
 

Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 3.časť 
 

Otázka : Prečo firmy, ktoré vyrábajú potraviny používajú umelo vyrobené  hmoty, umelé 

náhražky a nekvalitné výrobky, prečo to robia?  

Odpoveď: Pretože všetko vo vašej ľudskej spoločnosti sa točí okolo peňazí.  

Keď však chcete kvalitné výrobky, tak sú veľmi drahé, ako keby boli len pre tých 

bohatých a vyvolených, čiže sú dostupné len pre tie ľudské bytosti, ktoré si ich môžu dovoliť 

zaplatiť, pretože kvalitné výrobky sú aj 100 krát drahšie, ako tie nekvalitné.  

Práve preto je všetko vyrobené v náhražkách pre všetkých, ale je to  nekvalitné a falošné.  

Tým, že tieto nekvalitné výrobky kupujete, tak sa sami oberáte o kvalitu a sami si ničíte 

prírodu a toto je vlastne tá ilúzia a manipulácia, ktorá sa však vedome deje, za účelom 

dosiahnutia stále väčšieho a väčšieho zisku. 

GLOBALIZÁCIA potom likviduje miestne kultúry, likviduje originalitu ľudských bytostí 

a rozvracia spoločenstvá, aj krajiny.   

Avšak tie ľudské bytosti, ktoré ťahajú tie nitky a za tou globalizáciou stoja, vedome chcú, 

aby sa tie spoločenstvá rozpadli, pretože potom sa už ľudské bytosti nedokážu spojiť proti 

globalizácii a tak  sú potom vlastne bezmocné. 

REKLAMA je v svojej podstate vojna čiernych mágov.  

Zároveň reklama vedome dáva veľmi veľa peňazí do výskumu asociatívneho 

podmieňovania, aby potom mala ten potrebný účinok na ľudské bytosti, ktorý chce 

dosiahnuť. Ide o cieľavedomý výskum, aby sa spájali psychické potreby ľudí tak, aby firmy 

potom dosiahli čo najväčší zisk.  

Vytvorenie loga, či značky, sú len falošné sľuby a keď si to rozmeníte na drobné, tak ten 

cieľ  reklamy je opačný, než reklama ponúka a to je tá manipulácia, ktorá vo vás tie  ilúzie 

vytvára a VY potom nevidíte, že ste manipulovaní. 

Reklama vám vlastne zobrala vaše ideály, avšak sa tvári, že vám ich chce  predať.  

Ľudská bytosť potrebuje v svojom živote Lásku, zmysluplnosť, vzťahy a hodnoty a toto 

dnes mnohým ľudským bytostiam chýba.  

Práve toto miesto „ukradla“ reklama a tak ľudia nakupujú z depresie a bez  zmyslu.  

Keď človek nemá v svojom živote Lásku, zmysluplnosť, vzťahy a hodnoty,  tak sa stáva 

len konzumentom a potom len nakupuje a nakupuje, nedokáže sa tomu vôbec ubrániť 

a práve toto reklama využila.   

 



Otázka : Takže globalizácia rovnako ako každý pyramidálny systém, či hra prináša 

peniaze a moc len tým ľudským bytostiam, ktoré sú na jej vrchole? 

Odpoveď: Áno, je to tak. 

A uvedomte si, že práve globalizáciou tí „ mocní“ vytvárajú rôzne formy neslobody, ktoré 

chcú vrátiť naspäť do ľudskej spoločnosti.   

Sú to mnohé a mnohé reštrikčné opatrenia a reťazenie manipulácií, ktorými potom nútia 

ľudí konať tak, ako im oni prikazujú.  

Tieto opatrenia, ktoré celosvetovo musia ľudia podstúpiť, majú potom veľký dopad na 

celosvetovú ekonomiku a na rozvoj ľudí, lebo im tým bránia konať tak, ako ľudia chceli a tak 

pripravujú ľudí na svetovú vládu a okrem tej neslobody, ktorú globalizácia prináša, chcú 

rozložiť aj štátne systémy.  

Oni chcú mať absolotnú nadvládu nad celou zemou,  ako keby bol len jeden jediný štát 

a vtedy by mohli len oni sami rozhodovať o živote ľudí na Matke Zemi.   

Tí „ mocní“ v rámci každej doby sa o toto usilujú po svojom, podľa možností, ktoré im tá 

doba prináša. 

