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Zdravím Majsterka. 
(Ahoj, čokoládka.) 
Majsterka, lode a lietadlá, 
ktoré sa stratia 
v bermudskom trojuholníku, 
je to len vybraná 
skupina ľudí, 
ktorí musia prejsť touto 
negatívnou ríšou? 
Áno, môžete to tak povedať, 
dá sa to tak povedať. 
Je to kolektívna energia, 
kolektívna karma (odplata) 
istej skupiny ľudí. 
Tak ako sa určití ľudia 
narodia v určitých krajinách 
a určití ľudia sa narodia 
v určitej dedine 
alebo sa spoločne narodia  
do nejakej rodiny. 
Takže je to druh 
kolektívneho reťazca 
karmy (odplaty). 
Ak tam ale sú nejaké 
cnostné bytosti, 
ktoré tam náhodou sú 
v tom čase, 
tak oni nebudú stiahnuté dolu 
do tohto nižšieho sveta, 
ale anjeli ich odprevadia 
do Neba 
alebo opäť na Zem. 
Iba ľudia, ktorí si zaslúžia 
byť v nižšom svete, 
tam pôjdu. 
Ďakujem, Majsterka. 
Majsterka, zmiznú 
v bermudskom trojuholníku 
iba lode a lietadlá,  
na ktorých sú ľudia,  
ktorí musia ísť do pekla, 
a plavidlá s ľuďmi, 
ktorým nie je predurčené  
peklo, 
prejdú cez trojuholník 
bez ujmy? 
Existujú v týchto portáloch  
azda nejakí strážcovia, ktorí 
zabránia náhodným cestám? 
Nie, nie. Žiadni strážcovia, 

pretože cnostní ľudia 
alebo dobré bytosti 
nebudú v tejto oblasti 
alebo tým nebudú 
nijako vážne ovplyvnení. 
Cnostní ľudia majú aj tak 
ochranných anjelov. 
Aj keby tam zomreli, 
nevstúpia do toho sveta. 
Nebudú vtiahnutí 
do tohto portálu, ale budú 
zavedení k rôznym cestám, 
do vyšších dimenzií 
alebo späť do ľudskej 
reinkarnácie, niekam inam 
alebo na túto planétu. 
Títo ľudia,  
ktorých to tam stiahne, 
ktorí tadiaľ prejdú, 
ešte nejdú do pekla. 
Peklo je iné miesto. 
Toto sú nižšie svety, áno? 
Ale podobné peklu. 
Rozumiem, Majsterka. 
Áno, dobre, drahá. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo, čokoládka. 
Ste veľmi pôvabná. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Zdravím Majsterka. (Ahoj) 
Majsterka, 
spomínali ste, 
že čierne diery existujú, 
aby recyklovali zlú energiu. 
Existujú aj tieto negatívne  
portály, aby absorbovali  
zlú energiu planéty? 
Je pravda, 
že existujú brány do pekla? 
Sú tieto pekelné portály 
ako čierne diery nášho sveta? 
Áno, sú. Áno, 
existujú pekelné portály, 
aby brali duchov, ktorí majú 
narušené morálne princípy 
ľudského sveta alebo podľa 
štandardu Neba, áno? 
Áno, Majsterka. 
Kde sú tieto pekelné portály? 

Ak ich chcete navštíviť, 
poviem vám to. 
Chcete ich navštíviť, 
áno? (Nie, Majsterka.) 
Pozriem sa na zoznam, 
ktorý tu mám. Dobre. 
Toto sú portály do pekla. 
Portálov do pekla je mnoho, 
presne 20, áno. 
Na púšti Gobi sú štyri, 
v Austrálii sú dva, 
na Novom Zélande sú dva, 
v Afganistane je ich päť, 
v Pakistane tri, v Iraku dva, 
v Severnej Kórei sú dva. 
Ak ich chcete navštíviť, 
viete kam ísť. 
Skontrolovať peklo. 
Ak vás svet a Nebo nudia, 
choďte to obzrieť. 
Ale už som vám povedala: 
nie sú tam na to, 
aby pohlcovali energiu. 
Sú tam na to, aby previedli 
ľudí, ktorí porušujú 
morálne princípy ľudských 
a Nebeských svetov. 
Áno, Majsterka. 
Dobre, ďakujem, Majsterka. 
(Nemáte za čo.) 
Majsterka, moja ďalšia  
otázka: Existovali 
starobylé civilizácie, 
ktoré sa potopili do mora 
v bermudskom trojuholníku? 
Počúvame teórie, 
že pod hladinou mora  
je to možno Atlantída. 
Nemyslím si, že to je  
Atlantída. Sú tam nejaké, 
nielen jedna 
a nevidím na nich napísané 
žiadne mená, ale nemyslím,  
že to je Atlantída. 
Aj tak nie je užitočné, 
ak chcete poznať minulosť. 
Už aj tak nemáme dôkaz, 
bolo to príliš dávno. 
Je lepšie sústrediť sa 
na prítomnosť tu a teraz,  
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aby sme zlepšili náš štandard, 
aby sme mohli udržať 
našu civilizáciu dlhšie 
a lepšiu po celý čas. 
(Rozumiem.) 
Dobre, ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Zdravím, Majsterka. 
Ahoj, Maďarka. 
Je také dobré vidieť vás, 
Majsterka. 
Aj ja vás rada vidím. 
Stále máte krátke vlasy? 
Áno. Rastú, ale pomaly. 
Áno. Rastú ale pomaly. 
Rastú, vidím to, áno. 
V každom prípade, sú pekné, 
(Ďakujem, Majsterka.) 
prirodzene zvlnené, viete. 
Ako víla, áno? 
Ďakujem, Majsterka. 
S radosťou. 
Majsterka, moja otázka je: 
Môžu ľudia vytvoriť 
tieto pekelné portály 
svojimi vlastnými činmi, 
ako je zabíjanie a ubližovanie 
zvieratám a iným ľuďom? 
A zväčšujú sa tie portály, 
keď naakumulujú viac 
negatívnej energie? 
Nie, nie. 
Boli stvorené už tak, 
ako exitujú, áno? 
Sú mnohé kategórie 
a stačí to pre celý svet. 
Viac ich nebolo vytvorených, 
nie je treba. Dobre? 
Rozumiem. Ďakujem vám. 
Nemáte za čo. 
Moja ďalšia otázka: 
Môže byť miesto typu 
bermudského trojuholníka 
vytvorené za krátky čas, tak 
ako napríklad trvá postavenie 
živočíšneho veľkochovu, 
alebo trvá dlhý čas 
vytvoriť také miesto, 
možno iba tam, 
kde sa odohráva vojna? 

