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Vyhnuli jsme se 
mnoha katastrofám 
díky mnoha morálním 
osvíceným lidem. 
Samozřejmě, 
čím víc je jich, tím lépe, 
a máme víc a víc 
duchovních praktikujících 
všude po světě – 
ne tolik, 
kolik bychom chtěli – 
a veganů přibývá, 
přibývá všude po světě – 
ne tolik kolik bychom chtěli 
– ale tyto energie pomáhají, 
že se tady naše planeta 
ještě drží, 
že na ní ještě 
můžeme být 
a to je dobrá zpráva. 
A víc a víc lidí 
se přidává, 
pak se budeme moci vyhnout 
mnoha katastrofám, 
způsobeným člověkem nebo 
přírodním, kometám nebo 
sluneční záři nebo 
slunečním skvrnám a bouřím 
nebo hurikánům, tajfunům 
atd., atd. 
Zdravím, Mistryně. (Ano.) 
Mistryně, 
astronomové tvrdí, že 
mohou ve středu galaxií 
existovat 
velké černé díry. 
Může nám, prosím, Mistryně 
říct něco o černých dírách? 
Co jsou zač 
a jaký je účel 
jejich existence 
v tomto vesmíru? 
Jsou hlavními 
centry pro 
recyklování odpadu. 
Když ho recyklují, 
vše příliš špatné bude 
zničeno, zpopelněno,  
spáleno v křupavé lupínky, 
a co je dobré, bude znovu 

použito, bude použito znovu. 
A ta super-masivní 
černá díra 
je neuvěřitelná 
trávicí kotelna, aby trávila 
všechnu špatnou energii, 
kterou lidské bytosti nebo  
jakékoli bytosti vytvořily, 
aby lidé pekla 
trpěli méně. 
Mnoho planet 
bude shovívavých a 
prodlouží dobu destrukce, 
pokud bude muset být 
zničena. Prodlouží jí, 
protože ony budou dál čistit. 
Někdy to ale lidé  
dělají tak rychle, 
že to ani nemohou 
všechno tak rychle vyčistit. 
A je jim jen dovoleno 
čistit tolik, 
podle zásluh, které 
si vyděláme jako lidská rasa 
jako celek, 
vy i já, včetně. 
Dobrá, lásko. 
Odpovědělo to 
na váš dotaz? 
Ano. 
A Mistryně, co je uvnitř 
černých děr? 
Něco, co se 
bude dát použít, 
vyjdou jako nové 
věci, lepší, ano? 
Jako recyklovaný dům, 
recyklované ústředí. 
Když se materiál 
recykloval 
v černých dírách, 
jak se dostane ven, 
aby se znovu použil? 
To je tajemství, 
na které musíte přijít. 
Nechám vám něco 
pro vaše IQ nebo 
pro vaši představivost, ano? 
(Dobrá.) Říkala jsem vám, 
co se dá znovu použít, 

