Ovládá někdo naše myšlenky?
Kdysi jsem narazil při surfování na internetu na stránky
http://vzestup.stesticko.cz/karen, kde mne zaujal článek Karen Danrich pod názvem
"Byl založen nový Božský plán pro Zemi a lidstvo". Autorka píše své články jako
chanellingová sdělení, proto je namístě nedůvěra k obsahu, ale v tomto případě mne
obsah zaujal. V článku se uvádí (cituji):
"Zformování charakterů na Zemi, které způsobily vytvoření stále se opakujících myšlenkových forem
vyšlo z mnoha míst. Tyto charaktery souvisí s první rudou rasou, která osídlila Zemi před 50 000 lety
ze Síria. Jejich současní potomci jsou převážně eskymáci, američtí indiáni, původní obyvatelé
Austrálie, Afričané, Polynésané, Tibeťané a indiáni Jižní Ameriky. Rudá rasa se opakovaně
objevovala v historii Země. Pokaždé byla převálcována "bílými" Annanuki a jejich vědci, jejich země
byla vyrabována a často byli obětováni, aby Annunaki nadále ovládali Zemi. Bílá rasa opět a opět
opakovala stejný vzor vzhledem k rudé rase v historii, dokonce i v té nedávné.
Annanuki a jejich vědci vytvořili dva druhy ras otroků. Jedna byla využívána pro dolování ve zlatých
dolech a jako služebníci Annanuki, zatímco druhá rasa byla vytvořena později pro válečné záměry.
Annanuki si nad otroky udržovali nadvládu pomocí barbarských metod, které zahrnovali smrt nebo
mučení jako trest a rituální formy obětování při nichž byla krev otroků konzumována samotnými
Annanuki čili "Bohy". Proto tyto rituály obětování a mučení spolu s konzumací lidského masa a krve
se stále znovu opakovaly v historii.
Co přesně znamená nový Božský plán a rozbíjení stávajících myšlenkových forem na kterých je lidstvo
závislé? To znamená, že lidská civilizace, tak jak ji znáte, se začíná rozpadat. Mnozí si neuvědomují,
že vaše civilizace je velmi křehká, protože je založena na velmi malém počtu myšlenkových forem,
které byly vytvořeny, aby udržovaly omezenou rasu otroků pod nadvládou Annanuki. Tyto myšlenkové
formy jsou natolik omezené, že sestávají pouze z 18. konceptů, a jakmile jsou tyto koncepty narušeny,
podobně jako když někdo vyškubne kobereček na kterém stojíte, rozpadnou se všechny základy ve které
lidstvo věří....."

Co obsahuje těchto 18 myšlenkových forem? Pokud se nad nimi zamyslíte a
porovnáte je s tím, jak se skutečně chováte, možná také dospějete k závěru, že
právě zde je ukryt pramen většiny současných problémů lidstva.
1) Otroctví
Uvědomujete si, že stále někomu sloužíte? Tradice nerovnoprávného postavení lidí
se traduje již od počátků naší civilizace. Kdysi to byly vztahy majitel-otrok, feudálnevolník, kapitalista-dělník, kádrovák-zaměstnanec a vždy to byl vztah stát-občan.
Dnes většina z nás opět slouží svému zaměstnavateli k dosažení jeho zisku a
polovinu svého výdělku odevzdáváme státu, aniž bychom mohli nějak ovlivnit, k
čemu ho použije. Zkuste navrhnout poslancům, aby pobírali mzdu ve výši
průměrného výdělku a uvidíte, jak uspějete!
2) Manipulace
Manipulace je jen dobrovolným otroctvím. Uvědomte si, že manipulování jste již od
narození, kdy vám rodiče vštěpují své navyklé zásady, škola své povinné osnovy a
stát své zákony. Můžete se rozhodnout, zda se necháte manipulovat a budete za to
odměněni nebo budete jednat dle "své hlavy" a budete za to potrestáni. Uvědomte si,
že podlehnout manipulaci, znamená vždy někomu nebo něčemu sloužit.

