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Teď Rusko, právě teď  
nemá vláda  
žádný problém, ale 
jelikož jsem přemýšlela,  
proč měli problémy dříve 
nebo špatně ovlivnili 
mnoho zemí 
v Evropě, proto jsem  
zkoumala i to 
a bývalé vůdce, 
například, bývalé vůdce 
jako Stalinův hlavní stan – 
dřívější sídlo – to má 
1 pekelný sub-portál uvnitř 
a 2 pekelné cesty blízko 
a 2 pekelné cesty uvnitř. 
Dvě pekelné cesty blízko 
asi 1 nebo 2 metry 
a 2 pekelné cesty uvnitř, 
takže 1 pekelný portál je  
uvnitř a 2 cesty jsou uvnitř. 
Takže vliv je 560 %. 
Teď víme proč. 
Ano, jen  
pro vysvětlení historie. 
Teď Saudská Arábie, 
královský palác 
má 1 nižší portál, 
nižší sub-portál blízko, 
asi 4 metry blízko 
a 4 nižší cesty blízko 
asi 4 metry 
až 6 metrů. 
Vliv je 50 %. 
Ale armádní velitelství  
Saudské Arábie 
má 1 nižší sub-portál uvnitř, 
2 nižší cesty uvnitř 
a 2 nižší cesty blízko, 
asi 2 až 4 metry. 
Takže vliv  
na rozhodování vojenských 
vůdců je asi 240 %. 
Když máte moc  
ve svých rukách 
a sedíte  
na negativní cestě, 
jistě se věci stanou. 
I kdyby to nebylo  
ve vaší zemi,  

půjdete kamkoli jinam. 
Dokonce Slovinska je mi líto. 
Mělo by to být jedno 
z mých oblíbených míst, 
protože tam žil prezident, 
ale dokonce Slovinsko, 
prezidentský palác  
má nižší sub-portál blízko, 
v blízkosti 1 metru, 
4 nižší cesty blízko 
asi 3 až 4 metry blízko 
a negativní vliv je  
60 %. 
Vidíte to? 
Ten prezident byl 
morálně fit, proto 
nedělal nic špatného 
ani nedělal nic špatného  
jeho zemi 
ani sousedům 
ani neinicioval nic 
ani se nepřidal   
k žádné válečné straně, 
ale byl „vyřazen“. 
Zaprvé, měl rakovinu 
a pak, 
protože meditoval, 
byl v ústraní a veganem, 
proto se zlepšil. 
Ale stejně 
nemohl žít dlouho, aby  
pomohl zemi, vidíte? 
Se špatným místem je to tak. 
Se špatným místem je to  
dokonce horší – víte proč? 
Protože   
karma (odplata)  
celé země 
taky ovlivňuje  
Prezidenta – ano? – 
a prezident taky ovlivňuje 
celou zemi. 
Takže jsou všichni  
spojeni dohromady. 
Vy jste prostě  
nenormální lidé, 
v tom, že nesete svojí  
vlastní karmu (odplatu) 
nebo svých milovaných nebo 
některých nepřátel nebo  