Nie, nie. Neexistujú žiadne 
nové bermudské trojuholníky 
ale existujú cesty – 
nie nové. 
Existujú cesty, 
ktoré prepájajú všetko 
do nižších svetov. 
Nepotrebujeme 
žiadne nové, vďaka Bohu. 
Sú dostatočne veľké 
pre celý svet; 
už som vám to povedala. 
(Znie to desivo.) 
Áno, či už je to peklo alebo  
nižšie úrovne, postačujú  
pre celý svet aj viac. 
Môže sa tam zmestiť 
mnoho svetov,  
pretože to nie je fyzické, 
chápete? (Rozumiem.) 
Áno, nie je to fyzické. 
Duša trpí, 
duch trpí, 
ale je to pocit, 
akoby trpelo fyzické telo, 
pretože tam 
je to fyzickým telom.  
Chápete, čo myslím? 
Astrálne telo cíti,  
akoby to bolo fyzické telo 
a dokonca je to ešte horšie, 
ešte horšie, pretože 
sa nikde nemôžete skryť. 
Ste priehľadní 
a všetci vás môžu vidieť 
všade. Nie je tam miesto, 
kam by ste sa ukryli 
ako vo fyzickom svete. 
Je to tam horšie. 
Dobre, drahá. 
Majsterka, 
ľudia, ktorí sa stratia 
v bermudskom trojuholníku, 
kde skončia? 
Je to nejaké fyzické miesto 
na zemi, alebo je to iný 
paralelný vesmír? 
Nie je to fyzický svet. 
Je to len najnižšia astrálna 
úroveň, kde bytosti žijú 

v neustálej úzkosti, 
zármutku, bolesti a strachu, 
nepoznajú žiaden mier, 
pretože v tomto svete 
alebo v posledných svetoch,  
keď boli vo fyzickom živote,  
vytvorili strach, chaos, 
utrpenie a bolesť, 
zničili mier v životoch iných. 
Preto sú tam, 
aby splatili svoje zlé činy. 
Sú v tom nižšom svete, 
aby zažili to, 
čo sami spôsobili ostatným 
v inom živote 
alebo v tomto živote, 
predtým než zomreli, áno? 
Rozumiem. Majsterka, 
ako často sa to stáva, 
že tam ľudia idú? 
Stáva sa to stále... 
takže to nie je niečo 
neobvyklé, alebo áno? 
Nie. Nie je to často, 
ale ľudia tam idú, 
keď zomrú. (Rozumiem.) 
Niet úniku. 
Niektorí tam idú už 
za života. Viete? 
Niektorí sú vzatí 
z lietadiel alebo lodí. 
Znie to desivo, Majsterka. 
Je to desivé. 
Ďakujem za vaše odpovede. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň, čoko. 
Ahoj. Ďakujem, Majsterka 
za všetku vašu pomoc. 
To je v poriadku. 
Majsterka, 
deje sa tento fenomén 
bermudského trojuholníka 
ešte niekde inde na Zemi 
alebo je to iba tam? 
Okrem 
bermudského trojuholníka 
sú ešte nejaké iné miesta  
podobné negatívnosťou? 
Áno, sú. 
Existujú podobné miesta, 
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ale majú rôznu intenzitu, 
podľa stupňa utrpenia 
spôsobeného iným 
počas života. 
Ak chcete vedieť kde, 
pozriem sa do zoznamu. 
Ďakujem, Majsterka. 
Existuje mnoho portálov, 
nie tak mnoho, vďaka Bohu – 
v našom svete je ich 15, 
v 15 kategóriách, viete, 
pretože niektorí ľudia 
spôsobujú viac utrpenia, 
niektorí ľudia spôsobujú 
menej utrpenia, 
a utrpenie alebo bolesť 
rôzneho stupňa, 
preto existujú 
rôzne kategórie 
nižších svetov, 
kam ľudia idú, 
aby splatili svoju 
zlú karmu (odplatu). 
V Austrálii máme 2 –  
ach môj Bože, 
v Austrálii máme aj peklo? 
Áno, Majsterka. 
Dva portály do pekla, 
a v Austrálii máme 
aj dva portály 
do nižšieho sveta. 
V Afganistane máme 3; 
v Pakistane máme tiež 
5 portálov do nižšieho sveta; 
na Novom Zélande máme 1; 
v bermudskom trojuholníku 
máme štyri. 
Tým sa vysvetľuje, 
prečo je tam toľko vojen, 
v tých krajinách. 
Čím viac portálov, 
tým viac vojen – 
(Áno, Majsterka.) 
viac portálov do pekiel 
a viac portálov 
do nižších svetov. 
Takže je tam mierne 
odlišná atmosféra, 
odlišný osud, 
odlišný druh života. 

