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Ahoj, lidi! 
Taky musím stát? 
Zdravím. Prosím, sedněte si.  
Posaďte se. 
Prosím, posaďte se, ano? 
Ano, je mi to velice líto,  
skutečně jsem nechtěla,  
abyste čekali 
a abych vám dělala potíže, 
jen jsem momentálně trochu  
hendikepovaná. Ano. 
Ano, Mistryně. 
Na práci, kterou dělám, 
bych potřebovala  
alespoň tucet pomocníků  
a psi 
a všechno a… 
Už stárnou a trochu… 
někdy projevy stáří, víte? 
Ano, Mistryně. 
Ano, taky se nakazí 
od jiných psů z venku 
a od lidí  
a taky karma (odplata). 
Chudáci psi. 
Teď jsem tady. (Ano.) 
Jsem ráda, že vás vidím. 
Trochu pozdě, 
ale jsem v pořádku, ano? 
Právě teď jste viděli, 
že jsem musela vyběhnout,  
protože všichni psi   
vyběhli ze svého pokoje  
a přiběhli ke dveřím.  
Představte si to. Měli  
zůstat ve svém pokoji, ano. 
Nevadí mi, že přiběhli, 
jen tady nemáme 
žádné místo, 
nestačí ani pro vás… 
nestačí ani pro lidi, 
je to tady 2 krát 3. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Ano, dobrá, žádný problém. 
Dokud to mohu dělat, 
udělám to. Jen je to… 
v případě, jako je tento, 
prosím, odpusťte mi. 
Dobrá, pojďme dál. 
Nejmilovanější, láskyplná 

a vždy krásná Mistryně, 
jsme Vám velmi vděční  
a rádi bychom Vám předali 
zillion díků 
že jste nám umožnila udělat 
tuto novou konferenci, 
navzdory vašemu už i tak 
velmi rušnému programu. 
Mistryně, posledně  
jste se s námi podělila 
o velmi vzácné znalosti 
o portálech a branách 
do Nebí 
a nižšího světa. (Ano.) 
Rozjímali jsme  
o těchto nových odhaleních 
a rádi bychom  
s Vámi dál rozebrali 
toto fascinující téma. 
Ano, ano. Jistě. 
Vypadáte krásně, Mistryně. 
Děkuji vám, jen mám štěstí. 
Ano, dělám to  
s pomocí oka moudrosti, 
myslím, víte? 
Dobrá, pokud se vám líbí, jak 
vypadám, poděkujte Nebi. 
Děkuji, děkuji. 
Děkujeme, Mistryně. 
(Ano, vypadáte skvěle!) 
Díky všem vizážistům 
z Nebe. 
Myslím, že mi museli 
pomáhat dát na sebe 
nějaké barvičky a něco. 
Mistryně, jste krásná. 
Ano! To dělá jen ta televize,  
drahá, jen televize. 
Je to jen díky kameramanům, 
kteří vědí, jak to udělat. 
Děkuji mnohokrát, děkuji. 
Ano, ano. Dobrá, 
teď děláme… Ano, 
co pro vás mohu udělat? 
Navíc, Mistryně, (Ano.) 
současná situace 
týkající se válek 
na naší planetě nás rmoutí. 
Z historie, kterou 
známe na naší Zemi… 

