
Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 2.časť 
 

Otázka: Prečo je v súčasnosti tak rozšírená manipulácia v ľudskej spoločnosti? 

Odpoveď: Deje sa tak preto, že manipulácie s ľudskou psychikou sa v súčasnosti vo vašej 

spoločnosti dejú prostredníctvom cielenej, ale aj skrytej reklamy.  

Staroveké čarodejníctvo a čierna mágia sa prostredníctvom reklamy pretransformovala 

do ekonomiky, aby vás ako ľudské bytosti  naďalej mohla ovládať.  

Cielená reklama v ekonomike, ale aj tá, ktorá je skrytá, je v podstate čarodejníctvo, 

avšak túto skutočnosť si vôbec neuvedomujete. 

Deje sa tak preto, že existujú nevedomé vrstvy v ľudskej bytosti, ktoré ju ovládajú na 

nevedomých rovinách.  

Vo vašom nevedomí, existuje podprahová vrstva súvislostí, ktoré si však ako ľudské  

bytosti vôbec neuvedomujete, ale oni vás výrazným spôsobom ovplyvňujú a ovládajú vo 

vašom rozhodovaní a potom, keď to niekto dokáže využiť, tak to je  vlastne tá čierna mágia a 

čarodejníctvo, alebo v súčasnej dobe - moderná psychológia, ktorá dokáže človeka ovládať 

a manipulovať. 

V súčasnosti vo vašej spoločnosti prebieha veľmi silná manipulácia ľudských bytostí cez 

priznanú, ale aj skrytú reklamu v médiach, časopisoch a novinách a zároveň sa rozšírila  

manipulácia poplašnými a katastrofickými správami.  

Na druhej strane máte v spoločnosti vytvorené  množstvo organizácii, ktoré sa zasadzujú o 

zachovanie demokracie.  

Ale je namieste, aby ste si položili nasledujúce otázky a spýtali sa sami seba: 

Skutočne viete, čo je to demokracia ? 

A  naozaj chcú ľudské bytosti demokraciu ?  

Privatizácia, ktorá vo vašej  spoločnosti prebehla, demokraciu ZRUŠILA, pretože ako, 

ľudské bytosti  teraz už môžete spoločne rozhodovať len o veciach verejných, ale nie o tých 

súkromných a tak v podstate privatizácia zrušila verejný sektor, pretože všetko presunula do 

súkromného vlastníctva ľudských bytostí.  

Hoci v súčasnosti veľmi veľa hovoríte o demokracii, tak práve tou privatizáciou ste ju 

zároveň zrušili. Preto je občianske rozhodovanie vo vašej ľudskej spoločnosti obmedzované a 

potláčané zákonmi, ktoré si sama schváli „elita“.   

Avšak táto „elita“ je v podstate pre vás- ľudské bytosti, neviditeľná, ale je to práve ona, 

ktorá v pozadí ťahá za nitky.  

Takto nepozorovane prebieha koncentrácia moci a majetku v rukách pár jedincov a práve 

to vedie ku globalizácii spoločnosti.  



Uvedomte si, že globalizácia rovnako vytvára ten obrátený pyramidálny systém a tak sa 

stále podporuje energia tých temných síl na Matke Zemi. 

Globalizácia je vedomým zámerom tých „mocných“, pretože vytvára „elitu“, ale tieto 

mocenské štruktúry, sú plné čiernej mágie, pretože sú nepredstaviteľne sebecké, bezcitné, 

arogantné a kruté a nemajú v sebe žiadny súcit, žiadnu pokoru ani úctu k životu ako takému. 

  Uvedomte si, že vo vašej spoločnosti existuje veľká skupina ľudských bytostí, ktorá  

všetko vyrába a vytvára, ale z toho, čo ona vytvorí má len veľmi málo a všetko odovzdáva tým  

vyšším vrstvám, čiže tej elite, ale zároveň aj tým nižším vrstvám, čiže nezamestnaným, 

drogovo závislým, atď... a časom  sa zákonite musí táto skupina ľudských bytostí zrútiť, 

pretože to všetko nedokáže už energeticky uniesť. 

Tá „elita“, ktorá sa práve tou globalizáciou vytvorí, potom  častokrát  pomocou 

bábkových vlád, ktoré sama pomáha nastoliť, vydrancuje všetky prírodné zdroje krajiny pod 

rúškom toho, že ľuďom v danej krajine priniesla slobodu.  

V skutočnosti však vytvára len falošnú ilúziu slobody, ale napriek tomu veľmi ľahko pod 

rúškom slobody a demokracie dokáže  manipulovať s ľudskými bytosťami. 

S týmto tiež súvisia všetky snahy „mocných“ o privatizáciu vody.   

Uvedomte si, že VODU ste nevytvorili  VY – ako ľudské bytosti, ale vytvorili ju prírodné 

bytosti a teda VODA patrí nerozdielne všetkým bytostiam  na Matke Zemi, pretože z vody bol 

stvorený život a preto nie je možné, aby si ju časť ľudských bytostí prisvojila. 

