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Úvod
Jaká cesta ke svobod"? My nejsme svobodní. U% tento název v sob" vzbuzuje notnou dávku
pochyb o zdravém rozumu pisatele. Jsme opravdu svobodní? Opravdu si to myslíme, %e jsme
svobodní? A co, kdy% ne.

Spousta lidí si pomyslí, co je to za blázna, kter( pí#e tyto nesmysly. Je to p)ece jisté, %e jsme
svobodní. Je to v"decky dokázáno a kdy% to není dokázáno, tak to nem&%e b(t pravda! Doka%
pisálku, %e nejsme svobodní. Jsme p)ece lidi a jsme pány této planety - pány tvorstva, jak se
)íká. Nedivím se, %e spousta lidí takto sm(#lí (nechci )íkat jestli v"t#ina nebo men#ina, to si
opravdu netroufám )íci a je to jedno).

Je!t" m" máte po#ád rádi, je!t" jste vydr$eli %íst tyto sn&!ky smy!lenek a blábol&. Ti, co p#es

své EGO p#enesou, $e nemusí v"d"t v!echno, $e i kdy$ se to zdá b't od za%átku notn' nesmysl,

to co je jím p#edkládáno v tomto materiálu (i kdy$ je nám od narození vtloukáno do hlavy a to

nejenom ve !kole spousta polopravd a l$í slou$ících hierarchii sledujících p#esn' cíl, ale o tom

a$ pozd"ji) zkuste je!t" chvíli vydr$et a %íst dál.

Oprost"te se od emocí (zvlá#tní, jak doká%ou b(t u $lov"ka velice rychle aktivovány negativní
emoce. Pro$ se stejnou rychlostí a intenzitou nejsou aktivovány pozitivní emoce nebo
dokonce láska? Pro$ je to tak t"%ké – nezdá se Vám to trochu podivné!?) a $tete, prosím, dál.
Nikdo zde nechce, aby jste s tím, co je zde uvedené, souhlasili nebo se s tím ztoto%nili.
Nenechte si nakukat do hlavy n"jaké nesmysly, nenechte sebou manipulovat, máte p)ece
svobodnou volbu. Vy p)ece sami nejlépe víte, co je pravda a co le%, nebo jinak )e$eno,
skute$ná realita a co iluze. Prost" si jenom tyto informace p)e$t"te a% do konce a potom
p)em(#lejte nebo su*te (odsuzujte chcete-li).

Ale navzdory v#emu, co je v úvodu prezentováno, a Ti, co máte trochu odvahy a p)ekonáte
první odpor vyvolan( lidsk(m EGEM, nebo Vy, co jste trochu zv"daví, prosím

$T%TE DÁL...

Jak to v"echno za#alo
Nebudete v")it, ale p)ijmout my#lenku, %e $lov"k není svobodn(, %e je bezohledn" vyu%íván a
zneu%íván r&zn(mi zp&soby (nap). jako zdroj potravy, nebo jako otrok pro pracovní sílu nebo
dokonce jako surovina atd.), je opravdu t"%ké. N"jak(m záhadn(m zp&sobem má $lov"k
tendenci neustále sám sob! nalhávat (mo&ná proto, &e je ovládán v mnoha sv'ch t!lech
v#etn! fyzického...), %e to vlastn" není tak #patné, %e je mu vlastn" dob)e, %e se mu nic
ned"je. Sv(m zp&sobem m&%e b(t tato vlastnost ur$itou devizou na p)ekonávání strastí a
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problém&, jenom%e zde je to spí#e p)ít"%í.

Pro$ je tomu tak t"%ké uv")it? Mo%ná proto, %e sami se chováme k jin(m %iv(m bytostem
(zví)at&m, rostlinám – ano rostliny jsou také %ivé bytosti) stejn" bezohledn", sobecky a
brutáln". My, kte)í si myslíme, %e v#echno ovládáme. Omyl, velk( omyl!

