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Majsterka, na začiatku 
tejto prednášky 
som sa vás pýtala  
na krajiny, ktoré majú  
dlhodobú vojnu. 
Mohli by ste sa  
s nami podeliť o to, 
kde a aké krajiny to sú? 
Dobre. Myslela som, 
že na to zabudnete. 
Nie, Majsterka, nezabudla. 
Dobre, Viete, 
je ich mnoho, mnoho, 
mnoho, áno? 
A lídri, ktorí tam sedia, 
buď budú spôsobovať 
problémy alebo 
sa stane niečo, 
čo ich prinúti spôsobovať 
problémy či utrpenie 
alebo niekto iný im 
spôsobí utrpenie 
a oni sa potom budú musieť 
uchýliť k pomste. 
Dobre? Záleží to na tom, 
aké mocné sú 
tie portály a cesty, 
a záleží aj na tom, 
akí mocní sú tí vodcovia, 
ktorí tam sedia, 
a podľa toho bude efekt 
a výsledok rôzny. 
Áno? V poriadku. 
Či už vojna alebo konflikty,  
občianske vojny, 
katastrofy 
veľkého alebo malého  
rozsahu.  
Dobre, poviem vám to. 
Ďakujem, Majsterka. 
 
Tu... 
Ak vodcovia akéhokoľvek 
postavenia majú svoj 
palác alebo veliteľstvo 
na NC alebo NP, 
na „nižšej ceste“ alebo na 
„nižšom portáli“, či dokonca 
na nižších sub-cestách, 
potom tam budú mať 

agresiu, 
vojne podobnú agresiu. Áno. 
Ak ale tí vodcovia  
alebo mocné osoby 
sedia na pekelnom portáli, 
na pekelných sub-portáloch 
alebo na pekelných cestách, 
potom tam budú mať agresiu, 
vojne podobnú agresiu 
a ešte viac. 
Budú mať viac negatívnych  
stôp, ako sú 
chamtivosť, privlastňovanie, 
násilnícke činy. 
Áno? (Áno, Majsterka.) 
V Číne 
a Au Lac (Vietnam) predtým, 
vždy keď mali 
nových kráľov 
alebo nové vlády, 
často dokonca menili 
hlavné mesto. 
Možno to vedeli, 
možno mali nejakého  
dobrého duchovného majstra, 
ktorý im to povedal. 
Ale v súčasnosti 
ich už nemenia, 
nie tak veľmi. Dobre. 
Poviem vám to teraz. 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
Áno… ale vidíte, 
dokonca aj keď človek 
alebo vodca sídli 
v starom paláci svojich 
takzvaných „nepriateľov“, 
alebo ktorý zdedil, 
možno je to ich 
zlá karma (odplata), 
ktorá ich tam pripútala 
alebo ich tam priviedla, 
pritiahla, 
alebo privliekla. 
Preto je lepšie, 
ak ich vždy zmeníme. 
Áno. Zmena. 
Ak človek nemá šťastie, 
a prehrá s vami vojnu, 
vy tú vojnu vyhráte, 
zabijete ich všetkých, 

