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Dobrá, 
kruhy v obilí, dělají je 
UFO lidé. 
Je to označení, 
kde je nějaká spodní voda, 
v případě, že ji potřebují. 
Pak použijí 
spodní vodu, 
aby ji přeměnili, 
zkombinovali v energii 
a taky na palivo 
a taky na výrobu nástrojů – 
pokud tomu můžeme říkat 
palivo nebo nástroje – 
nepotřebují ale 
hodně vody. 
Vidíte, využívají 
podzemní vodu, 
protože má jiné 
vlastnosti, 
než voda nahoře. 
Není na to v žádném případě 
vhodná mořská voda. 
Děláte ze mne 
spisovatelku scifi! 
Vidíte, voda je 
velmi vzácná pro život 
na jiných planetách 
stejně, jako na naší. 
Nepoužívá se jen 
jako vynikající, 
příjemný nápoj, 
ale taky jako  
jeden z komponentů pro 
výrobu nástrojů, pro 
potřeby UFO, ano. 
A kruhy v obilí jsou 
signálem pro další týmy 
nebo pro ně, 
když se vrátí zpět, 
aby věděli, 
že tady mohou najít 
a používat vodu 
na takovém a takovém místě, 
ano? 
A kolik vody má 
a jak je velké 
vodní těleso tam dole. 
Podívám se, jestli 
je tam ještě něco pro vás. 

Podívám se, ano? 
Vteřinku, 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
abych nic nevynechala. 
Podívám se, 
kde jsou moje poznámky… 
Kruhy v obilí jsou taky 
speciální šifry 
zeměpisných popisů, ano? 
(Ano.) 
Například, jako jestli je 
v podzemí víc vody 
nebo ne, ano? 
Používají na psaní ultra-lehký 
paprsek, jako vy 
používáte kuličkové pero. 
Normálně by 
popsali například 
kvalitu vody nebo 
kolik je vody. (Ano.) 
Ano, smíchají ji 
s nějakým práškem, 
který si přivezou, aby 
zformovali nástroje, jak jsem 
říkala, k různým účelům. 
Získávají vodu 
z podzemí pomocí 
speciální sací techniky, 
je to velmi rychlé. 
Voda v podzemí, 
na některých místech, 
je vhodnější 
k jejich použití, víte? 
Ano, protože, jak víte, 
voda není 
vždy čistá. 
Vždy ji 
s něčím smíchají, 
možná s nějakými umělými 
komponenty, víte, 
mikroskopickými částicemi 
plastu nebo jinými druhy 
rozložitelných nebo 
nerozložitelných materiálů 
nebo různých vlastností, 
různého množství, 
minerálů 
namíchaných ve vodě, ano? 
Takže každé místo 
nabízí jinou kvalitu vody. 

To víte, že? 
Ano, Mistryně. 
Takže, když chtějí 
použít nějakou vodu, 
musí si zvolit 
speciální vodu na nějakých 
speciálních místech. 
Ano, ano, Mistryně. 
Proto ta pole, 
když používají nápis, 
jak byste tomu řekli, 
je to jen popis 
pro další tým 
nebo pro ně, aby si 
zapamatovali, co tam dole je 
nebo poblíž, 
co mohou získat. 
Dobrá. (Ano?) (Ano.) 
A taky, něco je tady. 
Někdy lidé vidí 
zelené lidi atd. – 
nejsou to lidé, jsou to 
jen roboti, roboti, 
pro různá použití. 
Dokonce, ne všechna 
podzemní voda je vhodná 
pro jejich použití. 
Proto používají jen 
vybraná místa, 
kvůli jejich 
speciálním vlastnostem. 
Mohou ji smíchat 
a vytvořit 
různé nástroje 
s práškem, který si s sebou  
přivezli. A pro 
potřebu laboratoří, 
aby analyzovali data 
týkající se lidí, 
zdraví zvířat, na Zemi, 
například, 
nebo v sousedství 
nebo aby kontrolovali naše 
nebezpečná ozbrojená místa, 
také naši duchovní úroveň 
na určitém místě nebo 
na planetě jako celku. 
A naši úroveň 
rozvoje inteligence 
nebo koordinační, 
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mírový rozvoj… 
No, myslím si, že lidé tady 
jsou zajímavou rasou 
pro některé planetární lidi, 
ano, jinak než, 
jak my se zajímáme 
o jiné 
genetické druhy, 
například ženy a muže, ano? 
Kruhy v obilí taky 
popisují kvalitu půdy, 
aby mohli 
nastavit 
intenzitu sání. 
Ano, například, měkká půda 
bude potřebovat kolik 
a tvrdá půda atd., podle toho.  
Ty signály někdy 
taky popisují 
určité lidské vlastnosti 
v té oblasti, jako dobří, 
průměrní, špatní, přátelští, 
inteligentní, hodnotní, 
kolik je jich v které skupině 
nebo některých zvláštních, 
hodnotných lidí, 
aby oznámili 
nebo aby upozornili 
na svoji přítomnost, víte, 
přítomnost UFO 
nebo ne, aby upozornili 
nebo si všimli 
nebo věnovali pozornost 
nebo nějaké důležité události, 
které se tam odehrají, buď 
aby jí věnovali pozornost 
nebo aby ji studovali nebo 
dali pozor atd. Ano? 
To je zajímavé. 
Ano, oni jsou zajímaví. 
(Úžasné.) 
Ano, 
jsou to zajímaví lidé 
a zajímají se o nás. 
Dovedete si představit, 
jak pyšní bychom měli být? 
Ano, co dál? 
Proč jsou kruhy v obilí 
propracované 
geometrické útvary? 

