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Mistryně, děkujme Vám, 
za ohromně těžkou práci, 
abyste pomohla 
vytvořit Nebe na Zemi. 
Víme, že jste pracovala 
velmi, velmi tvrdě pro nás 
všechny. Děkujeme Vám. 
Rádo se stalo. 
Jen bych si přála, 
abych mohla udělat víc, 
abych mohla udělat víc. 
Jen… 
My víme, my víme. 
(Ano, dobrá.) 
Děkuji Vám za vaši práci. 
To je v pořádku. 
Ano, povídejte, Steve.  
Mistryně,  
dříve jste zmínila, 
že když lidé nevidí 
okamžitou odplatu 
za své činy,  
snadněji zapomínají  
na koncept karmy (odplaty). 
To je pravda. 
Lidé vedou války 
se zvířaty každý den. 
Popohání to  
na oplátku budoucí války 
a konflikty? 
Ano, ano. 
Ano Steve, ano. 
Karma (odplata) zabití  
je těžká. 
Když je dost  
násilné energie zabíjení 
soustředěné na jednom místě 
nebo v jedné zemi, 
vypukne tam válka 
nebo katastrofa velkého  
rozsahu postihne to místo 
nebo svět. 
V poslední době jsme  
jich viděli hodně, ne? 
Doufejme, že se všem 
navrátí zdravý rozum 
a zastaví všechno násilí  
mezi lidmi a zvířaty, 
ke zvířatům, 
než se zhmotní  

ještě větší katastrofy 
a než se věci na naší planetě 
a v našem světě 
vymknou z pod kontroly. 
Buď budeme muset počkat 
až se zlá karma (odplata) 
vyčerpá 
nebo se vůdci přestěhují  – 
ti, kteří dělají velká, 
důležitá rozhodnutí –  
měli by se přestěhovat, 
aby zlepšili svůj osud, 
aby zlepšili náš osud 
a aby dělali jasnější, 
správnější rozhodnutí. 
Můžeme zvítězit  
nad osudem, máme-li víru, 
ale přestěhovat se pryč 
je rychlejší a je větší šance, 
abychom měli mír na planetě, 
odstěhovat se pryč  
a zastavit zabíjení zvířat,  
víte? (Ano, Mistryně.) 
Normální člověk,  
dokonce i normální člověk, 
když je v negativní zóně, 
pravděpodobně si zničí  
kariéru, jeho rodina se  
rozpadne nebo ublíží sobě 
nebo svým milovaným. 
Vůdce v takovéto lokalitě  
bude ale dělat potíže 
celému národu nebo 
dokonce celému světu. 
Negativní síla je dokonce 
velmi mocná, expanduje 
v našich nestřežených 
okamžicích a dříve či později 
zhmotňuje své pustošení 
ve válkách jakéhokoli druhu 
nebo v pohromách. 
Negativní síla  
využívá zranitelnosti, 
naivity, sobectví, 
ctižádosti, chamtivosti, 
aby se zmocnila jejich slabin 
a zotročila je, aby sloužili 
jejich ďábelskému impériu 
za cenu zaprodání 
svých duší i ostatních 

nešťastných, kteří se účastní, 
přestože zpočátku váhají. 
Později to obklopí tyto duše 
a bude těžší a těžší 
dostat se z toho pryč. 
A ochotně nebo neochotně 
mohou způsobovat  
jiným tolik utrpení. 
Majsterka, ako sa dá zastaviť 
tento diabolský cyklus? 
Ak ho všetci budeme chcieť  
zastaviť. Ak to všetci budeme  
chcieť zastaviť, zastaví sa. 
Ak budeme konať, aby sme  
ho zatavili, tak sa zastaví. 
Už žiadne priestupky voči 
iným národom; zdieľať 
primerane všetky prírodné  
zdroje; žiadne provokácie 
susedných krajín; 
už viac nevyrábať 
ani nedistribuovať 
ničivé zbrane; 
upokojenie všetkých sporov 
verbálnym dialógom; 
snažiť sa zo všetkých síl 
zastaviť všetko násilie. 
Potom sa diabolský cyklus 
zastaví. 
Majsterka, 
povedali ste, že ak niekto 
zabije dospelého človeka, 
tak stratí 
jeden až štyri miliardy bodov 
duchovných zásluh. (Áno.) 
Čo sa stane, 
keď sú tisíce ľudí zabitých 
v krátkom čase, 
napr. počas vojny? 
Nedokážeme si ani predstaviť 
to ťažké karmické bremeno, 
ktoré budú musieť znášať 
tí, ktorí sú za to zodpovední, 
v blízkej budúcnosti, 
ak nie v tomto živote, 
tak po tomto živote. 
To, čo nasleduje po tomto  
živote, je dokonca ešte  
o toľko desivejšie,  
že nikomu neprajem taký  

