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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? 
Tito mocnější 
nás neutlačují 
ani s námi neválčí, 
proto bychom se to měli  
naučit a dělat navzájem  
totéž v lidské rodině. 
Někdy, když je to prosté, 
nezajímá nás to. 
Lidé nemají rádi 
něco, co je tak snadné.  
Stejné je to s láskou. 
Stále mi říkáte, 
že když to jde s dívkou příliš 
snadno, ztratíte zájem, že? 
Ne vy, ale chlapci, 
říkali mi to. Ano?  
A teď, kdyby to UFO 
nebo tyto vysoce vyvinuté  
bytosti udělali pro nás  
snadné, možná 
by nás ani nezajímalo,  
co to je. 
Řekli bychom: „Další“, 
ano? Jelikož  
je to záhada, velmi  
to vzrušuje 
náš zájem 
a chceme to zjistit. 
Mnoho vědců, 
mnoho lidí, 
strávilo hodně času, 
hodně energie, 
utratilo hodně peněz, 
hodně studovali, 
aby zjistili, co to je.  
Stále to nevědí. 
Tak je to dobře, ano? (Ano.) 
Protože,  
podívejte se, jak jsou 
kolikrát věci jasné 
a snadno jim můžeme  

porozumět a nezajímají nás. 
Například, kolikrát  
přišli na Zem 
osvícení Mistři 
a učili nás 
stejné poselství 
laskavosti, 
vlídnosti a míru 
v našem vlastním jazyce. 
Posloucháme? 
Kolik lidí kdy poslouchá? 
Proto jsme  
na té úrovni,  
na jaké teď jsme, 
protože neposloucháme  
tyto snadné, jednoduché, 
logické, milující vzkazy, 
víte? (Ano, Mistryně.) 
Proto je dobře, že se  
UFO nesnaží pro  
vás psát anglicky. 
Určitě by věděli jak, 
když jsou schopni 
nakládat  
s takovou technologií. 
Mohou mluvit 
jakýmkoli jazykem, 
kdyby chtěli, 
nemyslíte? 
Ano. Určitě, Mistryně. 
Ano. 
Mohli by  
psát anglicky. 
Mistryně,  
poslední otázka zní: 
Proč si zvolili obilí, 
jako médium, 
aby zanechali vzkazy, 
a ne jiných prostředků? 
Proč si ho  
zvolili? 
Obilí, proč si vybrali 
speciálně obilí  
a ne něco jiného, například 
třeba vyrytí něčeho  
do skal v horách 
nebo něco jiného? 
Říkala jsem vám, 
že je to i pro jejich použití. 
Ano, ano, Mistryně. 

