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Dobrá, povídejte. 
Kromě míst kde jsou DPD,  
o kterých jste nám již  
laskavě pověděla 
na předchozích konferencích 
jsou DPD i v dalších zemích? 
Můžete nám to  
sdělit, Mistryně? 
Ano, řeknu vám seznam. 
Děkuji, Mistryně. 
Přečtu vám  
zaktualizovaný seznam. 
Když ho ale přečtu, uvidíte, 
že v některých zemích  
jich ubylo, 
podle tohoto, 
a v některých přibylo. 
Méně jich přibylo 
než ubylo. 
Máme je ale jinde, 
kde jsme je dříve  
nezmiňovali. 
Je to smutné, ano,  
(Velmi smutné, Mistryně.) 
ale celkově se některé 
posílily a prodloužily, 
aby byly kompletní. 
Takže je naděje. 
Ano, Mistryně. 
Dobrá, budu číst. Je toho  
hodně. Mám to číst teď? 
Ano, Mistryně. Prosím. 
Dobrá, půjdeme  
podle mého seznamu, ano? 
Ano. Protože to nemám 
podle abecedy. Ano? 
Něco je podle abecedy, 
ale něco jsem zjistila později. 
Není to seřazené  
podle abecedy. 
Dobrá, mějte trpělivost. 
Au Lac (Vietnam) 
měl 10, 
vzpomínáte? Minule?  
Ano, Mistryně. (Teď nulu.) 
Och Můj Bože! 
Nechci vědět proč. 
(Och Můj Bože!) 
Možná že se  
už předtím zužovaly 

a zkracovaly 
a pak nejsou dost ctnostní, 
proto zmizely úplně, nula. 
Tak smutné. 
Austrálie měla  
6, vzpomínáte? 
Ano, Mistryně. 
Teď má jen 4. 
V Rakousku to zůstalo  
stejné, 4. 
Kanada má 2. 
Neříkala jsem vám kolik. 
Teď mají 2 
a zůstaly 2. 
Kamerun jich měl 40 a teď  
má jen 30. Cancun, to je 
v pořádku, stále 3. Všechny 
jsou na našem místě.  
Čína měla 40. Vzpomínáte? 
 (Ano, Mistryně.) 
Teď jich má jen 5. 
Musíme vydělávat, víte? 
(Ano, Mistryně.) 
Musíme vydělávat zásluhy, 
abychom je uchovali. 
Kolumbie měla 
10, teď má 5. 
Kostarika měla 1, teď má 3. 
Ano. Narostlo to, ano. 
Dominikánská republika 
měla 40, 
teď má stále 40. 
Gratuluji Dominikáncům. 
Formóza (Taiwan) měla 
12, teď má jen 5. 
Neptejte se mě proč. 
Francie měla 4 
a stále má 4. 
Německo 8, 
a teď má jen 5. 
Řecko mělo 4 
a teď má jen 3. 
Holandsko mělo 6, 
teď má jen 4. 
Maďarsko mělo 6, 
teď jen 4. 
Indie měla 30, vzpomínáte? 
(Ano, Mistryně.) 
A teď jich má jen 9. 
Jsem taky překvapená. 

Ano. Jsem taky překvapená. 
Jak to, Mistryně? 
Nechci to vědět, dítě. 
I kdybych to věděla, 
nechci vám to říkat. 
Dobrá, Mistryně. 
Kromě toho,  
na co cokoli říkat? 
Je to zřejmé, ne? Ano. 
Třicet a snížilo se to na 9. 
Itálie měla 6, 
teď má jen 3. 
Monako mělo 3 a má 3. 
Severní Korea měla 3, 
teď má nulu. 
Starý Tibet měl 
14, teď má taky 14. 
Vnější Mongolsko mělo 
10, teď má jen 8. 
Španělsko mělo 6 
a stále má 6. Paraguay 
měla 20, teď má 23. 
Taky jsem ráda. 
Skotsko 4 a má stále 4. 
Slovinsko mělo 2, má stále 2. 
Jižní Korea měla 5, 
teď má jen 2. 
Švédsko mělo 10, 
teď má jen 4. 
Švýcarsko mělo 
10, teď má jen 5. 
Thajsko mělo 8, 
teď má jen 5. 
Spojené království mělo 6, 
teď má jen 4. 
USA mělo 5, teď 4. 
Toto je nové, ano? 
Ano, Mistryně. 
Nemusíme teď porovnávat. 
Vnitřní Mongolsko 3. 
Japonsko 2. Uruguay 3. 
Uzbekistán 3. Brazílie 1. 
Zambie 2. Zimbabwe 2. 
Srí Lanka 2. Chile 6. 
Belgie 10. Dánsko 3. 
Finsko 4. Norsko 5. 
Polsko 2. Makedonie 3. 
Filipíny 2. Malajsie 3. 
Portugalsko 3. Togo 2. 
Česká republika 2. 
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Irán 3. Mexiko 4. 
Dominické společenství 3, 
ano, je to něco jiného, 
než Dominikánská republika. 
Ano, ano, Mistryně. 
Dominické společenství 
má 3. 
Teď, Středozemní moře 
má 20. 
Ano, rozkládá  
se kolem Evropy. 
Jaderské moře má 6, ano? 
Ano, Mistryně. 
Pacifický oceán má 153. 
Atlantický oceán má 155. 
Indický oceán 152. 
A Severní pól, 
Arktida, má 200, ano, 
Antarktida, 200. 
(Má dobroto.) Znovu, 
tyto dvě oblasti jsou čisté. 
Měli bychom se tam  
odstěhovat, Mistryně. 
Ano, já se tam stěhuji zítra. 
To bychom ale už neudělali  
nikdy konferenci 
ani nic jiného. 
Byli bychom příliš  
zaměstnáni zakrýváním se  
přikrývkami a spacáky, 
velkým množstvím, víte? 
(Ano.) A choulili bychom se  
v našich iglú, ano. 
Celý den, celou noc 
bychom se tam choulili. 
Neodvážili bychom se vyjít! 
Žertuji, Mistryně. 
Dělám si legraci. 
Ano, dobrá. 
Dobrá, jste teď šťastní? 
Velmi šťastní, Mistryně, 
ale smutní za země, 
které ztratily hodně DPD, 
to je pro ně velmi smutné. 
Já vím, velmi smutné. 
Já jsem taky velmi smutná. 
Máme teď ale 800 
celých a zdravých. 
(Ano, Mistryně.) 
Takže to je něco. 