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


Titul: TV_1776_Negatívny vplyv na lídrov_pekelné cesty sub-portály a cesty do nižších svetov_III 

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 2 / 5 

osud. Želám si, aby to nikto  
nemusel spoznať, zažiť to. 
Je príliš desivé 
o tom len uvažovať. 
Keby vodcovia, ktorí 
sa angažujú vo vojne, poznali  
svoj osud po tomto živote, 
kvôli vojne, 
v ktorej sú zapletení  
alebo ktorú vyvolali, 
zomreli by už teraz od 
strachu a nikdy by nechceli 
za žiadnu cenu viesť vojnu. 
Opustili by svoju krajinu, 
vzdali by sa svojej moci, 
svojho trónu, paláca, 
svojho bohatstva, 
majetku, všetkého – 
všetko by zanechali tak – 
a utiekli by preč, 
len aby sa vyhli utrpeniu. 
Odišli by do lesa, kde by sa 
celý život kajali, meditovali 
alebo by sa tam modlili 
za pokánie,  
len aby sa mohli vyhnúť 
tomu utrpeniu 
po skončení tohto života, 
ak to teraz dokážu vidieť. 
Oni to len nevidia, 
preto pokračujú. 
Aký je dopad 
drastickej straty 
bodov duchovných zásluh 
na území alebo pre skupinu, 
ktorá sa dopustila masového 
zabíjania ľudí, 
Majsterka? 
To by sme sa nedopočítali. 
To by sme nemohli 
prestať počítať, 
to by sme nemohli 
prestať počítať. 
Tí, ktorí sú za to zodpovední, 
zostanú v pekle, kde budú 
zažívať všemožne hroznú 
bolestivú agóniu, agóniu 
po celé veky i dlhšie, budú 
zažívať nevýslovné utrpenie. 
Nikto im nedokáže pomôcť. 

Nebo bude bezmocné. 
Zomrú znovu a znovu, 
spôsobom akým zomreli 
ich predchádzajúce obete, 
mnohokrát znovu a znovu. 
Ale ide o to, že nemôžu 
zomrieť skutočne – 
len trpia všetkou 
tou agóniou, bolesťou, 
akoby boli mŕtvi či zranení, 
lenže pri plnom vedomí. 
Rozumiete? 
(Áno. Rozumiem.) 
Plne vedomí si bolesti. 
Viete, v tomto svete, 
ak vás operujú, 
lekári vám dajú anestéziu, 
takže necítite bolesť, 
ale v pekle vám ju nedajú. 
Ste plne pri vedomí 
a budete to cítiť 
znovu a znovu 
a znovu, bez prestania. 
Dokážete si to predstaviť? 
(Áno. Hrozné.) 
Hrozné. Áno. 
Preto som vám povedala, 
že som mnohokrát plakala 
počas meditácia, 
vediac toto všetko. 
Nechcem sa na to 
ani pozerať, 
pretože ma to bolí tak veľmi 
a je desivé to vedieť. 
Ale pre dobro všetkých 
ľudí v tomto svete 
to musím urobiť. 
Nie je to príjemné, 
je to veľmi bolestivý proces 
zistiť toto všetko. 
(Rozumiem.) Dobre. 
Ďakujem vám veľmi pekne, 
Majsterka. 
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 
Ako sa máte, Sarah? 
Dobre. Ďakujem, Majsterka. 
Teraz vyzeráte lepšie 
než predtým. 
Ďakujem, Majsterka. 
Zvýšia následky 

