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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. 
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? (Ano, Mistryně.) 
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. 
 
Praktikují 
Metodu Quan Yin – to 
znamená, že Světlo a Zvuk. 
Je to vesmírná 
meditační praxe, 
která prospívá všem bytostem 
a mnoho bytostí 
o tom ví. 
Mnoho lidí 
na planetách o tom ví, 
a když je to možné, 
pokaždé tam přichází 
mistr a učí je. 
Jen některé planety jsou 
tak špatné, tak špatné, 
že žádnému Mistrovi není 
dovoleno tam jít. 
Zaprvé, protože 
toho nejsou hodni. 
Zadruhé, 
protože by ten Mistr 
ve vteřině zemřel, v 
momentě, kdy by na to přišli. 
Ano? (Ano.) 
Vidíte Ježíše? Vidíte 
Proroka Bahá'u'lláh,  
vidíte mistry Siků, 
vidíte další 
proroky náboženství. 
Vidíte? Jak dopadli? 
(Ano, Mistryně.) 
Známí Mistři 
i méně známí Mistři 
nebo neznámí Mistři, 
jak dopadli? 
To není moc dobré, že? 
Že? 
Protože naše planeta 
není dobrotivá 
jak bychom měli být 
jako lidská rasa, 
proto budeme na ten den 
trpělivě čekat. 
V poslední době se zdá, 
že bylo na návštěvě víc UFO. 
Je důvod pro to, 

že se zdá, že jsou víc 
v některých zemích 
než v jiných? 
Mají mimozemšťané důvod 
pro to, že si vyberou tyto 
země a ne jiné? 
Ano. V poslední době 
je naše planeta v potížích, 
víte, v nebezpečí, 
v tísni, 
proto se vždy snaží přijít, 
aby poskytli požehnání 
nebo odvrátili nějakou 
katastrofu, co mohou, víte? 
Ať je to kometa, zemětřesení 
nebo tajfun. 
Bez jejich zásahu 
bychom byli 
hotoví, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Někteří mohou být 
v jiných zemích, 
protože tyto 
země je možná 
potřebují poznat víc, 
aby věřili, že existují. 
Nebo v těch zemích 
potřebovali více pomoc, ano? 
(Ano, rozumím.) 
Nebo lidé v těch 
zemích jsou vnímavější, 
snáze přijímají 
jejich přítomnost. 
A teď jich přichází víc, 
protože se rozšířily 
informace 
o jejich přítomnosti 
na všech místech, 
proto se teď 
trochu víc odvažují přijít. 
Dříve se neodvažovali. 
Dříve přišli 
jen tu a tam, 
tu a tam, 
aby rozšířili jejich 
informace. 
(Ano, Mistryně.) 
Proto cítí, že teď mohou 
přicházet častěji, taky kvůli 
nouzovým stavům 
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naši planety, ano? (Ano.) 
Protože je to teď pro ně 
bezpečnější, umožňit nám, 
abychom je viděli. 
Teď taky víc přijímáme 
jejich přítomnost, díky 
informacím o UFO 
na internetu, v knihách. 
I vlády pomáhají 
uvolnit mnoho 
faktů o UFO, 
proto jsou lidé 
teď mnohem otevřenější 
jejich existenci, 
proto je pro ně přijatelnější 
přijít nám pomoci 
způsobem,jakým mohou, 
ano? (Ano.) Dobrá. 
Nekonečně nás milují, 
nekonečně nás milují. 
Přáli by si, abychom byli 
taky tak vyvinuti 
a znalí morálních 
standardů, 
jako jsou oni. 
Snaží se pomoci, 
jak jen mohou. 
Pomáhají nám 
hodně, hodně, hodně. 
Musíme jim 
taky poděkovat. 
Pomocí jejich technologií 
nám pomohli odvrátit 
tolik katastrof, 
kolik mohou. 
Dokonce osobně 
pomohli 
zachránit mnoho lidí, 
kteří ani nevěděli, 
že byli zachráněni. 
Protože jsou 
bezpodmíneční. 
Bez jejich zákroku   
by byli mrtví, 
planeta by byla mrtvá, 
lidi by byli mrtví, všichni. 
Snaží se nám pomoci, 
abychom tady 
mohli zůstat, 
abychom se mohli probudit 