zabijete ich podriadených, 
ich poradcov  
alebo ich rodiny, 
potom bude ten palác 
prinášať nešťastie, áno? 
(Áno, Majsterka.) 
Áno, nemali by ste tam 
zostávať. (To je pravda.) 
Myslím si. Áno. Dobre? 
Áno, Majsterka. 
Áno, som prekvapená, 
že ľudia si dokonca 
zoberú nepriateľský palác. 
Ako tam môžete žiť? 
Pamätali by ste si 
všetky tieto veci, 
(To je pravda. Áno.) 
a tá energia sa na vás 
nalepí. 
Keby to bola oblasť šťastia, 
neprehral by tú vojnu, však? 
Napríklad. 
Neprehral by s vami 
ten palác. 
Je to veľmi logické. Dobre. 
Vidíte, aj keď vám hovorím 
o portáli do pekla alebo 
do nižšieho sveta, alebo 
o spojovacích oblastiach,  
atď., záleží tiež na tom, 
ako blízko sú 
k sídlam vodcov. 
Na veliteľstve, 
možno sú vnútri 
ale nemusia byť tak blízko 
k jeho stolu, napríklad, 
potom je ten efekt menší, 
viac či menej, ale aj tak 
je ten vplyv veľmi silný. 
Vplyv je veľmi silný. 
Ale mohol by byť silnejší, 
alebo slabší; záleží to  
aj na tom vodcovi, áno, 
ak je morálne silnejší, 
vyššie, vyššie, menej vyššie, 
alebo ak je vo vnútri menej 
ambiciózny, menej násilný, 
atď., potom ho to ovplyvní 
menej. Áno, napríklad tak. 
Alebo ak je tá cesta či portál 
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menej mocný 
než niekde inde, 
napríklad aj to. 
Takže záleží na tom, 
aj keď dokonca niektorí sedia 
na sub-portáloch, 
ale ten sub-portál 
je menej mocný 
než iné sub-portály, 
alebo ten pekelný portál 
či portál do nižšieho sveta 
je menej mocný 
než iný portál. 
Presne ako v tomto svete, 
máme mocnejšie krajiny,  
máme mocnejšie krajiny, 
mocnejšie lietadlá, 
širšie cesty 
alebo užšie cesty, áno, 
mocnejších vodcov 
a menej mocných vodcov,  
atď., viac diktujúcich alebo 
menej diktujúcich, atď. 
Áno? Dobre. To isté. 
Peklo a nižšie svety 
majú rôzne stupne intenzity. 
Záleží na dlhu, 
akého sa ľudia dopustili, 
kým boli nažive. 
(Rozumiem.) 
Dobre, poviem vám 
to podľa abecedy, dobre? 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Je to ľahšie. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
Vyhradila som si čas,  
aby som to zotriedila. 
(Ďakujem vám veľmi pekne, 
Majsterka.) 
Načmárala som to, 
keď som to písala 
a nemohla som to po sebe  
ani prečítať, preto som to  
radšej zoradila, 
všetko dokopy. 
Chcem povedať, jedno 
po druhom som to pozrela 
a zotriedila podľa abecedy. 
Predtým to bolo 
od A, potom Z a F, 

potom K a H 
a potom znovu späť. 
Bolo to veľmi chaotické. 
Ako mnohokrát predtým, 
čo som vám hovorila, 
nikdy to nebolo zoradené.  
Zilión krát vám za to  
ďakujem, Majsterka. 
Zilionkrát nie je za čo, drahá. 
Dobre. 
Viem, že čakáte. 
je to dlhý, dlhý zoznam, 
takže vám to teraz musím 
povedať, keď nie vtedy – 
dobre? – otázky a odpovede 
budú plynulejšie. 
Nechceme vedieť veľa  
o pekle, preto sme si to  
nechali na koniec. 
(Áno.) Tu to je. 
Pripravení na peklo? 
Áno, pripravení. 
Pripravení na peklo. Môj  
Bože. Smejem sa, ale 
keď som sa na to pozerala, 
vo svojom vnútri, bola som  
vystrašená, plakala som  
a bolo mi to veľmi ľúto. 
Teraz vám poviem viac 
o sub-portáloch – 
to znamená o okruhoch, 
kde sa stretávajú všetky cesty 
predtým, než idú k rôznym 
hlavným portálom. 
Dobre. (Áno, Majsterka.) 
Hovorím vám teraz 
nie o všetkých miestach, 
len o sídlach vodcov, 
palácoch vodcov, 
veliteľstvách, 
pretože oni sú tí, 
ktorí ovplyvňujú 
celú skupinu  
alebo celú krajinu, 
celý región 
a celý svet. 
Áno, Majsterka, rozumiem. 
Áno. Takže nehovorím  
o celej krajine, 
stačí len o vodcoch. 