Jen vteřinku, 
drahá, krásná lásko. 
Ano, Mistryně. 
Opět psi. 
Už se to znovu nestane, 
zatarasila jsem to dobře.  
Doufám. Jsou silní –  
i když jsem to zatarasila  
všemi židlemi a krabicemi, 
odkopli je  
a prostě přijdou, 
kdykoli chtějí. 
(Ano, Mistryně.) 
Když vás slyší 
a když slyší mne, 
chtějí sem vběhnout. 
Myslí si, že jsou tady lidi. 
Chtějí přijít 
a přivítat se, jako  
na skupinové meditaci. 
Ano? 
Ano, nemyslí nic špatného. 
Jen je tady nemůžeme mít. 
Srazili by všechny světla 
a skočili by na televizi, 
když by vás tam viděli. 
Myslí si,  
že jste tady, ano. 
Ano, Benny by to udělal. 
Ano. (Ano, Mistryně.) 
Když vás někdy lidi 
vidí v televizi, 
stále skáče, 
skáče na… 
chce vás líbat, lidi. 
Je to tak roztomilé.  
Ano, roztomilé.  
Roztomilá záležitost. 
Dobrá, promiňte krásko, 
zopakujte to znovu, prosím. 
Ano, Mistryně. 
Navíc, Mistryně,  
současná situace 
týkající se válek 
na naší planetě nás rmoutí. 
Z historie, kterou 
známe na naší Zemi, 
soustavně vypukaly 
války, způsobovaly  
utrpení a ztráty životů 
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bezpočtu lidí. (Ano?) 
Dokonce i dnes, 
v civilizovaném světě 
je v mnoha oblastech země 
válka nebo  
tam válka hrozí. 
Mistryně,  
modlíme se za 
milující planetu pro všechny 
a pokorně Vás prosíme, 
abyste se s námi podělila 
o své vhledy týkající se  
tohoto problému a následků 
válek, a jak předejít  
jejich propuknutí. 
Mistryně, kromě portálů 
do pekla nebo nižších světů, 
existují nějaké portály 
na ještě horší místa? 
Myslíte si, že budou  
horší místa, než peklo? 
Ne, Mistryně. 
Můj Bože! Naštěstí ne! 
Díky Bohu. 
Ale pekelná 
nebo nízká energie světa 
mohou změnit jakýkoli dobrý 
svět nebo smysluplný svět  
v horší místo. 
To je ten problém. 
(Ano, Mistryně.) 
V místo podobné peklu. 
(Ano, Mistryně.) 
Změní ho v něco jako peklo, 
v poloviční peklo nebo to 
přinese utrpení jako v pekle,   
v pekle nějakého druhu.  
Mistryně, 
proč jsou v některých zemích  
dlouhodobé války?  
Dlouhodobá válka 
skončí jen, 
když bude ukončena 
karma (odplata) zabíjení, 
když budou oba takzvaní 
„nepřátelé“ mrtví 
nebo zranění nebo zlomení,  
a vezmou s sebou  
taky mnoho nevinných 
lidí kolem. 

Pak dlouhotrvající válka  
skončí, ale jen tehdy, 
jen v té zemi 
nebo na tom místě.  
Později se vrátí někam jinam, 
aby se znovu začali mstít, 
v jiném životě  
nebo na jiném místě.  
Taky by se zastavila, kdyby 
se jedna strana rozhodla 
odpustit té druhé krevní dluh. 
Protože existují taky, 
jak víte, 
dodavatelé zbraní,  
výrobci zbraní, 
ti, kteří pracují 
pro svůj vlastní zájem, 
bez ohledu  
na životy jiných lidí,  
ti taky chtějí, 
aby válka pokračovala, 
víte? 
Různé druhy této 
válku podporující energie.  
Jsou ale taky  
negativní portály, 
sub-portály a cesty, 
nižší cesty, 
které se snaží, 
aby války trvaly dlouho.  
Proto. 
Ano, Mistryně. 
Mistryně, mohli bychom se, 
prosím, dozvědět,    
kde a v jakých zemích? 
Jistě, jistě. 
Ano, podívám se  
později do mého duchovního  
diáře pro tuto oblast. 
Je to dlouhý seznam. Ano? 
Pokračujte  
s dalšími otázkami. 
(Dobrá, Mistryně.) 
Mistryně, 
války ničí životy, 
rozbíjí rodiny, 
brání rozvoji  
ve všech oblastech 
a ve všech aspektech. 
Proč země pokračují 