a pomoci sami sobě. 
Vidíte, 
nemohou dělat vše, 
nemohou. 
Musíme si pomoci 
našimi zásluhami, 
naší morální silou. 
Pak přežijeme 
a budeme se vyvíjet 
víc a víc 
a pak je uvidíme 
dokonce osobně 
a budeme je moct navštívit, 
jako já navštěvuji vás. 
Ano? Například. 
Dobrá. (To je hezké.) 
Líbí se vám moje 
odpověď, doufám? 
(Ano, ano. 
Je to naprosto úplné.) 
Dost jasné? (Ano, děkuji 
Vám, Mistryně.) Dobrá. 
V poslední době 
v hlavních médiích 
obíhají zprávy 
o dřívějším 
americkém vojenském letci, 
který tvrdil, že UFO 
navštívili Zemi 
a zneškodnili 
jaderné zbraně. 
Ano, to je pravda. 
Říkala jsme vám to! Je 
to jeden z jejich zásahů 
a pomocí, velkých pomocí. 
Skvělé. 
Mistryně, odkud 
tito UFO přišli? 
Jsou z vesmíru 
nebo jsou ze Země? 
Proč se nezeptáte jich, 
drahá? 
Přišli z vesmíru 
a taky přišli 
ze Země. 
Ano, z pod Země, 
Země pod námi. 
Mistryně, jaký vzkaz 
se nám snaží poslat 
zneškodněnými raketami? 

Když zneškodnili tyto, 
je nějaký důvod, proč 
to nemohou udělat se všemi 
válkami, které teď probíhají? 
Nemohou dělat vše. 
Už jsem vám to říkala. 
Ani mimozemšťané nejsou 
všemocní, ano? 
Mohou dělat jen to, 
co mohou. 
A jaký si myslíte, 
že nám 
posílají vzkaz, když 
se snaží zneškodnit 
nebo zneškodnili 
jadernou sílu? 
Co myslíte, 
že nám chtěli říct? 
Že válka je velmi špatná. 
Špatná, špatná, špatná, 
hrozná, hrozná – peklo. 
(Ano.) Podívejte se, 
kolik lidí trpí 
v Hirošimě, například, 
v Japonsku. 
Ještě teď trpí. 
Po tolika desetiletích 
jsou stále lidi 
jadernou energií ovlivněni. 
Je to hrozné! 
Představte si, kdybychom 
to byli my. Že jsme to my. 
Snaží se je zneškodnit, 
abychom to zastavili, 
abychom je nemohli 
použít. 
Dělají 
co mohou, 
ale nemohou dělat vše. 
(Ano, rozumím.) 
Víte, co myslím? (Ano.) 
Proto se musí války zastavit 
realizováním bratrství 
mezi lidmi 
a pravou láskou, změnou 
našeho konceptu života, 
jak musíme žít náš život 
jako lidské bytosti, víte? 
Musíme být milující, 
soucitní. Skutečně 
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se musíme zajímat 
o druhé, jak se cítí, 
musíme se obout 
do jejich bot. Potom 
víme, jak se druzí cítí. 
Například, než rozpoutáme 
válku, měli bychom 
přemýšlet: jak byste se cítili, 
kdybyste byli ve válečné 
zóně, kdybyste kdykoli – 
naprosto kdykoli, 
24 hodin denně – 
žili ve strachu, 
stresu a panice, 
že může nějaká bomba 
kdykoli spadnout na váš dům 
a všechny zabít – 
vaši rodinu, všechny – 
nebo je zmrzačit 
nebo učinit invalidním vás 
i vaše členy rodiny 
a způsobit tolik utrpení. 
A v některých zónách 
dokonce nemají 
v blízkosti doktora, víte? 
Musí cestovat 
mnoho dnů nebo alespoň 
mnoho hodin, aby se dostali 
k doktorovi a nemusí to 
ani přežít – 
a zatím 
tolik trpí. Představte si to. 
Jen si představte, 
že jste to vy. (Ano.) 
Žádám lidi, 
kteří se snaží rozpoutat válku 
nebo mezi sebou ve válce 
soupeří: Prosím, představte 
si, že byste to byli vy. 
Mistryně, 
provádí UFO 
na Zemi nějaké 
další aktivity, 
o kterých nevíme? 
Jaké jsou to činnosti? 
Ano. 
Je toho hodně, abychom to 
spočítali, ano? Mají ale 
všechny dobrý záměr, 
dobrý záměr. 

