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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 
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.) 
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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 
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. 
Zdravím, Majsterka. 
Ahoj! Diệp. 
Ako sa má váš manžel? 
Je v poriadku. 
Ďakujem, Majsterka. 
Povedzte mu, že mu ďakujem 
za všetku pomoc 
s prekladaním, dobre? 
Ďakujem, Majsterka. 
Samozrejme  
ďakujem aj vám. 
Majsterka, ako vojna 
ovplyvní bežného vojaka 
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v tomto a v ďalšom živote?  
Dobre, Diệp, 
v tomto živote, 
ak sa vojak vráti domov, 
vráti sa ako zlomený muž; 
ak sa vôbec vráti. 
Mohol by spôsobovať 
starosti a problémy 
svojej rodine 
a samozrejme aj sebe, 
po skončení vojny, 
keď sa vráti. 
Bude mať často nočné mory, 
hrozné nočné mory, 
zažívať pekelné výjavy 
alebo situácie, ktorých bol 
svedkom alebo sa na nich 
podieľal počas vojny alebo 
konfliktu. Dokonca by mohol 
spáchať samovraždu, 
keď už viac nedokáže uniesť 
tie vnútorné muky. 
Potom ak zomrie, 
peklo ho očakáva, 
alebo tí, ktorých zabil, 
budú k nemu utekať, 
aby ho naveky mučili, 
nehovoriac o diabloch 
v pekle. 
To je to, čo sa stane. 
A Majsterka, 
čo môžeme urobiť, aby sme 
pomohli vojnovým  
veteránom a ich rodinám 
zotaviť sa z traumy z bojiska, 
ktorá často núti 
mladých vojakov, 
ktorí sa z vojny  
vrátia domov živí, 
spáchať samovraždu. 
(Áno. Povedala som vám.) 
Na príklad, 
môže meditácia 
na Svetlo a Zvuk 
pomôcť zotaviť sa 
z PTSD 
(post traumatická stresová 
porucha) a ako? 
Pomohlo by to,  
ale Svetlo a Zvuk, 

nebeské Svetlo a Zvuk 
sú posvätné. 
Je to len pre ľudí, 
ktorí sa chcú znovu 
spojiť s Nebom, 
ktorí chcú zanechať 
všetku drámu a túžby 
tohto sveta, aby sa znovu 
stali jedno s Bohom. 
Dobre? 
Je to pre vznešenejší účel, 
nielen pre účely vyliečenia 
psychickej, mentálnej 
či psychologickej poruchy. 
Hoci by to mohlo pomôcť, 
samozrejme, 
nie je to účelom. Dobre? 
Preto som nikdy 
nepropagovala na žiadnej 
z mojich prednášok: 
„Fajn, príďte prosím 
a budete vyliečení –  
vyliečime chorých 
a navrátime zrak slepým...“ 
Vždy vám hovorím: 
„Príďte a budete spojení 
s vaším veľkým Ja, 
s Nebom, 
s Kráľovstvom Božím. 
Buďte jedno s Bohom.“ Áno? 
Použitie Svetla a Zvuku 
z Neba 
pre akýkoľvek nižší účel, 
pre fyzický prospech, 
je ako využitie slona 
na prepravu komára. 
Nie som psychológ. 
Ale niekedy pomáham, 
kedysi som darovala 
stovky tisíc dolárov 
na pomoc veteránom, 
ktorí to potrebovali, áno, 
(Áno, Majsterka.) 
a robím ďalšie veci, 
keď môžem. 
Urobte, čo môžete, 
aby ste ich utešili, 
všetci môžu robiť to, 
čo dokážu, 
aby ich utešili, áno. 