Ano, nějaké další otázky? 
Ano, Mistryně. 
Jak Mistryně jmenovala 
další a další DPD 
existující po světě,  
to jsou nově vytvořené 
DPD nebo  
jsou to ty samé, 
které už existovaly, 
ale zmizely 
a teď byly Mistryní 
obnoveny? 
Ano. Teď máme 
800 celých, ty byly  
obnoveny a opraveny a vše. 
Ale nemáme nově vzniklé. 
Kdyby nám žádné nezmizely, 
už bychom byli šťastní, 
natož, kdyby vznikly nové. 
Lidstvo a bytosti na planetě 
jen ještě nemají dostatek  
zásluh, aby vytvořily nové. 
Máme ale 800 
celých a zdravých, ano? 
Ano, Mistryně. 
Nicméně 
potřebujeme minimálně 
1 500 úplných DPD, 
aby pomohly světu přežít 
v přijatelné podobě 
a s minimálním nebezpečím. 
1 500 je minimum. (1 500.) 
Ještě nejsme v bezpečí, dítě, 
je mi líto, že to musím říct. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Poskytla jste nám tento 
skvělý seznam DPD, 
který se může hodit 
členům asociace. 
Řekla byste nám, jestli 
byl seznam aktualizován? 
Myslím tím, 
máme nějaké další DPD 
v našich centrech ve světě 
nebo blízko našich center 
ve světě? 
Ne, ne, je to stejné, 
stejné, jako předtím. 

Jen Spojené království má 
nové místo se 2 DPD. 
A Hsihu centrum, 
samozřejmě, 
má jiný portál, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
To tam ale bylo předtím. 
Já vám jen nemohu říct vše 
na jedné konferenci, 
jinak bychom  
nedělali nic jiného, 
jen tady seděli a mluvili, 
dobrá? (Ano, Mistryně.) 
Jsou další věci, 
nejen DPD, ano? 
Ano, Mistryně. 
Jak jste se dnes dozvěděli 
o nebeských portálech 
a pekelných portálech, 
já jen nemohu vše  
zmiňovat, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Postupně, po troškách, 
ani byste to nemohli  
vše vstřebat, 
kdybyste se to dozvěděli, 
kdybyste se to vše dozvěděli, 
nemohli byste vše vstřebat. 
Ano, Mistryně, ano. (Dobrá.) 
Mistryně, je tady poblíž  
brána do Nebe nebo pekla? 
Ne. Ne, blízko vás, 
ani blízko žádného centra. 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. 
Ano, není zač. Šťastní? 
Ano. (Ano, Mistryně.) 
Zdravím, Mistryně. 
Ano, zdravím, zdravím. 
Víte,  
když jsem se vás zeptala,  
jestli jste šťastní, 
můj pes Happy  
sem přiběhl 
a začal škrábat na dveře  
a teď rozumím proč. 
Dobrá, dobrá. 
Mistryně, v přednášce  
v Cancunu, v Mexiku  
jste zmínila, (Ano.)  
jak tam byly DPD mocné. 
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Mistryně, jsou nějaká 
místa DPD ve světě  
stejně mocná jako ta 
v Cancunu nebo jsou  
možná ještě mocnější? 
Ano, ano, jsou, 
jsou stejně mocná 
nebo mocnější. 
Není vám to ale užitečné, 
jen pro vaši zvědavost,  
protože nemůžete 
jezdit všude. 
Někdy jsou v hotelu, 
někdy jsou  
uprostřed oceánu, 
některé jsou  
uprostřed v horách.  
Já sama se tam 
nemohu dostat, 
ani s helikoptérou 
ani s letadlem a podobně. 
Kdybyste to taky  
chtěli vědět přesně,  
museli byste to zkontrolovat 
a ověřit osobně, ano? 
Dobrá? (Ano, Mistryně.) 
Na sto procent, 
ano, dobrá. 
A existuje bod, kde se  
všechny DPD sbíhají? 
Pokud ano, kde, Mistryně? 
Jdou jen paralelně   
vedle sebe, obalují  
planetu. (Dobrá.) 
Nesbíhají se, 
ale někdy se  
vzájemně kříží, 
ano? (Ano.) 
Dobrá, děkuji, Mistryně. 
Ano, není zač. 
Mistryně, mohla byste  
laskavě objasnit  
něco víc o DPD? 
Jsou to rovné dráhy 
nebo jsou křivolaké a mají 
krátké větve? 
K čemu vám to je? 
Chtěla byste je křivolaké 
nebo byste je chtěla rovné? 
Řeknu jim,  