Áno, Majsterka. 
Bermudský trojuholník 
ich tam má spolu štyri. To 
pravdepodobne vysvetľuje, 
prečo sa tam potápa 
tak veľa lietadiel a lodí. 
Áno, Majsterka. 
Dobre, dobre, v poriadku. 
Majsterka, moja nasledujúca 
otázka je: 
Ak je niekto stiahnutý 
do bermudského trojuholníka 
alebo na podobnú cestu, 
do pekla alebo Neba, ako 
sa dostane späť do svojho 
predchádzajúceho sveta? 
Ak už sú v nižšom svete 
alebo v pekle, 
tam musia mať nejaké 
svetské zásluhy, nejaké 
skutočne dobré zásluhy, 
aby im bolo odpustené, 
a aby dostali druhú šancu 
na splatenie svojich hriechov. 
Ale väčšinou, keď tam už 
vojdú, tak tam zostanú. 
Ak sú v Nebi, tak naopak 
oni sa nechcú vrátiť na Zem. 
Keď spoznajú Nebesá, 
je ťažké sa vrátiť späť 
na tento svet a žiť šťastne. 
K ničomu tu  
sa nebudeme chcieť vrátiť. 
Pamätáte sa na príbehy 
o ľuďoch so skúsenosťami 
blízkymi smrti? 
Áno, Majsterka. 
Áno. Áno. 
Plačú a plačú 
mnohé týždne a mesiace, 
po tom, čo spoznali Nebo 
a museli sa sem vrátiť, 
pretože karmický vzťah 
v ich živote 
ešte nebol vyriešený. 
Takže dušiam bude poradené, 
alebo budú prinútené 
vrátiť sa späť na svet, 
nazad na Zem, aby 
pokračovali vo fyzickom 

živote, až kým sa ich 
karmické putá neuvoľnia. 
Tak to je. Preto. 
Ďakujem, Majsterka. 
Áno. Vidíte, 
niekedy dokonca aj my, 
praktikujúci Quan Yin, 
keď sedíte v meditácii 
a máte vízie Neba a podobne, 
a vrátite sa nazad 
do fyzického sveta, 
cítite sa akosi smutne, áno?  
(Áno, Majsterka.) 
Dobre. Dobre, 
ešte nejaké otázky, čoko? 
Áno. Majsterka, 
dokázal niekto vôbec niekedy 
prejsť cez pekelný portál 
a vrátiť sa späť živý? 
Áno. Áno, áno. 
Ak sa ich čas nenaplnil, 
oni ani nevedia, 
že prekročili portál do pekla, 
alebo ak to vedia, alebo ak 
vstúpia do pekelného sveta 
a vrátia sa späť, 
ako som vám povedala  
už predtým, je to preto,  
že majú nejaké  
zvláštne zásluhy, ktorými si  
zaslúžia druhú šancu. 
A tí ľudia, 
ktorí väčšinou vstúpia 
ako duch... 
Dobre, ako niekto, 
kto je chorý 
a leží na lôžku, 
ale stále slabo dýcha 
a potom jeho duch 
pravdepodobne ide do 
pekelného alebo nižšieho  
sveta a potom, ako bol 
súdený a preverený 
a sudca nižšieho sveta 
alebo pekla cíti,  
že si zaslúži lepšiu šancu – 
ak sľúbi, že sa vráti späť 
a bude konať dobro – 
tak ho nechajú vrátiť sa. 
A tak žijú znovu, áno. 
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Ale zriedkakedy to niekto 
zverejní, 
pretože si myslia, 
že im nikto neuverí. 
Niektorí napísali knihy. 
V Au Lac (Vietnam) 
máme nejaké knihy 
o takýchto prípadoch ľudí, 
ktorí išli do pekla, 
boli tam svedkami utrpenia, 
súženia, problémov, 
strachu, zármutku a bolesti 
a takmer museli byť 
aj oni potrestaní, 
ale potom dostali 
druhú šancu 
a vrátili sa späť, 
aby napísali knihy 
o svojich prípadoch, 
aby varovali ostatných, 
aby zlepšili svoje chovanie 
počas života, kým majú 
šancu urobiť to. 
Ale sotva kto počúva. 
Ľudia, ktorí majú 
dobrú zásobu cností, 
by to prešli bez ujmy; 
možno sa len budú cítiť 
trochu nepohodlne. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně,  
dříve jste nám říkala, 
že je jen několik lidí, 
kteří mohou vidět  
Duchovní požehnané dráhy 
nebo DPD, včetně Mistryně.  
Mohou takoví lidé, 
kteří vidí DPD, 
vidět taky místa, jako je 
bermudský trojúhelník? 
Nebo je taky můžeme  
vidět nebo vycítit, 
abychom se jim vyhnuli? 
Ne, nemusí to tak být, 
že ti, kteří vidí DPD 
vidí taky negativní portály. 
Každý, kdo projíždí kolem,  
může cítit děs, 