A v prvom rade, najlepšia  
pomoc je vôbec nikdy  
ich neposlať do vojny. 
Áno, Majsterka. 
S čím im môžeme pomôcť? 
Ako mu môže niekto hovoriť,  
aby zabudol na to, čo naozaj  
videl v skutočnej vojne? 
Skutočná vojna,  
skutočné utrpenie, skutočná  
ľudská bolesť a smútok. 
Nie je to film, ktorý 
môžete jednoducho vypnúť, 
zabudnúť naň 
a sledovať iný, rozumiete? 
Áno, Majsterka. 
Musíme sa modliť, 
aby náš svet už nikdy 
nevyslovil slovo „vojna“, 
ale aby slovo „mier“ 
bolo napísané 
po celej planéte 
a na tvári všetkého živého 
na Zemi. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Zdravím. (Ahoj, Olivier.) 
Ako sa máte? 
Veľmi dobre, ďakujem vám. 
Ďakujem vám pekne, 
Majsterka, za všetky tie 
vzácne informácie, 
ktoré sú také užitočné 
pre svet. (Nemáte za čo.) 
Moja otázka je: 
Majsterka, čo sa stane 
dušiam vojakov, 
ktorí zomrú 
v boji za svoju krajinu 
ale nie z vlastnej vôle. 
Napríklad, ak boli 
prinútení bojovať, alebo 
ak je to proste ich povinnosť 
pretože sa narodili 
v takej krajine, 
ktorej vodcovia 
chcú ísť do vojny, 
môžu ísť do Neba? 
Priala by som si, aby áno. 
Viete, Olivier, 
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tí, ktorí zabíjajú – 
bez ohľadu na okolnosti, 
bez ohľadu na to, prečo, 
bez ohľadu na to, ako – 
na to nikdy nezabudnú, 
ani oni neodpustia sami sebe. 
Preto ich duše 
budú unášané na niektoré 
temné a hrozné miesta, 
alebo na miesta 
utrpenia a mučenia, až kým 
sa následok nepominie, 
až kým ich karmický 
krvný dlh nie je  
v nejakej forme splatený. 
Aj keď to nie je ich vina, 
mohlo by to trvať večne. 
Úbohé duše. Hovorila som 
vám: zabíjanie je absolútne 
proti našej prirodzenosti, 
dobre? (Áno, Majsterka.) 
To nie je Nebo, 
ktoré nás odsúdi. 
Sme to my, kto si nedokáže  
odpustiť vlastné hriešne činy 
a my nikdy nezabudneme 
ani si neodpustíme. 
Musíme to splatiť, áno? 
(Rozumiem, Majsterka.) 
V nejakej forme. Áno. 
Majsterka, a čo obyvatelia, 
ktorí sú obeťami  
vo vojnových krajinách? 
Čo sa stane s ich dušami, 
keď zomrú? 
Sú spasené? 
Splatili svoje dlhy? 
Záleží na tom, aký veľký 
ten dlh bol, viete? 
Záleží na tom, či v čase smrti 
odpúšťajú alebo nenávidia 
takzvaných „nepriateľov“. 
Ak zomierajú s modlitbou 
za spasenie a vstup do Neba, 
a ak zanechajú všetky svetské 
putá, túžby a pomstu,  
alebo myšlienky na pomstu, 
potom budú očistení 
a pôjdu do rôznych Nebies 
podľa úrovne, áno. 

Ak ale stále skrývajú 
nejakú fyzickú pripútanosť, 
či už dobrú alebo zlú, 
na tejto planéte, 
v tomto svete, 
potom sa sem budú 
musieť vrátiť. 
Viete, záleží na ich dlhu. 
Dobre. (Áno, Majsterka.) 
Alebo ak nesplatili dosť, 
musia ísť do pekla. 
Ďakujem vám pekne, 
Majsterka. (Nemáte za čo.) 
Ahoj Majsterka. (Ahoj Thảo.) 
Ako sa máte? Dobre? 
Thảo? (Áno, mám sa dobre.) 
Ďakujem, Majsterka. 
Aby sme predišli vojne, 
existuje niečo také ako 
kritický počet meditujúcich 
alebo pomohlo by predísť  
vojne určité percento  
obyvateľov, ktorí meditujú 
počas celosvetových 
meditačných hodín, 
navrhnutých Majsterkou? 
Ak existuje takýto  
kritický počet meditujúcich 
alebo percento meditujúceho  
svetového obyvateľstva , 
koľko by to bolo? 
Čím viac, tým lepšie, 
samozrejme. 
Dve tretiny  
celosvetovej populácie 
je minimum, 
to by bolo v poriadku. Áno. 
Čím viac tým lepšie, 
najlepšie by bola 
celá planéta. 
Ale aj tak by sme mali 
meditovať všetci 
a modliť sa za milosť Neba, 
pretože nikdy nevieme, 
kedy je naša posledná hodina 
tohto fyzického života. 
Keď sa modlíme usilovne 
alebo meditujeme úprimne, 
prinajmenšom my sami 
máme mier, 