aby je podle toho vytvořili. 
Proč se na to ptáte? 
Řekněte. Jsem zvědavá. 
Jen ze zvědavosti, Mistryně. 
Ano, mně by taky zajímalo, 
proč jste tak zvědavá. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Jak jsem vám říkala,  
křiví se podle tvaru Země, 
aby chránily Zemi. 
Jako když nesete  
koš květin, 
máte je svázané provázkem, 
aby je držel 
a některé větve vyčuhují ven, 
na krátkou vzdálenost 
od hlavních linií. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá. Ano.  
Zdravím, Mistryně. 
Čoko, ano. 
Mistryně, existují nějaké 
nástroje nebo zařízení na 
odhalení nebeských energií? 
A může vaše oko moudrosti 
vycítit nebo odhalit 
místo nebeského požehnání?  
Ano,  
je to ale téměř nemožné 
pro většinu obyčejných 
duchovních praktikujících. 
Musí na to být  
speciální povolení Nebe, 
aby byly znalosti této oblasti 
pro vás odemčeny, 
rozumíte? Ano. 
(Ano, Mistryně.) Žádné 
nástroje, žádná zařízení, 
je to tak daleko k přesnému  
odhalení nebeských energií. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
(Není zač.) 
(Ano.) Mistryně,  
mohou DPD a brány 
přímo zvýšit nebo snížit 
naše „K“ kvality, jako 
je Kvalita vznešenosti, 
Kvalita lásky 
nebo Kvalita Boha atd.? 
Ne, ne. Pokud ale vaše 

duchovní úroveň vzroste, 
pak samozřejmě,  
že vaše dobré kvality 
taky vzrostou 
(Ano, Mistryně.) 
nebo se zvětší, ano. 
Ale většinou vám jen  
pomohou urychlit růst  
vašich duchovních úrovní, 
pokud si zasloužíte 
obdržet od nich požehnání. 
To znamená,  
pokud jste dost čistí, 
aby mohlo požehnání 
vámi projít, rozumíte? 
(Ano, Mistryně.) 
Nebo aby se ve vás zadrželo, 
ve vašich  
duchovních bytostech, ano. 
Protože duše  
bude vědět spoustu věcí, 
ale my máme překážky 
z astrálních těl, 
kauzálních těl, 
bráhmanských těl, ano, 
a těl Čtvrté úrovně. 
Jsou stále v pořádku, 
ale pokud není mysl čistá, 
pak nastanou překážky, 
jako by kolem vás byla zeď. 
Rozumíte mi? 
Ano, Mistryně. 
Dobrá, takže zdi, 
oddělují požehnání 
od jeho uvědomění, 
víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Mistryně, když bude  
víc a víc nových DPD 
a stávající budou  
delší a silnější, 
způsobí nárůst vědomí lidí 
na úroveň, že si všichni lidé 
přirozeně zvolí  
veganský životní styl, 
aby byla planeta zachráněna? 
Nebo mohou jen 
planetu stabilizovat 
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proti negativitě, 
poskytnout lidstvu více času, 
aby se rozhodli být vegany?  
S narůstajícím počtem DPD 
může počet odpočítávaných  
dnů narůst? 
Ano, žádáte příliš. 
Ano. Tím myslím, 
že po Nebi žádáme příliš 
a my neděláme nic moc, 
jen chceme dostávat peníze 
bez práce. (Ano.) 
Ano, lidstvo musí pracovat, 
aby si vydělalo DPD, 
aby si vydělalo zásluhy, 
pak DPD zesílí 
nebo se znovu obnoví 
nebo jich bude víc.  
Ale nejen počet  
DPD nebo dokonce dalších  
požehnaných portálů nebo  
drah, je to o tom, jak   
koncentrované jsou  
taky na jednom místě. 
Proto některé oblasti 
mohou mít více Duchovních 
požehnaných drah, 
ale rozptýlených, ano. 
Když tam budete meditovat, 
nezískáte tolik  
duchovní požehnané síly, 
jako na jiném místě, kde   
se všechny dráhy křižují – 
některé dráhy se kříží a další 
portály se shromažďují nebo 
se téměř překrývají nebo 
jsou jeden vedle druhého. 
Určitým způsobem  
pomáhají pozvedat  
vědomí lidí, 
stejně tak 
stabilizovat Zemi, aby se 
získal čas, samozřejmě. 
A hlavně pomáhají  
hodnotným meditujícím 
aby získali víc bodů, 
aby šli výš a rychleji, 
tak ovlivňují taky 
některými způsoby 
celou planetu. 

Prodloužili jsme  
odpočítávání  
od teď na dva roky. 
Ano, gratuluji. 
Díky Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Není zač, lásko. 
Děkujeme Vám mnohokrát. 
Nějaké další otázky, lidi? 
Ahoj, Mistryně. (Ano, Ahoj.) 
Kromě DPD, 
Slunce a dalších  
zdrojů požehnání, 
o kterých jste nám říkala, 
jako je oceán, moře, vítr,  
zvířata atd., 
jsou nějaké další 
zdroje požehnání, 
o kterých možná nevíme? 
Ano, ano. Ano, jsou. 
Existují nějaké 
Duchovní požehnané portály 
které jsou přímým  
požehnáním z Nebe, ano? 
Ano, ano. Říkáme jim  
Duchovní požehnané portály 
nebo DPP. DPP. 
DPD a teď máme DPP, ano? 
Ano. (Dobrá.) 
Mohla byste nám říct 
kolik a kde? 
Kolik a kde? 
Dobrá, zkontroluji to. Ano, 
mám pro vás poznámky. 
Můžete to přečíst, 
abych to nemusela číst já? 
Přečtete  
můj škrabopis? (Pokusím se.) 
Můžete? 
Pak to nebudu  
muset číst já. 
Musím to pro vás psát, 
meditovat a zjišťovat to. 
Teď to musím taky číst, 
protože nepřečtete mé písmo. 
Je to horší,  
než lékařský předpis. 
Dobrá, budu trpělivá, 
přečtu vám to. Dobrá, teď. 