A samozrejme, 
ak má nejaká krajina 
viac negatívnych portálov, 
potom je tá krajina 
zraniteľnejšia, 
nielen kvôli tomu, 
že vodca sedí 
na jednej či dvoch 
negatívnych oblastiach, 
ale preto, že tá krajina 
má viac negatívnych oblastí. 
Dobre, teraz.  
Prezidentský palác 
v Afganistane, 
1 nižší portál, veľký – 
teda nie sub-portál. 
Keď nepoviem nič, znamená 
to, že je to veľký, hlavný. 
Keď poviem sub, tak viete, 
že je to križovatka, áno? 
Áno, Majsterka. 
Dobre. Afganistan, 
prezidentský palác má vnútri 
1 nižší portál 
a 1 nižšiu cestu. 
Negatívny vplyv na neho 
je 120 %. 
Úbohý človek.  
Takže stále chcete byť 
prezidentom? Dúfam, že nie. 
Nie, nechcem, Majsterka. 
Dobre, dobre. 
Čím viac prečítam, tým viac 
budete radi, že ste tam, 
kde ste,  
a nie v žiadnom paláci 
pri žiadnej moci. 
Dobre, dokonca 
aj na vojenskom veliteľstve 
Afganistanu majú vnútri 
1 nižší portál, veľký, 
a 1 nižšiu cestu, 
a vplyv tu je ešte silnejší, 
130 % na armádu – 
na vodcu armády. 
Samozrejme, 
vodca armády ovplyvní 
celú armádu. 
A teraz ešte veliteľstvo 
Talibanu, 
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veliteľstvo Talibanu má  
vnútri 1 nižšiu cestu 
a vplyv na nich 
je len 90 %. 
No, vďaka Bohu. 
Možno preto 
sú ich akcie menšie, 
než by boli inak, áno?  
(Áno, Majsterka.) 
Chcem povedať, robia akcie, 
ale len tu a tam, 
z času na čas. 
(Áno, Majsterka.) 
Aj keď už to je hrozné, 
bolo by to horšie, 
keby mali viac 
negatívnych oblastí 
na svojich veliteľstvách. 
Dobre, teraz Alžírsko, 
prezidentský palác má 
v blízkosti 1 pekelnú cestu, 
2,3 metra blízko. 
Vplyv je okolo 10 %, 
pretože je to pekelná cesta 
s veľmi malou intenzitou, 
preto len toľko. 
Aj policajné veliteľstvo 
Alžírska má v blízkosti 
1 nižšiu cestu, 
2 metre vzdialenú, 
efekt je tiež 10 %. 
Možno preto majú 
len tu a tam nejaký 
menší protest a nie je 
toho veľa, áno? (Áno.) 
Majú toho veľa? Nie? 
Nie veľa. Teraz nie veľa. 
Nie tak veľa, (Áno.) 
ako ostatné krajiny, 
dobre; a je to rýchle, áno, 
rýchlo to opadá, dobre. 
Teraz Argentína, 
producent hovädzieho mäsa. 
Prezidentský palác 
v Argentíne … 
budete počuť o všetkých 
najmocnejších ľuďoch, 
vodcoch sveta. 
Argentínsky  
prezidentský palác má 

v blízkosti 1 pekelnú cestu,  
asi 2,2 metre vzdialenú, 
vplyv je len 10 %. 
Vďaka Bohu. 
Arménsko, 
prezidentský palác 
má tiež jednu v blízkosti –  
1 pekelnú cestu blízko, 
2,3 metre vzdialenú, 
vplyv tiež 10 %. 
Spýtate sa ma, prečo je 
ďalej a aj napriek tomu  
má vplyv 10 % – 
môže to byť rôznou silou 
tej cesty, dobre? (Áno.) 
A tiež to nie je  
veľký rozdiel, áno – 
1,3 alebo 1,2 
nie je veľký rozdiel. 
10% vplyv na rozhodnutia 
alebo životný štýl, 
pocity prezidenta 
a personálu. 
Teraz Austrália, priatelia, 
Sídlo premiéra v Austrálii – 
Michal, počúvajte, 
vaša krajina – má 
v blízkosti 1 pekelnú cestu, 
3 metre vzdialenú, vplyv 
je len 10% – vďaka Bohu – 
a vojenské veliteľstvo 
Austrálie má tiež v blízkosti 
1 nižšiu cestu, 
asi 3,2 metre vzdialenú, 
vplyv je 9%. 
Záleží na intenzite 
negatívnej sily 
pekelného portálu 
alebo pekelnej cesty, 
do akého pekla vedie, 
podľa toho má väčší alebo 
menší negatívny vplyv, áno? 
Portál a cesta 
sú tiež navzájom prepojené 
podľa intenzity. 
Ostatné krajiny, ak ich 
nespomeniem, to znamená, 
že nemajú nič, dobre? 
To znamená, 
že ich prezidentské paláce 