znovu se použije. 
Pravděpodobně to vyjde 
druhým koncem. 
Mistryně, 
jsou černé díry bytosti 
nebo žijí v černých dírách 
nějaké bytosti? 
Je to taky bytost 
a jsou tam bytosti, 
které tam žijí. 
Ale nechtějte 
je poznat, ano? 
Kdybyste je chtěli poznat, 
byli byste taky zpopelněni. 
Neměli byste tam 
chodit. 
(Dobrá. Ano, Mistryně.) 
Neměli byste 
tam chodit. 
Praktikující Quan Yin, 
dobří praktikující 
na Světlo a Zvuk, 
kteří jsou již spojeni 
se záchrannou silou 
Boha, tam nepůjdou. 
Nemusí tam jít, ano? 
(Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně.) 
Dobrá, doufám za vás. 
Ne, ne. To je dobré. 
Pokud se ale v tomto životě 
nechováte dobře, 
i když jste dostali 
ten nevětší dar 
ve vesmíru, 
jako je zasvěcení, 
budete muset trpět 
hodně, hodně, hodně 
v tomto životě. 
Nebo okamžitě 
poté, co opustíte 
fyzické tělo, 
stejně budete muset 
chvíli trpět, než 
se dostanete zpět do Nebe, 
ano? 
Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 
Nemyslete si ale, 
že si jako praktikující 
Quan Yin, můžete dělat co  
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chcete 
nebo že za praktikující 
na Světlo a Zvuk 
ručí Mistr. 
Ano, ručí, 
ale musíte žít 
podle „rodokmenu“, víte? 
(Ano, Mistryně.) 
Existuje píseň 
od Johna Cashe, 
(Ano, Mistryně.) 
„Jelikož jsi můj, 
jdu podle vedení“. 
Takže, prosím, 
„jděte podle vedení“. (Ano.) 
Jděte podle vedení, ano? 
(Dobrá. Ano, Mistryně.) 
Ano. Je to tak snadné, 
vedení: vegan, meditovat, být 
nesobecký – jen tři věci. 
Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 
Není toho moc, 
co po vás žádám, ne? 
(Ne, Mistryně.) 
Není toho moc, 
co po vás žádám. 
(To není nic.) 
Vždy buďte bezpodmíneční, 
ano? Stále vegani, ano? 
A stále meditujte, 
kdykoli můžete, 
každá minuta, 
každá vteřina se počítá. 
Mistryně, 
jaká je duchovní úroveň 
černých děr a 
těch velkých, obrovských? 
černých děr, 
normálních černých děr? (Ano.) 
Je to druhá úroveň. (Aha.) 
Ničí a tvoří. 
Víte, co myslím? 
(Ano.) Je to stejné. 
A ta extra, 
výjimečně masivní 
je na astrální úrovni. (Aha.) 
Je skoro jako peklo – 
tráví, 
ničí všechno. 
Děkuji Vám, Mistryně. 

Děkuji za vaši odpověď. 
Pokračuji v černých 
dírách, Mistryně. 
Znovu černé díry? 
Ano. 
Dobrá. 
Nejsou bílé díry? 
Jen si dělám legraci. 
Dobrá, co 
s černými dírami? 
Mistryně, 
vědci spočítali, 
že do dvou let 
se černá díra 
v centru naší galaxie, 
slunce a Země 
srovnají. 
Je to pravda, Mistryně? 
A pokud ano, má tato událost 
duchovní význam? 
Je to jen cyklus 
galaxie, 
jako když 
oběhnete planetu, 
dostanete se zpět, 
odkud jste vyšel. 
Ukončil byste cyklus, 
možná. 
Jen fungování 
ve vesmíru. 
Nicméně, pokud řekli, 
že už jen několik let, 
proč si nepočkáte 
a uvidíte? 
Jen pár let. 
Buďte trpělivý. 
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Ptáte se mě na moc věcí. 
Jsem vládce vesmíru 
nebo co? 
Jak bych mohla vědět 
všechny tyto věci? 
Říkám vám jen 
i duchovních věcech. 
O meditaci, 
prospěšnosti slunce… 
Budete-li dobře meditovat, 
pokud se všichni stanou 
morálně soucitnějšími, 

