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Vysoce vyvinuté 
duchovné bytosti, 
které sem chodí, těm 
se to taky moc nelíbí. 
Je to tak hrubé. 
Je to pro ně utrpení 
duševní, fyzické 
i duchovní, 
ale přišly. 
Vše to předem věděly, 
ale přišly 
kvůli vám, ano? 
Dobrá. Ano, Mistryně. 
Musíme jim hluboce, 
upřímně, pokorně 
děkovat – všem. 
Bez nich, všech, 
bychom byli mrtví, 
duchovně, 
duševně, po všech stránkách. 
Všechna těla by byla mrtvá, 
nejen fyzické tělo, ano? 
Mistryně, 
jsou nějaké planety, 
kde celá planeta 
praktikuje 
Metodu Quan Yin? 
Mistryně řekla, 
že pozitivní přitahuje 
taky negativní. 
V případě planet, 
kde mnoho lidí 
duchovně praktikuje, 
mají stejný díl 
negativního nebo 
pozitivní naprosto 
trumfne negativní? 
Ano, jsou některé planety, 
kde celá populace 
praktikuje 
metodu Světla a Zvuku, 
ale nejsou naše. 
Je mi to líto. 
A pozitivní 
přitahuje negativní jen 
v na takových planetách, jako 
je ta naše, kde negativní síla, 
negativita, negativní energie 
stále existuje, kvůli 
oslabené pozitivní síle. 

Na takové planetě, 
kde všichni lidé 
praktikují na Světlo a Zvuk, 
Metodu Quan Yin, 
už negativní síla 
neexistuje, 
proto nepřitahují 
žádnou negativní energii. 
Chápete? (Ano.) 
Jen pozitivní síla je 
na těchto planetách, a kdyby 
naše planeta toto udělala, 
možná bychom měli totéž. 
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Kdyby bylo taky víc 
pozitivní energie, například,  
dokonce na některé planetě, 
kdyby nebyli úplně 
všichni pozitivní 100 %, 
ale pozitivní síla 
by měla větší váhu, 
byla by ve větší rovnováze 
než negativní, 
pak by pomalu 
pozitivní síla sílila 
a přemohla by taky 
negativní sílu 
a bytosti na té planetě 
by se pomalu, adekvátně 
také vyvíjely 
pozitivním směrem. 
A pak nakonec 
by byla negativní síla 
naprosto zničená. 
Ale na naší planetě 
je to opačně. 
To je ten problém. 
Proto máme 
tolik utrpení, 
tolik katastrof, 
tolik utrpení 
pro lidské bytosti, 
tolik utrpení 
pro zvířata. 
Je to skoro jako peklo, 
na některých místech. 
Doufám, že jednoho dne 
naše planeta rozvine 
více duchovní, 

