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Izrael, 
palác předsedy vlády má 
1 pekelný sub-portál uvnitř  
a 3 pekelné cesty uvnitř 
a 1 pekelnou cestu blízko, 
dva metry blízko. 
Vliv je 450 %. 
Teď armádní velitelství  
Izraele 
má 1 nižší sub-portál uvnitř 
a 1 pekelnou cestu 
4,2 metrů blízko 
a 1 nižší portál…  
1 nižší cestu taky blízko 
a 3 nižší cesty uvnitř, 
Takže vliv dohromady 
je 360 %. 
Nechtěla bych tam  
nikde být,  
ať vůdcem či nikoli. 
Jdeme na Jordánsko. 
Jordánsko, 
palác předsedy vlády, 
1 nižší sub-portál uvnitř, 
1 nižší cesta blízko 
a 3 nižší cesty uvnitř. 
Vliv je 260 %. 
Promiňte, přeskočila jsem – 
Japonsko má taky  
nějaké. Japonsko, 
armádní velitelství 
má 1 nižší cestu blízko, 
2,3 metrů blízko.  
Vliv je 40 %. 
Severní Korea, vůdce, 
palác nejvyšších  
vůdců… 
Je to palác? 
Ne, sídlo.  
Sídlo nejvyššího vůdce 
Severní Koreje, 
a taky palác… 
Podívám se znovu. 
Sídlo, 
ne palác. Dobrá. 
Severní Korea, 
sídlo nejvyšších vůdců, 
má 1 portál do pekla, velký, 
uvnitř – 1 velký pekelný 
portál uvnitř – a 1 pekelnou 

cestu taky uvnitř, 
takže negativní vliv, 400 %.  
Proto je tam  
někdy to a někdy tamto, 
někdy mír,  
někdy ne. 
Je mi líto, lidé z Koreje. 
Laos… 
Říkala jsem už Jordánsko? 
Palác předsedy vlády, ano? 
Ano. 
Teď Laos. 
Prezidentský palác 
má 1 pekelnou cestu uvnitř, 
negativní vliv je 200 %. 
(Ano, Mistryně.) Ano, dobrá. 
Teď Litva, 
prezidentský palác 
má 1 nižší cestu 
2,3 metrů blízko, 
takže vliv je 30 %. 
Libanon, 
palác předsedy vlády 
má 1 nižší sub-portál 
3,2 metrů blízko 
a 1 nižší cestu blízko, 
4 metry blízko 
a 3, další 3 
jsou 7 metrů blízko, 
ale stejně je vliv  
na libanonského předsedu 
vlády 60 %. 
Teď Libye… Libérie – 
Libérie je něco jiného – 
prezidentský palác 
má 1 pekelnou cestu uvnitř, 
200 % negativní vliv. 
Není divu… 
Bývalý liberijský prezident 
něco udělal, že? 
Dokonce ho soudí  
u mezinárodního  
zločineckého soudu, že? 
Stále mají potíže, 
není to tak? 
Ano, Mistryně. 
Proto nová prezidentka, 
myslím, obžalovala nebo  
nechala předvolat bývalého   
prezidenta před soud za  

zločiny proti lidskosti,(Ano.) 
ale sama by měla být  
taky opatrná, protože 
když sedí v paláci 
může mít problémy, 
bez ohledu na to, jak 
dobří chcete být. Nyní… 
Libye… Teď Libye, 
už jsem vám o ní říkala dříve, 
ano? Řeknu vám to znovu. 
Vůdce  
libyjské rezidence, 
hlavní vůdce, má 1 pekelný 
sub-portál uvnitř  
a 1 pekelnou cestu, 1 metr,  
1 pekelnou cestu 2 metry  
blízko a 3 pekelné cesty  
uvnitř v jeho sídle. 
Vliv negativní   
síly je 500 %. 
Teď dokonce Malajsie, 
královský palác, 
1 nižší cesta 
2 metry blízko. 
Vliv je 40 %. 
V Malajsii stejně  
mění krále. 
Je tam klan a  
jeden král se na chvíli stane 
vůdcem a pak  
další a další. 
Myslím, že je to tak. 
Je to správně? 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá, děkuji vám. 
Teď malajské 
policejní ústředí 
má pekelný sub-portál uvnitř 
a 2 pekelné cesty 
3 metry blízko 
a 2 pekelné cesty 
4 metry blízko, 
do 4 metrů, 
do 3 metrů. 
Takže vliv je 430 %. 
Och Bože. 
Ano, myslím, že 
proto jsou 2 blízko a 2 uvnitř 
nebo 1 uvnitř a 3 blízko,  
protože když jsou tam  
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sub-portály, znamená to,  
že jsou na ně vždy 
napojené 4 cesty, do 
různých pekelných portálů.  
Takže záleží na  
intenzitě, 
jestli vydávají víc 
negativní síly nebo ne. 
Proto někdy, pokud  
je sub-portál  
v rohu, ano,  
pak jsou tam možná 
uvnitř 2 cesty, ale  
další 2 cesty venku, 
uvnitř, do vzdálenosti 
3 nebo 4 metrů. 
Někdy je cesta slabá, 
pak když je dál než 4 metry 
nemá už vliv  
na toto místo, 
ale ovlivňuje 
další, 
další spojnicí  
s městem. 
Co jsem říkala? 
Malajsie. Dobrá. Konec. 
Policejní ústředí. 
Teď Mexiko, 
prezidentský palác 
má 1 nižší cestu  
asi 2,1 metrů blízko. 
Vliv je 30 %. 
Monako, palác, 
to už jsem vám říkala – 
nemají nic  
negativního 
ani v paláci ani blízko, 
ale mají  
1 Duchovní požehnanou  
dráhu 7 metrů blízko. 
Vliv pozitivní síly   
je asi 10 %, 
jen 10 %, 
protože není ta 
dráha moc silná a je 
7 metrů daleko, příliš daleko, 
proto je pozitivní síla  
jen 10 %. 
Je to ale lepší,  
než negativní,  

