
Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 1.časť 
 

Otázka: Uvedomila som si, že rôzne pyramidálne systémy a hry zneužili pôvodný 

symbol pyramídy a ako keby ho otočili,  pretože tie hry sú založené na princípe, že len tí, ktorí 

sú hore,  majú informácie, peniaze, moc atď., ale tie ľudské bytosti, ktoré sú v tomto systéme 

dole, nič nedostanú a práve to je tá manipulácia, je to tak? 

Odpoveď: Áno je to tak.  

Pôvodný význam symbolu pyramídy ako takej, je vyjadrením toho, že z hora niečo 

prichádza a prostredníctvom pyramídy sa to dáva všetkým rovnako a nerozdielne.   

Všetky pôvodné pyramídy, ktoré boli postavené a vytvorené na Matke Zemi, boli 

postavené ako energetické miesta prostredníctvom, ktorých na Matku Zem prichádza energia 

Milosti Stvoriteľa, pretože bez tejto energie sa nedokážu duše na Matku Zem inkarnovať.  

Tým, že poznania o skutočnom zámere a o skutočnej úlohe pyramíd, vám  bolo veľmi 

dávno ešte v Egypte zobraté a veľkňami vymazané z kolektívneho vedomia ľudstva, si stále 

myslíte, že pyramídy boli postavené faraónmi ako ich hrobky, ale to nie pôvodný zámer 

týchto stavieb.  A uvedomte si, že pôvodne postavené pyramídy nikdy neslúžili ako hrobky 

pre kohokoľvek. 
  

Otázka: Správne teda chápem, že aj elektronická mena Bitcoin je v svojej podstate tiež 

pyramidálna hra a svojím spôsobom je to  manipulácia ?  

Odpoveď: Áno, je to manipulácia.  

Avšak uvedomte si, že aj táto energia môže priniesť ľudskej bytosti aj bohatstvo 

aj úspech, ale ten človek je v tomto prípade ovládaný tou temnou stránkou. 
 

Otázka: Ak by niekto zarobil peniaze cez takýto systém pyramidálnej hry a potom by 

napríklad z tých peňazí postavil pyramídu a takýmto spôsobom by sa znovu umožnilo, že to 

čo prichádza „z hora“, by sa dalo všetkým nerozdielne a bez podmienok, zmenila by sa tým 

energia takto zarobených peňazí? 

Odpoveď: Nie, lebo tým sa ten systém podporuje a vytvára ten obrátený pyramidálny 

systém a tak sa podporuje energia tých temných síl.  V tomto je však viacej rovín.  

Treba si uvedomiť, že symbol pyramídy je zneužívaný práve preto, lebo oni - čiže tí, 

ktorí sú „hore“, poznajú jeho pravý význam.   

To, čo je navrchu reálnej pyramídy – čiže ten špic pyramídy, je prijímačom  energie a 

informácií, ktoré sa potom šíria smerom nadol a je tam viacero úrovní, cez ktoré sa tie 

informácie a energia šíria smerom nadol.  

A váš ľudský svet funguje žiaľ na tomto princípe, že tí, ktorí sú hore a riadia ho, 

tak určujú pravidlá všetkým, ktorí sú nižšie, až úplne dole sú tí chudáci.  



A toto je zneužitie, pretože tí, ktorí vedia, majú šíriť to Poznanie pre tých dole, ale oni 

to nerobia, pretože sú tak veľmi chamtiví, a v tomto ponímaní  ide o peniaze a moc, ktorú 

sústreďujú len do svojich rúk a manipulujú celým zvyškom sveta.  

Keď sa vrátime k tej hre, je to presne to isté.  

Peniaze majú len tí, ktorí sú hore a tí, ktorí sú dole majú málo, alebo nič.  

Je klamnou ilúziou, tých ľudských bytostí,  ktoré sú v tom systéme dole, že sa tam hore 

raz dostanú, ale tie ľudské bytosti, ktoré sú hore, ich o tom stále presviedčajú, že aj oni môžu 

a že sa tam raz dostanú. Je to klam na to, aby stále rozširovali viac a viac tú spodnú rovinu, 

odkiaľ tí, ktorí sú  hore tie peniaze dostanú.  

A pokiaľ  niekto chce vytvoriť takúto hru s rovnakým princípom, a môže ju nazvať 

akokoľvek, tak sa neodlišuje v žiadnom uhle pohľadu od tých ostatných, ktorí boli pred ním.  

Zapamätajte si, že nikdy tí, ktorí sú dole, nezískajú to, čo získajú tí, ktorí sú hore !  

A nech to má akýkoľvek  zámer, je to snaha obohatiť sa na úkor druhých a to je 

nespravodlivé. Aj keď je zámer postaviť reálnu pyramídu dobrý, ale nie takouto cestou, lebo 

aj tie peniaze majú svoju  energiu a boli by to nečestne získané peniaze.   

Je to rovnaké ako „krvavé diamanty“, je to bohatstvo získané otrokmi, aj keď sa 

s tými diamantmi stále obchoduje. 