Duchovní požehnané  
portály jsou rozptýlené  
všude po světě, 
samozřejmě, a některé 
jsou dokonce blízko DPD. 
A některé nad DPD 
nebo pod DPD 
nebo jsou propletené s DPD. 
Některé jsou nezávislé. 
Někdy jsou  
pospolu jako skupina, 
pak jsou velmi silné. 
Jsou minimálně  
dva pohromadě. 
Není jen jeden  
Duchovní požehnaný portál, 
ale 2. 
A maximum je 
5 pohromadě. Ano. 
Dříve jich nebylo víc  
a ani teď jich není méně, 
protože jsou fixní 
od Nebe, 
aby žehnaly světu. 
Je to jiné než 
Duchovní požehnaná dráha. 
(Ano, Mistryně.) 
Duchovní požehnaná dráha. 
je na to, aby držela 
svět pohromadě. 
Ano, Mistryně. 
Ano, a když nejsou lidé 
dost ctnostní, 
aby zdědili svět,  
pak samozřejmě dráhy, 
které ho drží, zmizí, 
(Ano, Mistryně.) 
takže bude možná planeta 
v chaosu 
a bude trpět nebo možná 
zmizí nebo se rozpadne. 
Ale duchovní požehnání 
z Nebe 
se nikdy nemění, 
nikdy neslábne 
ani se nikdy nezmenší 
ani nezvýší. 
Ano, Mistryně. 
Je tady vždy. 
A kdyby už planeta nebyla, 
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pak by už požehnání  
nebylo potřeba, 
to je vše, ano. 
Ano, Mistryně. 
Jinak, 
dokud je planeta tady, 
svět je stále tady, 
požehnání je stále tady. 
Ale jestli ho můžeme  
nebo nemůžeme přijmout 
nebo ho nějak využít, 
to je jiná věc. 
Je to přesně jako s deštěm, 
prší na všechny,  
ale musíte jít ven, 
abyste promokli, abyste 
cítili chlad deště, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
A stejně jako slunce 
svítí na všechny,  
ale musíte být venku, 
abyste si ho užili  
a viděli slunce. 
Dobrá.  
Slunce nerozlišuje, 
(Ano.) 
požehnání Nebe 
nerozlišuje, 
proto je tam stále pro nás. 
Jen ho my všichni  
nepřijímáme a všichni ho  
nemůžeme vstřebat, 
jako si nemocný člověk 
nemůže pochutnat 
na nejlepším výživném jídle, 
které je pro něj připraveno. 
Ano, nejlepší  
výživné jídlo připravené 
pro nemocného člověka, 
i když ho nemohou strávit 
nebo ho nemohou spolknout 
nebo ho vyzvrací, ano? 
Víte, jako když 
jste příliš nemocní. 
Buď fungujete 
nebo máte 
problém se žaludkem. 
Nemůžete ani jíst. 
Není vám dovoleno jíst 
nebo nemůžete dokonce jíst 

nebo dokonce kdybyste jedli, 
nestrávíte to. 
U DPD je 
minimum 1, 
maximum 6 dohromady. 
A DPP jsou  
minimálně 2, maximálně 5  
dohromady, ano? (Dobrá.) 
Ano, dobrá. 
Máme jich asi  
1 570 a něco. 
Spočítejte je. 
Ano, v celém světě. 
Přesto nemohou čelit   
negativní síle. 
Negativní síla  
je menší než požehnání, 
ale lidstvo je  
v tak hlubokém spánku, 
že nepřijímají  
moc z toho požehnání 
a dovolují, aby je negativní  
síla zdolala lákadly 
a různými pastmi a triky. 
Ano, Mistryně. 
Proto tady musí být 
duchovní mistr, 
aby jim to říkal, 
ale všichni neposlouchají.  
Dobrá, chtěla jste vědět  
kde jsou? 
Ano, prosím. Ano, Mistryně. 
Prosím, prosím, Mistryně. 
To pro vás nebude levné. 
Dobrá, jen žertuji. 
Stejně vám to  
dávám vše zdarma. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dokonce musím platit, 
abych to vše dala vám 
a světu. Dobrá. 
Takže tady, vážně, 
ve Spojeném království 
máme 12 Duchovních 
požehnaných portálů 
nebo DPP. Čile 20. 
Formóza (Taiwan) 13. 
Švédsko 20. 
Švýcarsko 20. 
Makedonie 20. 

Tádžikistán… Nemohu   
některá místa ani vyslovit. 
Ani jsem dosud nevěděla, 
že existují. Dobrá. 
Myslím,  
aniž bych se podívala  
do mapy, samozřejmě. 
Tádžikistán, o kterém jsme  
ještě neslyšeli – 
já jsem neslyšela, 
myslím, že jsem o něm  
odněkud věděla, 
ale ne tak samozřejmě – 
má 20. 
Místo, které 
ani nevíme, kde je. 
Ano, já jsem to předtím  
nevěděla, Tádžikistán 
T-á-d-ž-i-k-i-s-t-á-n 
má 20. 
To je úžasné. 
Polsko 12. 
Není to tak,  
že známé země 
budou mít víc 
duchovní požehnané síly, ne. 
Tedy, Kostarika má 20.  
Alespoň  
mají toto, když  
Duchovní požehnané dráhy 
poklesly, 
mají hodně těchto. 
Jinak 
bych si myslela, že náš svět 
měl už dávno zmizet. 
Dnes jsem se dívala na film 
„Soudný den“ 
nebo tak nějak. Děsivý, ano. 
Tak temný a beznadějný. 
Východní Timor má 12, 
tak malé místo. 
Indie 40. 
Trinidad a Tobago 12. 
Dánsko 20. 
Mexiko 13. Belgie 12. 
Itálie 16. USA 13.  
Mozambik 20. 
Uzbekistán, znovu, 
vidíte, hláskuje se to 
U-z-b-e-k-i-s-t-á-n 12; 
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Brazílie 12. 
Malá země  
a velká země mají stejně. 
Jižní Korea 13. 
Finsko 20. Holandsko 12. 
Francie 12. Zambie 12… 
Tak rychle se to mihlo, 
že přemýšlím, jestli  
jsem to dobře vyhláskovala. 
Zambie, Z-a-m-b-i-e, ano. 
Německo 12. 
Norsko 13. Španělsko 14. 
Srí Lanka 12. 
Atlantický oceán 100. 
Pacifický oceán 100. 
Středozemní moře 200. 
Jižní pól, víte,  
Antarktida 100. 
Severní pól, 
Arktida 150. 
Himaláje 12. 
Indický oceán 200. 
Severní moře 120. 
Víte kde je Severní moře? 
Ne, nevím. 
V Evropě. (Ano, Mistryně.) 
Černé moře 20, víte kde je? 
Ne, ne, Mistryně. 
Podívejte se na mapu.  
(Dobrá.) Uvnitř Země  
jich máme 110. 
V dutině Země jich  
máme 110. 
Dobrá, šťastná? (Ano.) 
Děkuji mnohokrát, Mistryně. 
To jsou  
Duchovní požehnané portály. 
Ano, dobrá? Dobrá. 
Děkuji mnohokrát, Mistryně. 
Jsou mocnější, než DPD. 
Nemohu vám ale říct  
vše v jednom dni. 
Nejdřív se naučte jít z pekla 
a pak do Nebe. 
DPD, teď DPP.  
Dobrá, co teď chcete vědět? 
Jaký je na těch místech pocit? 
Cítíme nějaké rozdíly? 
Ne, pokud nejste  
duchovně super, 

