
Reťazenie manipulácii – 2.časť 
 

Šírením tohto strachu a práve tým, že bol prijatý mužmi, ktorí vytvorili inštitúciu, ktorá 

reťazením manipulácií, tú prvotnú manipuláciu prijala, ale prijala ju v tých dôsledkoch, nie 

v tom pôvodnom zámere tej prvotnej manipulácie, sa jej následne cez prijaté presvedčenia 

a dogmy podarilo túto manipuláciu zapísať do kolektívneho vedomia ľudstva.  

Práve preto potom ľudstvu trvalo niekoľko storočí, kým ste ako ľudské bytosti dokázali 

túto manipuláciu prehliadnuť, aby mohla PRAVDA o nej vyjsť na svetlo sveta.  

Čím väčšie množstvo ľudských bytostí podľahne tomuto reťazeniu manipulácií a je 

ovládané strachom, tým rýchlejšie sa tá prvotná manipulácia zapíše do kolektívneho vedomia 

ľudstva. A v okamihu ako je zapísaná do kolektívneho vedomia ľudstva si ju automaticky 

začnú sťahovať ľudské bytosti do svojho vedomia a prijímajú ju za objektívnu pravdu.  

Práve tým, že sa tak v prípade inkvizície s pomocou cirkvi ako inštitúcie stalo, trvalo to 

potom ľudstvu taký dlhý čas, kým ste pochopili, že to všetko bolo len klamstvo, obyčajná lož 

a manipulácia strachom.  

Zámerne som povedal strachom a nie cirkvou, pretože cirkev ako taká bola len 

inštitúcia, ktorá v reťazení tejto manipulácie ju prijala za svoju vlastnú a svojim konaním ju 

ďalej šírila a tak napomáhala k tomu, aby strach ako taký cez posilňovanie nerovnocennosti 

medzi ľudskými bytosťami, ovládal celú ľudskú spoločnosť.  

Podarilo sa to ľudským bytostiam a celému ľudstvu zmeniť LÁSKOU, len LÁSKOU.  

Práve tým, že Láska spájala muža a ženu stále viac a viac v Posvätnej Láske.  

To znamená, že prestali byť manželstvá uzatvárané bez Lásky, v podstate dohodami 

rodičov už pri narodení svojich detí. Rodičia prestali so svojimi deťmi obchodovať ako 

s tovarom. Na základe vlastných prežitých skúseností rodičov, ktoré boli častokrát nesmierne 

bolestné, dovolili potom rodičia svojim deťom, aby sa mohli samé rozhodnúť a v Láske si mohli 

začať  ich deti slobodne vyberať svojich životných partnerov.  

A je to práve Láska, Posvätná Láska medzi mužom a ženou, ktorá ľudstvu toto poznanie 

o ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou začala navracať späť, čím s začal rozpúšťať v 

ľudských bytostiach ten strach, ktorý tú prvotnú manipuláciu vytvoril.  
 

Z časového hľadiska je tento proces dlhotrvajúci, pretože závisí od toho, ako dokáže 

každá jedna generácia ľudských bytostí, ktorá  na Matku Zem prichádza, sa touto Láskou 

napĺňať a zároveň sa  Láske aj otvárať.  

Teraz si uvedomte ako rýchlo sa strachu podarilo túto manipuláciu zapísať do 

kolektívneho vedomia ľudstva a ako dlho ľudstvu trvalo, kým ju potom prezrelo a rozpustilo.  
 



A teraz si uvedomte práve to, čo bolo v tomto procese to podstatné.  

Bolo to umožnené tým, že tú prvotnú manipuláciu strachu v tom procese reťazenia 

manipulácii, prijala cirkev ako inštitúcia, ktorá bola stopercentne postavená na mužoch, takže 

tú manipuláciu celá táto inštitúcia prijala ako svoje presvedčenie a dogmu, pretože tá 

manipulácia v sebe niesla nerovnocennosť a menejcennosť ženy voči mužovi a za tým bol 

skrytý práve ten strach mužov, že keby sa žena stala rovnocennou bytosťou vo vzťahu k nim, 

stratili by potom muži svoje výsostné právo túto inštitúciu ďalej tvoriť, vytvárať,  ovládať a 

riadiť.  V tomto prípade Strach,  využil nevedomý strach mužov, že by stratili svoje nadradené 

postavenie nad ženou ako takou.  

Práve tým, že táto inštitúcia túto manipuláciu strachom  prijala a ďalej v ľudskej 

spoločnosti šírila  a to absolútne jednotne a nerozdielne, zapísalo sa to presvedčenie do 

kolektívneho vedomia ľudstva behom jednej generácie.  

A stalo sa tak, v každej krajine, kde cirkev ako inštitúcia túto manipuláciu prijala.  
 

A teraz sa vrátim do dnešných dní tu a teraz. 

V súčasnosti sa strach začal vkrádať a šíriť v ľudskej spoločnosti prostredníctvom  vírusového 

ochorenia – covid. V prípade tohto ochorenia je ten pôvodný zámer absolútne rovnaký ako v prípade 

inkvizície, pretože keď ľudská spoločnosť prijme ako svoju súčasť strach, je absolútne 

a nepredstaviteľne ľahko ovládateľná.  