klimatických zmien,  
ako je zvyšovanie počtu 
klimatických utečencov, 
pravdepodobnosť vojny? 
Áno, to je zrejmé. Na to 
dokáže odpovedať každý. 
Nemusíte sa pýtať mňa.  
(Áno.) 
Keď je akútny nedostatok 
základných potrieb 
a keď ľudia trpia 
hladom, smädom 
a chorobami 
bez dostupnosti liekov, 
bez peňazí, 
urobili by čokoľvek, 
len aby si pomohli prežiť. 
Dokonca aj normálne 
dobrí ľudia by sa pokúsili 
zachrániť a ochrániť 
svoju rodinu a seba, áno? 
Modlite sa, aby sa svetové 
mocnosti dobre postarali 
o všetkých v núdzi, 
aby títo ľudia neboli žiadnym  
spôsobom okolnosťami  
nútení zapliesť sa do vojny 
ani do ničoho podobného. 
Musíme sa modliť. 
Amen, Majsterka. (Áno.) 
Majsterka, niektoré krajiny 
trpia vojnami 
s protestujúcimi, ako sú 
Líbya, Sýria a Jemen. 
(Áno.) Všimla som si tiež, 
ako sa zdá, nie sú žiadne 
Požehnané duchovné portály 
či Požehnané duchovné dráhy 
v Líbyi, Sýrii 
ani v Jemene, napríklad, 
(To je pravda.) 
ale zdá sa,  
že v týchto krajinách nie sú 
ani portály do pekla 
či nižších svetov. 
Je to tak, Majsterka? 
Vyzerá to tak, 
ale nie je to tak. 
Chcem povedať, 
že napríklad tieto krajiny 
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tiež predtým mali 
Požehnané duchovné dráhy. 
Len zmizli. Áno? 
A pozriem sa, či tam majú 
nejaké peklo. Ako som 
vám hovorila predtým, 
nemusí tam byť portál do  
pekla alebo do nižšieho sveta, 
ale budú tam pekelné cesty, 
(Áno, Majsterka.) 
spojovacie cesty 
alebo sub-portály, 
ako tie kruhové objazdy, 
o ktorých som vám hovorila. 
(Áno, Majsterka.) 
Aj tieto spôsobujú 
problémy, vojnu, 
utrpenie, bolesť 
alebo hlad, hladomor, 
pohromu – to isté; 
možno o niečo 
slabšie. Pozriem sa. 
(Ďakujem vám.) 
Aké krajiny ste to hovorila? 
Líbya, Sýria a Jemen. 
(Dobre, Líbya.) 
Bolo by veľmi užitočné, 
keby sme to vedeli. 
Dobre, pozriem sa. 
Líbya, Líbya, Líbya... 
Pozriem sa do svojich 
duchovných poznámok, áno? 
(Ďakujem vám, Majsterka.) 
Líbya. Nemáte za čo. 
Malý moment... 
Líbya by tam mala byť. 
Líbya, Yemen, 
a...? (Sýria.) 
Dobre, Sýria je rýchlejšie; 
Poviem vám. Jemen, dobre. 
V Jemene 
v prezidentskom paláci vnútri 
je 1 okružný sub-portál, 
(Ach, moja dobrota.) 
1 pekelný sub-portál, 
a 3 pekelné cesty; 
a 1 pekelná cesta je blízko 
asi 2 metre vzdialená. 
A negatívny dopad toho 
je okolo 400 %. 

To je Jemen. 
A ďalej 
na veliteľstve armády 
je vnútri 1 nižšia cesta  
a 1 nižší sub-portál; 
a 3 nižšie cesty sú blízko, 
asi 2, 3 metre vzdialené. 
Dopad je 380 %. 
Čo to bolo ďalej? 
Ďalšia bola Sýria. 
Sýria... 
Prezidentský palác v Sýrii 
má vnútri 1 nižší sub-portál 
a 4 nižšie cesty. 
To všetko je vnútri. 
1 nižší sub-portál 
a 4 nižšie cesty sú vnútri. 
Dobre, dopad je 280 %. 
Sýria, Jemen, 
Líbya... Líbya... 
Dobre, zaujíma vás Líbya. 
Líbya, kde je Líbya? 
Líbya, sídlo vodcu, dobre? 
V sídle vodcu Líbye je vnútri 
jeden pekelný sub-portál 
a 3 pekelné cesty; 
a 1 pekelná cesta  
je asi 2 metre vzdialená. 
Má to negatívny vplyv. 
Negatívny vplyv je 500 % 
(Ach, moja dobrota!) 
na toho vodcu 
a členov jeho rodiny. 
To je jeho sídlo, nie palác. 
Neviem, či tam majú palác, 
ale toto bolo sídlo 
najvyššieho vodcu, 
vodcu Líbye. 
Áno, Majsterka. 
V poriadku, ešte niečo? 
Neskôr vám poviem  
o ďalších krajinách.  
(Dobre.) 
Ďakujem Majsterka. (Dobre.) 
Majsterka,  
pre tých, ktorí nevedia, 
prezidentský palác v Jemene 
bol pred mesiacom  
napadnutý a bombardovaný  
a prezident bol 