Proto to musí  
udělat jednoduché, aby 
to bylo snadno vidět z nebe. 
Ano? Dobrá. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
To se ale dohaduji, 
abychom to věděli jistě,  
museli bychom  
jít a setkat se s nimi. 
Ano, Mistryně. 
Ano, proč se mě  
ptáte na něco,  
co jsem neudělala? 
Dobrá, co dál? 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně,  
na začátku roku 2011 
zaznamenali v Indonésii 
první kruhy v obilí, 
i když jich už bylo hodně 
ve Spojeném království.  
Mají kruhy  
v obilí speciální energii, 
která žehná zemi 
a lidem 
té oblasti? 
Jsou země,  
které mají kruhy v obilí 
speciálnější, než ty,  
které nemají kruhy v obilí 
nebo je to proto, 
že jsou ve větším nebezpečí,  
že jim mimozemšťané 
potřebují dát 
varovná znamení? 
Děkuji, Mistryně. 
Ano, mají. 
Mají  
trochu energie, ano? 
Ale to je jen mimochodem,  
jak jsem vám říkala. 
A proč v Indonésii 
nebo ve Spojeném království, 
myslím, že je dělají 
kdekoli potřebují přistát, 
kde mohou najít pro ně 
něco užitečného a kde 
se jim to zdá taky vhodné, 
aby se projevili. Možná je 
ve Spojeném království 
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víc vody než v Indonésii, 
víc minerální vody, 
vody, kterou potřebují. 
Ano, Mistryně. 
A jsou země,  
které mají kruhy v obilí 
speciálnější, než ty,   
které nemají kruhy v obilí? 
Nebo je to proto, 
že jsou ve větším nebezpečí, 
že jim mimozemšťané 
musí dát  
varovné vzkazy? 
Ne, ne, ne, ne, ne. (Dobrá.) 
Ne, nic takového, ne. 
Nemyslím si, že by  
Spojené království bylo teď  
ohroženější než Indonésie. 
Ne, jen prostě přistáli, 
kde přistáli. 
Myslím, že tam  
něco potřebovali, proto… 
Nebo možná, protože  
jsou Britové 
velmi zvídaví, 
co do vědy  
vyvinutější, proto jim taky 
jen chtějí ukázat, 
že existuje něco mocnějšího, 
než to, co lidé 
Spojeného království znají. 
Ano, Mistryně. Dobrá. 
Možná, ale musíme se jich  
zeptat. Ano. 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. 
Mistryně, 
mám další otázku: 
Vědci zjistili,  
že kruhy v obilí mají 
vyšší elektromagnetické 
hodnoty nebo EM 
(Ano.) 
když někdo projíždí kolem 
takového pole, 
mívají problémy 
s mobilními telefony 
a kompasy 
se neřízeně roztočí. 
Nepřekvapuje mě to. 
Proč je to tak, Mistryně?  

Nepřekvapuje mě to, 
vás ano? Proč?  
Říkala jsem vám už dávno, 
že naše technologie tady 
na planetě 
jsou pozůstatkem 
jiných nebeských těles, 
jako vyřazený odpad. 
Je mi líto, 
jestli někoho urážím. 
Protože naše technologie 
jsou daleko, daleko, daleko 
horší než jiné, vysoce 
vyvinuté technologie.  
Pro nás jsou jejich  
technologie jako zázrak. 
Pro ně, je to jen  
know-how, chápete? 
Důvodem, proč  
se nemůžeme srovnávat je to, 
že jsou lidé příliš  
zaneprázdnění nedůležitými 
věcmi a zaneprázdněni 
vzájemným zabíjením  
a tím vším na této planetě, 
že zapomínáme  
na zřejmé, 
přirozené příležitosti  
a nové zázraky. 
Možná, když jednoho dne 
zavládne na této planetě 
mír 
a naše bytosti 
budou čistými vegany, 
budeme mít 
klidnou mysl 
a jasný intelekt,  
abychom odhalili 
skrytější tajemství, 
abychom prozářili náš svět 
a posloužili si lépe, 
než teď, tak, jak si   
děti Boha zaslouží. 
Na jiných planetách se  
vyvíjejí, protože mají mír 
a mají lásku 
a váží si  
všeho, co  
je obklopuje, co jim  
Bůh seslal, 