Jedna z nich je pomoci 
propagovat mír, ano, 
propagovat mír 
a zastavit válku. 
Taky zabraňují kometám, aby 
do nás narazily atd., atd. 
Proto vidíte, mnohokrát 
jsme slyšeli, že kometa 
téměř narazila na Zemi 
a pak se otočila 
jiným směrem 
do vesmíru, 
neškodného prostoru 
a proto nepoškodila Zemi. 
Taky pomáhají léčit 
spoustu nemocných lidí, 
kdekoli mohou, 
kdykoli mají příležitost 
to udělat. 
Taky zjemňují 
válečnou agresi 
a snaží se přivést lidi 
do mírumilovnějšího 
stavu mysli. 
Jejich aktivit 
je hodně, hodně. 
Musíme jim 
moc děkovat. 
Děkovat Bohu, 
že vůbec existují, že je 
Bůh poslal, 
že jim Bůh dovolil přijít 
a pomáhat nám, 
že máme dokonce 
tolik štěstí, 
že nám pomáhají 
tak vysoce vyvinuté bytosti. 
Já děkuji všem bytostem 
stále. 
Děkuji jim stále. 
Stále děkuji Nebi. 
Děkuji všem, 
každému, kdo nám může 
pomoci, děkuji jim stále 
jménem 
všech lidských bytostí 
a všech dalších bytostí 
na planetě. 
Každý den jsem vděčná. 
Každý den 

jsem na kolenou, abych 
poděkovala za mnoho věcí, 
které pro nás ostatní 
bytosti dělají – 
a my ani neumíme 
říct, „děkuji“. 
Musím jim poděkovat 
za všechny lidi, 
za všechny bytosti, za 
všechny bytosti na planetě. 
Děkuji jim stále, 
nejen mimozemšťanům, 
(My jsme vděční Vám.) 
i nebeským bytostem, 
neviditelným bytostem. 
Dobrá, pomožte mi 
jim každý den poděkovat, 
než začnete meditovat 
nebo po meditaci nebo 
když si vzpomenete. 
Jen poděkujte. 
(Jistě, to uděláme.) 
Nemusíte být na kolenou. 
Já to dělám, jen abych 
ukázala svoji vděčnost, 
svoji pokornou vděčnost 
všem bytostem, některým 
dokonce duchovně níže 
než já, 
ale já jim jen chci ukázat, 
že si toho skutečně vážím. 
Skutečně si toho vážím. 
Někdy říkají: 
„Ne, ne, ne, ne, 
Mistryně. Nedělejte to! 
Nedělejte nám to!“ 
Já říkám: „Nevadí, 
nevadí. Musím 
být taky příkladem. 
A jsem skutečně vděčná, 
jsem skutečně vděčná. 
Je to jen gesto, 
abych ukázala svoji vděčnost. 
Mohla bych se snížit níž 
než nízko, proč ne? 
Když uděláte něco 
pro ostatní dobrého, mohla 
bych být napořád vděčná. 
Mohla bych být 
na kolenou stále. 
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Jen musím vstát 
do práce, ano?“ 
Hodně mě milují. 
Dobrá, děkuji jim 
a miluji je. 
My vás taky milujeme, 
Mistryně. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
V to doufám. V to doufám. 
I kdybyste mne nemilovali, 
já vás miluji. 
To stačí. 
Je to vždy na 100 %, 
takže nemusíte 
nic dodávat. 
Je to normálně jako u páru, 
milují se 50-50, 
tak když to dáte dohromady, 
je to 100 %. 
Já dávám celých 100 %, 
aby to bylo jisté. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
Abych se ujistila pro případ, 
že byste vy nedali 50 % 
nebo byste je nedali celé, 
dávám celých 100 %. 
Co tomu říkáte? 
Miluji vás všechny stejně. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
Miluji Vás. 
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