děs nebo neklid nebo  
znepokojení nebo vám  
může být špatně, když jedete 
kolem takových oblastí,   
protože jsou neviditelné. 
To ale těžko říct. 
Možná, pokud máte dobré 
smysly… Nebo vás budou  
andělé varovat, abyste se 
vyhnuli určitým oblastem, 
(Ano, Mistryně.) 
protože, když se přiblížíme 
takovým negativním  
oblastem nebo portálům 
nebo spojovacím dráhám, 
nebo spojovacím cestám, 
budeme muset  
stále žádat o ochranu. 
Máte-li pocit, 
že je to negativní místo, 
modlete se, meditujte.  
Ano, dobrá? 
Ano, Mistryně. 
Ano, dobrá. 
Mistryně, takže, když žijeme 
blízko nebo na takovém  
místě nebo cestujeme přes  
takové místo, jak můžeme  
zmírnit ten vliv? Nebo 
se máme jen odstěhovat? 
Ne, ne. 
Většina lidí, kteří jsou dobří 
nebude mít nikdy příležitost 
přiblížit se takovému místu 
nebo v jeho blízkosti žít. 
Když se ale někde  
cítíte nepohodlně,  
skutečně extrémně,  
že to dokonce cítíte 
nebo se cítíte stále nemocní 
nebo máte nějak stále smůlu, 
pak jste možná blízko, 
ano? (Aha.) 
Pak se můžete přestěhovat 
a stále žádat o ochranu. 
Meditujte víc 
nebo se přestěhujte. 
Ano, Mistryně. (Dobrá.) 
Jak se tedy ochráníme před 
špatnou energií, Mistryně? 

Říkám vám to  
celou dobu od zasvěcení, 
jak se máte ochraňovat, ano? 
Ano, Mistryně. 
Máte na to prostředky, ano? 
Ostatní, kteří nejsou  
praktikujícími Quan Yin, 
se mohou modlit k Nebi 
nebo ctnostní lidé mají 
stejně ochranu andělů. 
Jen se modlete za bezpečí. 
Děkuji, Mistryně. 
Dobrá, není zač. 
Mistryně, taky pracujete 
v těchto oblastech,   
abyste je opravila? 
Ne. Neopravuji. 
Neopravuji tato místa, 
protože mají dovoleno  
existovat dokud lidé   
nebudou ochotni žít  
nebudou ochotni žít 
podle způsobu Nebe. 
Vždy na ně budou   
čekat pekelné cesty, 
(Rozumím.) 
takže lidé je musí opravit, 
ne já, ano? 
Ano, Mistryně. 
Já nemohu. Kdybych 
ta místa opravovala,  
bylo by to, jako bych  
přehlížela lidskou krutost 
a špatnou morální úroveň. 
Chápete to? Ano. 
(Ano, Mistryně.) 
Jako bych omlouvala 
tyto špatné 
kriminální činy, 
ubližování ostatním 
a pak by nebyl  
žádný trest, nic. 
Nic, co by je probudilo 
a neměli by kam jít, 
aby očistili 
tyto špatné elementy 
z jejich systému, 
z jejich bytostí, 
rozumíte? 
Ano, rozumím. 
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Děkuji, Mistryně. 
(Dobrá, není zač.) 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, mohou být taková  
místa, jako je bermudský  
trojúhelník zavřena, aby už  
dál nebyla negativní zónou,  
duchovní praxí 
nebo pozvednutím Země  
velkým Mistrem? 
Ne, ne. 
Znovu, neházejte stále 
všechnu zodpovědnost  
na mistra 
nebo nějaké mistry. 
Nebudou odstraněny,  
dokud se samo lidstvo 
nepozvedne 
na vyšší úroveň, ano? 
(Rozumím.) 
Stejně jako budou  
muset existovat věznice 
pro špatné zločince, 
aby měla společnost klid 
a aby ostatní mohli žít  
v jistotě, pohodlí a bezpečí. 
Ano, Mistryně. (Ano.) 
Mistryně, moje další otázka:  
Jsou další místa na Zemi 
v poslední době v ohrožení, 
že z nich bude něco 
jako bermudský trojúhelník? 
Ne. To, co existuje jako 
bermudský trojúhelník, stačí 
už pro nespočet bytostí, 
pro celý svět nebo 
dokonce pro mnoho světů, 
není potřeba ničeho nového. 
Díky Bohu za to. (Ano.) 
Kromě toho, existuje mnoho 
přechodných Bermud  
v různých koutech světa. 
Vidíte to v televizi, ne? 
Když se díváte na televizi 
nebo čtete noviny. 
Máme války, 
máme hladomory, 
máme útlaky, 
omezení svobody, 
konflikty, nespravedlnost  

atd., atd. (Ano, Mistryně.) 
Vidíme to každý den, ne? 
(Ano.) (Ano, Mistryně.) 
Ano. To je taky   
něco jako Bermudy. 
(Rozumím.) 
Zatímco žijeme, ano? 
Lidé trpí, zatímco  
stále žijí. Dobrá. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Dominikánská republika 
sousedí  
s bermudským trojúhelníkem 
a má 40 DPD. 
Má toto velké množství 
DPD nějakou souvislost 
s ochranou této oblasti, 
Mistryně? 
Ano, myslím, že ano. 
Ale ne všechna místa  
mají takové štěstí. 
Nejspíš jsou lidé narozeni 
v Dominikánské republice 
na vysoké morální úrovni 
nebo jsou uvnitř ctnostní 
z minulého života nebo nyní. 
Modleme se, aby 
tak dál pokračovali. 
Je to pro ně dobré. 
Ano, Mistryně. 
Mistryně, pokud jsou místa, 
jako bermudský trojúhelník 
cestou do pekla, 
pak kde jsou na Zemi  
cesty do Nebe, Mistryně?  
Existují takové? 
Jsou na Zemi pozitivní  
místa jako nebeská? 
Ano, jistě, existují. 
Existují, samozřejmě. 
Páni, Mistryně. 
(Ano, ano.) 
Mohla by nám, prosím,  
Mistryně říct, kde jsou? 
Ano, ano. Naštěstí jsme  
všichni spojeni  
s celým vesmírem. 
Takže, když existuje spojení  
s nižším světem, pak  
existuje taky spojení  