V#echno za$alo, knihou autorky Dr. Edit Fioreové – „Tajemství zbloudil(ch du#í“ (v sou$asné
dob" nejde tato kniha nikde sehnat – %e by náhoda???!!!). Tato kniha uvádí dlouholeté
zku#enosti autorky (psychoterapeutky) p)i lé$ení r&zn(ch psychick(ch poruch. Autorka
b"hem své praxe a v(zkumu zjistila, %e mezi námí lidmi se pohybují také jiné bytosti. Bytosti
pro nás normálním (netrénovan(m) zrakem neviditelné (jinak hmotné nebo energetické,
chcete-li). Tyto bytosti nazvala duchové. Zjistila, %e po smrti $lov"ka (kdy umírá fyzické t"lo) se
uvol+uje tzv. duch, kter( odchází do „jiné dimenze“. Problém je v tom, %e spousta duch&
neodejde do „jiné dimenze“, proto%e v"t#inou o ní ani neví a b"hem fyzického %ivota se o ní
nic nedozv"d"l. Tyto zbloudilé du#e pak putují po sv"t" a hledají si úto$i#t" u %ijících lidí
(p)ivt"lí se k nim), aby mohli od$erpávat pot)ebnou energii k %ivotu. Tyto duchy pak nazvala
autorka tzv. diskarnáty. Autorka také zjistila, %e po odstran"ní diskarnát& (odvedení do „jiné
dimenze“) v#echny psychické problémy (schizofrenie, homosexualita, sebevra%edné sklony
atd. pominuly). Jenom%e také zjistila, %e problémy pominuly do té doby, dokud se
“uzdraveného“ $lov"ka nezmocnili dal#í potulující se diskarnáti. Objevila potom ochrannou
techniku „bílého sv"tla“, pomocí které se m&%e uzdraven( $lov"k (rozum"jte zbaven( cizích
duch&) chránit, p)ed diskarnáty. Uzdraven( $lov"k potom lépe a z)eteln"ji vnímá vlastního
ducha (intuici), která ho vede ven ke svobod" a na cest" poznání.

Tyto informace a dal#í, které budou dále uvedeny, pocházejí z dlouhodobého v(zkumu a
praxe spousty odvá%n(ch lidí a b"%n" nejsou nikde dostupné. A to schváln", proto%e tyto
informace jsou úmysln" zaml%ovány nebo zatajovány „Hierarchií“. Hierarchie tak sleduje své
cíle, jak udr%et spoustu rozli$n(ch bytostí (nejenom lidí) v „otroctví“, kterého vyu%ívá.

Systém otroctví m&%eme nazvat názvem jednoho amerického filmu, kter( v sob" skr(vá
opradov( pohled na skute$nou realitu bytí, ne% by se na první pohled zdálo. Nazv"me ho tedy
MATRIX.

MATRIX

Co je to MATRIX?
„Manipulace. Matrix je um"le vytvo)en( iluzorní sv"t, stvo)en( k tomu, aby nás mohli ovládat
a prom"nit lidské bytosti v tohle.“
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Morpheus

Vysv"tlit p)esn", co je to MATRIX je velice obtí%né. To znáte, kdy% u% si myslíte, %e je to jasné a
potom zjistíte, %e existuje dal#í skute$nost, která vám zbortí dosavadní p)edstavu a vy musíte
za$ít znovu, ale s tím, %e víte, %e stará cesta (star( zp&sob my#lení) není to pravé o)echové. A
tak se kr&$ek po kr&$ku posunujete dop)edu. Dal#ím problémem je (a te* se neurazte) v&bec
pochopit a hlavn" vst)ebat, co je to MATRIX. Velice zjednodu#en" a schématicky zkusíme
nastínit systém MATRIX na schématu (viz. ní%e).

Ono není d&le%ité zcela detailn" pochopit jak MATRIX funguje a jaké jsou jeho ve#keré
zákonitosti. Mohli by jste také zab)ednout do tohoto problému místo toho, aby jste #li po
cest" ke svobod". Jin(mi slovy se to dá vzsv"tlit na p)íkladu. Nepot)ebujete v"d"t jak zcela
funguje mikrovlnka. Vám sta$í v"d"t, kde se zapíná a jak si oh)ejete jídlo. Nebudete p)ece
nejd)ív p)em(#let, jak vyrobit elekt)inu. Nebudete zítra stav"t vysokou pec, aby jste mohli
získat %elezo a na válcovací stolici si válcovat dráty na p)ívod elekt)iny do mikrovlnky, kdy% jí
budete chtít zapnout. A to ji% nemluv" o v(stavb" pec na vypálení vyzdívky pro vysokou pec,
atd. Stejn" jak ne)e#íte problém mikrovlnky, tak ne)e#te zcela problém MATRIXU. D&le%ité je
uv"domit si a smí)it se s pravdou, %e jsme sou$ástí „otroká)ského“ systému.
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Vysv!tlení schéma MATRIX

