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Zdravím, Mistryně. 
Zdravím, poustevnice. 
Děkujeme mnohokrát, 
že jste se s námi podělila 
o vše, co jste dosud měla. 
Jsou 
nějaká další tajemství,  
o která byste se ráda podělila, 
z vašeho duchovního diáře? 
Rádi bychom ještě 
něco slyšeli, Mistryně. 
Nejsem si jistá, 
jestli jste neměli 
už dost tajemství. 
Dovedete udržet už 
všechna ta tajemství? 
Ano, jen jsem zapomněla 
na něco, co jsem si myslela, 
že by vás mohlo 
zajímat, 
nebo že to bude pravda. 
To je skvělé. 
Mluvili jsme o sezení 
v lotosové pozici, 
(Ano.) pyramidové pozici. 
Vzpomínáte si, když sedíte 
v lotosové pozici, ano? 
Ano, Mistryně. 
Sedíte takto, vypadá to 
jako pyramida, ne? 
Ano, Mistryně. 
Nebo sedíte takto, taky 
to vypadá jako pyramida, 
ano, nebo takto. Ano? 
Ano, se zkříženýma nohama. 
A tak jsem si myslela, 
že je zajímavé, že v Indii, 
znáte Indy, 
(Ano, Mistryně.) 
jelikož jsou chudí 
nebo kvůli tradici, 
většinou sedí na zemi 
se zkříženýma nohama. 
Ano, Mistryně. 
Proto měli dlouho klid, 
zaprvé. 
Zadruhé, byli 
schopni udržet všechna 
tajná učení nedotčená, 
že po jakékoli dlouhé době, 

po mnoha staletích, 
po tisíciletích 
lidé, dokonce 
všichni mistři se museli 
vrátit do Indie, aby získali 
klíč k osvícení, 
než ho začali šířit 
do dalších kontinentů 
nebo dalších zemí. 
Ano, Mistryně. 
Vzpomínáte si, 
Bódhidharma, 
Buddha, dokonce Ježíš, 
podle informací, 
údajů, které ukazují, 
že byl taky v Indii 
v průběhu 13 let, 
kdy byl pohřešován. 
Ano, ano atd., atd. 
A váš „malý človíček“, 
který tady sedí, 
musel jít taky do Indie, 
aby přinesl klíč 
a předal ho vám, 
osobně. Dobrá? 
Ano, Mistryně, děkujeme. 
Proto si myslím, 
že sedět v lotosové pozici 
skutečně pomáhá 
duchovní energii 
kolem vás, 
abyste ji chránili a udrželi. 
Proto si to ponechalo 
tolik mistrů 
a v učení to zůstalo, 
v rodokmenu to zůstalo. 
Jde to z jedné generace 
do druhé, dokonce z různých 
náboženských řádů, 
ano? (Ano, Mistryně.) 
A taky, přemýšlím, jestli 
to má něco společného se 
zeměmi bohatými na naftu,  
jako jsou Arabské země, 
protože tam taky hodně 
sedí na zemi, 
na koberci. 
Ano, ano. 
V dnešní době, samozřejmě, 
jich hodně má stoly 

