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Mistryně, 
v jedné z vašich nedávných  
tele-konferencí s námi  
jste potvrdila existenci 
paralelních vesmírů. 
Můžete to víc  
vysvětlit 
a jak fungují? 
Existují paralelní 
vesmíry, abychom  
si mohli zvolit naše činy 
a zvolit si následky. 
Když si zvolíme toto, 
pak to má jiný výsledek, 
jinou budoucnost pro vás, 
a když si zvolíte tamto, 
pak bude pro vás  
budoucnost jiná. 
To jsou takzvané  
„paralelní vesmíry“, 
rozumíte mi? (Ano.) 
Pokaždé, když si   
zvolíte dobrou věc, 
vstoupíte  
do paralelního vesmíru, 
který je pro vás lepší. 
Pokaždé, když si zvolíme   
méně dobrou věc,  
vstoupíme do horšího 
paralelního vesmíru, 
který pro nás není moc 
dobrý. Ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, moje poslední 
otázka: Byly někdy bytosti  
Měsíc a Země 
ve vzájemném  
kontaktu? 
Ano, při každém úplňku 
nebo tak. 
Můžete to vidět. 
Ano, ano. 
Stále se spolu 
navštěvují. 
Ne, vy myslíte  
duchovně. 
(Ano, Mistryně.) 
Myslíte jejich bytosti, 
ne jenom 
fyzická zjevení – 

dobrá, rozumím, 
jen vás tahám za fusekli. 
Někdy se  
navštěvují.   
Ano, Mistryně. Děkuji Vám. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Doufám, že vás moje 
odpověď uspokojila, 
(Ano, pokaždé.) 
vy zvědavý kousku čokolády 
krásných věcí, 
krásných bytostí. 
Jste každý den sladší, 
protože jste ztmavl 
na kalifornském slunci, 
tak jste víc a víc  
jako tmavá čokoláda,  
s cukrem nebo jinou 
příchutí ovocného cukru. 
S tím, co jsme  
se dozvěděli o slunci, 
myslím, že se určitě ven  
dostanu častěji. 
Stejně vypadáte víc sladce, 
dítě, vypadáte sladčeji  
než předtím. 
Díky vaší milosti,  
Mistryně. 
Jste vyzrálejší. 
Díky vaší milosti. 
Dobrá. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Moje otázka zní: 
Je na naší galaxii 
víc planet jako Země, 
které jsou v současné době  
obydleny lidmi? 
Hodně, hodně, hodně 
je jich moc a moc, 
drahá. 
Takže nebuďte moc  
namyšlení, že jste 
jediné lidské bytosti 
na jediné planetě, ano? 
Ano, Mistryně. 
Lidé jsou hezcí jako vy, 
je jich spousty a spousty 
v celém vesmíru. 
Zemí jako je ta naše 

