
Reťazenie manipulácii – 3.časť 
 

A teraz sa vrátim k tej inštitúcii – zdravotníctvo.  

Práve tým, že táto inštitúcia –zdravotníctvo a celý zdravotný systém, dovolila, aby sa jej 

súčasťou stali ženy umožnila, aby sa rovnocennosť mohla postupne začať do nej navracať späť. 

Práve táto rovnocennosť v energetickej rovine rozpúšťala strach a energiu strachu, ktorý bol 

jej súčasťou v minulosti. A tak hoci nevedome sa stále viacej a viacej otvárala Láske.  

Je to tak preto, že žena ako taká  je nositeľkou života a preto sa žena vždy rozhodne pre 

život. Žena vždy dá prednosť životu, nie boju.  

Práve preto sa dnes - tu a teraz, táto inštitúcia rozhodla pre život.  

Rozhodla sa pre Lásku, pre Spolupatričnosť, Láskavosť, Rešpekt, Empatiu a 

Pochopenie a urobila to energia všetkých žien, ktoré sú súčasťou tejto inštitúcie, ktoré sa 

rozhodli pomáhať a naozaj pomáhali a nebojovali.  

A je to energia Lásky, pretože aj Starostlivosť, Láskavosť, Súcit, Empatia, Rešpekt, 

Milosrdenstvo,  Tolerancia, Trpezlivosť a Porozumenie  sú vibrácie Lásky. A oni všetky 

spoločne vytvorili takú vibráciu Lásky na Matke Zemi, ktorá stonásone prevýšila vibráciu 

strachu, ktorú tá prvotná manipulácia vytvorila a v tej Láske sa potom ten strach rozpustil.  

A práve tým, že sa v energetickej rovine toto všetko udialo, tak potom covid v tej hmote 

strácal svoju silu. V energetickej rovine ste ako ľudské bytosti dokázali vytvoriť tak veľa Lásky 

a to práve vďaka tomu, že súčasťou tejto inštitúcie sú ženy v rovnocennom postavení vo vzťahu 

k mužom  ( a teraz to hovorím z pohľadu ich postavenia a poslania, nie z pohľadu peňazí, 

pretože v rovine peňazí tú rovnocennosť stále ženy nemajú), boli to práve ženy, ktoré dokázali 

vytvoriť tak veľa Lásky, ktorá tú energiu strachu rozpustila.  

Keby neboli súčasťou tejto inštitúcie ženy, v tom rovnocennom postavení tvorenia 

a muži by sa vo svojom strachu znova rozhodli so ženami bojovať, tak tým bojom by 

energeticky znovu podporovali len strach, ktorý by  následne ovládol celú ľudskú spoločnosť 

rovnako ako to strach urobil v časoch inkvizície.  

A to je ten energetický rozdiel, ktorý ste už teraz ako ľudstvo dokázali urobiť.  

Práve preto v rovine hmoty potom covid stratil svoju silu. A to je ten dôsledok.  

Práve preto som vám hovoril, aby ste zostali pokojní, aby ste zostali vo svojom vnútri v 

strede, v Láske a v Mieri, pretože len vtedy vysielate Lásku a tvoríte v Láske a vtedy netvoríte 

energie, ktoré slúžia ako potrava pre strach. Vtedy prestávate strach energeticky podporovať 

a stojíte na strane Lásky a Mieru.  A tak to je, pretože v svojom živote sa vždy rozhodujete  pre 

Lásku, alebo pre strach. Práve preto, tie ľudské bytosti, ktoré tomu strachu tu a teraz 

nepodľahli, tie manipulácie dokázali  vidieť. 



A nikto z tých ľudských bytostí, ktoré ten strach ovládol, tie manipulácie nedokázali 

vidieť, pretože keď prijali presvedčenia z reťazenia manipulácií za svoje vlastné, tak už 

nedokázali prehliadnuť a prezrieť prvotný zámer tej pôvodnej manipulácie.  

Nedovolil im to vidieť ich vlastný strach, pretože oni sa pre ten strach samé rozhodli.  

A je to úplne jedno z akého dôvodu.  

A je to energia strachu, ktorá im potom nedovoľuje vidieť nielen tú manipuláciu ale aj 

to, že sú manipulovaní a že oni sami dobrovoľne a v dobrej viere tú manipuláciu ďalej šíria.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom keď sa ľudská bytosť ocitne, tak energeticky 

nesmiernym spôsobom to šírenie manipulácie podporuje, hoci sa tak častokrát deje zo strany 

tejto ľudskej bytosti úplne nevedome.  

A takto funguje reťazenie manipulácie.  

Otázka: Ako môže ľudská bytosť potom z toho kruhu vyjsť von?  

Odpoveď: Ťažko, veľmi ťažko, lebo tá ľudská bytosť to v tej chvíli nedokáže vidieť. 