ťažko zranený. 
Pre tých, 
čo nevedia... čo? 
Chcela som sa podeliť 
o informácie s tými, 
ktorí to možno nevedeli. 
Dobre, dobre. 
Áno, stále sa zotavuje 
v Saudskej Arábii 
alebo sa možno už vrátil, 
ale stále sa zotavuje. 
Ale bol veľmi popálený, 
veľmi, veľmi ťažko. 
Áno, v TV vyzeral veľmi zle. 
Je mi tak ľúto 
toho starého muža, tak ľúto. 
Nevyzerá ako 
ten dôstojný prezident, 
ktorého sme videli 
pred pár mesiacmi. 
Vyzeral ako úbohý starý 
pacient s popáleninami. 
Áno, Majsterka. 
Aký má význam 
všetka táto moc? 
Áno, povedzte mi. 
Pýtali ste sa predtým 
na tie tri národy, 
ktoré nemajú žiadne 
pekelné portály alebo 
portály do nižšieho sveta, 
ale povedala som vám, 
že majú iné veci – 
cesty a sub-portály  
sú podobné, 
viete, sú podobné. 
Je to o niečo slabšie... 
menšia intenzita, ale aj tak 
to spôsobuje problémy, áno? 
Spôsobuje to vojnu a násilie, 
presne také isté. 
Tieto prezidentské paláce 
alebo tieto krajiny mali 
predtým viac Požehnaných 
duchovných dráh. 
Ale všimla som si, 
že takmer žiaden z palácov, 
alebo sídiel vodcov – 
či už sú to prezidenti, 
premiéri alebo 
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vodcovia skupín – nemajú 
vo vnútri ani v blízkosti  
žiadne pozitívne požehnanie. 
Žiadne pozitívne 
požehnané spojenie, 
ako sú požehnané dráhy 
alebo požehnané portály, 
viete? Žiadne. 
Väčšina z nich nemá, 
okrem dvoch – 
Potala v Tibete má 
1 duchovnú požehnanú  
dráhu, ktorá tam stále je; 
a palác v Monaku má 1, 
ale tá je 7 metrov od neho. 
7 metrov vzdialená. 
Takže vplyv nie je  
príliš veľký. 
Len Potala má 1, 
ostatné paláce vodcov  
vo svete 
nemajú žiadne. 
Majsterka, je nejaká nádej 
na mier v takých krajinách, 
ktoré sa zmietajú vo vojnách 
medzi vládou 
a obyvateľmi volajúcimi 
po demokracii a slobode? 
Áno, nádej je vždy. 
Nádej musíme mať všetci, 
mali by sme mať, 
mali by sme sa jej držať, 
dobre? (Áno, Majsterka.) 
Áno, modlime sa za nich. 
Dúfajme a modlime sa 
za nich, aby sa prebudili 
a našli lepšie riešenie, 
modlime sa za vodcov, 
aby si cenili vlastné životy 
a životy svojich 
spoluobčanov 
viac než moc, 
slávu a majetok, 
aby sa dokázali presťahovať. 
Mali by. 
Cenia si životy 
viac než to všetko, 
takže odídu od vojny, 
odídu od krutosti a agresie, 
odídu od násilia, 

na iné miesto, 
aspoň na iné miesto. 
Ak sa nemôžu odsťahovať, 
do iného paláca, 
do pokojného paláca 
vo svojich srdciach, ako aj 
do lepšieho fyzického paláca 
niekde inde. 
Dúfam, že pre nich dokážem 
čoskoro nejaký nájsť, 
a poviem vám to 
v nasledujúcej konferencii, 
ak budem môcť. 
Áno, prosím. Áno, Majsterka. 
Ak to dokážem nájsť. 
Nemôžem to sľúbiť, dobre? 
Zatiaľ nič nemôžem sľúbiť. 
Bude to ťažké. 
Ale bolo by to také 
prospešné pre tých vodcov 
a pre celý svet. 
Môžete to skúsiť, Majsterka? 
Musela by som obetovať 
oveľa viac hodín 
a pravdepodobne 
aj ďalšie veci. 
Pravdepodobne 
budem musieť vyjednávať. 
Nemôžem to sľúbiť ale 
pokúsim sa o to. Dobre? 
Rada by som sa o to pokúsila 
zo všetkých síl, 
kvôli mieru vo svete. Áno. 
Ďakujeme vám pekne,  
Majsterka. Prosím, urobte to. 
Ak to Nebo dovolí, 
urobím to, 
nech to stojí, čo to stojí. 
Mňa. Áno. 
Áno. Modlíme sa, 
aby to Nebo dovolilo. 
V poriadku, 
ešte nejaké otázky? 
Áno, Majsterka. (Dobre.) 
Ahoj, Majsterka! 
Ahoj, Čoko Charles. 
Ahoj. Majsterka, mnoho 
uvedomelých vojakov 
odmieta ísť do vojny alebo 
dezertujú, pretože veria, 