sú na neutrálnom mieste. 
Ale ako som vám povedala, 
ani žiadne požehnané miesto, 
len neutrálne miesto, 
alebo možno dobré, 
svetlejšie miesto, ale 
žiadne peklo ani negatívne  
miesto. Tak to je. Takže 
ak krajinu nespomeniem, 
nepýtajte sa na ňu, dobre? 
(Áno, Majsterka.) Dobre. 
Teraz Bahrajn, 
kráľovský palác má veľmi  
blízko 1 pekelnú cestu, 
iba 2 metre vzdialenú, 
ale vplyv je 110 %. 
Musí to byť  
veľká pekelná cesta.  
A na vojenskom veliteľstve 
Bahrajnu majú vo vnútri 
1 nižšiu cestu, 
negatívny vplyv je 80 %. 
Policajné veliteľstvo 
Bahrajnu má vo vnútri 
tiež 1 nižšiu cestu: 
negatívny vplyv je 90 %. 
Bangladéš, 
prezidentský palác má 
vo vnútri 1 pekelnú cestu, 
ale negatívny vplyv 
je iba 80 %. 
Bielorusko, prezidentský  
palác má vo vnútri 1 pekelný  
sub-portál, iba sub – „sub“ 
znamená križovatku – 
1 pekelný sub-portál, 
ktorý má vplyv 130 %, 
a 2 pekelné cesty vo vnútri, 
a v blízkosti 2 pekelné cesty 
pár metrov vzdialené. 
Takže vlastne majú vo vnútri 
jeden pekelný sub-portál 
a pekelnú cestu 
a v blízkosti 2 pekelné cesty. 
Vojenské veliteľstvo 
v Bielorusku: 
vojenské veliteľstvo má 
vo vnútri 1 nižšiu cestu, 
ktorá ich negatívne  
ovplyvňuje na 80 %. 
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Dobre, to je všetko. 
Teraz Belgicko – Čoko, 
počúvajte, vaša krajina. 
Je mi ľúto, že vám musím 
povedať zlé veci, 
ale nie celá krajina. 
Vaša krajina je v poriadku, 
len je tam jedna strana… 
Myslím, že vo vašej krajine 
sú dve politické strany, 
však, Čoko? 
Jedna je francúzska  
a jedna je holandská, 
je to tak?  
(Áno, Majsterka.) Áno. 
Sídlo holandskej strany 
má v blízkosti 
1 pekelnú cestu, 
2 metre vzdialenú, ktorá 
ich negatívne ovplyvňuje, 
ale len na 60 %. 
Vďaka Bohu za to, 
ináč by mali  
občiansku vojnu. Keby 
to bola väčšia pekelná cesta,  
mali by sme problémy, však? 
(Áno, Majsterka.) 
Dobre teda, 
Bermudy, palác premiéra, 
premiérsky palác má 
v blízkosti 1 pekelnú cestu, 
2 metre vzdialenú, 
vplyv je 70 %. 
Kráľovský palác v Bhutáne 
má v blízkosti 1 pekelnú  
cestu, asi 2 metre vzdialenú. 
Vplyv je 70 %. 
Prezidentský palác v Bolívii 
má jednu, 3 metre vzdialenú, 
1 nižšiu cestu, 
vplyv je 40 %. 
Bosna a Hercegovina: 
Prezidentský palác má 
v blízkosti 1 pekelnú cestu, 
2 m vzdialenú, vplyv 70%. 
Botswana, 
prezidentský palác má 
vo vnútri 1 nižšiu cestu, 
vplyv je 70%. 
Vojenské veliteľstvo 

Botswany má v blízkosti 
1 pekelnú cestu, 
3 metre vzdialenú, 
vplyv je 80% – to všetko  
je negatívny, negatívny, áno. 
Hovoríme teraz len 
o negatívnych cestách, 
nie o Nebeských cestách 
ani o Nebeských portáloch, 
(Áno, Majsterka.) 
nie o žehnajúcej sile, áno. 
Bouvetov ostrov, 
jedna nižšia cesta. 
Dokonca Brazília,  
prezidentský palác v Brazílii 
má v blízkosti 1 pekelnú  
cestu, 3 metre vzdialenú, 
ale nie veľmi intenzívnu, 
vplyv je iba 20 %. 
Ale šťastní to prezidenti, 
sú vysoko 
morálne založení, 
takže sa rozhodujú lepšie. 
Aj tak by ale bolo lepšie, 
keby nesedeli v tom paláci – 
keby pracovali inde, áno. 
Prezidentský palác v Barme, 
má vo vnútri 1 nižší  
sub-portál a 2 nižšie cesty; 
a 2 nižšie cesty v blízkosti, 
pár metrov vzdialené, 
2 metre, a pretože je tam 
1 sub vnútri a 2 cesty vnútri, 
vplyv je 150 % 
na prezidenta Barmy, 
na personál 
a na jeho prívržencov. 
Teraz barmské 
vojenské veliteľstvo má 
1 nižší sub-portál vnútri, 
1 nižšiu cestu vnútri 
a 3 nižšie cesty v blízkosti –  
asi 2 až 3 metre vzdialené – 
vplyv je 150 %. 
Takže nespôsobujú 
vojny s ostatnými, 
ale ani nie sú takí 
mierumilovní voči ostatným. 
(Áno, Majsterka.)  
Tak nejako. Je to zrejmé.  