Takže pôvodný zámer, s ktorým bola táto manipulácia vytvorená, bolo šírenie a vrátenie 

strachu do ľudskej spoločnosti.  

A bolo to tak preto, že zmenou vedomia, prijatím Lásky a rozšírením vedomia, sa ľudské 

bytosti čoraz menej báli a začali si uvedomovať, že len oni samé sú tvorcami svojho života.  

Ľudské bytosti si začali uvedomovať, že dokážu samé tvoriť realitu svojho života a tak začali 

nachádzať svoj vnútorný pokoj a mier a svojou Láskou, Odpustením a Zmierením rozpúšťali energiu 

strachu nielen sami v sebe, ale aj na Matke Zemi.  

A takéto ľudské bytosti, ktoré sa prestali báť a naplnili samých seba Láskou, už prestali byť 

ovládateľné, mali svoju slobodnú vôľu a začali sa v Láske rozhodovať slobodne.  

Práve táto skutočnosť začala byť pre “mocných“ vášho sveta neprijateľná.  

A spôsob ako to zmeniť čo najrýchlejšie,  je vrátiť STRACH do ľudskej spoločnosti.  

Otázka: Vieš prečo sa tu a teraz tým „mocným“ vášho sveta nepodarilo rozšíriť ten 

strach v ľudskej spoločnosti tak, aby ju celú ovládol ?  Nie, neviem. 

Odpoveď: Pretože v procese reťazenia manipulácií nedokázali „mocní“ vášho sveta, nájsť 

takú inštitúciu, ktorá by absolútne a nerozdielne prijala túto manipuláciu za svoju vlastnú a ako svoje 

presvedčenie by ju potom ďalej šírila medzi ľudské bytosti, čím by sa znásobovala energia tej 



pôvodne vytvorenej manipulácie tak, aby strach prekročil kritickú hodnotu, aby sa opäť táto 

manipulácia zapísala do kolektívneho vedomia ľudstva.  

Vtedy by si všetky ľudské bytosti z kolektívneho vedomia ľudstva túto manipuláciu samé 

začali načítavať ako presvedčenie a dogmu a v tom strachu, by ju prijali za objektívnu pravdu a tak 

by znásobovali energiu strachu na Matke Zemi a ten strach by rástol exponenciálnym spôsobom a tak 

by sa opäť ľudské bytosti  stali veľmi ľahko ovládateľne  a manipulovateľné a to rovnako ako v čase 

keď ľudská spoločnosť prijala inkvizíciu ako objektívnu pravdu.  

Tá inštitúcia, ktorá sa do procesu reťazenia  manipulácie mala v súčasnosti zapojiť,  bol celý  

zdravotný systém, ktorý  ju podľa „mocných“ vášho sveta mal prijať rovnako, ako v prípade 

inkvizície tou inštitúciou, ktorá tú manipuláciu prijala,  bola cirkev.  

Našťastie sa im to nepodarilo.  

Otázka : Vieš prečo sa to „mocným“ vášho sveta, nepodarilo ?  Nie, neviem. 

Odpoveď: Pretože v súčasnosti sú už zdravotnom systéme muži a ženy v rovnocennosti.  

To znamená, že muži a ženy sa v tejto inštitúcii rozlišujú len svojimi vedomosťami, 

odbornosťou a skúsenosťami a nie pohlavím.  

Takže skutočnosť, že sa „mocným“ vášho sveta teraz nepodarilo, aby celú ľudskú 

spoločnosť znovu uvrhli do strachu, bola práve ROVNOCENNOSŤ.  

Bola to práve ROVNOCENNOSŤ, ktorá v súčasnosti ľudstvu pomohla, pretože sa 

v tejto inštitúcií z generácie na generáciu dokázala pôsobením Lásky vytvoriť.  

A práve preto túto manipuláciu neprijali všetky bytosti, ktoré sú v súčasnosti súčasťou 

tejto inštitúcie a dokázali vidieť ten pôvodný zámer a aj tú prvotnú manipuláciu a tým, že sa 

nezapojilo do tohto procesu reťazenia tejto manipulácie, zostal ten pôvodný zámer prvotnej 

manipulácie viditeľný aj pre tie ostatné ľudské bytosti, ktoré boli naplnené láskou a dokázali 

zostať vo svojom vnútri v pokoji a mieri a tak nezačali bojovať.  

Práve energia tohto BOJA je potravou pre STRACH ako taký, ktorý tak môže 

znásobovať samého seba a ukotvovať sa v ľudskej spoločnosti.  

Teraz môžete vidieť aké veľké množstvo ľudských bytostí je na Matke Zemi naplnených 

Láskou a zostáva v Pokoji a Mieri a to znamená, že tieto ľudské bytosti nebojovali 

a nepodporovali svojím strachom a týmto bojom strach ako taký.  

Tieto ľudské bytosti neživili a neodovzdávali svoju energiu strachu.  

A dialo sa tak aj napriek enormnej snahe tých ľudských bytostí, ktoré tú prvotnú manipuláciu 

vytvorili a práve preto sa im ju nepodarilo zapísať do kolektívneho vedomia ľudstva.  

Sami teraz môžete vidieť ako z pohľadu času a histórie ľudstva ako takého, sa táto 

manipulácia covidom rýchlo rozplynula v porovnaní s inkvizíciou, ktorá ľudstvo ovládala a trápila 

niekoľko storočí.  