s vyšším světem, 
pro ctnostné a dobré lidi. 
A taky svatí  
používají tyto cesty, 
aby mohli cestovat sem a tam 
z duchovního světa 
do fyzického světa, 
buď se sem inkarnovat 
nebo přijít a pomáhat   
lidem, kteří to potřebují. 
Existují portály a cesty 
do různých dimenzí, 
a bude nás to táhnout 
buď tam nebo tam, 
níž nebo výš, 
podle našich zásluh. 
(Ano, Mistryně.) 
(Děkuji Vám.) Ano. 
Prosím, řekněte nám 
kde jsou, Mistryně. 
(Dobrá, dobrá.) 
Ten je velmi velký, 
díky Bohu. Velký seznam. 
Mám tady velký seznam. 
Naštěstí pro nás, 
cest, stezek a portálů 
do Nebe je hodně, hodně, 
co do počtu, převažují, 
ve srovnání s pekelnými 
a nižšími portály, ano. 
To je dobrá zpráva. 
(Děkuji, Mistryně.) 
Proto mám pocit, že Nebe 
je vždy mnohem mocnější 
než peklo, nižší,  
negativní síly. 
Myslím, že to proto,  
že lidé jsou stejně  
od přirozenosti dobří, ano? 
Takže by nikdy nemělo   
peklo existovat. 
Je to jen způsob práce  
krále negativní síly, 
že vytváří tento svět, 
aby lákal lidi 
dělat špatné věci 
a pak tam odtud jdou dolů. 
Teď vám řeknu kde  
jsou portály do Nebe, 
kdybyste je chtěli navštívit. 
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Abych vám přesně ukázala, 
kde jsou, 
s tím mám větší potíže. 
Musím být tady, 
a pak mi musí  
být dovoleno být tady – 
víte, co myslím? 
(Ano, Mistryně.) A dokonce 
mi musí být dovoleno vám to  
říct, i kdybych je našla. 
(Ano, Mistryně.) Chápete to? 
Teď vám to ale mohu  
říct jen obecně, 
země, kde jsou  
umístěny, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá,  
teď jich máme v Evropě 
nejvíc, ano. 
Ve Španělsku mají  
13 portálů do Nebe – 
13, jednu třetinu. 
V Itálii máme 4,  
ve Francii máme 2, 
v Německu 3, 
ve Spojeném království 2, 
ve Finsku 2, v Holandsku 2, 
v Rakousku 2, 
ve Slovinsku 1, v Polsku 3, 
v Dánsku 2,  
v Belgii 4, v USA 2, 
v Kanadě 4, v Brazílii 4,  
v Mexiku 4, v Indii 9, 
v Uzbekistánu 2, 
v Sierra Leone 2, 
v Zambii 3, v Laosu 2, 
na Srí Lance 3. 
Některá jména  
zemí jste ani neslyšeli. 
Nevíte ani, kde je  
najít na mapě. 
Jižní pól, (Ano.) 
my tomu říkáme Antarktida? 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
Ano, má 300. 
Samozřejmě, že jsou  
tam nezničené. 
Je snazší tam postavit 
nebeské portály, 
než v nějakých zničených  

oblastech měst, ne?  
(Ano.) Dobrá. 
Nebe muselo vědět,  
že Jižní pól 
a Severní pól 
jsou klidné oblasti. Dobrá. 
Severní pól  
jich má dokonce víc. 
Hádejte kolik. 
Řekněte mi. 
Dám vám 100 dolarů, 
jestli to uhádnete správně. 
Někdo z vás? 
Tisíc, 800. 
Použijte vaši moudrost.  
Máte nějakou, ano? 
Řekněte mi.  
Pět set, 1 000. 
Ano, dobře! Pět set! 
Kdo řekl 500? Vy? 
Někdo zrovna řekl 500, 
kdo? 
Kolik vás řeklo 500?  
Kolik? (Dva.) 
Dobrá, dobrá, dejte jim 
tedy každému 100 dolarů, 
já vám to proplatím. 
Jako byste dnes  
vyhráli ve sportce, dobrá. 
Takže, Tichý oceán má 8, 
Indická oceán 3, 
Atlantický oceán 6, 
Středozemní moře 3, 
Himaláje 21. 
Toto jsou místa 
a počty portálů,  
které máme do Nebe 
v tomto světě. 
Ano, ano, protože existují 
různé kategorie Nebí, 
různé kategorie lidí, 
kteří jdou do různých sekcí 
Nebí nebo  
do různých druhů Nebí, 
proto jich máme 916. 
Více či méně, možná 
jsem to nespočítala dobře. 
Vy to spočítejte, ano? 
Ano, Mistryně. 
Ano, ujistěte se, 