super citliví. 
Budete cítit něco, budete 
klidnější, budete snadněji 
meditovat, budete šťastní, 
ano? Ano. 
Pokud ale budete mít 
kolem jiné lidi, 
kteří vás budou soužit,  
pak neucítíte nic.  
Bude to stejné, ano. 
Jak je můžeme  
hledat, Mistryně? 
Promiňte. (Nemůžeme.) 
Nikdo nemůže. Nikdo. 
Mistryně, proč existují 
a jak se mohou zachovat? 
Aby vám žehnaly, co jiného? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Aby žehnaly tomuto světu 
a všem bytostem na něm. 
Jsou udržovány  
jen milostí Nebe. 
Na rozdíl od DPD 
nejsou závislé 
na zásluhách a ctnosti lidí. 
Aha. (Ano. Ano.) 
Děkuji mnohokrát, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Je toho dnes hodně! 
Doufám, že si to všechno 
zapamatujete a dobře strávíte. 
(Ano, Mistryně.) 
Mistryně, 
kdyby se celé lidstvo změnilo 
k soucitnému způsobu  
života a přešlo 
na veganský životní styl, 
byly by na Zemi  
stále pekelné portály? 
Ne. Jsou zde jen  
kvůli karmické odplatě, ano? 
Kdyby se všichni lidé 
stali ctnostnými a dobrými, 
byli by ochraňováni. 
Nikdy by nespadli 
do pekla ani do nižších míst. 
Takže by tato místa 
automaticky zmizela nebo 
by byla zavřena nebo by 
se přestěhovala jinam, ano? 

Prostě by se rozpadla. 
Ale pro perfektní 
harmonický svět  
potřebujeme dobrý 
počet DPD a DPP, 
taky aby byly brány 
do pekla a nízkých úrovní  
zavřeny, nebo aby tyto 
nízké oblasti zmizely. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Mistryně, mám otázku 
ohledně skupinové meditace,  
světové skupinové meditace. 
Na naší poslední konferenci 
jste všechny vyzývala, 
aby meditovali v určitou  
dobu dne, aby pomohli 
ochránit naši planetu. 
Mistryně, vidíme  
konstruktivní výsledky, 
když teď víc lidí medituje? 
Co si myslíte? 
Vidíte nějaké známky 
zlepšení? 
Je v našem světě  
nějaké zlepšení? 
Nevidíte nic? Někdo z vás? 
(Ano, Mistryně.) 
Nějaké pozitivní známky? 
(Ano.) Je to lepší? 
Ano, Mistryně. 
Vidíme teď, že stále víc 
lékařů z oblasti medicíny 
teď skutečně otevřeně mluví 
o vegetariánství. 
A taky teď vidíme,  
například ve Francii 
teď máme  
vegetariánskou cestovní  
kancelář, která pro vás  
zorganizuje cesty, ano. 
Věřili byste tomu? 
Ano, dokonce organizují 
cesty do Au Lac (Vietnamu), 
Thajska, Indie. 
Myslím, že máme víc  
vegetariánských restaurací 
všude. (Ano.) 
Myslím, že se to zlepšuje. 
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Dobrá. A kromě toho 
mír je víc v dosahu.  
Ano, Mistryně, vidíme to. 
Dříve jste říkala, 
že lidé jsou připraveni 
pro skok do Zlatého věku, 
vidíme to. 
Mnozí z nich  
nechtějí válku, (Ano.) 
a říkají to politikům. 
Ano, ano. 
Říkají to teď přímo. 
A svoboda je  
teď přístupnější  
v různých zemích,  
kde jí bylo dřív méně. 
Jistě. Jistě.  
V různých zemích  
je teď větší svoboda, 
ve světě je taky víc veganů  
a víc vegetariánů. 
Ano, Mistryně. 
Myslím, že máme 
2,5 miliardy  
vegetariánů a veganů 
dohromady, včetně 
breathariánů, frutariánů, 
liquidarianů a těch všech. 
Ano, myslím,  
více či méně, 
více či méně. Ano. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Narůstá to. 
Ale ne dostatečně. Ano. 
Jednoho dne už 
nebudou jedlíci masa. 
(Ano, Mistryně.) 
Možná za pár let. 
Dobrá, nějaké další otázky? 
To je ode mne vše,   
Mistryně, děkuji Vám. 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
Ano, nemáte zač,  
oba. 
Majsterka, v knihe 
„Špirálový vesmír“, 
ktorú napísala 
Dolores Cannon,  
hypno-terapeutka, ktorá 
sa špecializuje na terapiu  