ve válkách,  
i když vědí,  
že válka není dobrá? 
Pokud se vůdci národů nebo 
speciální armádní skupiny 
dostanou do blízkosti, 
do centra, do okolí 
nebo do nízkého portálu, 
na nízkou cestu, pekelný 
portál, pekelnou cestu atd. – 
do těchto podobných oblastí, 
pak jsou náchylní 
k agresivním sklonům, 
pokud není  
morální základ toho  
člověka dost silný. 
Pak bude ta země 
nebo ta skupina vedena 
do nekonečné války 
nebo sama rozpoutá 
válku nebo  
bude vtažena do války, 
dobrovolně vtažena 
a ochotně se bude podílet  
na válečných praktikách.  
To bezpochyby 
vyčerpá lidské zdroje 
toho národa a spustí 
ekonomický pokles 
a následně taky 
špatně ovlivní řetězovým 
efektem svět. 
Ano, Mistryně.  
Mistryně, 
kde se ta místa nachází? 
Jen okamžik. 
Jen okamžik, 
vrátím se k tomu, ano? 
Ano, Mistryně. 
Kouknu do duchovního diáře. 
Ano. 
Kde jsou místa, na kterých 
jsou dlouhotrvající války? 
Ano, dobrá. Kde? 
Ano, prosím, Mistryně. 
Ne, kde jsou místa, 
která mají tyto portály, ano? 
Nejde jen o místa, 
kde mají soustavně válku, 
ale mají hodně potíží, 
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podobných válkám. 
Ano, Mistryně. 
Ano.  
Je jich tak hodně! Je to 
dlouhý seznam. Můj Bože! 
Je to tady tak dlouhé. 
Prosím, Mistryně, můžeme… 
Podělte se s námi, Mistryně. 
Dobrá, dobrá, dobrá. 
Musím to číst. 
(Děkujeme, Mistryně.) 
Nepamatuji si je z paměti, 
tyto věci ne, ano? 
Snažím se zapamatovat si 
jen lásku, štěstí 
a mír, v mém srdci. 
Dobrá, teď… 
Je jich tady tolik. 
Dobrá, vzpomínáte si,  
když jsem vám minule 
říkala seznam portálů 
do pekla a o nižších cestách, 
(Ano, Mistryně.) 
v různých zemích? 
(Ano, Mistryně.) Ano, ano. 
Říkala jsem vám,  
že když jsou vůdci 
nebo armádní skupiny  
na negativních portálech, 
cestách nebo spojnicích, 
pak budou válčit 
nebo pokračovat 
i když možná vědí, 
že válka není dobrá 
nebo dokonce,  
i když ji chtějí ukončit. 
A vy je teď chcete znát? 
Ano, prosím, Mistryně. 
Co takhle později? 
Dobrá. (Dobrá, Mistryně.) 
Řeknu vám je. Řeknu vám 
je později, dobrá, 
protože nechme 
ať se ptají i ostatní 
a pak se k tomu 
můžeme vrátit. 
Je to tak negativní věc, 
nechce se mi to ani číst. 
Dobrá, prosím, pokračujte. 
Dobrá, Mistryně.  

Mistryně, proč je tak těžké 
dosáhnout míru? 
Ano, je to pomalé 
a obtížnější,  
kvůli vlivu   
negativní síly těchto  
nízkých a pekelných portálů 
a taky sub-portálů, ano? 
Vzpomínáte si, říkala  
jsem vám o portálech, 
pekelných portálech, 
portálech do nižších světů, 
cestách do nižších světů 
a o cestách do pekla, 
spojovacích cestách 
k pekelným portálům? 
A dokonce existují 
ještě sub-portály, 
o kterých jsem vám neříkala; 
je to příliš dlouhé, je toho  
moc. Ale zřejmě vám to  
řeknu později, ano? 
Ano. (Dobrá, Mistryně.) 
Sub-portály a cesty 
těchto negativních oblastí 
dělají taky potíže; 
vyvolávají války 
a špatně ovlivňují lidi, 
speciálně, má-li ten člověk  
moc, pak s ním, s ní nebo  
s nimi budou manipulovat, 
aby využili svoji moc, 
kterou za sebou mají, 
aby dělali potíže světu, 
způsobovali utrpení,  
bolest a smrt, 
zranění a trápení lidem. 
(Ano, Mistryně.) 
Protože to je jejich práce. 
Mají to rádi, ano? 
Existují taky  
sítě podhoubí, 
spojovacích věcí, 
spojovacích cest. 
To už víte. 
A existují sub-portály. 
Sub-portál znamená, 
je to jako  
naše křižovatky, kde 
se schází mnoho cest, říkáme 

