hanem csak remélem, hogy érzik, hogy amit mondok, az az igazság, és őszinte, 
és tényleg azt kívánom, hogy továbbra is meglegyen nekik a bolygó, és mentsék meg a bolygót a jövő 
nemzedékeinek. Köszönöm, mindenkinek. 
 
(Az itt közölt szöveg az elhangzott beszélgetés rövidített változata. A teljes változat megtekinthető itt: 
http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/environment_hu/28 ) 