ne, jako na naší planetě.  
My ničíme  
všechny zázraky na Zemi, 
ničíme všechny věci, 
které by nám měly  
být prospěšné a ničíme 
dokonce i sebe navzájem. 
Proto  
nemáme čas dohonit 
vesmírnou moudrost. 
Ano? Doufejme, 
že jednoho dne budeme.  
(Ano, Mistryně.) 
Jak jinak tyto bytosti 
komunikují  
s pozemšťany? 
Jaké další výhody 
přináší  
tyto bytosti lidstvu, 
o kterých lidé  
ještě nevědí? 
Myslíte si,  
že chtějí dál mluvit 
do našich hluchých uší? 
Myslíte si, že s námi  
chtějí skutečně komunikovat? 
(Ne, Mistryně.) 
Co mohli udělat, 
to už udělali 
a udělali to  
v tichosti. 
Nedovedeme poslouchat 
ani naše lidi, 
kteří mluví našim jazykem. 
Představte si, že by mluvili 
k nám, k lidem 
na významných postech, 
myslíte si,  
že by někdo poslouchal? 
Nebe na naši Zemi 
už od pradávna 
posílalo skvělé, 
moudré, milující  
učitele, poroky, 
vynálezce a další. 
A lidé, 
co udělali? 
Buď je zabili 
nebo je utlačovali, 
pronásledovali je tak, 
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že na Zemi  
nemohli moc udělat, 
i když měli to štěstí, 
že zůstali na živu.  
Předpokládejme tedy, že by   
s námi chtěli komunikovat, 
co by nám řekli? 
Co byste chtěli, 
aby mimozemšťané dělali 
při naší úrovni 
lidského vývoje? 
Co byste chtěli,  
aby nám řekli? 
Aby obcházeli každého  
občana na planetě a nutili nás 
poslouchat jejich rádio 
nebo jejich kázání 
nebo aby skočili do televize 
aby promlouvali k jednomu 
kontinentu za druhým? 
Co by ještě mohli říct, 
co bychom již  
nevěděli nebo  
co jsme nevěděli 
a učili nás  
dávní moudří? 
V bezprostředně hrozícím 
nebezpečí klimatických změn 
mezi sebou lidé stále  
válčí, krutě. 
Ani se dost nestarají 
o uzdravení naší  
křehké, rozbité planety 
a vytváří dokonce  
více katastrof válkami, 
bezohledným  
způsobem života a  
neláskyplným 
způsobem života. 
Proč mluvit o tom, zda nás 
mimozemšťané varují nebo  
ne? Myslím, že každý, 
ať je to cizinec nebo není, 
i kdyby chtěli  
komunikovat, 
přestali by mluvit,  
přestali by mluvit, 
když nikdo neposlouchá. 
Mluvil byste,  
kdyby vás nikdo  

neposlouchal? 
Ne. Ne, Mistryně. 
Ne. Já jsem taky unavená, 
když se stále opakuji. 
Stejné věci. 
Dobrá. Už to chápete. 
Děkuji, Mistryně. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, 
dříve jste zmínila, 
že rozvojové země, 
které trpí 
klimatickou změnou 
musí probudit soucit 
a pomoci probudit 
rozvinuté národy,  
protože jsou to ony, 
kdo potřebují změnu 
a jsou to ony, 
kdo mohou změnit svět. 
A nepochybně, 
když se přihodilo zemětřesení 
v Japonsku, ovlivnilo to  
celý svět, 
přehodnotili 
bezpečnost  
jaderné energie, 
mají strach z radiace, 
komplikované výroby  
elektroniky,  
automobilů atd. 
Mohla byste, prosím, 
vysvětlit proč 
bylo Japonsko nedávno tak  
postiženo hrozným  
zemětřesením, když 
je to vyvinutý národ? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
No,  
pokud se na jemná slova 
nedbá, možná 
to změní hlasité zařvání.  
Není to jen Japonsko. 
Podívejte se na Nový Zéland. 
A teď Amerika, 
velké požáry 
a Rusko, znovu požáry, 
například,  
Itálie předtím, záplavy 
a předtím  

taky zemětřesení. 
Samozřejmě, taky  
bychom nechtěli, aby Bůh 
dál tlačil chudé 
a nevinné, ne? 
Nechci vám říkat  
proč, víc než je  
již zřejmé. 
Co se týče utrpení  
Japonska, 
jako jednotlivého národa, 
mohu jen ronit slzy 
a hodně se modlit, aby 
Japonsko hluboce přemýšlelo 
nad učením Buddhy 
a sami si na tu otázku  
odpověděli, a aby se  
pak snažili být  
lepším příkladem 
Buddhistických věřících. 
Ano? 
Děkuji, Mistryně. 
Není zač, má lásko. 
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