
Reťazenie manipulácii – 1.časť 

Prosím o vysvetlenie, čo sa energeticky deje pri reťazení manipulácii.  

Uvedomila som si, že keď dochádza k reťazeniu manipulácii tak, ako ľudské bytosti 

vôbec nedokážeme vidieť ten pôvodný zámer prvotnej manipulácie a ani to, kto túto 

manipuláciu vytvoril a vlastne ani nevidíme, že sme manipulovaní.  

Keď tú pôvodne vytvorenú  manipuláciu, v dobrej viere potom prijmú druhé ľudské 

bytosti a oni jej v dobrej viere uveria, vytvoria si v sami sebe presvedčenie, že  to čomu uverili, 

je PRAVDA a tak to sami ďalej šíria a vôbec netušia, že boli zmanipulované a potom v tomto 

svojom presvedčení manipulujú ďalšie ľudské bytosti a ani o tom netušia, že tak konajú. 
 

Všade okolo mňa sa rozprestiera tma. Ocitla som sa niekde, kde je tma, ale nie je tam „TMA“, 

pretože vonku je tma. Je to nejaký priestor, kde neprenikne žiadny lúč svetla, preto tam je TMA. 

Neviem zatiaľ rozoznať, či som zatvorená v podzemí a preto tam nie je svetlo, alebo som v priestore, 

ktorý nemá okná. A neviem to zistiť, pretože sa nemôžem v tom priestore pohybovať. Som priviazaná 

k stene. Nie je mi dovolené, aby som sa mohla v tom priestore pohybovať a viacej o ňom zistiť.  

Tie steny priestoru, v ktorom som uväznená sú kamenné a veľmi chladné. V podstate je jedno, 

či som zatvorená v podzemí, alebo v kamennej veži nejakého hradu, lebo cez tie kamenné steny ku 

mne neprenikne žiadny lúč svetla. 

Stratila som tak pojem o čase a neviem či je deň alebo noc. Najprv som si počítala, čo bolo 

pre mňa nesmierne unavujúce. Sústredenie pozornosti na čas ma veľmi vyčerpávalo a nevedela som 

potom ani to, ako dlho som spala a tak som veľmi rýchlo stratila pojem o čase.  

Uvedomila som si, že som v tom priestore ako muž. Netuším ako dlho som tu zatvorený. 

Avšak podľa dĺžky mojich vlasov a brady, ktorá mi narástla, je to už viacej ako 10 rokov.  

Nikto sem za mnou nepríde, ani ma nikto nenavštívi, dokonca nevidím ani človeka, ktorý ma 

stráži. Cez malé okienko v spodnej častí dverí, mi môj strážca posunie dovnútra tanier s jedlom 

a misku z vodou. Uvedomujem si, že keď nikoho ku mne nepustia, musia sa ma veľmi báť, ale 

zároveň nemajú odvahu, aby ma popravili.  

A ja neviem prísť na to, čo sa stalo, ani neviem, čo som urobil, neviem čím som sa previnil, 

že som sa stal tak veľmi nebezpečným, že ma sem zatvorili, ale zároveň sa ma niekto veľmi bojí a ja 

neviem kto to je. Neprišiel som na to doteraz v samote svojej mysle, pretože vôbec netuším, prečo 

som sa tu ocitol, kto ma dal zatvoriť, komu som prekážal a komu som vlastne „stúpil na otlak“.  

A rovnako neviem nič o tom, čo sa udialo potom, keď ma na toto pochmúrne a tmavé miesto 

zatvorili, pretože som si spomenul, že ma omráčili a upadol som do bezvedomia. 

Ja už vlastne neviem ani to, kde som, neviem kde sa nachádzam, neviem kde ma väznia, 

neviem kde ma skrývajú a neviem ani to, kto ma uväznil.   



Teraz už  naisto viem, že som niekomu veľmi prekážal, niekto sa ma veľmi bál a tak ma skryl 

pred svetom, ale zároveň ten „niekto“ nemá v sebe odvahu, aby ma zabil a navždy umlčal.  

A tak ma tu väzní a myslí si, že zahyniem sám a tak na mňa svet a aj ľudia zabudnú.  

To sa však nikdy nestane, pretože ja som PRAVDA.  

Vždy sa narodím znovu a vždy znovu vstanem z popola a nech by ma ktokoľvek schoval 

a skryl na akokoľvek dlhý čas, akokoľvek hlboko, či akokoľvek vysoko, do akejkoľvek 

kamennej stavby, kde neprenikne žiadne Svetlo, aj tak ma nikto nezničí, pretože ja som večná.  

PRAVDU ako takú nemôže nikto zničiť, môže ju len na určitý čas skryť pred svetom.  

Avšak skryje ju len na ten čas a na to obdobie, pokiaľ trvá jeho moc, počas ktorého svoju 

vlastnú pravdu a svoju subjektívnu realitu povýšil na objektívnu pravdu.  

Keď táto ľudská bytosť zomrie a jej moc pominie, rozplynú sa tie kamenné múry, ktoré 

okolo PRAVDY postavila, rozplynú sa reťaze, do ktorých PRAVDU prikovala a PRAVDA 

opäť vyjde na Svetlo Sveta.   

A žiara tej PRAVDY je tak jasná, že pre všetky ľudské bytosti je v tej chvíli zrejmé, čo 

je PRAVDA a že všetko to, čomu predtým uverili a čo za pravdu považovali bola obyčajná lož, 

klamstvo a manipulácia.  