tomu „kruhový objezd“. 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá, to jsou  
sub-portály, které jsou 
téměř stejně mocné. 
Jako velké portály 
a hodně ovlivňují lidi 
a pokud mají  
náhodou vůdci národa  
své úřady nebo sídlo 
v této oblasti, v tomto 
portálu nebo sub-portálu, 
pak nám válka neskončí, 
a je velmi, velmi těžké 
získat mír. Víte? 
Proto v našem  
světě máme stále války. 
V jedné zemi skončila, 
a v další zemi začne, 
a pak znovu a znovu, 
protože lidi se budou  
rodit znovu a znovu, 
aby se pomstili. 
(Rozumím, Mistryně.) 
To je ten problém. 
Nepřátelé se nechtějí vzdát. 
Když přijdou o život, 
vrátí se znovu. 
A dokonce 
nevinné oběti jsou  
do toho jemně vtaženy,  
aniž by o tom věděly. 
Lidské bytosti,  
pokud nepraktikují pravdu, 
duchovní meditaci 
a nedodržují  
striktně morální zásady, 
pak jsou často  
příliš slabí, aby se uhájili. 
To vše je práce 
kolektivní karmy (odplaty), 
a taky vlivu 
těchto negativních energií. 
I když je člověk morálně fit, 
aby čelil jejich kouzlům, 
on nebo ona by se často  
necítili dobře, byli by  
nemocní, slabí fyzicky, 
duševně, emocionálně – 
a náchylní 
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negativním zábleskům 
škodlivých sklonů. 
To je politováníhodné. 
Dobří, ochraňující andělé 
často hlasitě křičí, 
aby varovali své chráněnce, 
ale lidé sotva slyší. 
I když intuitivně cítí, 
že něco není správné…  
Cítí, že něco není v pořádku, 
cítí, že není správné to  
nebo tamto dělat,  
nebo se takto rozhodnout 
nebo poslouchat své 
asistenty nebo jejich rady. 
Mají pocit,  
že je něco špatně, 
že jejich rady nejsou správné, 
ale život je pořád něčím  
hodně zaměstnává, 
až je příliš pozdě, a pak 
jsou již na půl cestě nebo 
zcela zapletení do situace 
nebo do rozhodnutí, kterých 
budou později litovat. 
Mohou být zapleteni dokonce 
do poškozování,  
ničení bytí celého národa 
nebo světa, 
ještě dlouho, dlouho poté.  
Takže vidíte,  
není vždy správné  
vinit jednoho vůdce 
nebo jednu zemi za všechny 
neoprávněné útoky. 
Tento svět je královstvím 
negativních iluzí 
a síly – 
je tak těžké pro milující duše  
se rozmotat  
z obklopujících sítí 
a pastí negativní síly. 
Pokud může člověk vidět  
celé drama negativní hry, 
nemůžeme pomoci, 
jen cítíme lítost nad všemi, 
kteří byli bezmocně  
vtaženi do té hry 
a zapomněli na svůj  
vznešený původ a záměr. 

Stále se modlím k Nebi: 
 „Prosím, pomoz 
chybujícím lidem 
a dokonce bestiím, 
protože nevědí, co dělají.“ 
Myslím, že jsem vám   
to už jednou, dávno, říkala,  
v Německu, 
myslím, že v Bavorsku. 
Víte, kde je Bavorsko? 
Mnichov je hlavním městem 
Bavorska, ano? 
Mnichov. 
Existuje speciální vítr, 
který někdy vane  
přes nějakou oblast,  
a způsobuje, že lidé 
páchají zločiny častěji, 
které by normálně nebo 
které nikdy dřív neudělali. 
Proto soudní systém 
tam vždy bere v úvahu činy, 
které se staly 
v tom speciálním čase, 
kdy vál ten vítr,  
když vál speciální vítr 
přes speciální oblast 
a podle toho  
zaručují shovívavost. 
Tento vítr  
prosakuje z pekla, 
poblíž musí být peklo 
a přinejmenším způsobí, 
že lidé přechodně ztratí 
zdravý úsudek 
nebo se cítí  
bezdůvodně nemocní 
nebo jsou bezdůvodně  
agresivní, 
dokonce obyčejní lidé 
nebo normálně  
velmi klidní lidé. 
(Ano, Mistryně.) 
Podobně, nižší nebo  
pekelná energie taky způsobí  
lidem nebo zvířatům nemoc – 
mentální nebo fyzickou, 
emocionální, přechodnou 
nebo dokonce trvalou. 
Záleží na fyzickém stavu  