je spousty a spousty, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ano, dobrá. 
Kolik je jich? 
A může nám Mistryně  
o nich říct trochu víc? 
Kolik? Můj Bože! 
Prosím, neptejte se pořád 
na počet, ano? 
Jsou podobné 
jako naše civilizace. 
Některé jsou laskavé 
a vyvinutější 
duchovně i technicky, 
některé méně, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Některé jsou duchovně 
vyvinutější než my. 
Někteří jsou méně duchovně  
vyvinuté než my, 
ale mají vyvinutější 
technologie 
a některé jsou vyvážené. 
Nemohu je spočítat, lituji. 
Musím se vrátit  
do školky. (Dobrá.) 
Nemohu je spočítat, lituji. 
Je jich tolik, můj Bože. 
Nedávno astronomové 
objevili relativně blízko 
Zemi-podobnou planetu 
jménem Gliese 581G 
a řekli, že je to zřejmě 
nejpodobnější planeta Zemi 
a pravděpodobně obydlená, 
protože obíhá  
přímo uprostřed 
obyvatelné zóny,  
kde může existovat 
na povrchu planety voda. 
(Dobrá.) 
Vědci jsou taky  
ohromeni, jak rychle 
byli schopni  
objevit tuto planetu 
a že je relativně   
blízko naší planety, 
což jim umožňuje věřit, 
že musí být  
mnoho a mnoho takových 
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planet a že to musí být  
skutečně běžné. 
Říkala jsem vám to! 
Ano. 
A profesor Steve Vogt 
z toho týmu řekl: 
„Osobně, daná  
všudypřítomnost a sklon 
života kvést 
kdykoli může, 
řekl bych – 
můj osobní pocit je – 
že šance na život 
na této planetě jsou 100 %. 
Nemám o tom skoro 
žádné pochybnosti.“ 
Jen jsem to chtěl potvrdit, 
Mistryně: Je na té  
planetě život, 
a pokud ano, jaké bytosti  
tam žijí? 
Jsou jako my, 
a budeme je moct 
v blízké budoucnosti  
kontaktovat? 
Může to být za  
hodně, hodně, hodně dlouho. 
Ano, jsou na té planetě  
bytosti, samozřejmě. 
To jsem říkala mnohokrát.  
Možná, jestli budeme dobří, 
budou oni kontaktovat nás. 
Nebo, možná, když budeme  
dobří, tak dobří, že budeme  
schopni vyvinout vysoké  
technologie, neuvěřitelné,  
pak tam budeme moct jet.  
(Ano.)  
Děkuji, Mistryně. 
Není zač. 
Vypadají jako my, 
na mnohých planetách  
vypadají jako my, jako lidé. 
Zdravím, Mistryně. 
Ital. Zdravím, Itale! 
Zdravím, Mistryně. 
Jak se máte? 
Mám se dobře. 
Dobrá, otázka zní, 
Mistryně: Jak si naše Země 

stojí, co se týče 
duchovní evoluce, ve 
srovnání s jinými planetami? 
Co způsobilo vyšší evoluci 
nějaké planety než je naše? 
Dobrá, řadíme se  
jako vysoká-nízká.  
„Vysoká-nízká“ znamená, 
že jsme nízko, 
ale „vysoko“. 
Ne nejnižší z nízkých, 
ale „vysoko“ 
z nízkých, ano? 
Ano, Mistryně. 
To je naše   
duchovní evoluce. 
Nemluvím o jedincích, 
mluvím   
o planetě,   
lidské rase, jako celku. 
Ano? Dobrá. 
Co činí planetu 
vyvinutější? 
Duchovně: vysoce vyvinutou 
a na morálně vyšší úrovni. 
Duchovní uvědomění 
a praktikování – to je to, 
co bych shrnula. 
To činí planetu 
vznešenou, ano? 
Ano, Mistryně. 
Dobrá. 
Mistryně, 
jednou jste zmínila, 
že cítíte lásku 
Země,  
když chodíte bosa. 
(Ano.) Řekla byste, 
Mistryně, že nás  
může Země léčit? 
Ano! Ano. Může. Může. 
Mají i jiné planety 
stejný léčivý vliv  
na své obyvatele? 
Ano, ano, ano, ano. 
Záleží na tom. 
Některé Země  
jsou taky  
vyvinutější než 
jiné planety Země. 

