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Teraz Chorvátsko, 
prezidentský palác má 
v blízkosti 1 pekelnú cestu, 
4 m vzdialenú, vplyv 30 %. 
Kuba, prezidentský palác 
má 1 pekelnú cestu, 
2 metre vzdialenú, 
40% negatívny vplyv. 
Cyprus, malý ostrov 
pri Grécku. 
Takže, prezidentský palác 
na Cypre, má 1 nižšiu cestu, 
1 nižší sub-portál vnútri, 
2 nižšie cesty vnútri, 
a 2 nižšie cesty v blízkosti 
asi 2 až 3 metre vzdialené. 
Negatívny vplyv je 300 %. 
Ach môj Bože, Cyprus 
mal vojnu či nie? 
(Áno, Majsterka, áno.) 
Však? Prestala len nedávno. 
(Celkom ťažkú.) 
Áno? (Áno, len nedávno.) 
Ťažká? Môj Bože, dobre. 
Teraz Egypt... 
Po prečítaní tohto všetkého 
budete vedieť prečo, 
budeme vedieť, 
prečo je na týchto miestach 
zmätok. 
Prezidentský palác v Egypte, 
1 pekelná cesta vo vnútri, 
negatívny efekt je 150 %. 
Vojenské veliteľstvo má 
vo vnútri 1 cestu do nižšieho 
sveta s vplyvom 100 %. 
Takže spolu 
vláda a velitelia armády 
sú negatívne ovplyvňovaní 
na 250 %, 
vo všetkom, čo robia. 
Keby som bola Egypťanka, 
nechcela by som byť 
prezidentom, pretože by ma 
dali do toho starého paláca 
a kto vie, 
čo by sa stalo? 
Možno by som ho zmenila 
na meditačné miesto. 
Dobre, ešte nasledujú ďalšie: 

Francúzsko, sídlo 
dolnej komory parlamentu, 
palác dolnej komory 
parlamentu má  
1 nižší sub-portál vnútri, 
2 nižšie cesty vnútri, 
a 2 nižšie cesty v blízkosti, 
pár metrov vzdialené. 
Vplyv je – 
môj Bože – 400 %! To sa mi 
nepáči. (Veľmi smutné.) 
Čo urobila dolná komora 
parlamentu? 
Urobila niečo nedávno? 
Niekedy? 
(Nie parlament, 
ale oni...)  
Myslím, že niečo schválili, 
pokračovanie vojny v Líbyi, 
alebo niečo iné. 
Áno, chceli dať zbrane 
líbyjským protestujúcim 
a chceli tam viac bojovať. 
Dávali zbrane, až kým 
nejaké členské krajiny 
Bezpečnostnej rady OSN 
proti tomu neprotestovali... 
(Ale chceli v tom ešte 
ďalej pokračovať, áno.) 
pretože to nie je zákonné 
alebo niečo také. 
Fajn, fajn, dobre. 
Dobre, že nemôžu. 
Dobre že máme  
Bezpečnostnú radu, niekedy. 
Pásmo Gazy, 
veliteľstvo hnutia Hamas 
má vnútri len 1 nižšiu cestu, 
vplyv je okolo 100 %, 
a centrála strany Fatah má 
1 pekelnú cestu v blízkosti 
asi 4,1 metrov vzdialenú, 
takže negatívny vplyv 
na Fatah 
a ich rozhodnutia 
je asi 40 %. 
Na Hamas je väčší 
negatívny vplyv. 
Dobre. Teraz Gruzínsko, 
prezidentský palác 