lepší než nic. Ano. 
(Ano, Mistryně.) 
Mají ale stejně 
3 požehnané (DPD).  
Toto je jen jedna, 
která je blízko paláce. Ano. 
Jedna je uprostřed  
náměstí. 
Říkají mu, 
„Zlaté náměstí“, 
protože ceny jsou tam  
hodny zlata – 
Zlaté náměstí, 
a je 30 metrů  
nad Zemí, 
takže  
musíte vyšplhat nahoru, 
abyste se tam mohli posadit, 
a abyste získali ten účinek. 
Mají tam hotely, 
ale nízké. 
Nemyslím, že jsou 30 metrů.  
Je blízko hotelu, 
ale ne v hotelu, 
je na náměstí. 
Ale jak vám říkám,  
je zajímavé: 
to náměstí, 
chodí tam hodně lidí 
a všichni jsou šťastní, 
když tam přijdou. 
Líbí se jim tam. 
Mají tam kavárnu, 
Café de Paris, 
a hotel Paris, 
jsou naproti sobě 
a vždy jsou plné lidí. 
Je to velmi energické místo, 
ale bohužel, taky tam  
postavili kasino, 
na druhém rohu. 
Tam taky chodí hodně lidí 
a přichází o hodně peněz, 
šťastně nebo smutně. 
Když mluvíme o pekle, 
není to moc dobré, 
kasino taky nepomůže. 
Dobrá, kde jsme byli? 
Monako, ano. 
Dobrá, skončili jsme, ano? 

(Ano, Mistryně.) 
Dobrá, Mongolsko, 
prezidentský palác 
má nízký sub-portál, 
4 metry blízko, 
1 nižší cestu, 
6 metrů blízko 
a 3 nižší cesty 
8 metrů blízko. 
Vliv je jen 30 %, 
díky vzdálenosti 
a možná 
menší intenzitě  
té cesty 
a toho portálu. 
Teď půjdeme do  
Maroka, královského paláce, 
má nižší sub-portál 
3 metry blízko 
a 1 nižší cestu 
6 metrů blízko 
 3 nižší cesty 
8 metrů blízko. 
Vliv je 40 %. 
Nepál, 
palác předsedy vlády   
má 1 nižší sub-portál  
3 metry blízko, 
1 nižší cestu blízko 
4 metry , 
3 nižší cesty blízko 
6 metrů. 
Vliv 60 %. 
Nový Zéland  
jsem vám říkala dříve, 
myslím, ne? Ale  
řekneme ho znovu, 
protože je teď na seznamu. 
Palác předsedy vlády 
má jeden velký nižší portál 
blízko, asi 3 metry blízko 
a jednu 6 metrů blízko, 
nižší cestu. 
Takže dohromady 
mají negativní vliv 40 %  
na ministerský palác, 
osobní nebo na národ. 
Armádní velitelství    
Nového Zélandu 
má jednu pekelnou cestu  

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


Titul: TV_1787_Negatívny vplyv na lídrov_pekelné cesty sub-portály a cesty do nižších svetov_IX 