člověka a různých aspektech 
nebo záleží na tom,  
jak mocné je tam 
to konkrétní  
negativní spojení, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Jako když nejsme fyzicky fit, 
jsme náchylnější  
nemocem a infekcím 
a hůř se zotavujeme nebo 
se zotavujeme pomaleji. 
Takže lidé 
na nižších portálech ve světě 
nebo na pekelných portálech, 
na spojovacích cestách  
nebo sub-portálech 
jsou často náchylní 
útokům návalů 
násilí uvnitř, 
které je tlačí zevnitř – 
ne z jejich nitra, 
ale tlačí je zevnitř, 
ovlivňují je zevnitř – 
a pokud skutečně nejsme  
morálně silní, 
pak možná budeme jednat  
podle nich,  
podle těch návalů násilí, 
a čím víc podle nich  
budeme jednat, tím hlouběji  
se dostaneme do drápů 
negativní síly 
a bezmocně se staneme  
jeho dobrým nástrojem. 
V přítomnosti 
nebo blízkosti NP – 
portálů do nižšího světa, cest 
do nižšího světa, pekelných 
portálů, pekelných cest – 
vůdce, který byl mírumilovní 
se začne přiklánět k válce, 
a i když chce zastavit válku, 
je ale často bezmocný 
to udělat. 
To je politováníhodné. 
To je důvod,  
proč stále prosím svět, 
aby odpustil všem vůdcům, 
kteří chybují. 
Poskytněte jim únikovou 
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cestu, dejte jim šanci odjet, 
jet kamkoliv jinam. 
Aby zůstali naživu, 
měli dost času 
se kát a napravit nebo 
pomoci při napravování 
jejich chyb  
a znovu přebudovat náš svět. 
Musíme jim prominout, 
kdykoli je to možné, 
po zvážení všeho, 
protože je to jen  
karmické pozadí.  
Je to taky hra negativní síly. 
Samozřejmě, samozřejmě,  
že taky využívá  
vnitřních slabostí lidí, ano? 
Lidé mají uvnitř slabiny, 
někteří mají větší,  
někteří menší slabiny, 
ale mají slabiny, 
lidé. 
Takže to není vždy 
jen chyba toho člověka 
a kořenem příčiny  
všech konfliktů 
nejsme my vzájemně, 
ale systém  
tohoto fyzického království, 
zorganizován králem iluzí, 
negativní silou, 
aby štval všechny bytosti 
proti sobě 
do stálého, nekonečného 
cyklu závislostí,  
odplat a násilí. 
Nejen,  
že existují triky a pasti, 
existují spředené sítě 
destrukce, vystřelující  
pronikavou energii, 
jako nůž, jako šíp, 
jako kulka, 
která způsobuje, že jsou  
lidé a zvířata neklidná, 
v nitru plná bolesti 
a navenek agresivní, 
kvůli bolesti, 
neviditelné bolesti, 
kterou mají. 

Pak samozřejmě,  
že se mezi sebou hádají, 
bojují a zabíjejí se  
bez oprávněného důvodu. 
Pak se to stane zvykem, 
pak se to pro ně stane  
přirozeným způsobem života 
v tak destruktivních vzorcích.  
Pak vypuknou konflikty,  
války nebo pohromy 
a tak dále a tak dále. 
Tento svět je takový. 
Jen šťastlivci uniknou 
této síti máji. 
Děkuji Vám, že jste se o to 
s námi podělila, Mistryně. 
Je to neskutečně smutné. 
Je to smutné, drahý. Je to  
smutné. Když jsem  
na tom pracovala,  
jen abychom se dozvěděli,  
proč je tak těžké získat mír, 
proč jsou stále na naší  
planetě patrné války –      
cítila jsem se tak smutná. 
Hodně pláču, hodně. 
A musím to zapisovat 
v slzách v noci ve tmě, 
sama, protože je to  
tak smutné, tak smutné. 
Nejsou to jen všechna ta  
slova, která vám říkám, 
jsou to představy o válce 
a utrpení lidí, 
které mi proběhnou  
hlavou, 
v mém nitru, 
když to vidím. To je velmi, 
velmi smutné. Jsou to 
skuteční lidé, skutečné 
utrpení, bolest a zármutek. 
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