sousedů, to je jiné. 
Když jste ale  
vůdce národa, 
musíte nést na bedrech 
i celý národ 
a karmu (odplatu) národa, 
ať je jakákoli, 
musíte nějakou sdílet. 
Proto nemohl  
zůstat dlouho u moci, 
přestože neudělal nic  
špatného. 
Nechtěl, 
pak byl ale nějak 
odstraněn. 
Vidíte to? 
Stejné to bylo 
s předsedou vlády 
Izraele. 
Když sedíte v paláci, 
v paláci, kde  
se negativní síla spojuje, 
pak buď ublížíte ostatním 
nebo ublížíte sobě. 
Když ublížíte sobě, 
možná to není tak špatné, 
ale když ublížíte ostatním, 
vliv se znásobí 
v tomto životě 
i v příštím životě, 
pro vás i pro ostatní, 
které jste taky vtáhli  
do negativních činů. 
Je to hrozné. 
Proto jsem vám říkala, 
že když je někdo vůdcem  
jsou velmi zranitelní 
a že jsou stále 
v nebezpečí, 
nejen viditelně, 
nejen fyzicky – 
ale špatní rádci nebo  
lidi kolem vás, 
kteří tíhnou po moci 
nebo kteří vám slouží 
nebo vám radí 
se speciálním zájmem 
nebo vás balamutí, 
aby zničili váš morální  
standard a lidskost 
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a zdravý úsudek 
a posilují vaše ego – 
ale taky neviditelně  
negativní silou.  
Není divu,  
že existuje rčení, které říká, 
„Těžké jsou hlavy,  
které nosí koruny.“ 
Slovinsko jsme dokončili? 
Ano, Mistryně. 
Somálsko… Somálsko, 
prezidentský palác 
má 1 nižší portál uvnitř 
a 4 nižší cesty blízko 
1 až 4 metry blízko. 
Vliv je 350 %. 
Somálská armáda 
má 1 nižší cestu uvnitř, 
vliv je 100 %. 
A piráti  
#########################
#########################
#########################
#########################
#########################
#########################
#########################
#########################
#########################
#########################
##### 
mají  
1 pekelný sub-portál uvnitř 
a 4 pekelné portály blízko, 
1 až 5 metrů blízko. 
Vliv to má  
na tyto piráty 400 %. 
Ve Španělsku, baskická 
separatistická skupina  
zvaná ETA, 
jejich hlavní stan 
má 1 nižší sub-portál uvnitř 
a 4 nižší cesty uvnitř, 
negativní vliv je 350 %. 
Srí Lanka, 
prezidentský palác má 
jen 1 pekelný sub-portál  
blízko,4 metry blízko 
a 4 pekelné cesty blízko, 
asi 4 až 5 metrů blízko. 

Negativní vliv je stále 130 %. 
Súdán, severní, 
prezidentský palác… 
severní, ne jižní. 
Jižní nemá žádné, 
díky Bohu. 
Pravděpodobně ještě  
nemají prezidentský palác. 
Doufám, že si ho vybudují 
na dobrém místě. 
Protože je to  
nový národ, 
nejsem si jistá, 
že mají prezidentský palác 
nebo ještě nemají, ale severní 
starý prezidentský palác 
má teď 1 nižší sub-portál 
asi 8 metrů blízko 
a 4 nižší cesty, 
asi 5 metrů 
až 7 metrů blízko. 
Vliv je 70 %. 
Možná proto snadněji 
urovnají své konflikty, 
alespoň rychleji, 
než by to bylo 
v konfliktu občanské války. 
Ano. Teď, Sýrie,   
prezidentský palác 
má 1 nižší sub-portál uvnitř 
a 4 nižší cesty uvnitř,  
takže vliv je 280 %. 
Formóza (Taiwan)…  
promiňte. Prezident Formózy  
(Taiwanu) a to všechno, 
nemá nic, 
parlament 
má 1 nižší cestu uvnitř. 
Vliv je 100 %. 
To to vysvětluje, 
proč stále během  
mítinků bojují. 
Legislative Yuan. 
Oblast bojovné skupiny, 
jejich vedení… 
místo, kde je parlament, 
ne vedení, 
jejich parlament,  
kde vznikají zákony. 
Říkají mu, 