Jak je vid"t na schémátku, tak existuje ve vesmíru univerzální kosmick( zdroj energie (n"kte)í
z Vás ji m&%ou nazvat univerzální bo%ská energie). Ve skute$nosti je to jedno. Jde spí#e jenom
o pojmy. Z tohoto zdroje $erpá energii ná# duch a od ducha my (s klasickou potravou je to
trochu jinak, ale to pozd"ji). Problém je, %e Hierarchie nem&%e $erpat %ivotodárnou energii z
univerzálního kosmického zdroje (pro$ je nám zatím záhadou) a proto si na#la zp&sob nebo
systém, jak tuto %ivotodárnou energii ukrást. Práv" k tomuto ú$elu slou%í lidé Hierarchii.
Pyramidální struktura Hierarchie není náhodná a její vzor se promítá a% do na#í dimenze
(nap). struktura v podniku )editel-nám"stci-atd. atd.). Dal#ím d&le%it(m poznatkem je, %e
Hierarchie se ne%iví $istou energií z univerzálního zdroje tak jak p)ichází (v#eobjímající láska –
pouze pro základní p)edstavu) (zelená $ára), ale upravenou energií (na#imi emocemi p)esn"ji
)e$eno negativními emocemi – pouze pro základní p)edstavu) (#edá tlustá dvoj-#ipka). Tak&e
nejenom, &e slou&íme hierarchii jako dojné krávy, ale dokonce i jako transformátory
energie.

Jen tak se chvilku zamyslete, uv"domte si, jak je velice snadné se roz$ílit, cítit závist, nenávist,
zlobu atd. a jak je velice t"%ké a )ídké cítit radost, lásku, POKORU atd. Toto není %ádná
náhoda, je to ú$elové opat)ení Hierarchie, jak podojit stáde$ko lidí a p)ipravit je tak o
drahocennou energii. V!(te, &e kdy& pro&íváte negativní emoce, tak Hierarchie HODUJE.

No dob)e a kdy% jsme se tedy ho)ce smí)ili s touto skute$ností tak co se s tím dá d"lat?

Co se s tím dá d!lat?

Domnívám se, %e film jasn" ukazuje ji% star( hinduistick( názor, %e tento sv"t je mája. Pokud
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je to pravda, nask(tá se otázka, co s tím, resp. jaké máme #ance p)ejít z virtuálního sv"ta,
(virtualita = v tomto p)ípad" mája) do reality. Máme v&bec #anci? Pokud se zab(váte magií,
esoterikou, #amanismem atd., je spousta velice dobr(ch rad a cvi$ení, %el mají jeden
nedostatek.

V"e je ur#eno pro MÁ JU!!!
Domnívám se, %e to je práv" cílem, kdy% u% se na#li jedinci, kte)í pochopili, %e je n"co jiného
ne% ná# b"%n( sv"t okolo nás. Je lépe jim nabídnout #ir#í záb"r a mo%nosti, jen je udr%et v
systému, tj. ve virtuální realit". Proto asi bylo vytvo)eno tolik u$ení s r&zn(mi stupni poznání a
mo%nostmi. !lov"k, resp. tvor, kter( si takto )íká, jde stále v(# a v(# – a v&bec si neuv"domuje,
%e jde %ádan(m sm"rem t"ch, kte)í tuto virtuální realitu )ídí.

ALE co kdy% máme mo%nost vystoupit z tohoto virtuálního sv"ta a p)ejít do reálného sv"ta,
kter( je pro nás naprosto dob)e skryt, respektive dokud se sami nerozhodneme ho najít, tak
nemáme mo%nost, (ono se dá t"%ko hledat n"co, kdy% o tom nic nevíme).

Myslím si, %e základem je b(t pouze ve spojení se sv(m duchem. To znamená zbavit se
takzvan(ch p)ivt"lenc& nebo takzvan(ch zbloudil(ch du#í. Za$ít meditovat nejen se sebou, ale
je#t" p)es n"koho blízkého, ke komu máme d&v"ru. To proto, abychom nebyli svedeni sv(m
egem na jednu z mnoha cest máji. A pak takto postupn" pokra$ovat dál a dál, a% t)eba
narazíme na n"co, o $em jsme nem"li ani to nejmen#í tu#ení.

Je asi z)ejmé, %e to nep&jde masov", ale jednotlivci mají asi #anci. V davu se lze dob)e ukr(t.

Eva a Josef
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