Ano, 
jak jsem již zmínila, 
zkontroluji, jestli není něco 
nového v mých věcech. 
Jak jsem vám již řekla, 
jsou to znamení 
pro jejich pracovní skupiny, 
aby poznali 
kde co je 
a taky pro ně samotné. 
A aby věděli, 
že tam byli 
a jaký tam dělali průzkum, 
například, 
a nějaký záznam 
o té oblasti, 
například, stav vody 
v podzemí. 
A vy jste se mě ptali 
na něco 
o ohýbání obilí, ano? 
Ano, ptali. 
Ano, ano, 
mimochodem je to tady. Ano. 
Pozitivní výsledek 
z obilí, 
jen vedlejší produkt, 
není dělán záměrně – 
jelikož teplo, 
které je ohýbá, 
obsahuje vysoké vibrace, 
které jim pomáhají 
lépe růst. 
Jen mimochodem. Ano. 
Na planetách, odkud 
přišli UFO, 
je vše děláno 
energií. 
A víte co? 
My máme v podzemí 
taky UFO. 
Mohou to dělat 
taky oni, ano. 
Ale jelikož přijeli 
z daleka, víte, 
potřebují zjistit, 
kde jsou, 
jaké místní materiály 
mohou používat 
pro své účely. Ano. 

Vše dělají energií, 
nepracují tak těžce, 
jako my. 
Ne prací, jako my. 
My pracujeme tak těžce 
a vyděláme velmi málo. 
Jsme na této planetě 
tak zaneprázdnění, že 
nemáme moc času, abychom 
se vyvinuli, jako oni. 
I kruhy v obilí jsou dělány 
dálkovým ovládáním 
– od UFO – 
používají energii světla, 
aby předali nějaké SMS, 
zprávy svým lidem. 
Jejich lidem, 
ano, lásko? 
Ano, děkuji, Mistryně. 
Myslím, že je to vše. Co dál? 
Mistryně, žije jeden 
člověk z Makedonie, 
jmenuje se Pane Andov, 
který si od dětství 
vzpomíná, že se setkal 
s mimozemšťanem. 
Popisuje je 
jako bytosti světla. 
řekli mu, že ho budou 
stále ochraňovat 
a že je tady, aby hrál 
hlavní roli 
v procesu probouzení. 
Řekl, že lidstvo 
čelí velkým 
změnám, 
že se hodně duší 
vrátí na hvězdy 
a že se stane něco 
velkolepého. 
Opravdu, 
infračervená kamera 
byla schopna kolem něho, 
když meditoval, zachytit 
kruhy světla. 
Pan Andov přednáší, 
že musíme být vegetariány, 
abychom pozvedli vědomí 
a že tím a 
meditací 
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vytvoříme kolem planety 
silové pole, 
které nás ochrání 
před vlnou energie, 
která přichází 
z centra galaxie, 
(Ano.) 
vlnou energie, kterou 
i NASA objevilo. 
Mistryně, 
první otázka zní: 
Pan Andov taky mluvil 
o kruzích v obilí 
a že je to způsob, jakým nám 
ET posílají vzkazy. 
Je to pravda, Mistryně? 
Myslím, že jste část toho 
zodpověděla. (Skvělé!) 
A co se nám 
snaží říct? 
Jsem tak šťastná, 
že to někdo potvrdil, 
jinak bych byla jediným 
člověkem, který mluví, 
a nikdo by se ani 
nepokusil uvěřit. Dobrá. 
Podívejte se, jsem šťastná! 
Je to velký člověk, 
že dokonce představuje 
vegetariánskou stravu. 
Vidíte, samozřejmě, 
tyto signály nám taky, 
mimochodem, dávají vědět 
nebo nás ujišťují, že existují 
další bytosti, 
které jsou mocnější, ano, 
vyvinutější, ano, 
abychom si uvědomovali, 
že nejsme sami 
a že bychom se měli snažit 
dosáhnout vyšší úrovně, 
jako oni, abychom 
se posunuli dál. 
To je skryté 
poselství 
z kruhů v obilí atd. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Dobrá. Povídejte. 
Mistryně, 
proč nejsou jejich vzkazy 

srozumitelnější? 
Nevím, co bychom 
z nich udělali, 
kdybychom rozuměli. 
Je to ale tak snadné, 
je tak snadné porozumět. 
Už jsem vám to říkala, ano. 
My si musíme uvědomit, 
že existuje něco většího, 
(Ano, Mistryně.) 
než my, něco 
vyvinutějšího, 
něco laskavějšího, 
i když jsou vyvinutí. 
Protože, podívejte se na to 
a UFO, a znaky 
a to všechno, znamená to, 
že ti lidé, autoři  
těchto vzkazů 
jsou mocnější než my, 
že ani nevíme, 
kdo jsou, 
kdy přišli 
a odkud přišli. 
A s touto 
technologií, vyspělou 
by nás mohli zničit, 
mohli by nám ublížit, 
ale nikdy to neudělali. 
Vidíte, tedy? 
Poselství je velmi jasné, 
že by tady měl být mír, 
že bychom měli 
být laskaví, že bychom 
se měli víc soustředit 
na náš rozvoj 
k vyšší úrovni, 
místo vyvolávání válek 
a utlačování, vidíte? 
Ano, Mistryně. 
Protože tihle mocnější 
neutlačují, 
nevedou s námi války, 
proto bychom se od nich 
měli naučit dělat to samé 
v naší lidské rodině. 
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