Otázka: Pomôže,  keď sa to tej ľudskej bytosti  povie?  

Odpoveď: Nie, lebo ona to v tej danej chvíli nevidí a aj keď jej to povieš, tak jej to 

nepomôže. Musí prísť určitá situácia, v ktorej tej ľudskej bytosti svitne a až potom jej to môžeš 

povedať a vtedy to tá ľudská bytosť dokáže pochopiť.   

Takýto ľudia musia potom prežiť nejakú skúsenosť, či už sami na sebe, alebo na niekom kto 

im je veľmi blízky, aby v dôsledku tejto skúsenosti prezreli a aby mohli pochopiť, že sa nechali 

zmanipulovať. V tomto prípade je potom potrebné, aby to dokázali prijať a sami sebe odpustiť  

a aby nezačali bojovať, pretože energia toho boja zase podporí len strach a nie Lásku.  

A keď to dokážu prijať ako svoje Poznanie a prežitú skúsenosť, poučia sa z nej a odpustia 

sami sebe, tak zostanú v Mieri a v Láske a vtedy prestanú ten strach podporovať.  

Preto som vám hovoril, že nestačí len povedať, že odpúšťam, ale potrebujete mať aj to 

pochopenie a poznanie, aby ste rozumeli tomu, čo naozaj tvoríte, či tvoríte Lásku alebo strach. 

Otázka : Kto pošle tú situáciu, v ktorej  človeku svitne a on prezrie, je to Stvoriteľ?  

Odpoveď: Nie, je to duša. Duša, ktorá sa vtelí do tela si to vyberie predtým než vchádza do 

fyzického tela a do tej konkrétnej inkarnácie a vyberie si tie situácie, ktoré jej prídu do života, aby 

mohla prezrieť a pochopiť to.  

Otázka: Chcela by som sa spýtať ako je to a čo sa deje v prípade LGBT ?  

Odpoveď : Máte porekadlo: „Výnimka potvrdzuje pravidlo.“  

V tomto prípade sa však výnimka stáva pravidlom a pravidlo sa stáva výnimkou.  

Pre ľudskú spoločnosť je to veľmi nebezpečný vzorec správania, pretože porekadlo : 

„Výnimka potvrdzuje pravidlo“,  je v energetickej rovine  vyjadrením tolerancie, rešpektu 

a empatie tej väčšiny voči tej výnimke, ale skutočnosť, že sa táto výnimka stane pravidlom 



a pravidlo sa stane výnimkou,  v energetickej rovine znamená nesmiernu pýchu a nadradenosť 

moci tej menšiny, ktorá si prisvojila a doslova ukradla právo tej väčšine, aby tá väčšina mohla 

žiť v súlade s tradíciami a v súlade s poznaním, ktoré si z generácie na generáciu odovzdávala. 

V tomto prípade sa jedná o  nesmiernu pýchu a je to o diktáte moci tej menšiny, aby sa 

tá  väčšina prispôsobila tej menšine a povýšila potreby tej menšiny nad svoje vlastné.  

To sú veľmi silné manipulácie s ľudskou bytosťou a s poslaním, s ktorým sa narodila, pretože 

ľudská bytosť si pred svojím narodením vedome ako duša vyberá, či sa narodí ako žena, alebo muž.  

Ale takéto manipulácie, ktoré sa zámerne robia práve vo veku keď ľudská bytosť nie je vyzretá 

a ona im podľahne, veľmi závažným spôsobom zasiahnu nielen do života ľudskej bytosti v tom 

konkrétnom živote, ale ovplyvnia celé bytie tej duše.  

Je to tak preto, že bolesť, ktorá sa v tej duši vytvorí práve touto manipuláciu, ktorú ten mladý 

človek prijal, je tak veľká, že si ju ako duša ponesie mnohými a mnohými  inkarnáciami, aby ju 

následne vo svojom bytí dokázala prijať a spracovať, pretože prijatím tejto manipulácie ako ľudská 

bytosť  zásadným spôsobom zmenila slobodné rozhodnutie svojej duše.  

Je to však manipulácia, ktorá bola vytvorená s vedomým zámerom, aby sa táto bolesť 

v ľudskej bytosti  a v jej duši vytvorila. Keďže platí Vesmírny zákon zachovania energie, tak si potom 

ľudská bytosť túto bolesť  prinesie aj do ďalšej inkarnácie.  

Avšak, keď má ľudská bytosť v sebe bolesť – akúkoľvek bolesť, tak bojuje. Energia boja je 

potravou pre strach. Strach urobí čokoľvek pre to, aby si to miesto sám pre seba vytvoril a takto si ho 

vytvára v ľudskej bytosti  sám pre seba  aj do budúcnosti, lebo strach je energetický protipól Lásky.  