(Určite, Majsterka, áno.) 
Kanada dokonca… Je mi  
ľúto, nezamerala som sa  
na žiaden národ, je to len to, 
čo mi bolo dané, dobre?  
(Áno, Majsterka, zaiste.) 
Áno, nikdy by som… 
Nikdy by som si nemyslela,  
že Kanada má nejaké  
problémy.  
Problém nie je 
v paláci premiéra, 
ale na vojenskom veliteľstve. 
Má 1 pekelnú cestu  
v blízkosti, asi 3 metre, 
negatívny vplyv je 40%. 
Čečensko, Čečensko… 
Myslím, že tam stále majú 
trochu zmätku 
tu a tam, 
z času na čas, 
skupinu rebelov a podobne? 
Prezidentský palác 
má v blízkosti 1 nižšiu cestu, 
vplyv je 100 %. 
Musí to byť zlá  
alebo dlhá, dlhá cesta. 
Časť je vo vnútri, 
ale len kúsok, 
je len čiastočne vo vnútri, 
ale niekedy je vo vnútri 
v celej dĺžke paláca, 
vtedy je vplyv väčší. 
Viete, čo myslím? 
(Áno, Majsterka.) 
Alebo možno je bližšie 
k lídrom, áno? 
Takže ak je bližšie k lídrovi, 
niekedy aj keď on nechce 
vyvolať vojnu, 
iní ľudia budú chcieť 
vojnu s ním 
alebo mu neustále  
budú robiť problémy,  
spôsobovať mu bolesti hlavy 
alebo nebude zdravý. 
Čile, Čile... to by som si 
nikdy nemyslela. 
Čile, áno, 
prezidentský palác – 

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


Titul: TV_1783_Negatívny vplyv na lídrov_pekelné cesty sub-portály a cesty do nižších svetov_VII 

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 5 / 5 

viete, Čile, 
vedľa Argentíny? 
(Áno, Majsterka. Áno.) 
Prezidentský palác 
má v blízkosti 1 nižší portál –  
myslím sub-portál, dobre. 
Vplyv je 20%. 
Čína, prezidentský palác 
má 1 nižšiu cestu sub-… 
1 nižší sub-portál vo vnúri, 
s vplyvom 100 % 
a 1 nižšiu cestu, 
nižší portál, cestu 
do nižšieho sveta vnútri, 
vplyv je ďalších 100 % – 
takže spolu je to 200 %. 
A palác čínskeho premiéra 
má vo vnútri 1 nižšiu cestu 
s vplyvom 100 %. 
Takže všetko dohromady, 
vládni vodcovia, 
hlavní predstavitelia 
sú negatívne ovplyvňovaní 
na 300 %. 
Dobre, Kolumbia, 
prezidentský palác – 
vláda nemá žiaden problém, 
ale FARC, 
veliteľstvo F-A-R-C, 
veliteľstvo rebelskej FARC, 
viete, však? 
Dobre, majú vo vnútri 
1 pekelný sub-portál, ktorý 
ich ovplyvňuje na 300 % 
(Niet divu.) 
a 2 pekelné cesty vo vnútri – 
tiež na veliteľstve – 
ktoré na nich majú vplyv 
ďalších 150 %. 
A majú ešte 
2 pekelné cesty v blízkosti, 
ktoré ich ovplyvňujú 
na ďalších 90 %. 
Takže spolu je to 
540% negatívny vplyv 
na vodcov FARC, áno? 
Dobre, teraz to vieme. 
Pobrežie Slonoviny, 
prezidentský palác, 
ten starý,  

ktorý práve dobyli, 
má iba 1 nižší  sub-portál 
v blízkosti, 7 metrov od neho, 
ale ešte 1 nižšiu cestu, 
4 metre vzdialenú 
a 1 pekelnú cestu vo vnútri, 
takže negatívny vplyv 
je 350 %. 
Neblahoželala by som 
novému prezidentovi, 
že prevzal ten palác. 
Bola by som radšej, keby sa 
presťahoval niekam inam, 
skôr než sa niečo stane. 
(Áno, Majsterka.) 
Nemôžete obviňovať 
minulého prezidenta. 
(Áno, teraz rozumieme.) 
Kto vie, 
čo sa stane ďalej, 
pretože niekedy to nejaký čas 
trvá, kým tieto negatívne  
vplyvy vykonajú svoje dielo 
na tej osobe. 
Viete, čo myslím? 
Trvá to čas. 
A tiež čakajú na čas 
karmy (odplaty) 
a kolektívnej karmy (odplaty) 
a na ďalšie veci, áno? Dobre. 
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