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 3 / 4 

asi 2 metry blízko, 
která je ovlivňuje 50 %.  
Teď Pákistán, 
palác předsedy vlády 
má 1 nižší cestu blízko,  
která ho ovlivňuje 40 %. 
Pákistán, 
prezidentský palác 
má 1 nižší portál, 
velký, uvnitř 
prezidentského paláce. 
Och můj Bože. 
Palác premiéra 
je jen 4 metry  
od nižší cesty, ale  
prezidentský palác má 
1 velký pekelný portál uvnitř. 
Vliv na něho, 340 %.   
Teď armádní  
velitelství Pákistánu má 
1 velký nižší portál uvnitř, 
který je ovlivňuje 300 % 
a 1 nižší cestu uvnitř, ano – 
dohromady, 300 %.  
Teď al-Qaeda 
v Pákistánu, velitelství,  
myslím, 
že je to velitelství  
celé skupiny  
al-Qaeda všude, ano? 
Velitelství al-Qaedy 
v Pákistánu 
má 1 velký nižší portál uvnitř 
a 1 nižší cestu uvnitř. 
Vliv je 300 %. 
Armáda   
a al-Qaeda 
jsou ovlivňovány negativně 
a prezident  
a předseda vlády taky. 
Na předsedu vlády 
má negativní síla  
menší vliv , 
ale na prezidenta, 
armádu   
a vůdce al-Qaedy 
má negativní síla  
má negativní síla 
velmi velký vliv. 
Panama, 

prezidentský palác 
má 1 pekelnou cestu uvnitř. 
Vliv má 200 %. 
Nepamatuji si 
co se všechno dříve nebo teď  
stalo těmto prezidentům, 
ale když to zjistíte, 
zkontrolujete to, možná,  
že budete moct vysvětlit proč 
udělali, co udělali 
nebo proč se jim věci  
přihodily,  
jak se přihodily, 
nebo proč se věci staly 
jejich zemím 
nebo se stávají  
jejich zemím. 
(Ano, Mistryně.) 
A pokud se nestali, 
možná se časem dokonce 
stanou. 
Teď Filipíny… 
vláda nemá  
moc problémů? 
Zkontroluji to znovu. 
Ne, nemají. 
Navzdory všem problémům, 
které měli dříve 
s prezidenty, 
nemají tam nic. 
Možná jejich sídlo 
bývalého prezidenta 
dříve, 
když měli problém, 
protože jejich sídlo  
mělo něco, 
ale nechci to  
teď zjišťovat. 
Je to teď v pořádku, 
prezidentský palác  
nemá nic. 
Sídlo vlády  
nemá nic, 
pak se teď nemusíme 
obávat, ano. 
Co bylo, bylo,  
ale rebelové, 
velitelství rebelů 
na Filipínách 
má 4 nižší cesty uvnitř 

a1 nižší sub-portál blízko  
2 metry. 
Vliv je 170 %. 
Stále mají  
potíže s rebely, že? 
Na Filipínách, ano? 
(Ano, Mistryně.) Často? 
Myslím, že ne tak často, 
ale tu a tam 
je stále mají. 
Dobrá, teď Polsko, 
prezidentský palác 
má 1 nižší portál uvnitř 
a 4 nižší cesty blízko 
asi 3 metry – 
2,3 metry blízko. 
Vliv je 180 %. 
Och můj Bože. 
Je možné, že to je důvod, 
proč prezident a všichni jeho 
silní muži společně zemřeli 
v letadle? Ano, je. 
Vidíte,  
i když ani neválčíte, 
jste eliminováni. 
Jako dříve byl předseda  
vlády Izraele, 
který chtěl uzavřít mír  
s Palestinou, vzpomínáte? 
Jak se jmenoval? 
Vzpomenete si, 
někdo z vás? 
Před Netanyahu. 
Pak začal  
dokonce bourat  
nějaké kolonie  
izraelských lidí, 
aby to dal, 
aby to vrátil Palestině. 
Pak onemocněl 
a musel být hospitalizován 
a pak… nemůže  se 
vrátit znovu do úřadu. 
To je hrozné. 
Je to špatné místo na pobyt. 
Je-li v negativní zóně, 
pak je lepší se odstěhovat, 
protože  
pokud neublížíte ostatním,  
ublížíte sobě. 
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Viděla jsem to 
když jsem to zkoumala – 
ale ve vizi,  
když jsem meditovala. 
Můžete taky říct, 
„zkoumala“, víte, 
duchovně, vidíte, 
proč se věci staly 
a jak můžeme přinést 
mír světu rychleji 
a zachránit životy 
a zachránit planetu. 
To je důvod, proč jsem  
to vše dělala, proč jinak? 
Ano, na co? 
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