ctnostnými, vegany, 
pak i kdyby slunce, 
měsíc i Země 
šli do černé díry, 
vyšli by opět 
celí, stejní. 
Jen by prošli – 
projeli – pokud ale 
nebudeme, pak možná budou 
nejen seřazení. 
Možná, že je to spolkne. 
Dobrá, Mistryně. 
Myslím, že vás z toho 
vynechají, protože 
jste dobrý chlapec. 
Děkuji vám, Mistryně. 
Doufám! Možná, že vy 
i já budeme ušetřeni. 
Mám další otázku. 
(Jistě.) Poslední modely 
vesmíru 
a pozorování učiněná vysoce 
moderními přístroji 
ukázala, že ve vesmíru 
probíhá nesmírné 
množství záležitostí, 
které ve skutečnosti 
ani nevidíme. 
Ve skutečnosti můžeme 
vidět 
asi jen 4 % z toho, 
co ve vesmíru je. 
Zbytek je neviditelný 
nebo je to „temná záležitost“, 
termín, kterého se užívá, 
když nemáme 
ani ponětí o tom, co to je. 
Kolem těchto 
temných záležitostí je 
nějaký druh energie, kterou, 
jako tu temnou záležitost, 
nemůžeme přímo vidět. 
Mistryně, mohla byste  
vysvětlit, co jsou tyto 
temné záležitosti? 
Nejsou temné. 
Jen jsou skryté, ano? 
Jen jsou záhadné, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Ne temné. 
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Jen jim říkají, 
„temné záležitosti“, protože 
nevědí, jak by jim 
měli jinak říkat. 
Měli by jim říkat 
„mystické záležitosti“. 
„Temné“ zní příliš špatně. 
Utvářejí se, 
v takzvaný materiál, 
čekají, než se v něco 
vyvinou, 
co budeme schopni nebo 
nebudeme schopni vidět. 
Záleží 
na jejich potřebách. 
Jsou to tvořivé síly, 
tvůrčí materiál, 
který čeká, až se vyvine nebo 
vytvoří v něco nového, aby 
nahradil staré, nepotřebné 
nebo opotřebovanou hmotu 
ve vesmíru, ano? 
Ano, Mistryně. 
Možná, že teď, 
jak tam stojíte, 
jste byl zrovna 
vyvinut, zjeven, 
zhmotněn, 
do lidských bytostí nebo 
hezkých lidských bytostí,   
protože potřebujete nahradit 
něco starého – 
méně hezkého. 
Ano? 
Zřejmě, jste zrovna 
vyšel z temné záležitosti, 
kdo ví? 
Máte na sobě černý oblek, 
černou vázanku 
a černé vlasy. 
Odkud jste přišel? 
Dobrá, jste spokojen 
s mojí odpovědí, 
i když 
trochu žertuji? 
Neberte to vážně, 
protože my jsme někdy 
moc vážní. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá, lásko. 

Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Jsou na planetě 
místa, 
kde existují červí díry, 
kde můžeme cestovat 
mezi různými 
dimenzemi nebo místy 
ve vesmíru? 
Někdy slyšíme, 
že UFA mohou navštěvovat 
naši planetu těmito 
tzv. děrami po červech. 
Proč „díry od červů“? 
Jsou to krásné díry 
ne „díry od červů“ 
a jsou větší než 
červi, ano? 
Tak nevím, proč 
se jim říká, „díry od červů“. 
Dobrá, vypadá to jako červ 
ve srovnání s vesmírem, 
ale není to plné červů. 
Zní to tak děsivě. 
Kdybyste tam šel, 
nakazil byste se nebo co? 
Ano, tyto díry existují. 
Ano, je to jako vjezd, 
který vás spojuje 
s různými dimenzemi. 
Když UFO jedou, je to 
takto rychlejší, je to jako 
vesmírná dálnice – 
jen pro materiální prostředky. 
Pro duchovní vjezd 
musíme praktikovat 
na Světlo a Zvuk, ano? 
Ano. 
Ano, Mistryně. 
Chcete projít 
těmi dírami od červů? 
Ano, ne? 
Ne? Dobrá, ještě ne. 
Jen projděte 
„duchovními dírami“, 
o kterých vás učím, 
které vám ukazuji. Ano. 
Skvělé. Děkuji, Mistryně. 
Není zač. 
Moje druhá otázka zní: 

Slyšel jsem, že existuje12 
přírodních hvězdných bran 
nebo brány času či prostoru,  
které existují na Zemi. 
Je to pravda, Mistryně? 
Je to pravda. 
Och, dobře. 
Budou je pozemšťané 
schopni odhalit a využít 
v našem životě? 
O tom pochybuji. 
Většinou jsou užívány 
jinými vyššími bytostmi, 
aby se zhmotnili, zjevili se 
do tohoto fyzického světa 
aby pomohli ostatním, 
aby pomohli jen nám. 
Nejsou pro vás, 
abyste chodili nahoru a dolů 
jako vyhlídková stanice 
nebo něco takového. 
My ještě toho nejsme hodni. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ale říkala jsem vám, 
že je mnoho vjezdů nahoru, 
duchovně. 
S fyzickým tělem 
je lepší, když opustíte 
fyzické tělo tady 
a pak budete 
cestovat duchem nahoru 
a pak se vrátíte zpět 
a použijete 
fyzický nástroj, 
abyste dál 
pomáhali planetě. 
Nechoďte 
do žádné díry – 
ani do dobrých děr 
ani do špatných děr. 
Nechoďte nikam, 
obzvlášť do černé díry. 
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