že vojna je morálne chybná, 
ako napríklad v prípade 
napadnutia inej krajiny, 
najmä po tom, keď videli, 
že mnoho vojen 
nakoniec nič nevyriešilo. 
(Správne.) 
Na týchto uvedomelých  
vojakov sa často nazerá 
zvrchu 
a sú trestaní. 
Majsterka, cítite, 
že takýto nenásilný 
protest voči vojne 
je dobrou cestou, 
ako priniesť mier? 
Áno. Malo by to tak byť. 
(Áno, Majsterka.) 
Vidíte, 
že nemajú nič spoločného 
s týmito karmickými 
krvnými dlhmi. 
Preto sa na tom  
nechcú podieľať. 
A čo viac, 
majú silné svedomie, 
majú v sebe zakorenený  
silný morálny štandard, preto 
vedia, že je to nesprávne. 
Ich duše vedia, 
že je to nesprávne, 
ale ak sú prinútení zabíjať, 
budú v tom zapletení 
rovnako ako všetci ostatní. 
Takto bude viac ľudí 
zapletených vo vojne, 
bude to ešte väčší cyklus zla. 
Chápete? 
Áno, Majsterka. 
Takýmto spôsobom 
pracuje negatívna sila. 
Takto zlá energia 
pôsobí a infikuje 
viac a viac obetí. 
Áno, cítim, že nenásilný 
odpor voči vojne 
je vskutku hrdinským činom. 
Je to naozaj hrdinský čin. 
Áno, Majsterka. 
Vojaci, ktorí dezertujú 
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z akejkoľvek vojny 
alebo z akejkoľvek  
násilnej skupiny, 
by mali dostať potlesk 
a vyznamenania, 
vyznamenanie mieru. Áno? 
(Áno, Majsterka.) 
Nie tí, ktorí zabíjajú, 
ale tí, ktorí dezertujú, 
ktorí odmietajú zabíjať, 
by mali dostať medailu  
za mier, pretože sú odvážni. 
Áno, Majsterka. 
Odvážia sa ísť proti mocným, 
porušiť zákon 
a ísť proti moci. Áno? 
Vedia, že za to 
môžu byť zabití, 
ale odvážia sa odporovať. 
Vedia, 
že môžu byť uväznení, 
ale odvážia sa postaviť  
za svoju vieru, princíp, 
chápete? (Áno, Majsterka.) 
Vojna by prestala, 
keby sme všetci odmietli 
podieľať sa na akomkoľvek 
zabíjaní ľudí či zvierat. 
Ja týmto ľuďom tlieskam. 
Sú to moji hrdinovia. 
Ďakujem vám, Majsterka, 
za odpoveď. 
Nie je za čo, Čoko. 
Majsterka, ako môžu 
vojaci nájsť mier, 
keď si plnia svoju povinnosť, 
keď vo vnútri vedia, 
že vojna je nesprávna? 
(Nemôžu!) 
Ako inak môžu ešte 
vojaci podporiť mier? 
Nemôžu. 
Nemôžu nájsť skutočný 
vnútorný mier. Ako? 
Preto buď dezertujú 
alebo v armáde je tak veľa 
porušení disciplíny, 
ako viete, áno?  
(Áno, Majsterka.) 
Všetky ani nie sú oznámené. 

Percento porušení 
je väčšie, než to čo vidíme 
v novinách 
alebo v správach. 
Takže mnoho mladých, 
pekných, silných ľudí, 
silných a mladých, 
nevinných a čistých, 
zažije traumatické, 
duševné, psychologické,  
emocionálne zrútenie. 
Väčšina vojakov sa nikdy 
nevráti celých, viete? 
(Áno, Majsterka.) 
Sú zlomení. 
Sú to zlomení ľudia. 
Zabíjanie nikdy nie je 
ľudskou prirodzenosťou. 
Je to proti našej 
vrodenej dobrote, 
súcitu a láske. 
Preto trpíme veľmi, 
veľmi dlhý čas po tom, 
ak zabijeme. 
Či už je to zabitie človeka 
alebo zabitie zvieraťa. 
Trpíme. 
Nemôžeme nájsť mier, áno? 
(Ďakujem vám. Majsterka.) 
Nemáte za čo. 
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