v Gruzínsku 
má vnútri 1 pekelnú cestu – 
veľkú – 
jej vplyv je 200 %. 
Len jediná pekelná cesta 
stačí. Môj Bože – 200 %. 
Nemecko, 
teraz nič,  
ale len kvôli histórii... 
Bola som zvedavá. 
Ak Nemecko nemá 
žiaden pekelný portál, nič, 
ako je to možné? 
Viete, čo myslím? 
Áno. (Áno.) 
Ako to, 
že sme predtým mali  
problémy s nacistami, áno? 
Takže som urobila 
samostatný prieskum. 
Je zaujímavé vidieť, 
že v Hitlerovom sídle je 
vo vnútri 
jeden nižší sub-portál, 
ale veľký, veľký sub, 
a 2 nižšie cesty vo vnútri; 
a v blízkosti ďalšie 2 nižšie 
cesty, 2 - 3 metre vzdialené 
a 3 pekelné cesty, 
asi 1 meter vzdialené, 
a ešte  
1 pekelný sub-portál vnútri 
a 1 pekelná cesta vnútri. 
Tak veľa, tak veľa 
negatívnych portálov a ciest, 
to preto. Žiaden div. 
Toto sú skutočne veci, 
ktoré treba brať do úvahy. 
Dúfam, že nikto na nič  
nepoužíva to veliteľstvo. 
Čo s ním urobili? 
Nič? Len múzeum? 
Možno múzeum, ako ste 
spomenuli predtým. 
Urobili ho, hm? 
Je to teraz múzeum...? 
(Nie som si istá, Majsterka. 
Nie som si istá.) 
Vie to niekto? 
Dobre, nevadí. 
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Nikto to teraz nepoužíva, 
takže je to dobré. 
Áno Majsterka. 
Teď máme Řecko. 
Skončili jsme Německem,  
ano? Ano. Dobrá. 
Ano, Mistryně. 
Není teď divu. 
Proto neviňte  
Němce, 
nepřemýšlejte o Němcích 
negativně, ano? 
Je to jen to místo, 
speciální místo, 
je tam tak koncentrovaná 
negativní síla 
a stalo se, že on tam byl. 
Byl tam jimi pravděpodobně 
poslán, víte? 
Ano. Jinak, 
kdo by  
pobýval na místě,  
kde je taková koncentrace? 
Doteď to je   
nejkoncentrovanější  
negativní síla. Ano? 
Vidíte to, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Podle toho, co jsme 
do teď viděli, 
nepamatuji si 
na žádnou větší koncentraci 
negativní energie, jako tady. 
Němci,  
se kterými jsem se setkala,  
jsou velmi milí, 
velmi loajální přátelé, 
velmi dobří. 
Ano, to vidíme. 
A němečtí manželé 
jsou velmi milí.  
Velmi, velmi milí. Ano. 
Já jsem jednoho měla, vím to. 
Poznala jsem mnoho jiných  
německých manželů 
a byli taky velmi milí. 
Němci jsou skutečně 
milí lidé – 
ti, které jsem potkala. Dobrá. 
Teď. 

Taky si vzpomínám,  
že Němci přijali 
mnoho aulackých  
(vietnamských) uprchlíků, 
se kterými jsem pracovala 
v době jejich potíží, 
během jejich útěku 
od aulackých (vietnamských) 
nepokojů, dříve. 
Německo jich přijalo hodně 
a starali se o ně hodně – 
dobře, dobře se o ně  
starali. 
Dokonce o zuby. 
Starali se o zuby. 
Ano, když byli ještě  
v utečeneckém táboře, 
vodila jsem je k zubaři 
a tam jsem se seznámila  
se svým manželem, 
samozřejmě. 
Vodila jsem je  
na zubní oddělení 
velké  
univerzitní nemocnice, ano, 
a on tam byl v té době  
na praxi. 
Samozřejmě, že mnoho 
dalších zubařů 
a všichni chtěli… 
Slyšela jsem to  
pak od mého manžela, 
že mě všichni chtěli  
pozvat na rande, 
tak si pospíšil! 
Myslím, ne všichni, ale  
většina, hodně z nich.  
Byli všichni mladí a hezcí, 
a… ano, dobře vypadali, 
budoucí zubaři. 
Všichni studenti, mladí. 
Všichni blond, téměř – 
blond nebo černí, 
různí – byli 
velmi hezcí, 
dobře vypadali. 
Vzpomínám si na to. 
A velmi laskaví, velmi  
vlídní k pacientům, 
které jsem přivedla, 