Uvedomte si, že VODA nie je ľudský výtvor a práve preto  nikdy nemôže patriť 

jednotlivcom a práve preto by sa nikdy! Nikdy!! NIKDY !!! nemala privatizovať. 

Keby bolo  vašou súčasťou Poznanie, že VODA je vašou 

nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdielnou súčasťou, rovnako ako aj 

LÁSKA je vašou nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou 

súčasťou, tak by ste rovnako ako vnímate LÁSKU, vnímali aj VODU. 

Vtedy by nastalo to, že vám  - ľudským bytostiam, by nikto 

nemohol vziať VODU, rovnako ako vám nikto nemôže vziať LÁSKU. 

Obdobne to platí aj pre privatizáciu geofondu osív a  toto je rovnaké ako s vodou.  

Ide v podstate o zbedačenie ľudstva a nie je to žiadny pokrok, ale je to cesta naspäť.  

Avšak deje sa tak preto, aby ľudia boli stále viacej a viacej závislí a museli si kupovať 

stále nové a nové osivá od spoločnosti, ktorá vlastní tento genofond a sú za tým práve peniaze.  

Obdobne to platí aj v zdravotníctve, kde sa začal využívať obchod so strachom  ľudí.  

Obdobne to platí aj v politike, pretože slová, činy a realita s dianím je rozpoltená.  



Slová  a sľuby politikov pred voľbami sú úplne iné, ako potom nasledujú ich činy. 

Toto všetko vytvára veľkú nerovnováhu, umelú a fiktívnu realitu života na Matke Zemi. 

Teraz Ti položím otázku: Viete, čo robíte reálne, keď niečo kupujete, alebo predávate? 

Odpoveď: Uvedomte si, že do tohto procesu výrazným spôsobom zasahuje reklama, ktorá 

prostredníctvom peňazí vedome vytvorila hru s „logom“, ktoré v súčasnosti hrá veľmi 

významnú úlohu  a stále menšiu a menšiu úlohu hrá  skutočná hodnota tovaru.   

Za „logo“, čiže značku sa veľmi veľa platí, avšak úplne  zbytočne.  

Je to vlastne len hra – ILÚZIA a MANIPULÁCIA.  

Práve tým, že sa v dôsledku cielenej  reklamy nestaráte o pôvod výrobku, ktorý kupujete, 

tak sa vlastne ničí príroda a tiež sa zbedačujú ľudia, pretože sa im za ich prácu neplatí.  

Napríklad firma je ochotná zaplatiť nejakému športovcovi za to, že sa odfotil v ich 

oblečení alebo topánkach čiastku v miliónoch, avšak ľuďom, ktorý tie výrobky reálne 

vyrobili, zaplatí za ich prácu pár centov a potom tieto výrobky predáva v obchodoch  za viac 

ako 1000  násobok hodnoty, ktorú zaplatila ľuďom, ktorí ich vyrobili.  

Je to veľmi veľká nerovnováha, ktorá sa týmto na Matke Zemi  energeticky vytvára.  

Deje sa tak preto, že VY nevidíte túto Realitu, lebo vaše vedomie končí pri  fikciách 

a ilúziách a tak v skutočnosti robíte opak toho, než si myslíte, že robíte. 

Kedysi značka znamenala a symbolizovala KVALITU.  

A spýtam sa Ťa, vieš čo vlastne kvalita znamená?  

KVALITA, predstavovala HRDOSŤ ľudskej bytosti, že ona sama vyrobila ten výrobok 

a on je určite kvalitný.  

Teraz však už logo, alebo značka toto neznamená a VY len zaplatíte za značkový tovar 

oveľa  viacej peňazí, ale žiadnu kvalitu za tie peniaze už nedostanete. 

Uvedomte si, že obdobne  funguje táto ilúzia a manipulácia aj  pri sponzorstve.  

Firma, ktorá sponzoruje nejakého umelca, tak ho vlastne využíva, pretože je to práve 

umelec, ktorý niečo vytvára, takže v podstate ten umelec sponzoruje a podporuje svojou 

prácou tú firmu a preto je to ILÚZIA.  

V praxi to však funguje naopak, pretože táto firma má z toho obrovské zisky a tomu 

umelcovi z toho vlastne dá len malú omrvinku vo forme sponzorstva.  

Ilúzia vzniká tým, že umelec si myslí, že tá firma ho podporuje, ale v skutočnosti je to 

naopak a toto je tá manipulácia, ktorá sa deje, ale ktorú stále nevidíte. 

Obdobne je to s potravinami.   

A častokrát firmy, ktoré vyrábajú potraviny používajú umelo vyrobené  hmoty a 

používajú umelé náhražky a nekvalitné výrobky.  

 