pomocou regresie  
do minulých životov, 
sa píše, že Zem sa rozdelí 
na dve samostatné Zeme, 
takzvanú starú Zem 
a novú Zem, pričom  
každá z nich bude mať inú  
dimenzionálnu frekvenciu. 
A verí sa, 
že niektorí ľudia budú 
ponechaní na starej Zemi, 
pretože nedokážu  
zmeniť svoju frekvenciu 
a vibráciu, 
nie dostatočne rýchlo,  
aby mohli ísť na novú Zem. 
A nová Zem bude 
prekrásna a dokonalá. 
Je to pravda, Majsterka? 
Ak áno, aké faktory  
rozhodnú, či človek 
postúpi na novú Zem? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Myslím, že to viete, áno. 
Je to ako metafora, 
duchovne povedané. 
(Áno, Majsterka.) 
Nová Zem, 
a to aj fyzicky povedané, 
nová Zem bude ako Nebo, 
do ktorého budú zavedené 
bytosti, ktoré si to zaslúžia 
a budú tam žiť, 
budú tam žiť v šťastí 
a v blaženej spokojnosti, 
nebudú tam žiadne vojny, 
žiaden hlad, žiadna nenávisť 
medzi všetkými tvormi – 
iba láska, harmónia, 
mier a šťastie, 
či už tu, 
po vytriedení 
alebo v inej dimenzii 
pre všetkých cnostných ľudí. 
„Stará Zem“ je takmer ako  
to, čo vidíme teraz, tu, 
alebo v inom kúte vesmíru, 
kde sa ľudia a iné bytosti 
nechcú zmeniť, nechcú 
pozdvihnúť svoje cesty 

na vznešenejší spôsob života, 
nechcú sa zladiť, zladiť 
alebo naladiť na Nebo. 
Aj keby sme mohli 
zachovať tento svet, 
tak tu zostanú iba 
cnostní ľudia a potom 
sa svet stane rajom; 
alebo ak si budeme môcť 
zachovať túto Zem, potom 
tu bude oveľa intenzívnejšie  
triedenie. Viete, čo myslím? 
(Áno, Majsterka.) 
Je to kategorizované 
viac menej do dvoch 
odlišných skupín – 
cnostní a menej cnostní. 
Áno, Majsterka. 
Takže menej cnostní ľudia 
možno budú poslaní 
žiť niekam inam 
na inú planétu, 
do inej existencie, 
ktorá bude viac či menej 
podobná tomu, čo máme tu. 
A ľudia, ktorí tu budú  
ponechaní alebo pozdvihnutí 
na odlišnú planétu, 
to je pre nich lepšie. 
Dobre? Áno. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Takže to znamenajú takzvané 
„dve Zeme“. 
Nie je to tak, že sa Zem 
rozdelí na dve Zeme – 
to by bolo ťažké. 
A čo ľudia, 
ktorí žijú na mieste delenia, 
kam pôjdu? 
Spadnú niekam? 
Budú naveky lietať 
vo vesmíre ako satelit? 
Dobre, dieťa, čo ďalej? 
Moja ďalšia otázka,  
Majsterka: V Pozoruhodných 
správach nedávno začali 
vysielať informácie 
o nákladoch na vojnu 
a ďalšie informácie o tom, 
prečo vojna nikdy nie je 
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odpoveďou na konflikt. 
Majsterka, je naša planéta 
aktuálne v kritickom  
nebezpečenstve, že čoskoro  
nastane veľká globálna vojna,  
ak dostatok ľudí neprejde 
na vegánsku stravu? 
Áno, aj ja som sa toho 
obávala. 
Preto som vás požiadala, 
aby ste vysielali 
všetky tieto nové informácie, 
aby ľuďom pripomenuli, 
koľko to stojí – finančne, 
fyzicky, emocionálne, 
psychologicky – 
koľko to stojí planétu aj ľudí, 
skutočných ľudí, skutočné  
utrpenie, aby si ľudia radšej  
rozmysleli rozpútanie vojny  
na akomkoľvek mieste, áno? 
Aby naša planéta znovu 
nadobudla mier. 
Modlime sa, 
aby čoskoro nastal 
vegánsky svet, 
možno za pár rokov, 
počas predĺženého obdobia, 
(Áno! Áno, Majsterka.) 
aby sme mali mierový 
a šťastný svet. 
Ľudia sa môžu prebudiť 
aj za noc. Viete? 
Kto vie. 
Ale varujem vás, 
že ak to aj predĺžime 
o dva roky vďaka 
novo získaným cnostiam, 
ale ľudstvo ako celok 
sa neprebudí, 
nie som si istá, 
či predĺžené obdobie 
toho prinesie veľa 
alebo znovu len tie isté veci, 
rovnaké staré utrpenie, 
alebo dokonca nemusí  
priniesť žiaden úžitok, 
nie dostatok úžitku. Áno? 
Rozumiem, Majsterka. 
Predĺžené len nateraz, 