„Legislative Yuan.” 
Mají tam 
1 nižší cestu 
a její vliv je 100 %. 
Teď, och, dobrá, 
máme poslední… 
Ne, není poslední, 
ale Tibetská Potala – 
Potala má 
1 Duchovní požehnanou  
dráhu a ta má 300 % 
pozitivní sílu požehnání.  
Už jsem vám to říkala, 
řeknu vám to teď znovu.  
Čtu to podle abecedy, ano? 
Thajsko, 
palác předsedy vlády, 
má 1 nižší sub-portál uvnitř 
a 4 nižší cesty, 
asi 3 až 5 metrů. 
Vliv je 150 %. 
Thajské  
armádní velitelství má 
1 pekelný sub-portál uvnitř 
a 4 pekelné cesty blízko, 
1 až 3 metry blízko. 
Negativní vliv  
je 400 %. 
Tunis, 
prezidentský palác: 
1 nižší cesta uvnitř, 
vliv je 100 %. 
Policejní velitelství 
Tunisu 
má 1 pekelnou cestu  
2 metry blízko. 
To je ovlivňuje 90 %. 
Teď Turecko, 
palác předsedy vlády 
má 1 pekelnou cestu, 
2,2 metrů blízko, 
ovlivňuje je – ovlivňuje ho 
nebo osazenstvo 90 %. 
Myslela jsem si, že to  
skončilo, ale ještě je tu víc.  
Nemohla bych si to vše  
zapamatovat. Naštěstí jsem si  
to zapsala jinak bych si to  
nikdy nezapamatovala. 
Je to   
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hodně zemí. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Teď  
Spojené Arabské emiráty,  
sídlo nejvyšších vůdců… 
má 1 nižší cestu 
asi 3 metry blízko, 
ale ovlivňuje je  
negativně 50 % – 
vůdce, nejvyšší vůdce. 
To je vše. 
Spojené království, 
palác předsedy vlády 
má 1 sub-portál  
do nižšího světa 
asi 5metrů blízko. 
4 nižší cesty 
asi 3 až 4 metry blízko – 
negativní vliv 50 %. 
Spojené státy, 
Bílý dům 
má 1 nižší sub-portál 
asi 3 metry blízko, 
1 nižší cestu uvnitř 
v Bílém domě. Ano. 
Vliv  
na prezidenta tam, 
na osazenstvo je  
120 % negativní. 
Už se nedivím. 
Venezuela, 
prezidentský palác… 
Je to dobrý muž, ale 
podívejme se, co ho  
ovlivňuje. Má rakovinu, 
teď musí  
podstupovat chemoterapii 
znovu na Kubě. 
Ve svém paláci má  
1 sub-portál do nižšího světa 
blízko, 
asi jen jeden metr 
blízko – 
tak blízko – 
a jednu nižší cestu uvnitř. 
Vliv na  
prezidenta, speciálně… 
na osoby 
je menší, 
ale na prezidenta, 

protože on je hlavou  
země – říkala jsem vám  
už proč, ano? – 
vliv na něho je 130 %. 
Nedělá, 
snaží se nedělat nic špatného, 
protože je to dobrý muž, 
ale pak ho to ovlivnilo, 
víte, co myslím? 
Zničily ho,  
aby možná našly   
nějakého jiného vůdce, 
který je špatný, může být  
místo něho jejich nástrojem. 
Viděla jsem,  
že když dobrý vůdce 
sedí v takové oblasti, 
i když nechtějí válčit 
ani dělat nic špatného, 
pak budou poškozeni  
nebo je vyřadí. 
Do teď 
jsme to viděli, nějak.  
(Ano, Mistryně.) 
Vietnam, Au Lac,  
Armádní velitelství 
severu má 
2 nižší cesty uvnitř, 
1 sub-portál do nižšího světa 
uvnitř 
a 2 nižší cesty blízko, 
1 až 3 metry blízko.  
Vliv na ně je 350 %.   
Jemen, 
prezidentský palác má 
1 pekelný sub-portál uvnitř  
a 3 pekelné cesty uvnitř 
a 1 pekelnou cestu 
2 metry blízko. 
Vliv je 400 %. 
A on se chce stále 
vrátit, 
aby oslavoval, 
aby dělal cokoli, 
aby znovu řídil zemi. 
Já bych to nechtěla. 
Hned bych z toho  
paláce utekla. 
Všechno bych ve vteřině 
opustila. 