Častokrát  potom svoje rozhodnutia a skutky dokážete  ospravedlňovať a myslíte si , že VY 

SAMI ste  lepší,  ako tí druhí , lebo VY SAMI ste tak mohli konať, ale ten tí druhí nie, ale takéto 

myslenie vytvára v energetickej rovine NEROVNOCENNOSŤ, ktorá sa potom prejaví  v realite 

hmoty, takže ju v svojich životoch žijete.  

Keď chcete vrátiť naspäť ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem, potrebujete ju najprv 

VEDOME začať vytvárať v tej energetickej rovine  sami v sebe a VEDOME si uvedomovať, 

že tú ROVNOCENNOSŤ  tvoríte.  

VY SAMI však dnes  tvoríte NEVEDOME v energetickej rovine 

NEROVNOCENNOSŤ  a práve preto ju  v realite svojich životov aj žijete.   

Uvedomte si však, že len v ROVNOCENNOSTI dokážete vytvoriť JEDNOTU.  

Strach v ľudských bytostiach vytvára Oddelenosť. Je to Oddelenosť od Lásky, ktorá sa  

v ľudskej bytosti prejavuje strachom zo samoty, ale to je len fikcia, že nie je súčasťou celku.  

Dovolili ste strachu, aby v ľudských bytostiach vytvoril presvedčenie, že nie ste súčasťou 

celku. Toto je však len ilúzia, pretože VY všetci ste súčasťou celku. 



Každá ľudská bytosť je  oddelená, je tu sama za seba, ale  zároveň je súčasťou celku.  

Tá oddelenosť ako taká, bola vytvorená len preto aby ste si mohli uvedomiť samých seba.  

Ale VY SAMI  ste tú oddelenosť tak veľmi prijali, že ste stratili Poznanie, že ste súčasťou 

celku. Teraz stále ešte vnímate tú oddelenosť a nedokážete vidieť ten celok. Pomaly sa k tej Jednote 

cez všetky tie prežité skúsenosti oddelenosti, prinavraciate späť, aby ste ten kruh uzatvorili.  

Nedeliteľnou súčasťou ROVNOCENNOSTI je POKORA. 

Rovnako platí, že nedeliteľnou súčasťou POKORY je ROVNOCENNOSŤ.  

A nie je vašou súčasťou POKORA, pretože  ako ľudská spoločnosť tu a teraz žije 

nerovnocennosť a práve preto žijete svoje životy v pýche, či už v tej prejavenej,  alebo v tej 

skrytej. Je to tak práve preto, že  vôbec nedokážete dať v prvom rade ROVNOCENNOSŤ sami 

sebe. Väčšina ľudských bytostí energeticky vyžaruje pýchu nadradenosti, čo je tá prejavená 

forma pýchy, alebo vyžaruje energiu menejcennosti a to je tá skrytá forma pýchy v pozícii 

obete, ale máloktorá z ľudských bytostí energeticky vyžaruje ROVNOCENNOSŤ.  

K tomu aby ľudská bytosť dokázala vyžarovať energiu ROVNOCENNOSTI potrebuje 

byť v Láske, Pokoji, Mieri a cítiť Zmierenie v prvom rade sama so sebou.  

Žiť svoj život v POKORE, to znamená, že dokáže prijímať tie druhé ľudské bytosti bez 

podmienok, čiže ich prestanete súdiť, posudzovať, hodnotiť, porovnávať, kritizovať, ohovárať 

a odsudzovať. Až vtedy v tej POKORE tú ROVNOCENNOSŤ energeticky vyžarujete, pretože 

ju sami žije. ROVNOCENNOSŤ ako taká je súčasťou posvätného princípu  obnovy a zrodenia 

nového života na Matke Zemi a tak  je  nedeliteľnou súčasťou a je zakódovaná priamo 

v RODINE.  A RODINA  je otec, matka a dieťa.  

Dieťa je vždy rovnocenné, či sa narodí ako žena, alebo ako muž.  

Uvedomte si, že v RODINE je ROVNOCENNOSŤ zakódovaná. 

 V línii času v dávnej minulosti, ste však  VY SAMI, ako ľudské bytosti v mnohých 

spoločnostiach  povýšili, že  narodenie syna, je viac ako narodenie dcéry a už v tomto bode a v 

tomto okamihu ste tú NEROVNOCENNOSŤ zrodili. Práve takýmto konaním sa potom tá 

NEROVNOCENNOSŤ do toho dieťaťa zapíše.   A toto je uzatvorený kruh.  

Manipulácia, je dieťa každej jednej hlavy pýchy.  

Každá hlava pýchy dokáže zrodiť manipuláciu.  

A manipulácia vám vždy zoberie ROVNOCENNOSŤ.  

A keď stratíte ROVNOCENNOSŤ stratíte aj POKORU.  

A rovnako platí, že keď stratíte POKORU, stratíte aj ROVNOCENNOSŤ.  

A pýcha zrodí tú manipuláciu práve preto, že nie ste v POKORE.  

A toto je uzatvorený kruh.  


