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Mistryně, 
je mnoho pyramid 
světa vzájemně propojeno? 
Jaký byl jejich záměr? 
Nemusely být 
nutně vzájemně propojené, 
ale možná 
ve stejné oblasti, ano? 
Například, ty které jsou 
blízko sebe v Egyptě 
mezi sebou možná 
propojené jsou, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Měly mezi sebou 
možná chodby 
nebo něco, 
aby se mohli vzájemně 
scházet, 
chodit z jedné pyramidy 
do druhé, byly to 
jejich meditační centra. 
Víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) 
Aby nebyli vidět 
lidmi z venku, ano? (Ano.) 
Většina pyramid bylo 
postaveno v odlehlých 
oblastech nebo v džungli, 
aby nebylo pro ostatní 
lidi snadné je najít, 
odhalit je. 
Ne ale, že by nebyly 
skutečně nějakým způsobem 
propojené, pokud ale byly 
postaveny ve stejném období, 
například, 2 000 let 
před naším letopočtem,   
pak jsou propojené, 
protože mistři 
přišli na Zem 
a chodili z jedné oblasti 
pyramid do dalších, 
v jiných zemích. 
Proto byly 
vzájemně propojené. 
Ale nejsou všechny 
propojené, 
pokud nevznikly 
ve stejném období. 
Rozumím, Mistryně. 

A Mistryně, (Ano.) 
už dávno, 
na přednášce v roce 1995 
v Hsihu 
na Formóze (Taiwanu) 
jste letmo zmínila, že 
pyramidy byly ve skutečnosti 
meditačními centry 
a bylo to brzy 
v časopisech News. 
Kdo postavil tyto pyramidy 
a proč? 
Byly to bytosti z vyšších 
duchovních království 
a technologicky 
vyvinutějších planet. 
Zmiňovala jsem to? 
Ne. Dobrá. 
Zrovna jsem obdržela mé 
poznámky. Zapomněla jsem. 
Některé poznámky 
jsem zapomněla v tašce… 
podívám se, jestli jsem 
vám nechtěla něco říct. 
Dobrá, 
ano, mezigalaktické 
bytosti – jsou v mých 
duchovních poznámkách. 
Mezigalaktické bytosti 
postavily pyramidy, aby 
dříve nějaký vysoce 
vyvinutý duchovní mistr 
sešel dolů na Zem 
a učil 
vyvolené pozemšťany, 
aby se pozvedli 
k vyššímu vědomí 
a k vyšším frekvencím, 
aby se mohli přizpůsobit 
nové planetě, 
když půjdou nahoru, ano? 
Lepší, než je naše Země, 
lepší než naše Země. 
V dřívějších dobách 
jsme mohli jezdit navštěvovat 
jiné planety, když jsme byli 
dost povzneseni. Ano? 
To je hezké. 
Ano, dřív jsme 
neměli letadla, 

neměli jsme rakety, 
nic takového, 
takže to byl jediný způsob, 
jak mohl mistr sejít dolů. 
A bylo to tak snazší, 
než se znovu narodit. 
Narodit se 
do tohoto fyzického světa 
je tak únavné. 
V dnešní době máme 
mnoho vymožeností, 
například máme letadla, 
máme helikoptéry 
a různé druhy 
detekčních vybavení, 
ale máme nevýhodu, 
protože takto 
mistr nemůže sestoupit. 
Musí se narodit. 
Ano, dobrá? 
Vyvolení lidé, studenti, 
když jsou připraveni, 
pak pojedou s nimi 
v nebeském voze, kterému 
dnes říkáme: „UFO.“ 
Ano, UFO přistálo 
mezi pyramidami a 
energie z vrcholu… 
Někdy 
měli energii 
na vrcholu pyramidy – 
některé pyramidy 
už ji nemají, 
jsou zřejmě opotřebované 
nebo ji vymazali – 
takže energie z vrcholu 
dávala signál 
UFO, aby přistáli, 
jako majáky 
pro lodě, ano? (Ano.) 
Dobrá, myslím, že to je ono. 
Dobrá, 
to o pyramidách. 
Mnohokrát děkuji, 
Mistryně. 
Není zač. 
Něco dalšího 
o pyramidách? 
Ne, to je vše, 
co mám, Mistryně. 
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Děkuji Vám! 
Dobrá, povídejte. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, moje otázka zní: 
Říká se, že mnohé 
z těchto pyramid 
byly postavené 
za pomoci skvělých nástrojů, 
neobyčejně moderních  
technologií. 
Může Mistryně osvětlit, 
jak byly postaveny? 
Jak byly postaveny? 
Ano, Mistryně. 
Nevím. 
Nebyla jsem tam. 
Ne, využívali 
velký energetický paprsek 
k vyzvednutí kamenů 
a jejich poskládání  
do vzácného tvaru, 
aby optimalizovali vliv 
kosmické síly 
z okolních oblastí, 
i z atmosféry. 
Většinou stavěli 
do tvaru trojhranu, 
aby zesílili 
mocnou pozitivní sílu 
a pak lidé 
uvnitř pyramid, 
když meditovali, 
se k ní 
přidali. Ano? 
Ano, Mistryně, děkuji Vám. 
Moje další otázka, 
Mistryně. 
Mohla byste nám říct, 
proč mají všechny pyramidy 
světa podobný tvar? 
Například, 
pyramidy v Egyptě, 
Bosně a Mexiku, všechny 
vypadají dost podobně. 
Je něco významného 
na tom tvaru? 
Ano, je, je. 
Ano. Trojhran, 
čtyři strany, 
zachycují lépe 