Víte,  
lidé nerozumí. 
Někdy  
věci vypadají dobře, 
ale nejsou dobré, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Někdy je  
chatrč 
nebo došková chaloupka 
plná radosti 
a požehnané síly. 
Víte, co myslím? Ano. 
Ano, Mistryně. 
Armádní  
velitelství Jemenu… 
Jemenské armádní   
velitelství bych měla říct 
má 1 nižší cestu uvnitř, 
1 nižší sub-portál uvnitř, 
3 nižší cesty 
2 nebo 3 metry blízko. 
Vliv, 380 %. 
Teď Zimbabwe, 
prezidentský palác, má 
1 pekelný sub-portál uvnitř  
a 3 pekelné cesty uvnitř 
a1 pekelnou cestu 
2 metry blízko. 
Vliv je 350 %. Dobrá. 
Přesnost  
mé zprávy je 98 %, protože 
nejsem v těch oblastech,  
ale jen 98 %, ano? 
Promiňte, ne 100 %. 
Děkujeme Vám mnohokrát,  
Mistryně. 
Dokončila jsem svoji zprávu. 
Děkuji vám 
a není zač. 
Máte nějaké další otázky? 
Mistryně, děkujeme Vám 
mnohokrát za tyto informace 
a doufám, že se všichni vůdci 
budou řídit vaší radou. 
Musíme poděkovat Nebi, 
(Díky Nebe  
a díky Vám.) 
a všem bohům, 
bohyním, andělům a 
božstvům, kteří mi pomáhali 
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s přístupem ke všem těmto 
neuvěřitelným detailům. 
Dobrá, žádné další otázky? 
To byly všechny naše otázky, 
Mistryně. (Dobrá.) 
Takže, rádi bychom Vám 
poděkovali za to, že jste  
riskovala svou bezpečnost 
pro záchranu našeho světa. 
Dobrá, mně by nevadilo, 
kdybych zemřela. Kdykoli. 
Jen potřebuji žít, 
chci zůstat na živu,  
abych dál pracovala. 
(My chceme, abyste  
zůstala naživu, Mistryně.) 
Ano, zůstaneme naživu, 
abychom pracovali. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Ano. Jinak,  
zemřít není nic tak velkého. 
Zemřít je požehnání. 
Pokud neděláme v tomto  
světě nic špatného, 
čím rychleji zemřeme, 
je to pro nás lepší, ano?(Ano) 
Chceme ale zůstat,  
protože chceme taky  
pomoci světu. 
Dobrá, pokud nemáte  
další otázky, 
poděkuji vám 
za vaši trpělivost a za 
vaše dobré dnešní otázky, 
za vaše soustředění 
a dobrou dnešní práci. 
Dobrá práce. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Děkujme Vám mnohokrát, 
Mistryně.  
Taky vám děkuji  
za vaše otázky, 
že jsem měla šanci  
vám je odpovědět, 
odpovědět vám 
kvůli všem, 
kvůli čemu máme  
konferenci. 
Jinak, není to skutečně 
jen kvůli nám 

nebo naší zvědavosti. 
Čím méně víme 
o těchto věcech, 
tím lépe pro nás. 
Není to příjemné, víte? 
(Ano, Mistryně.) 
Měla jsem nějaké incidenty, 
nebo nehody kdykoli  
jsem musela zabřednout 
do těchto záležitostí. 
Není to nic velkého, 
ale například bolest, 
někdy se mi kroutily ruce 
nebo nohy nebo prsty 
několik dní. 
Jednou jsem dokonce upadla 
na mé dva psy – 
na jednoho po druhém. 
Na jednoho na pohovku 
a na druhého,  
když jsem to psala znovu, 
na podlahu. 
Ano, není příjemné,  
dělat tyto věci. 
Rozumím. 
Dobrá. 
Uvidíme se příště, 
pokud něco budeme mít, 
pokud najdeme místo. 
Milovaná Mistryně, 
jsme velmi poctěni   
a vděční, že jsme mohli tento 
čas strávit s Vámi 
a že jsme mohli být ponořeni 
ve vaší milosti, lásce, 
nebeské moudrosti 
a požehnání. 
Modlíme se, aby 
vhledy a tajemství, 
které jste nám odhalila 
během této konference 
pomohly pozvednout  
lidské vědomí, 
abychom postupovali 
k milující a mírumilovné 
veganské planetě, 
nebeské planetě  
pro všechny bytosti. 
Taky se za to budu modlit. 
Mistryně, děkujeme Nebi 

za Vaši přítomnost 
na Zemi v této potřebné době 
a modlíme se 
za vaše zdraví 
a stálou ochranu. 
(Děkuji vám.) 
Mistryně, milujeme Vás! 
Děkuji vám! Potřebuji to. 
To ocením. 
Děkuji vám! Děkuji vám! 
Bůh vám všem žehnej 
a děkuji vám za 
všechnu vaši oddanost 
ve prospěch světa. 
Děkuji vám!Bůh vám žehnej! 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Uvidíme se. Sbohem. 
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