aulackým (vietnamským) 
utečencům, které jsem vodila.  
Jiní doktoři 
na jiných odděleních  
byli taky velmi vlídní. 
Vodila jsem utečence 
na různá místa. 
Posadila jsem  
je zubaři pod vrtačku, 
protože to už nepotřebovali 
moc mluvit 
a odešla jsem. 
Vedla jsem ostatní na ušní 
a krční, 
například, 
a když jsem vše  
přetlumočila, 
šla jsem do dalších dveří, 
kde probíhalo  
další vyšetření, 
u jiných doktorů. 
Takže za jeden den 
jsem možná zavedla 
alespoň 10 pacientů 
na různá místa. 
Ano. Ano. Pracovala jsem  
velmi… Co? 
Takže 10 zamilovaných 
##doktorů. 
Nejsem si jistá jestli 10,  
ale všichni zubaři. 
Vím to, protěže mi to pak 
můj manžel řekl, 
až když jsem si ho vzala. 
Předtím ne, 
to mi neřekl. 
(Velmi chytrý.) 
Ale  ostatní doktoři, 
nikdo mi to neřekl,  
tak si nejsem jistá. Ano? 
O jiných odděleních  
si nejsem jistá. 
Teď jdeme na Haiti, 
prezidentský palác…  
Říkala jsem už Řecko? 
Jedna pekelná cesta je blízko  
prezidentského paláce, 
2,2 metry blízko, 40 %. 
Teď, haitský prezident… 
Víte, někdy to  
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neovlivní jen  
co se týče války, ale taky  
v různých věcech. 
Může to být taky  
ekonomická válka, 
rozumíte mi? 
Ano, Mistryně. 
Uděláte špatný pohyb – ano? 
– a pak  
uvrhnete do utrpení lidi 
a celou zemi. 
Nebo špatně investujete, 
vše se může stát, 
nejen válka. 
Při válce by bylo  
více násilné energie  
v té zemi, 
taky při „pomoci“, ano? 
Nebo když je tam víc  
pekelných portálů nebo víc  
pekelných cest křižuje zemi, 
například,  
pak je to víc zřejmé. 
Jinak, by to byl jiný  
druh utrpení 
pro zemi, 
pokud náhodou vůdce 
sedí na, nebo blízko 
negativních oblastí. 
Teď Haiti, 
prezidentský palác 
má uvnitř jednu pekelnou  
cestu a ovlivňuje ho 130 %. 
Není divu, tolik… 
několik jich tam  
nemůže sedět moc dobře. 
Radila bych nový, 
„Jděte si sednout 
někam jinam.“ Ano? 
Nehleďte na palác. 
Můžete pracovat kdekoliv. 
Já taky pracuji 
a nepotřebuji palác. 
Ano? (Ano, to je pravda, 
Mistryně. To je pravda.) 
Samozřejmě,  
že je hezčí mít palác 
a mít služebnictvo, 
mít komorníky 
a mít řidiče a… 

Ale… Ano, dobrá, 
já mám jen dva pomocníky 
a nějaké psy 
a velmi, velmi malé 
místo k bydlení.  
Dohromady  
kolik metrů čtverečních  
tady máme? 
Lidi, můžete mi to říct? 
Obývací pokoj, 
kolik má metrů čtverečních? 
Můžete to odhadnout? Pět? 
Čtyři? 4 metry čtvereční? 
Ne? Čtyři? 
4 a půl metrů čtverečních. 
A tento pokoj je asi 
3 metry čtvereční. 
2 a 3, 2 krát 2 –   
takže kolik? 
2 a půl metrů čtverečních? 
Šest čtverečních metrů?  
Skutečně? 6 čtverečních  
metrů, opravdu? Pak obývák  
má víc metrů čtverečních. 
Asi 8 metrů čtverečních? 
8 metrů čtverečních…tedy. 
Ano? 
A můj pokoj? 
Kolik? 
2 metry čtvereční? 
Dva krát jeden a půl 
a … Ano. Dva… Kolik? 
Dva a půl metrů  
čtverečních. 
2 a půl? 
Tak nějak? 
Dobrá, kdo se stará? 
Takže dohromady, kolem… 
6 a 8, kolik? 
Čtrnáct, 
14 a 2 a půl, 
16 a půl 
a kuchyně. 
2 metry čtvereční, ano? 
Kolik je to? 
18 a půl metrů čtverečních.  
To je hodně. Ano. Dobrá. 
A můžete dokonce pracovat 
pro celý svět, 
nemluvě o národu. 