Takýmto spôsobom vyšli na Svetlo Sveta všetky klamstvá a manipulácie, ktoré vytvorila tzv. 

„svätá inkvizícia“, len to trvalo niekoľko storočí. 

Znovu vám to zopakujem: 

PRAVDA vyjde vždy na Svetlo, nech ju ktokoľvek z vás zatvorí a skryje na akokoľvek 

dlhý čas. Keď sa stratí moc tejto ľudskej bytosti alebo inštitúcie, ktorú v priebehu života 

vytvorila, tak PRAVDA, ktorú chcela skryť pred ľuďmi, vždy vyjde na Svetlo Sveta.  

A práve toto SVETLO PRAVDY potom rozpustí všetky tie nasledujúce manipulácie, 

ktoré sa vytvorili v priebehu času, kedy tá PRAVDA bola pred svetom skrytá.  

A to je to reťazenie manipulácií, aby ste nemohli vidieť ten pôvodný zámer, s ktorým tá 

pôvodná manipulácia bola vytvorená.  

A vtedy to pochopíte a uvidíte všetci naraz a zrazu viete prečo a za akým účelom a za 

akým zámerom bola tá pôvodná – čiže tá prvá manipulácia vytvorená.  

Aby ste to dokázali pochopiť, môžeme si to vysvetliť práve na inkvizícii, pretože v tomto 

prípade je tá PRAVDA a  SVETLO PRAVDY odhalené a zrejmé pre všetkých. 

Otázka: Vieš mi sama povedať, aký bol ten prvotný a pôvodný zámer manipulácie, 

s ktorým bola inkvizícia vytvorená ?  Nie, neviem.  

Odpoveď: Ten pôvodný zámer vytvorený inkvizíciou bol STRACH a šírenie STRACHU 

v ľudských bytostiach aj v celej spoločnosti.  



Otázka: A vieš koho to bol strach ?  Nie, neviem. 

Odpoveď: Bol to strach mužov, ktorý sa báli toho, že by sa mohlo ukázať, že žena je vo 

vzťahu k nim rovnocennou bytosťou.  

Moc, ktorú v tomto prípade vďaka inkvizícii cirkev získala, bola až druhoradá vo 

vzťahu k tejto prvotnej manipulácii, pretože moc bola vytvorená ako dôsledok reťazenia 

mnohých manipulácií, pretože tú prvotnú manipuláciu prijali vo svojom strachu v prvom rade 

muži. A prijali ju muži práve preto, lebo sa báli prijať rovnocennosť žien.  

Prijatím rovnocennosti ženy, by muži stratili svoju nadradenosť nad ženami, čím by vo 

svojom strachu prišli o svoju moc.  

Muži nedokázali chápať spolutvorenie a spoluprácu so ženami v rovnocennosti.   

A toto presvedčenie v nich vytvorilo strach.  

Práve preto bolo možné, aby inkvizícia taký dlhý čas, niekoľko storočí, ovládala ľudskú 

spoločnosť, pretože reťazením týchto manipulácii, ktorým v dobrej viere veľmi veľa ľudských 

bytostí uverilo, prinášalo energeticky na Matku Zem nerovnocennosť medzi mužom a ženou a 

tak sa stále potvrdzovala v energetickej rovine menejcennosť ženy voči mužovi.  

Reťazením týchto manipulácií sa uzatvoril kruh, z ktorého ste ako ľudstvo veľmi dlhý 

čas nedokázali vystúpiť von, pretože ste nevideli a nedokázali vidieť pôvodný zámer strachu, 

ktorý tú pôvodnú manipuláciu strachu vytvoril.   

Zároveň v tomto procese sa v uzatvorenom kruhu energeticky vytvoril  priestor k tomu, 

aby mnohé ľudské bytosti na tejto manipulácii profitovali a práve vďaka tomu ju potom  tieto 

ľudské bytosti veľmi silne podporovali a šírili ďalej, pretože im prinášala nielen osobný 

prospech, ale aj majetok a veľmi veľkú moc.  

A toto je dôsledok, ktorý to reťazenie manipulácii do ľudskej spoločnosti prinieslo.  

Vo väčšine prípadov sa do tohto procesu reťazenia manipulácií zapojili buď fanatickí 

až posadnutí, alebo veľmi nečestní ľudia, ktorí nedokázali to, čo sami chceli, získať pre seba 

svojou prácou a čestným spôsobom.   

Preto potom využili k získaniu toho, čo oni sami chceli,  túto manipuláciu strachom, 

ktorý celú spoločnosť ovládal a oni tak samých seba povýšili vo svojej pýche nadradenosti, 

nadutosti, dôležitosti, neomylnosti a vyvolenosti nad ostatné ľudské bytosti a tak energeticky 

pomáhali k reálnemu vytváraniu ešte väčšej nerovnocennosti v ľudskej spoločnosti.  

Táto NEROVNOCENNOSŤ prinášala a tvorila ako svoj dôsledok NEPRÁVOSŤ a 

NESPRAVODLIVOSŤ v ľudskej spoločnosti, čo vytváralo v ľudských bytostiach veľmi veľkú 

bolesť a opäť zväčšovalo strach v ľuďoch aj v celej spoločnosti.  

A tak sa tento začarovaný kruh strachu znásoboval a roztáčal v špirále, do ktorej 

energeticky spadlo stále viacej a viacej ľudských bytostí.  