Bytosti,  
jako planety Země, jsou  
některé na vyšší úrovni, 
některé na nižší úrovni. 
A žijící bytosti 
na té či oné planetě 
jsou některé více duchovně  
vyvinuté, a některé jsou  
méně duchovně vyvinuté. 
Podle toho taky  
získávají léčivou sílu. 
Léčivá síla  
ze Země – 
taky závisí  
na duchovní síle 
bytostí Země.  
Taky záleží na naší  
duchovní síle, 
jestli léčení přijmeme 
nebo nepřijmeme. 
Podle toho,  
Země ale dává všem. 
Země dává všem, 
je to jen tak, že my  
si vezmeme, strávíme  
a zhmotníme tuto sílu 
různě. 
Proto někdy  
chodí lidé bosi, 
aby získali z energie  
Země prospěch, ano? 
Někteří lidé chodí 
na bahenní koupele 
a uleví se jim. 
Někteří lidé si dokonce 
dávají jíl  
jako preventivní lék, 
aby se vyléčili 
nebo aby uchovali  
své fyzické tělo. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám mnohokrát. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Proč žijí  
vysoce duchovně vyvinuté 
duchovní bytosti  
na fyzických planetách? 
To kvůli vám. 
Aha. 
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Aby vám požehnaly. 
Aby vám pomohly se  
vyvinout jako oni, ano? 
Ano, Mistryně. 
Oni se obětují, 
ale nemyslí si,   
že je to „oběť“ – 
dělají to z lásky, ano? 
Dobrá. 
Dobrá. Například, 
váš nejlepší přítel  
leží nemocný v nemocnici. 
Vy jste zdravá, krásná,  
růžová, milá, atraktivní  
dívka, proč byste tam seděla 
s nemocným celou noc? 
On vypadá příšerně se všemi 
těmi hadičkami v nose 
a všemi trubičkami  
v puse 
a se všemi obvazy  
po celém těle 
a k němu připojenými  
všemi přístroji – 
nevypadá dokonce  
jako lidská bytost. 
Proč byste tam chodila, 
seděla tam celý den, celou  
noc? Dokonce tam jíte. 
Dokonce otíráte 
jeho vytékající   
sliny  
a otíráte mu pot 
a vzbudíte se pokaždé, 
když se pohne. 
Proč? Z lásky! 
Ano, Mistryně. 
Líbilo by se vám 
sedět v nemocnici celý den, 
celou noc a dělat to? 
Ne! Samozřejmě, že ne. 
Sedíte tam, protože  
je to váš nejlepší přítel, 
který je nemocný,  
který vás potřebuje, 
který vás rád uvidí, 
jakmile otevře oči. 
Cítí se lépe, 
klidněji. Ano? 
Uděláte to pro něho, ne? 

Ano. Děkuji, Mistryně. 
Stejně. 
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? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
A poslední otázka: 
Proč nezůstanou  
prostě v Nebi? 
Proč si musely  
vzít fyzickou podobu 
na fyzické planetě? 
Je to naprosto stejné, drahá. 
Říkala jsem vám to: 
Láska, soucit – 
soucit k vám, 
jen kvůli vám, 
kvůli vám všem, 
kvůli každému z vás. 
Byla byste raději,  
kdyby zůstaly v Nebi? 
Byla byste radši, kdyby 
si nevzaly fyzickou podobu? 
Jste radši když  
jsou tady, že?  
Proto jsou tady. 
Protože se k nim modlíme, 
aby nám sešli dolů pomoct. 
Mnoho lidí to dělá. 
Je nějaký rozdíl 
mezi různými galaxiemi 

co se týče  
duchovních úrovní? 
Ano, ano, ano. 
Samozřejmě, samozřejmě. 
Tak jako se v rozvoji liší  
různé národy  
na naší planetě, ano? 
Ano, Mistryně. 
Dobrá, děkuji, Mistryně. 
(Není zač.) 
A jsou tam viditelné 
nebeské objekty, 
které jsou z vyšší  
než Páté úrovně? 
Ne, ne. 
Ani nižší než jsou 
Páté úrovně, 
Čtvrté úrovně, Třetí úrovně, 
byste neviděla, 
nemluvě o neviditelných 
nebeských objektech 
nad Pátou úrovní. 
Ne. Nemůžeme o tom  
ani snít, ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. Pokud jste  
na planetě Páté úrovně, 
pokud už jste tam, 
žijete tam, pak vás možná  
někdy přijde navštívit  
někdo ze Šesté  
nebo Sedmé úrovně. 
Ale ne sem, 
ani neviditelně. 
Aha. (Dobrá.) 
Děkuji Vám, Mistryně, 
mnohokrát.  
Zdravím, Mistryně. 
(Zdravím. Ahoj.) 
Mistryně zmiňovala, 
že nikdy dříve tady  
nebyla tak rozšířená 
duchovní praxe, jako teď, 
například, 
se Supreme Master TV,  
která vysílá 
přednášky Mistryně. 
Co jiné planety, 
Mistryně? 
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Byly požehnané 
rozšířeným  
duchovním učením? 
Některé. Mluvila jsem  
jen o Zemi, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Mluvila jsem  
o této fyzické planetě, 
která nikdy nebyla  
v historii lidstva  
této planety  
požehnaná  
tak rozšířenou duchovní  
znalostí. 
Na některých planetách 
je ale podobná situace, 
když jsou dostatečně 
požehnáni nebo když 
jsou v dost naléhavé situaci. 
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