že na jeden narazíte. 
Je jich všude tolik, 
tak jeďte na Severní pól 
a Jižní pól, 
máte tam víc šancí 
na nějaký narazit, 
protože je jich tam hodně. 
Nebo do Himalájí nebo 
z toho důvodu do Španělska.  
Ano, jste šťastní? 
Ano, Mistryně. 
Ano. Dobrá. 
A Mistryně, 
přichází požehnání 
z Nebeských bran? 
Ano, jistě, jistě. 
Je tam požehnání. 
Podívám se na můj seznam, 
jestli tady nějaký mám? 
Kde jsou všechny ty papíry 
se záležitostmi Nebe?  
Z každého portálu 
je asi 8 000 %  
požehnání, ano, 
více, či méně. 
To je minimální procento, 
minimálně 8 000 % 
pro ctnostného meditujícího. 
Kdybyste seděli  
pod Nebeskou branou, 
a byli byste velmi  
pilní a ctnostní, 
pak byste získali 
8 000 % požehnání. 
Některé nebeské brány 
mají víc požehnání,  
protože jsou víc spojeni 
s vyššími Nebi, 
rozumíte? (Ano, Mistryně.) 
A Nebeské cesty spojené 
s  Nebeskými portály, 
taky minimálně 5 000 %,  
pokud jste na ní, 
pokud náhodou sedíte  
na té cestě, 
uprostřed ní 
a jste ctnostní a upřímní, 
získáte minimálně 
5 000 %. Ano? 
Pokud nejste ctnostní  
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a je to někdo,  
kdo nic nepraktikuje, 
pak je to nula. 
Musíte být výjimečně  
ctnostní a svatí 
a upřímní. Ano. 
Portál Nebe  
je těžké najít 
a každý má jen jeden a půl 
metru čtverečních, 
pokud jste příliš tlustí, 
možná se tam nedostanete. 
Nebeská cesta  
je asi 1 metr široká. 
Cesta do pekla je podobná. 
Portál do pekla 
je trochu větší,  
portál do nižšího světa 
je širší. 
Cesta do pekla podobně, ano? 
 (Ano, Mistryně.) 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Není zač. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně,  
tyto portály do Nebe – 
do kterého Nebe vedou? 
Například nižší  
je do Druhé úrovně 
nebo vyšší astrální úrovně. 
A vyšší je do  
Páté úrovně, ano. 
Jsou ale spojené, 
existuje tam taky spojovací  
cesta. 
A jsou taky speciální 
„spojovací lety“ 
do vyšších světů 
nad Pátou úroveň, 
pro pár speciálních, 
jen pár speciálních. 
(Rozumím, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně.) 
Pokud přišli  
z vyšší, než Páté úrovně, 
pak půjdou zase  
do vyšší, než Páté úrovně, 
ale využijí pak jiné spojení, 
ano? Dobrá. 
Dobrá, děkuji, Mistryně. 

Není zač. 
Mistryně, budeme v brzké  
budoucnosti používat  
těchto portálů do Nebe? 
Jistě, jistě. 
Když zemřete, ano. 
Je to pro vás dost brzy? 
To je v pořádku. 
Ano. Ale různé cesty 
a různé portály  
vedou do různých Nebí, 
v závislosti  
na zásluhách jedinců. 
A na různých úrovních, 
od nižších k vyšším,  
existují spojovací portály 
a spojovací cesty. 
Ano. To je ono. 
Ano. Ano, 
děkuji Vám, Mistryně. 
(Není zač. Ano.) 
Jak ale budeme schopni 
poznat bránu do Nebe? 
Nemůžete. 
Nebeské portály  
a spojovací cesty 
jsou přísně chráněny. 
Aha. 
Ano, ani vítr tudy neprojde. 
Ani vzduch by se  
tudy neprotáhl, 
nejsou pozorovatelné 
pro obyčejné lidi 
a dokonce ani pro světce. 
Ale pokaždé, když meditujete 
a jste v samádhi, 
někdy projdete  
těmito portály, abyste se  
dostali do jiných dimenzí, 
abyste se podívali na vize 
a Nebe a to všechno, 
tehdy procházíte 
nebeskými portály,  
portálem nebo cestou, 
abyste se spojili s Nebem. 
(Rozumím.) 
Jinak, i když  
je někdo na něm, necítí nic, 
možná trochu klidu, ale 
mysl je příliš zaneprázdněná, 

aby to vůbec zjistila. Ano. 
Kdyby tam člověk zemřel, 
zemřel by  
u nebeského portálu  
nebo uprostřed cesty 
vedoucí k nebeskému  
portálu, 
nepůjde do Nebe, 
pokud toho není hoden, ano? 
(Ano, Mistryně. 
Ano, Mistryně.) 
Podle standartu Nebe. 
Aha. (Dobrá.) 
A toto Nebe, Mistryně, 
je v astrální úrovni? 
Různé portály  
jsou pro různé úrovně. 
(Rozumím.) Ano? 
Už jsem vám to říkala. Ano. 
Máme nějaký tady v USA? 
Už jsem vám to říkala. Ne? 
Myslím, že 2, ano. 
Ano, Mistryně. Dva. 
Ano, byli to dva, 
pak jsou to tedy dva. Ano. 
Jsou praktikující  
Quan Yin schopni vstoupit 
do nebeského portálu, 
zatímco ještě žijí? 
Ano, děláte to  
během meditace. 
(Dobrá.) 
A stejně,  
ctnostní a upřímní 
praktikující Quan Yin – 
to znamená praktikování 
nebeského  
vnitřního Světla a Zvuku – 
vy půjdete rychle 
VIP dálnicí s Mistryní, 
když zemřete. Dobrá? 
Ano, nebude se  
konat žádné prověřování, 
kontrola pasu, 
nic – 
vy projdete jen skrz, jako 
ti ambasadoři? Ano? 
(Ambasadoři, ano.) 
Prochází skrz nebo 
lidé z velvyslanectví 
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prochází letištěm 
bez problémů. Ano? 
Jsou speciální, jiní,  
jako VIP, ano.  
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá, není zač. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj, ahoj.) 
Mistryně, jak slouží 
portály do Nebe a pekla 
bytostem tohoto světa? 
Protože toto 
je podmínečný svět – 
toto není Nebe – 
proto jsou zde tresty  
za špatné chování, 
špatné činy nebo hříchy 
a odměny za dobré činy 
a ctnostné činy. 
Takže, abychom vytřídili 
dobré a špatné kvality, 
abychom kategorizovali 
a podle toho vytřídili 
a poslali bytosti na různé, 
příslušné planety 
nebo duchovní dimenze, 
aby po vyhodnocení žili tam, 
kde si zaslouží. Ano?  
Buď do pekla, nebo do Nebe 
nebo do nižšího světa. 
Musí duše z celého světa, 
které opustí fyzické tělo 
cestovat k těmto portálům 
do Nebe nebo pekla, 
aby se odstěhovaly? 
Ano, musí. 
Ano, po portálech 
z této planety 
tam budou jiná spojení. 
Záleží na zásluhách 
každého člověka 
nebo zásluhách každé bytosti 
a duchovní úrovni, kromě 
praktikujících Quan Yin, 
kteří praktikují 
na vnitřní nebeské 
Světlo a Zvuk 
a jsou pilní a ctnostní, 
pak je Mistryně a andělé 
odvedou 
a vezmou je přímo do Nebe, 