áno? Iba. 
Ale mohlo by to byť  
aj skrátené, áno? 
Alebo úplne zrušené. 
Ak bude príliš veľa 
konfliktov a utrpenia 
spôsobeného vojnou alebo 
nespravodlivosťou vo svete, 
potom to Nebo môže 
aj anulovať, áno? 
Rozumiem, Majsterka. 
(Dobre.) 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Ako vidíte, 
znovu to záleží 
na obyvateľoch sveta, 
pre aké činy sa rozhodnú, 
či chcú skutočne zachovať 
túto planétu alebo budú 
riskovať aj za cenu, že ju  
stratia, kvôli kúsku mäsa, 
ktorý si každý deň 
vkladajú do svojich úst. 
Rozumiete mi? 
Áno, Majsterka. 
Dobre. Ešte nejaké otázky? 
Áno. Zdravím, Majsterka. 
Ahoj, arabská princezná. 
Vyzeráte mladšie. 
Čo sa stalo? 
Možno meditácia? 
Meditácia, áno? Dobre. 
Majsterka, v Gaze 
existuje palestínska asociácia 
vegánskych pestovateľov, 
ktorá je inšpirovaná vami. 
Videli vás na 
Supreme Master Television. 
Povedali, 
že videli Majsterkino 
transcendentálne telo 
objavovať sa všade 
na ich poliach. 
Hovorili, 
že poznajú Majsterku 
už z minulosti. 
Majsterkine transcendentálne 
telo sa im zjavuje 
a hovorí k nim 

arabsky a hebrejsky. 
Nepýtajte sa ma teraz, 
pretože to nehovorím 
nijako fyzicky. 
Nikdy som nebola  
v Palestíne. 
Videli aj jasné svetlo 
vo svojom dome. (Áno.) 
Boli dojatí a inšpirovaní 
a išli sledovať 
Majsterkinu prednášku 
na DVD do domu 
nášho zasväteného brata. 
Z celého srdca súhlasia 
s vašim učením 
a dokonca sa naučili 
meditovať s vami 
Metódou Quan Yin. 
Majsterka, je toto špeciálne 
spriaznenie s týmito 
farmármi v Palestíne? 
Áno, áno, samozrejme. 
A oni sú na vysokej 
úrovni vedomia. 
Preto môžu vidieť 
tieto vízie 
Majstrovho  
transcendentálneho tela, áno? 
A tiež dokážu ľahko chápať, 
čo je správne 
a čo je nesprávne, 
okamžite, stačí ak im je to 
raz pripomenuté. (Áno.) 
Dobré pre Palestínu! 
Modlite sa,  
aby ich bolo viac. 
Áno, Majsterka. 
Majsterka, oni majú 
mnohé zážitky, 
ale požiadala som ich, 
aby mi to nerozprávali, 
pretože je toho príliš. 
Áno, príliš veľa 
zážitkov, dobre. 
Modlime, sa aby bolo 
viac takých ľudí 
v tejto krajine. 
Potom budú mať 
trvalejší mier 
pre svoj národ, 
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pre palestínsky ľud. 
Trpia dosť. 
Trpia už príliš. 
Áno. Áno, Majsterka. 
Áno, dobre. Čo ďalej? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo, drahá. 
Zdravím, Majsterka. 
Chudnete alebo čo? 
Áno, trochu. 
Čo sa stalo? 
Ste na nejakej diéte? 
Frutariánka? Liquidariánka? 
Breathariánka? 
Nie, nie som na to dosť silná. 
Len jem menej chleba  
a cukru. 
Rozumiem. Dobre. 
Áno, som veľmi vďačná, 
že som stále nažive 
a že stále môžem pracovať. 
Aj my Majsterka, sme veľmi 
vďační, že vás tu máme. 
Áno, ale kamkoľvek idem, 
samozrejme prvá vec, 
o ktorej premýšľam, je to, 
ako to znovu preorganizovať, 
dať veci dohromady, 
aby sme znovu mohli 
začať pracovať, pokračovať 
v práci akýmkoľvek 
spôsobom môžeme. 
No, som šťastná. 
Som veľmi vďačná, 
že mám stále miesto, 
akokoľvek malé a že môžem 
pracovať, áno – dobre? – 
s množstvom vybavenia 
a dvoma veľkými chlapmi. 
Je to ako zázrak, 
ale musím poďakovať aj im. 
Sú dobrí, sú dobrí. 
Ďakujem vám, chlapci! 
Skutočne si cením ich obeť 
a ich efektívnosť. 
Čím viac meditujem, 
tým vyššie idem 
a tým som citlivejšia. 
V tejto chvíli som super 
citlivá – dokážem „vycítiť“ 

ľudí na stovky míľ 
a cítim veci 
z druhého konca sveta. 
Samozrejme, áno. 
Vďaka tomu môžeme vidieť 
DPD, DPP, portály 
a všetky tie veci. 
Ale samozrejme, nemôžem 
si to jednoducho priblížiť, 
pretože aj keď je svet malý, 
ale nie až taký malý, áno? 
Viete, čo myslím? 
Keď poviem Mexiko, 
koľko stoviek tisíc 
štvorcových metrov 
je v tom zahrnutých, 
chápete, čo myslím? Áno. 
(Áno, Majsterka.) 
Áno, dobre, správne. Chcete 
povedať ešte niečo? 
To bola posledná otázka, 
ktorú sme mali. 
Vďaka Bohu. Vďaka Bohu. 
Takže čo môžeme robiť? 
Čo pre vás teraz môžem  
urobiť? Môžeme skončiť? 
Áno, Majsterka, 
sme veľmi vďační 
za všetok čas, ktorý ste dnes 
strávili s nami... 
Áno, nielen dnes – 
príprava a všetko ostatné, áno 
a práca pod tlakom. (Áno.) 
Musíte si ceniť, 
čo vám dávam. Dobre? 
Skutočne. Nechcem 
od vás vymámiť viac  
vďačnosti – nie je to tak – 
ale musíte oceniť, 
že toto sú skutočne 
vzácne informácie. 
Pravdepodobne ste to  
predtým nikde inde nepočuli, 
ani v iných životoch 
ani na iných planétach. 
Je to možné iba vďaka 
milosti mnohých božstiev, 
mnohých bohov a bohýň, 
anjelov a Nebies, 
vďaka božiemu požehnaniu, 