pozitivní síly, 
tak abychom mohli překonat 
oslabenou 
(Ano, Mistryně.) 
negativní sílu, a že bychom 
se mohli vyvinout 
v mnohem krásnější místo – 
mnohem spokojenější, 
mnohem šťastnější 
pro všechny bytosti, 
jako na mnoha planetách 
ve vesmíru. 
(Ano, Mistryně.) 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Ahoj, maďarská princezno. 
Zdravím, Mistryně. 
Moje otázka zní: 
Čím dál je 
planeta od slunce, 
tím méně světla získává. 
Znamená to, 
že bytosti na těchto planetách 
získávají méně lásky 
a taky méně požehnání? 
Ano, ano, ano. 
Mají ho méně. 
Jsou bytosti 
na těchto planetách 
na nižších úrovních, 
když jsou ve větší 
fyzické tmě? 
Co si myslíte? 
To si myslím. 
Bylo by to logické. 
Myslím, že mají nižší. 
(Nižší úroveň?) Ano. 
Dobrá, máte pravdu. 
Musím jen říct, 
že jste tak moudrá 
a souhlasím s vámi. 
Co jiného mohu dělat? 
To vše vyplývá 
z toho, co jste dříve řekla, 
Mistryně. 
Stejně se stále 
zlepšujete. 
Mistryně, 
už jste na to poukázala 
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na minulé konferenci, 
ale ráda bych položila 
několik dalších otázek 
o super bytostech. 
Mistryně, jednou jste 
zmínila, 
že vesmírné objekty, 
které vědci viděli, byly 
ve skutečnosti super bytosti. 
Mohla byste, prosím, 
trochu víc vysvětlit 
něco o těchto super bytostech 
a takových věcech, 
jak se vyvíjejí 
a jaký je jejich záměr 
ve vesmíru? 
Jak se vyvíjejí? 
Buď jsou z čistého, 
duchovního království, 
šli kolem, aby nám pomohli 
a požehnali některým z těch, 
kteří je mohou vidět nebo 
aby je vědci objevili, 
jen aby nám dali vědět, 
že jsou tady 
z nějakého důvodu, 
abychom měli víc naděje,  
víc požehnání, 
víc ctižádosti 
po vyšších královstvích. 
Buď přišly   
z čistého království 
nebo se vyvinuly jako lidé 
a pak přišli 
do čistých království 
a zhmotnili se 
znovu a znovu takto, 
aby pomohly ostatním, 
kteří se ještě 
duchovně nevyvinuli 
jako oni. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Požehnání, požehnání. 
Chtějí dát požehnání. 
To je skvělé. 
To potřebujeme. 
Jsou tyto super bytosti 
něco jako 
Bódhisattvy čistého 
klidného oceánu, 

o kterých jste předtím 
mluvila, jejichž práce, 
jak jste řekla, je dobře 
se starat o vesmír? 
Ano, ano, 
některé jsou takové. 
Některé mají trochu 
jinou práci 
nebo tam jen jsou, 
aby se zhmotnily, požehnaly 
vám, požehnaly fyzickým 
bytostem, aby poskytly více 
požehnání, abychom 
se mohli rychleji vyvíjet. 
Nebo, aby pomohly 
udržet planetu 
trochu déle v rovnováze, 
aby počkala až se všechny 
bytosti víc duchovně 
vyvinou, abychom si 
mohli sami pomoci, 
abychom nebyli 
úplně zničeni 
a tak rychle. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. Ano, 
co pro vás mohu udělat? 
Mistryně, 
existují nějaké subjekty, 
které řídí planetární systém, 
jako super vláda 
nebo něco takového? 
Ano, ano, ano, 
někdy je to tak. 
Někdy je to tak. 
Můžete nám o tom 
říct něco víc? 
Co mám říct? 
Prezident je 
volen jednou za čtyři roky 
nebo pět let, 
někdy takto 
a pokud není 
dost mocný, 
aby získal dost hlasů, 
pak bude možná vyhozen 
z „růžového domu“ 
a jiná bytost 