Tých konkrétnych prispievateľov v tej hre a tí ľudia, ktorí z toho nič nebudú mať, lebo 

nemôžu, ich bytosť a ich energetické vyžarovanie je vlastne energetická informácia, a to je 

kvantum ľudí a toľko veľa negatívnych vyžarovaní, keď sa to spojí, keď zistia, že sú 

podvedení, oklamaní a ich očakávania z toho sú nenaplnené, to všetko by malo potom vplyv 

na tú pyramídu. Bola by postavená z nečestných peňazí.  
 

Otázka: Prosím o vysvetlenie čo je to duchovná chamtivosť ?  

Odpoveď: Duchovnú chamtivosť vytvárajú bytosti. 
 

Otázka: Myslíš tým, tie temné bytosti ?  

Odpoveď: Áno, tie ktoré požierajú, alebo sa živa rôznymi formami myšlienkových 

štruktúr ľudských bytostí, ktoré ako keby spätne do nich projektujú a manipulujú ich, ale 

ktoré tým vlastne takto vytvárajú. Je to dosť zložitý proces ako to funguje  a deje sa to na 

energetickej úrovni a veľmi skryto. Ak to však trvá veľmi dlho, tak môže nastať situácia, že 

môžu byť zmenené biochemické procesy v ľudskom tele. 
 

Otázka: Ako to môžeme rozoznať, že sa niečo takéto deje ? 

Odpoveď: To je ako keď poviete, že „zlo trávi človeka vo vnútri“, to je dôsledok tej 

duchovnej chamtivosti, tak to môžete vidieť.   

A je to jedna z foriem chamtivosti.  



Chamtivosť ako taká je baženie po niečom, niekom, niekedy až chorobná a neprirodzená,  

nutkavá, ktorá potom ovláda a núti ľudskú bytosť nejako konať a to je tá manipulácia.  

A tým, že je to veľmi skryté, je to ťažko odhaliť, ale deje sa to len vtedy, keď sa tá ľudská 

bytosť tomu otvorí.  

A otvorí sa tomu vtedy, keď ako ľudská bytosť podľahne určitým falošným ilúziám, 

predstavám a egu, ktoré ho stiahne z tých vyšších vibrácií Lásky, do tých nízkych vibrácií 

a úrovní a do tých  nižších svetov.  A tam potom pôsobia úplne iné sily.  

Avšak tie dôsledky sú mnohé a prejavujú sa na rôznych úrovniach a formách a táto 

duchovná  chamtivosť je len jedna z nich. 
 

Otázka: Tiež by som sa chcela spýtať na prístroje, ktorými sa fotografuje energetické pole 

človeka, pretože som vnímala, že tie fotografie  nie sú pravdivé?   

Odpoveď: Áno, lebo je to svojím spôsobom zavádzanie, lebo to nie je trvalé.  To, že sa 

robia fotografie aury a biopola, tak to sa dá zachytiť pravdivo ten reálny a aktuálny obraz 

aury a energie biopola ľudskej bytosti, ale len v tej konkrétnej chvíli realizácie fotografie.  

Je to však pre vás úplne zbytočná informácia, pretože trvácnosť tej konkrétnej informácie 

o tom biopoly je veľmi krátka a trvá približne len 15 minút a ďalšou myšlienkou tej ľudskej 

bytosti je energia biopola a aury  zmenená.   

A povedz to všetkým, aby  ste lepšie videli a chápali tie manipulácie.  
 

Otázka: Prečo tak ťažko rozoznávame manipulácie a nevidíme, že sme manipulovaní? 

Odpoveď: Vy – ako ľudské bytosti-  máte manipuláciu v sebe uloženú  vo vašom nevedomí 

ako vkódovaný program a preto tomu niekto podlieha viacej a niekto menej. Je to spôsob 

rozmýšľania ľudských bytostí, jej  sebahodnoty sebalásky, sebaúcty a sebaistoty.  

Pokiaľ ľudská bytosť žije sama v sebe, vo svojom vnútri, v tej LÁSKE a PLNOSTI, tak tú 

manipuláciu nepotrebuje robiť.   

Manipulujú len tie ľudské bytosti, ktoré nie sú vysporiadané sami so sebou, ktoré nemajú 

sebahodnotu, sebaistotu, sebalásku, lebo tým si to všetko dopĺňajú, práve tou manipuláciou.  

A to sú všetky hlavy pýchy - tej prejavenej, ale aj tej skrytej pýchy obete, ktoré si takto 

sami v sebe budujú.  

A zase sme u tej pokory, ktorá im chýba a práve tým, že nemajú pokoru, tak toto všetko 

nevidia, lebo pýcha ich zaslepila.  

Nevidia manipuláciu svoju vlastnú, ale nevidia aj to, že  oni sami manipulujú druhými 

ľudskými bytosťami a ani nevidia, že sú ovládaní hlavami pýchy a preto aj oni ovládajú 

a manipulujú, pretože tá ľudská bytosť, ktorá to vie, tak tá to nerobí.  

 