že môžeme získať 
všetky tieto informácie. 
Áno, aj keby som mala 
pracovať pod väčším tlakom, 
zažívať viac utrpenia, 
bola by som ochotná to robiť 
na oplátku za toto všetko, 
aby som sa o to mohla 
podeliť s vami, 
viac vás prebudiť, 
učiniť vás  
entuziastickejšími, 
inšpirovanejšími, 
rozhodnejšími 
v duchovnom praktikovaní, 
ako aj ďalších vašich  
bratov a sestry,  
po celom svete, 
a možno aj ďalšie skupiny 
alebo všetkých 
obyvateľov sveta. 
Sú to vzácne informácie. 
Nie je ich možné 
získať len tak ľahko. 
Áno, ďakujeme, Majsterka. 
Nie je možné ich získať 
kdekoľvek, kedykoľvek, 
v žiadnom prípade, áno? 
Áno, Majsterka. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Neďakujte mne. 
Ďakujte Nebu, 
ďakujte všetkým božstvám, 
ktoré sa na tom podieľali, 
pomáhali vo všetkých 
týchto projektoch, 
pomáhali ma ochraňovať 
a pustili ma do niektorých 
tajných dverí, 
k tajným informáciám, 
do tajných úradov, 
tajných tunelov, atď., atď., 
k tajným dátam, dobre? Áno. 
Aj ja som veľmi vďačná,  
veľmi hlboko vďačná. 
Ďakujem im každý deň, 
neustále, po celý čas. 
Som s nimi neustále 
v súzvuku, 
po celý čas im ďakujem. 
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Niekedy mi tečú slzy 
z vďačnosti, 
že som taká požehnaná 
v tejto fyzickej inkarnácii, 
že môžem pristupovať 
k týmto nebeským, vzácnym, 
neslýchaným informáciám. 
Rozumiete? 
Som skutočne vďačná, 
skromne vďačná, áno? 
Nielen vy. Preto dúfam, 
že aj vy ste vďační. 
Áno, Majsterka. Ďakujeme! 
Sme veľmi šťastní ľudia, 
bez ohľadu na okolnosti, 
veľmi šťastní, áno. 
Áno, Majsterka. 
Aj fyzicky sa nám darí. 
Máme strechu nad hlavou, 
máme pohodlné miesto, 
možno nie pohodlné 
ale máme možnosť 
pokračovať v našej práci, 
pomáhať ostatným, ktorí sú 
menej šťastní než my. 
Takže sme veľmi šťastní, 
šťastní a vďační po celý čas. 
Samozrejme, 
som vďačná aj vám, 
fyzicky, 
že pracujete tvrdo, 
a obetujete sa, 
a všetkým vašim bratom 
a sestrám po celom svete, 
ktorí pracujú v rôznych 
časových pásmach, 
obetujú čas na jedlo, 
stravujú sa jednoducho, 
aby sme mali viac času 
na prácu. 
My tu robíme to isté. 
Ja tu robím to isté. 
A som vďačná personálu 
pri mne, 
ktorý tiež žije 
veľmi jednoduchým životom, 
veľmi asketickým životom, 
aby sme mali viac času 
na dôležitejšiu prácu. 
Som vďačná vám všetkým 

a aj im. 
Ja robím to isté – 
nevyžadujem od vás viac 
než to čo vyžadujem od seba. 
Sme skutočne šťastní, 
je to už aj tak zázrak, že 
v takom chaotickom svete 
stále môžeme sedieť 
a pokojne sa rozprávať, 
(Áno, Majsterka.) 
pokiaľ len môžeme. 
Dobre, možno nabudúce 
budeme mať viac dráh 
alebo viac portálov, 
alebo čohokoľvek, dobre? 
(Áno, Majsterka.) 
(Ďakujeme vám, Majsterka.) 
Alebo nie. Nesľubujem nič, 
dobre? 
V poriadku. Do videnia. 
Vznešená Majsterka, 
sme opäť veľmi vďační, 
že ste s nami dnes strávila 
všetok ten čas 
a odpovedala 
na mnohé naše otázky. 
Dozvedeli sme sa 
také úžasné veci! 
Ďakujeme vám tak veľmi, 
že sa s nami delíte o svoju 
múdrosť a poznanie 
o podivuhodnom vesmíre. 
Naše srdcia sú neochotné – 
teraz plačem – 
neochotné sa rozlúčiť, 
ale naše duše vedia, 
že ste stále s nami. 
Áno, samozrejme, 
sme stále spolu. 
Áno, prinajmenšom 
sa pozeráme rovnakým  
smerom. Pracujeme  
na vznešenej veci. 
A vy nám láskyplne  
ukazujete najsúcitnejší 
a osvietený spôsob života. 
Áno, je to pre vás dobré. 
Viete to všetci, vo svojom 
srdci, vo svojej duši. 
Len vám pripomínam, 

aby vás nepremohol 
všetok ten zmätok, 
pasce a ilúzie okolo vás, 
aby ste mali na pamäti, 
kto ste 
a čo by ste mali robiť. 
Len vám to pripomínam, 
našťastie ma počúvate. 
Je pre mňa veľké šťastie, 
že ma počúvate. 
Pretože bez ohľadu na to, 
čo hovorím, 
keby ste nepočúvali, 
keby ste nechceli pamätať 
na svoju božskosť, 
potom nie je toho veľa, 
čo môžem urobiť. 
Áno, Majsterka. 
Dobre, som tiež vďačná. 
Som šťastná, že vás mám. 
Uvidíme sa znovu, dobre? 
(Áno, Majsterka.) 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
Mier, láska a požehnanie. 
Milujeme vás, Majsterka. 
Milujeme vás. 
Aj ja vás milujem! 
A Boh vás miluje! 
Ďakujeme, Majsterka! 
Ďakujeme vám, Majsterka! 
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