pre seba. 
Ďakujem, Majsterka. 
Majsterka, 
má odpočítavanie dní 
nejakú súvislosť s vojnou? 
Máme ako ľudstvo  
nejaké časové obdobie,  
aby sme napravili súčasné 
negatívne činy 
a predišli svetovej vojne? 
Nie, nie. Nie je tam vzťah. 
To sa týka času, ktorý máme 
na aktivity smerujúce 
k záchrane planéty, 
pretože tak to je. 
Keď ten čas uplynie, 
bude už príliš neskoro 
alebo to bude oveľa ťažšie. 
Ale v zúfalých situáciách 
často vypukne aj vojna, 
napríklad keď dobrí ľudia 
majú plné zuby toho, že sú 
poslušní a nezískajú z toho 
nič pozitívneho, 
žiaden úžitok; 
len viacej útlaku 
zo strany mocností, 
viac utrpenia 
kvôli nedostatku všetkých 
základných potrieb 
a nedostatku dobroty 
u vodcov. 
Áno, Majsterka. Ďakujem. 
Nemáte za čo, Thảo. 
Zdravím Majsterka. (Ahoj.) 
Majsterka, ako ste sa 
o to s nami podelila 
na minulej konferencii, 
tak mnoho DPD  
(Duchovných požehnaných  
dráh) mizlo veľmi rýchlo. 
Je alarmující zjistit, 
že některé země   
ztratily některé 
nebo všechny své DPD. 
Někdy pro to není  
důvod zjevný, 
není vždy zřejmé,  
které špatné činy lidí  
v těch oblastech  
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narostly nebo 
se zintenzivnily. (Ano.) 
Ztratily tedy některá místa 
své DPD, které předtím měly, 
protože lidé tam  
aktivně bránili 
poselství a práci Boha?  
Ano, můžete to tak říct. 
To je jeden  
z nejsilnějších… myslím 
nejsilnější důvod ze všech 
hlavních důvodů. Ano? 
Protože, pokud bude 
lásce a energii Boha  
dovoleno tam být, 
aby ochraňovala tu zemi, 
například prostřednictvím  
ctnostných lidí 
nebo mocného  
osvíceného Mistra, 
pak budou i DPD  
ochraňovány. 
DPD nezmizí přes noc. 
Špatné činy, negativní činy 
se za dlouhé období 
akumulovaly 
a jakákoli událost, 
 takzvaná „poslední kapka“ 
posune 
kosmickou rovnováhu 
v té oblasti. 
Proto se negativní síla 
zmocní větší příležitosti, 
zmocní se dalších záminek, 
aby získala větší kontrolu –   
víte? – 
a aby negativním způsobem 
víc ovlivňovala lidi 
ve vedoucích pozicích.  
Ve vesmírném plánu 
existuje férová hra – 
podobné přitahuje podobné. 
Pokud tíhneme  
k negativním tendencím  
nebo konáme negativní činy, 
pak sklidíme  
negativní výsledky. 
Pokud vítáme pozitivní  
sílu a dobro, 
pak jistě získáme  

konstruktivní výsledek. 
Je to vědecké. 
(Ano, Mistryně.) Dobrá. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
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