se stane prezidentem 
vesmíru. 
Pokud získá víc hlasů, 
pak může zůstat déle. 
Pokud ne, pak sbohem. 
Co chcete, abych 
řekla? 
Jen si představte, 
že existuje prezident 
vesmíru, ano? 
Jeho práce je zajistit, 
aby vše fungovalo 
podle řádu, v souladu 
s jednotlivými rezorty. 
Různé 
nebeské rezorty nebo 
méně nebeské rezorty 
mají svoji práci, 
aby řídily vesmír, 
aby se nestalo nic 
příliš dramatického, ano? 
A pokud se to stane, 
pak se snaží najít způsob,  
jak to napravit. 
Pokud vůbec nelze a pokud je 
nějaká planeta nebo galaxie 
na tom moc špatně nato, 
aby se to spravilo, jen ji zničí 
na objednávku prezidenta, 
například, aby 
ušetřili všechny planety, 
aby se nenakazily. Ano? 
Ano, rozumím, Mistryně. 
Ano, jsme 
na pokraji toho. 
Víc se modlete. 
Mistryně, 
na vyvinutějších planetách, 
komunikují taky 
s různými planetami, 
možná obchodují 
nebo si vyměňují názory 
nebo něco takového? 
Ano, komunikují. Ano. 
Navštěvují se stále 
a vzájemně si pomáhají, 
když přijdou 
na lepší rozvoj nebo 
technologický pokrok. 
Když něco objeví, 
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sdílejí 
to mezi sebou. 
Komunikují stále, 
my jsme jen v této 
snaze méně schopni. 
I kdyby se nám povedlo 
navštívit jinou planetu, 
nikoho bychom tam nenašli, 
kromě planety Země, kdyby 
se nám povedlo tam dostat, 
možná bychom tam našli 
nějaké lidi, ale pokud 
nemáme telepatické 
schopnosti, je těžké 
s bytostmi 
jiných planet komunikovat, 
když nám nerozumí 
a když nerozumíme  
my jim – 
když nemluvíme 
stejným jazykem. 
Na některých 
vyvinutějších planetách, 
samozřejmě, umí hovořit 
naším jazykem během vteřin 
nebo si to 
dovedou přeložit 
svými počítači, 
malými kapesními překladači 
nebo něčím takovým. 
Někdy mluví 
trochu legračněji než 
naším obyčejným jazykem, 
my jim ale 
budeme rozumět 
a oni budou rozumět nám. 
Ano, Mistryně. 
Jak můžeme… 
Podnikat? 
Ne, nepodnikají. 
Pokud říkáte, 
že je to vyvinutější planeta, 
pak nepodnikají, 
drahý. 
Jen si vyměňují 
vynálezy, 
aby si vzájemně pomohli, 
protože z toho mají 
vzájemně prospěch. 
Vědí, že všechny 

bytosti jsou jedno. 
Ano? Dobrá. Dobrá. 
Mistryně, jak můžeme 
zlepšit naši techniku, 
abychom cestovali dál 
a odhalili 
větší část vesmíru? 
Vylepšeme nejdřív 
morální úroveň 
a duchovní úroveň 
a vše pak přijde. 
(Ano, Mistryně.) 
Jak je psáno v Bibli, 
„Hledej nejdříve 
Království Boha 
a vše ostatní 
ti bude dáno.“ 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Teď zrovna není naše 
planeta jako celek 
na moc vysoké morální 
a duchovní úrovni, a přesto 
jsme vyvinuli mnoho 
neuvěřitelných technologii. 
Představte si, 
kdybychom využívali více 
naší inteligenci, IQ. 
Teď ji využíváme jen na 
5 %, 6 %, 9 % maximálně. 
Kdybychom byli 
víc duchovně vyvinuti, 
naše inteligence by taky 
rostla společně s tím 
a pak bychom vyvinuli 
víc neuvěřitelných věcí. 
Ano? (Ano. 
Děkuji Vám, Mistryně.) 
Není zač, lásko. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, praktikují 
mimozemšťané jiných 
planet taky 
Metodu Quan Yin? 
O kolik jsou duchovně 
vyvinutější než 
lidské bytosti? 
Některé jsou 
duchovně i technologicky 
vyvinutější 
než naše. Některé jsou 

vyvinuté méně. (Ano.) 
Všechny nejsou vyvinutější 
než my. Některé jsou jako 
my. Stejné planety, 
vypadají jako my. 
Všechny planety, 
duchovně vyvinutější, 
vypadají podobně – 
jsou hezčí, 
zářivější. 
Všechny planety, 
které jsou duchovně 
nedopečené, jako my, 
vypadají podobně jako my. 
Když tedy vidíte Zemi, 
vidíte další 
podobné planety, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
A pokud jste duchovně 
vyvinutější, 
vidíte již všechny 
krásnější planety, 
duchovně vyvinutější, ano? 
Je jich příliš 
hodně, abych vám vše řekla. 
Někteří praktikují 
Metodu Quan Yin, 
někteří ne. 
(Ano, Mistryně.) 
Neříkám jim 
„mimozemšťané“, jsou to 
„všichni bratři a sestry“, 
„všechny bytosti“, 
oni nejsou cizinci. 
Jsou námi. 
My jsme cizinci! 
My jsme se odcizili 
od našeho Já, 
od našeho ducha. 
My jsme cizinci. 
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