přímo do Nebe, 
kam, to záleží na jejich  
úrovni praktikování. Ano. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Mistryně, existují kritéria 
pro jednotlivce, 
aby vstoupili nebo viděli tyto 
brány do Nebe nebo pekla? 
Jak Nebe  
rozhoduje, jestli je člověk 
dostatečně zasloužilý, aby 
mu zajistili toto povolení, 
a taky jestli je schopen  
vidět DPD? 
Nebe to ví. 
Nebe ví. 
Kdyby to Nebe nevědělo,  
kdo by to věděl? 
Protože si dělají poznámky 
o každé bytosti na planetě 
nebo na všech dalších  
planetách jsou sledovaní, 
podle toho je jim pomáháno   
a jsou varováni. 
Ale moc jich neposlouchá 
nebo jsou příliš hrubí, 
mysl je příliš hrubá nebo 
jsou příliš zaneprázdněni, 
aby něco cítili nebo zachytili 
nebo aby to považovali za  
skutečné. Nebo jen ignorují  
svoji intuici nebo si toho 
nevšímají, jako by to nebylo, 
jako pověrčivost. 
Lidé,  
kteří mají znát  
DPD nebo vidět DPD 
jsou speciální, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Narodili se  
pro speciální záměr 
a znají DPD 
díky milostivé asistenci 
božstev, která dohlížejí 
na existenci DPD, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Bez těchto božstev 
by nebylo nikomu  

ani dovoleno o nich vědět. 
A Mistryně, 
mohou být tyto brány 
zapečetěné nebo znovu  
otevřeny, jako mohou být  
DPD rozšířeny nebo zničeny? 
Ano, mohou být   
zapečetěné nebo zmizet, 
když lidé… 
myslíte Nebe? Jaká 
brána může být zapečetěná? 
Portály do Nebe nebo pekla. 
Portály do Nebe  
nebudou zapečetěné dokud  
nevyprázdníme tento svět. 
A do pekla, 
nebo portály do pekla 
nebo nižších světů, 
jak jsem již zmínila, 
nebudou zapečetěné 
ani nezmizí dokud 
nebude celé lidstvo 
pozvednuto nebo nevyloučí 
špatné elementy 
a nebudou na této planetě 
existovat jen dobré 
a ctnostné bytosti.  
Pak budou portály  
pekla a nižšího světa 
zapečetěné 
nebo jejich světy  
naprosto zmizí. 
Protože ty se nerozšiřují 
ani nedegradují 
jako DPD, víte? 
Je to jiné. 
Jsou stabilnější. 
Už jsem vám to říkala, 
jen, když se svět zlepší, 
bude mít víc zásluh, 
pak zmizí nebo 
se přestěhují někam jinam, 
postaví se někde jinde. 
Vezmou s sebou 
celou infrastrukturu 
a postaví je někde jinde. 
Mistryně, existují  
stráže nebo bozi,  
kteří stráží tyto portály, 
jako bozi DPD? 
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Ano, Nebeské brány, ano. 
Nebeské portály jsou  
velmi přísně hlídané, 
ale portály do pekla 
a nižších světů mají 
vstup volný – nic to nestojí.  
Kdykoli jste vítaní. 
Jsou velmi šťastní, když  
vás dostanou, bez vstupenky,  
není potřeba rezervace. 
Dobrá. 
Ale ctnostní lidé 
nebo zvířata, jakékoli bytosti, 
se nenarodí 
blízko portálu do pekla 
nebo zřídka, pak je to proto, 
aby pomohli pozvednout ta 
místa nebo ty, kterým se dá 
ještě pomoci, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Jsou to ale ctnostní lidé. 
Jako v Buddhismu máme 
Bódhisattvu záchrany Země, 
který se narodil v pekle 
a bydlel tam, protože 
chtěl pomoci lidem  
v pekle. Nicméně, 
zřejmě budou ovlivněni 
vytvořenou atmosférou. 
Myslím, ne  
Bódhisattva záchrany Země, 
ale lidé. 
Jako my, jako lidé, 
kdybyste žili  
a narodili byste se nějak 
blízko těchto oblastí, 
i kdybyste byli  
ctnostní a to všechno, 
pravděpodobně byste 
byli více či méně ovlivněni –  
záleželo by to na tom,  
jak silní jste duchovně – 
na atmosféře, kterou vytvořili 
lidé nízké úrovně, 
kteří tam žili 
nebo pekelní lidé, 
lidé, kteří čekají 
na to, až půjdou do pekla 
nebo živé tvory, které 
tam žijí, taky cítí smutek. 