a židle a takové věci, 
ale hodně lidí 
z populace 
stále sedí na zemi 
na koberci, 
se zkříženýma nohama a jedí. 
Přemýšlím, 
jestli to má něco společného 
s tím, s posedem 
ve stylu pyramidy 
na zemi, 
že jsou tak 
požehnaní ropou 
a jsou bohatí 
a slavní, ano. 
A taky, Íránci 
sedí hodně na koberci 
nebo ne? 
Je tady nějaký Íránec, 
řekne mi to? Ano nebo ne? 
Ano, Mistryně. 
Stále sedí na zemi? 
Ano, sedí na zemi, 
na kobercích. 
A taky se zkříženýma 
nohama jako já? Takto? 
Ano, většinou tak. 
Když většinou sedíte 
na zemi, 
zkřížila byste si nohy, 
občas nebo často, 
protože je 
to nejpohodlnější způsob, 
jak sedět na zemi. Dobrá. 
A víte, 
že Íránci 
přispěli hodně světu, 
filosoficky, 
nábožensky a mnoho, 
mnoho výjimečných 
vynálezů je z Íránu. 
Možná, že pomáhá, 
že sedí v lotosové pozici 
na zemi 
a věří v Boha. 
To znamená, že muslimové 
mají víru v Boha 
větší, než mnozí jiní, které si 
dovedete představit. Víte to? 
Modlí se 
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pětkrát denně, 
stále opakují jméno Boha, 
ať dělají cokoli. 
Myslím, že jsou 
i jiná náboženství, 
hinduisté také 
věří vroucně v Boha 
a jsou v srdci Bohu 
naprosto věrní. 
Arabové jsou 
taky takoví – mám na mysli 
muslimy, Araby 
a muslimy – 
taky velmi silně 
věří v Boha. 
Možná nedělají 
vše perfektně, 
jak by chtěl Bůh, 
aby to dělali, 
avšak, mají tak silnou 
víru v Boha. 
Ano, Mistryně. 
Dokonce bych řekla, 
že silnější, 
než jiná vyznání, 
náboženská vyznání. 
Dobrá, cítím to tak. 
Proto mají 
víc požehnání, 
alespoň v materiálních 
oblastech. 
(Ano, Mistryně.) 
Nemůže se to vždy zhmotnit 
v duchovním směru, protože 
duchovně řečeno, musíme 
dělat víc, abychom dosáhli 
duchovní povznesení, většího 
duchovního povznesení. 
Musíme dělat víc, 
abychom získali víc. 
Ale materiální pozvednutí 
můžeme získat z některých 
určitých materiálních zdrojů. 
Ano, dobrá, ano. 
Mnoho vynálezů z Iránu 
je velmi lidskému zdraví 
a pro pohodlí prospěšných. 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Vím to z toho, co jste dosud 
vysílali v televizi 

a pravděpodobně 
jich mají víc, 
o kterých nevíme. 
Dobrá, něco dál? 
Mistryně, 
je nám velkou ctí, 
strávit jen okamžik 
prací s Vámi, 
pracovat pro Vás. 
Nevím, čím si to zasluhuji, 
ale všem vám děkuji. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Já děkuji velmi vám všem, 
skutečně, 
z hloubi mého srdce. 
Děkujeme Vám. 
Bůh vám žehnej, 
Bůh vám všem žehnej. 
Nejvznešenější Mistryně, 
jste 
světlem ve všech bytostech, 
světlem na naší cestě, 
světlem našich srdcí 
a dnes jsme velmi dojatí, 
že jste se s námi 
podělila o svou vzácnou 
znalost a moudrost, 
která pozvedá duše a mysli 
k většímu chápání 
a porozumění 
tajemství a zázraků 
našeho vesmíru. 
Žasneme nad 
vaší zářivou krásou 
a fascinující láskou, 
o které víme, že je hlasem 
pro požehnané duše k 
následování a odhalení 
její pravé Podstaty. 
Nechť všichni otevřou 
svá srdce, aby obdrželi 
vaše nejvyšší požehnání 
a rozkvetou 
v nebeské bytosti, 
kterými skutečně jsou. 
Děkujeme Vám, Mistryně, 
za váš vzácný čas. 
Děkuji vám. Děkuji vám.  
Děkujeme Vám., Mistryně, 
milujeme Vás. 

Já vás taky miluji. 
Milujeme Vás. 
Milujeme Vás, Mistryně. 
Já vás taky miluji, 
velmi, velmi. 
Jsem na vás moc pyšná. 
Jsem velmi vděčná 
za vaši pomoc a vaši lásku. 
Mohu se jen modlit, 
aby vám Nebe požehnalo 
mnohonásobně, 
za váš duchovní růst 
a za všechny, 
které milujete a ochraňujete. 
Společně se budeme 
snažit meditovat 
za tuto planetu, ano? 
Ano, Mistryně. 
Veganskou planetu, 
mírovou planetu, ano. 
Dobrá. Miluji vás! 
Milujeme Vás, Mistryně! 
Milujeme Vás! 
Bůh vám žehnej. 
Sbohem. 
Sbohem, Mistryně. 
Mnohokrát Vám děkujeme! 
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