kosmickou sílu pro 
zvýšení inteligence, 
léčení, soustředění 
a klidu, aby mohli 
lidé lépe meditovat. 
A představte si 
tu zvukotěsnost. 
Je to ideální pro učení 
a meditaci, 
soustředěnou. 
Když tam jdete, 
jsou to tak silné zdi 
a všechen hluk 
prostě… „voooofff”… 
se odrazí od stěn. 
Je tam vytvořená 
zvukotěsnost, kvůli 
meditaci. 
Představte si to, 
jdete dovnitř, 
kde jsou takto silné stěny, 
(Ano, Mistryně.) 
a je to trojhran 
a sbíhají se přímo 
nahoře ve vrcholu. 
Pak,  
ať je venku jakýkoli hluk, 
i když naráží na zdi, 
zvedne se hned 
k nebesům 
a nedostane se 
do interiéru 
pyramidy. 
Rozumíte? 
Ano, Mistryně. 
Nejsem vědec. 
Jen se domnívám. 
Jen se domnívám, 
něco vám říkám, 
věřte tomu nebo ne, 
je to na vás. 
Věříme Vám, Mistryně. 
(Věříme Vám.) 
A proč ne? 
Vidíte, kdyby je postavili 
čtverhranné, jako my, 
pak by se hluk dostal 
dovnitř přes rohy – 
víte? (Ano, Mistryně.) – 
a průvan a podobně, 

ale do takové budovy 
se nedostane žádný hluk. 
Takže vše, vše co je dobré, 
energie uvnitř. 
Nebo ticho 
nebo když učitel mluví, 
všichni poslouchají 
a všechna slova 
pronikají do duše, 
srdcí posluchačů, 
studentů, kteří poslouchají. 
Není tam žádný hluk, 
nic, co by vás rušilo, 
ani siréna. 
Nic nemůže 
proniknou do této 
meditační komnaty, 
proto je tak stavěli, 
ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji mnohokrát! 
Ano, přála bych si, abychom 
měli nějakou, abych 
mohla provrtat mé učení 
do vašich uší. Ano. 
Dobrá, děkuji Vám Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, 
někteří vědci věří, 
že pyramidy jsou 
energetické elektrárny, dříve 
se využívaly jako hrobky 
a že se pyramidy 
využívaly k přenášení 
volné, čisté energie 
z prostoru do zařízení. 
A proto vědci 
mnoha národů 
prováděli testy 
a uzavřeli je tak, 
že energetický paprsek 
s ultrazvukovým kmitočtem 
je vysílán 
z vrcholu 
bosenské Pyramidy 
slunce. 
Mistryně, mohla byste, 
prosím, vysvětlit, je-li 
pravda, že pyramidy 
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mohou být 
zdrojem volné, 
čisté energie, a pokud ano, 
byla pro ty, kteří tehdy 
praktikovali duchovně? 
Ano, říkala jsem vám, že 
je to dobré na praktikování, 
na koncentraci 
a na sezení dlouhé hodiny – 
klid a mír 
a zaměření do jednoho bodu. 
Ultrazvuk je  
něco jiného. 
Samozřejmě, že pyramidy 
mohou spojit dobrou sílu 
kolem nich 
nebo v atmosféře pro 
dobrou meditaci. 
Ale ultrazvuk, 
měli další druhy 
postupů. 
Nevím, jak to 
vysvětlit, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Ale v dávných dobách 
tito mistři 
měli taky techniky, 
kteří byli mistry 
volné elektřiny, 
volného komunikačního 
kmitočtu, 
volné energie – špičkových 
technologií různého druhu, 
víte? 
(Ano, Mistryně.) 
Ano, například, 
Tesla 
o tom věděl vše, 
ale bohužel, 
nevyužili jsme toho. 
A teď začínají 
využívat něco z toho. 
Ale mnohé jeho 
vynálezy nebo koncepty 
volné energie 
a fantastických vynálezů 
byly zničeny nebo 
odcizeny nebo ztraceny. 
Tento svět mohl být 
mnohem lepší, 

kdybychom využili 
inteligence Tesly. 
(Ano, Mistryně.) 
Ano. Dobrá. 
Víte, ano. 
Ultrazvuk, 
většinou je stavěli tak, 
že zářil 
z vrcholu pyramidy. 
Byl to signál, aby 
UFO blízko přistálo. 
V dávných dobách 
museli používat tyto 
techniky, ano. 
Ano, některé z nich 
ještě mají ultrazvuk. 
Většina z nich ho 
již ztratila, časem. 
Možná, že ho ještě 
pyramida v Bosně má, 
protože je mocnější 
nebo větší 
a nějak ji postavili 
pevnější, 
proto jsou nějaké zbytky 
ultrazvukového signálu 
stále vysílány, 
jsou stále objevovány. 
Možná, že u ostatních 
jsou již pryč. 
Ultrazvuk 
z jiných pyramid 
se již ztratil, čas 
ho zničil, 
nevím, lidé, 
moderní lidé. 
(Ano, Mistryně, ano.) 
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