Kdo potřebuje palác?  
Utekla bych odtud, 
když teď vím, že všechny 
paláce jsou na tom takto.  
Dokonce nechci ani  
žádný navštívit. Prosím. 
Jednou jsem byla pozvána  
prezidentem Bushem, 
ale nějak se ke mně 
nedostal ten dopis. 
Dozvěděla jsem se to až  
potom a pomohli mi 
se omluvit. 
Ano, jeden nebo dva  
lidi z televize, 
z vaší televize  
o tom vědí. 
Poslali mi dopis, 
ale pak někdo, 
můj pomocník, 
mi ho z nějakého důvodu 
nedal. Dobrá? 
Teď… Dobrá, 
kde jsme skončili? 
Dokončili jsme Haiti. 
Teď máme Honduras: 
Honduras, 
prezidentský palác má 
jeden nižší sub-portál uvnitř 
a 2 nižší cesty blízko 
a 2 nižší cesty uvnitř – dobrá, 
asi 4 a 6 metrů blízko, dobrá. 
Ne, promiňte, 2 blízko, 
asi 4 metry vzdálené 
a ty další, 
2 blízko, 6 metrů vzdálené. 
Vliv je stejně  
170 % negativní – Honduras. 
Není divu, že mají  
vzájemné potíže? 
Prezident. Dobrá. 
Doufejme,  
že se přestěhují do jiného  
paláce a podají si ruce 
a budou skutečně 
spolupracovat. 
Hongkong, 
vládní palác má jednu 
pekelnou cestu, 2 metry 
blízko, ovlivňuje 80 %.  
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Maďarsko, 
prezidentský palác 
má jednu pekelnou cestu  
2 metry blízko, 
ovlivňuje 70 %. 
Co je špatného  
s Maďarskem? 
Počula som, že predtým 
dokonca nemali prezidentov, 
a prezident sa  
len stal prezidentom. 
Volil sám seba, 
alebo tak nejako. 
To bolo dávno, 
bolo to dávno. 
A myslím, že teraz  
je to nový prezident, 
alebo niekto taký, alebo 
premiér, niečo také. 
Nikto nevolí nikoho, 
proste prišiel, 
takže žiadna vláda. 
V Maďarsku je 
všetko jednoduché. 
Dobrá. Pokračuji. 
Island 
má uvnitř jednu nižší cestu. 
Znáte Island? Ano? 
Ano, Mistryně. 
Ostrov Island 
vliv 100 %. 
Indie dokonce, můj Bože, 
to by mě nikdy 
nenapadlo, 
ale pravda je pravda, 
to vám musím říct. 
Promiňte, jestli vás urazím, 
Mike. Prezidentský palác 
má jednu pekelnou cestu 
2 metry blízko 
a stejně je vliv 60 %. 
Teď Indonésie, 
prezidentský palác 
má 1 nižší cestu  
2 metry blízko. 
Vliv je 60 %. 
Ta musí být velká, 
protože je to podobné jako, 
vliv má stejný  
jako pekelná cesta, 

takže musí být velká. 
Palác předsedy vlády Iráku – 
1velký nižší portál uvnitř,  
2 nižší cesty uvnitř. 
2 nižší cesty 
4 metry blízko. 
Vliv je 260 %. 
Dobrá, Irán – promiňte Soňo, 
prezidentský palác… 
Vy víte, že nemám nic 
proti vaší zemi, ano? 
Vy to víte, že? 
Snažila jsem se pomoci,  
jak jsem mohla, všechny 
ty roky a stále to dělám.  
Irán, prezidentský palác 
má 1pekelnou cestu uvnitř. 
Vliv je 150 %. 
Armádní velitelství  
Iránu  
má 1 nižší portál uvnitř 
a 1 nižší sub-portál uvnitř 
a 1 nižší cestu uvnitř. 
Vliv dohromady 
je 300 %. 
Proto prezident země 
a armáda mají  
negativní vliv 450 % 
na jakékoli rozhodnutí,   
která dělají nebo na jejich 
osobní zdar.  
Irsko,  
palác předsedy vlády 
má 1 pekelnou cestu 
1,2 metry blízko. 
Vliv je 60 %. 
Ale velitelství  
rebelů… 
Víte, dokonce  
si ho stále nechávají, 
momentální sídlo  
rebelů – 
těch, kteří chtěli  
oponovat vládě – 
jejich velitelství  
má v současné době  
1 nižší sub-portál uvnitř 
a 2 nižší cesty uvnitř, 
taky 2 nižší cesty  
3 metry blízko. 

Takže vliv je 170 %. 
Modleme se za jejich mír! 
Když je to tak,  
nemyslím si, že ho budou  
mít. Může se to stát. 
Mohou mít znovu válku. 
Jacíkoliv vůdci nebo vojáci 
nebo armádní skupiny,  
kteří sedí v  negativní oblasti 
riskují, že jim začnou potíže 
nebo budou znovu v potížích. 
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