Cítíte neklid, 
možná se někdy cítíte  
utlačovaní nebo v nebezpečí  
nějakého druhu atd., ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Jako vždy, existuje cena 
za přinesení dobra  
do tohoto fyzického světa. 
Pokud tedy slíbíte, že se  
narodíte blízko pekla, portálu 
do pekla nebo nízkého 
„bermudského trojúhelníku“, 
pak samozřejmě platíte cenu.  
Víte? (Ano, Mistryně.) 
Pokud jste silní, 
pak jste možná v pořádku. 
Silný hoch, ano. 
Dobrá, děkuji, Mistryně. 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
Když na Zemi  
existují hvězdné brány  
a portály do pekla  
a do Nebe, 
existují i další portály, 
jako například portály času 
nebo portály, odkud se  
můžeme dostat z jednoho  
místa na Zemi do druhého? 
Ano. Ano,  
jsou takové portály, 
ale o tom možná  
budeme mít  
další konferenci, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Dnes je toho příliš, 
dnes je již příliš pekla 
a hodně Nebe, 
díky Bohu. 
Ale aby se někdo dostal 
z jednoho místa na této Zemi 
do jiného místa 
na této Zemi, 
na to jsou portály, ano, 
říkáme jim mořské pří-stavy, 
vzdušné pří-stavy – letiště. 
Radila bych vám, abyste  
použili auta, vlaky, letadla 
nebo lodě, (Ano, Mistryně.) 
abyste se dostali k těmto  

„portálům“ a použili loď 
nebo letadlo. 
Můj Bože… portály. 
Co chcete dělat  
s portály, které vedou   
z jednoho místa do druhého? 
Víte, že existují takové  
věci, jako jsou vlaky, 
letadla a lodě? 
Nebo jste zvyklí 
chodit? (Ano.) 
Půjdete ze Španělska 
do Itálie, ano? 
Dobrá, co dál? 
Snižují tyto brány 
duchovní body 
nebo duchovní požehnání,  
když je někdo na nich 
nebo blízko nich, Mistryně? 
Duchovní snížení – ne. 
Požehnání ano, redukci ne. 
Víte,  
záleží na ctnosti, ano? 
Redukce to skutečně není, 
ale když jste blízko 
pekelné brány nebo nižších  
bran, možná jste neklidní 
a možná vás to láká 
udělat něco  
nežádoucího, víte? 
Jste-li ale morálně silní 
a ctnostní, pak  
možná ne, ano? 
Ano, Mistryně. 
V případě  
duchovního snížení, 
Mistryně, nesla by se 
tato negativita kolem  
tohoto člověka, 
kdyby vyšel ven? 
Reprezentuje tato negativita 
karmu (odplatu)? 
Karma (odplata) 
do toho může být taky 
zahrnuta nebo se o vás otřít, 
ale není to vždy. 
Můžete ji setřást,   
když se tamodtud dostanete. 
Když tam ale blízko žijete 
příliš dlouho, může vás 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1766_Duchovné požehnané portály a brány do Neba a pekla_II 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 10 / 10 

to ovlivnit. Ano? 
Ano, ano, Mistryně. 
Ano, co dál? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Děkuji Vám. 
Zdravím, Mistryně, 
naučili jsme se,  
že tento svět obsahuje  
obojí, negativní  
i pozitivní. (Ano.) 
Když už máme  
DPD, které žehnají 
obyvatelům Země,  
máme taky  
protiklad DPD? 
Mohla byste k tomu  
něco říct, Mistryně? 
Ano, jsou to cesty,  
které spojují  
s nižšími světy a pekly. 
Víte? (Ano, Mistryně.) 
Nebo portály  
do nižších světů 
nebo portály do pekla. 
Mají negativní vliv 
pokud žijete příliš blízko 
nebo na nich 
nebo uprostřed nich. 
Jste-li blízko  
těchto cest nebo portálů 
nebo blízko pekla, 
není vám často dobře 
fyzicky, emocionálně, 
mentálně, 
nebo se cítíte zmatení, 
často máte špatnou náladu, 
násilnické sklony – 
všechny negativní vlastnosti  
se probudí. 
Stejné je to, když jste blízko 
pekelných lidí nebo lidí nízké 
úrovně nebo bestií,  
budete taky cítit  
jejich vliv 
a váš charakter se možná 
zhorší, ano? 
Člověk nízké kvality 
nebo kvality pekla bude 
tažen do blízkosti těchto míst, 

na tato místa, 
když zemřou nebo je to 
povede k těmto portálům 
ještě zaživa, 
když budou projíždět kolem. 
Ano, Mistryně. 
Ano, samozřejmě,  
když ale projedou, 
opustí své tělo. 
Ano, Mistryně. 
Mistryně, mohla byste se 
s námi, prosím, podělit o to,   
kolik je nyní ve světě 
DPD? 
Kolik? Zkontroluji to. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
DPD? (Ano, Mistryně.) 
Kde mám nějaké DPD, 
v poznámkách? DPD, 
Duchovní požehnané dráhy, 
ano, máme jich spoustu, 
máme jich spoustu. 
Ale ne dost, ano. 
Máme jich kolem 1 326 
nebo tak nějak. 
Dobrá? Právě teď. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ale jen 800 z nich  
jsou dobré a silné. 
Ten zbytek je jen tak-tak 
nebo nejsou úplné 
nebo jsou některé kratší, 
některé slabší, ano? Dobrá?  
Ano, Mistryně. 
Ale vyvíjejí se. 
Dobrá. 
Ano! Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Díky pomoci z Nebe 
a všech dobrotivých  
lidských bytostí 
nebo svatých lidí. 
A díky Vám, Mistryně. 
(Ano.) 
Já nevím. 
Všichni pracujeme společně,  
ano? Ano. (Ano, Mistryně.) 
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