 

Otázka: Ale potom sa v ľudskej spoločnosti na jednej strane vytvára nespravodlivosť a tej 

druhej strane rastie neobmedzená moc niektorých ľudí, oproti neslobode tých ostatných ?  

Odpoveď: Áno, je to tak.  

Toto potom vytvorí v ľudskej  spoločnosti ešte väčšiu nerovnocennosť.  

Je to tak preto, že rovnocennosť  ako taká,  nie je  v súčasnosti  v ľudskej spoločnosti 

prijímaná, pretože  v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto 

v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirozdená je nerovnocennosť.  

Tá rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom 

a ženou, ale aj postavenie v práci, kde ten muž má vyššiu mzdu ako žena, muž má lepšie 

postavenie a spoločenský honor ako žena a  aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  

nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode a človek sa považuje za všemocného a vaša 

spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije. 

 

Otázka: S touto nerovnocennosťou a globalizáciu potom súvisí práve to, že tí  „mocní“ , 

ktorí sú na tom vrchole pyramídy,  chcú mať stále väčšiu a väčšiu moc?  

Odpoveď: Áno je to tak.  

A uvedomte si, že mnohé civilizácie, ktoré pred vami existovali na Matke Zemi padli 

v dôsledku hrabivosti ľudí, keď to ego ovládalo ľudské bytosti a prevládlo tú ľudskosť s tou 

potrebou rozvoja a dobra pre všetkých ľudí.  



Keď sa stratí pokora a prevládne túžba ega, čiže v tej spoločnosti potom prevládne 

chamtivosť, nerovnocennosť, nesloboda a túžba ega vládnuť a takýchto ľudí vznikne v tej 

spoločnosti nejaké percento, tak sa to kolektívne myslenie energeticky preklopí a prehupne do 

takej miery, že sa práve takého myslenie a konanie stane v tej civilizácii dominantné a preto 

potom tá civilizácia zničí samú seba.  

Preto je tak dôležité, aby ste ako pracovníci Svetla, vysielaním energie Lásky a Svetla, 

menili toto frekvenčné nastavenie ľudstva do tej druhej polarity, čiže do energie Lásky, aby sa 

prenastavilo to frekvenčné naladenie ľudstva a vedomia ľudí do hladiny Lásky.  

 

Otázka: Stretla som sa s názorom, že Sloboda je na jednej strane mince a na druhej strane 

mince je Zodpovednosť a že si musíme vybrať len jednu z nich. Uvedomila som si, že ten 

človek nesprávne pochopil posolstvo, ktoré k nemu prišlo, pretože Sloboda je spolu so 

Zodpovednosťou na jednej strane mince, pretože sú nedeliteľné, neoddeliteľné a 

nerozdeliteľné a na tej druhej strane mince je NESLOBODA, je to tak ?  

Odpoveď: Áno, samozrejme, lebo so slobodnou vôľou prichádza aj Zodpovednosť.  

Lebo keď sa človek rozhodne a rozhoduje sa slobodne, vyplýva z toho Zodpovednosť.  

Je to prevzatie tej vlastnej Zodpovednosti za to rozhodnutie a skutok a to platí aj pre 

myšlienky, slová, pocity a emócie, ktoré každá ľudská bytosť  v sebe samej vytvára.   

Slobodná vôľa a Zodpovednosť sú ako spojené nádoby a nie sú od seba rozdelené.  

Sú ľudské bytosti, ktoré sa kvázi slobodne rozhodnú, ale nie sú ochotné prijať 

Zodpovednosť za svoje rozhodnutie, lebo to prináša zmeny v živote ľudskej bytosti, pretože 

slobodná vôľa prináša dôsledky a za tie treba prevziať  práve tú Zodpovednosť.  

Je to tak preto, lebo práve tie dôsledky slobodnej vôle a slobodných rozhodnutí sa 

dotýkajú aj druhých ľudských bytostí, napríklad- zmena práce, zmena bývania a pod.,  lebo 

to výrazne ovplyvní  aj ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou života tej ľudskej bytosti, 

ktorá sa rozhodla a tú zmenu urobila. 

Práve preto sa potrebuje naučiť vnímať a prijímať Zodpovednosť v tých širších 

súvislostiach ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť  Slobodnej vôle, aby ste 

sa naučili a dokázali SLOBODNE ROZHODOVAŤ. 

 

 

  