3) Ovládání
Ovládání je druhem manipulace, kde možnost svobodného rozhodnutí je velmi
omezena, pod pohrůžkou výrazných sankcí. Raději se rozhodnete plnit příkazy.
Mistrem v ovládání je stát. Používá k tomu zákony, nařízení a zejména orgány státní
moci - policii, soudy, finanční instituce a věznice. Všichni však nejsme ovládáni
stejnou měrou. Kdysi měli určité výsady komunisté, dnes máme poslaneckou
imunitu.
4) Utajování
Utajování se stalo součástí každodenního života. Utajení určitých informací nám
obvykle poskytuje nějaké výhody nebo příjemnější požitky. Každý z nás má svá
tajemství, která před někým skrývá. V dětství jste měli své tajné skrýše, pak tajné
lásky a nyní možná tajné finanční fondy, o kterých manželka nesmí vědět. Mistrem v
utajování je ovšem opět stát. Nazývá to státní tajemství a jeho vyzrazení je největším
zločinem. Kdybychom však věděli, co stát vlastně tají, možná bychom smíchy padali
k zemi. K utajování informací dnes slouží tzv. "tiskoví mluvčí", jejichž povinností je
sdělovat pouze to, co je každému jasné. Vše ostatní je dosud tajné.
5) Soukromí
Každý má nárok na soukromí. Zejména k vykonávání jistých tělesných potřeb.
Soukromí je však také nejlepším prostředkem k utajování. Narušení soukromí je
proto tak lákavé, zejména pro bulvární novináře. Za informace ze soukromí se stále
dobře platí, protože běžný občan stále dychtí po informacích ze soukromí "veřejných"
osobností. Neutajujeme však mnoho věcí jen proto, že bychom se při jejich
zveřejnění museli sakra stydět! Čím více jednáme nečestně, tím více musíme chránit
své soukromí. Největším narušovatelem soukromí je opět stát. Chce znát údaje o
našem stavu, výdělku, zdraví, majetku, politickém a náboženském názoru a další
informace nutné pro to, aby nás mohl ovládat.
6) Exkluzivita
Exkluzivita je privilegium jen pro někoho. Tato privilegia si obvykle schvalují a
přidělují ti, co mají moc. Tyto výhody se také týkají většinou jich. Exkluzivita je
opakem rovnoprávnosti, obvykle propagované ve všech demokratických systémech
vlády. Cílem ovládání, manipulace a utajování je udržení exkluzivity.
7) Nadvláda
Nadvláda je cílem mocenských uskupení, které k jejímu získání používají všechny
výše uvedené prostředky. Cílem každého, kdo dosáhne nadvlády, je udržet si ji co
nejdéle, protože mu poskytuje řadu výhod a zvláště peněz. Důsledkem nadvlády
bývá vznik opozice, snažící se o zaujmutí vládnoucích pozic. Nejčastějším řešením
problému nadvlády bývá koaliční nebo opoziční smlouva. Ta umožňuje formální
existenci jedné skupiny jako vládnoucí, za tiché podpory opozice. Po volbách se role
obou skupin vymění a svět se točí dál...

8) Lichva
Každá lichva představuje zisk pro lichváře. Je to zneužití moci k bezpracnému zisku.
Na principu lichvy fungují peněžní ústavy, zastavárny, pojišťovny (i zdravotní) a také
státní rozpočet. Lichvář si vždy přivlastní, za našeho dobrovolného souhlasu, část
našeho majetku, který využije pro sebe. Nejmodernějším způsobem lichvy je tzv.
multilevelmarketing. Nejjednodušším způsobem rychlého obohacení jsou české
vynálezy - kupónová privatizace a "tunelování".
9) Dogma
Dogma je založeno na neměnných názorech a pravidlech, která obvykle udržují
určité jedince nebo skupiny u moci. Každé dogma přetrvává až do doby, kdy je
nahrazeno novým dogmatem. Nejobvyklejší jsou vědecká dogmata, sloužící k tomu,
aby určitá skupina vědců udržovala a rozvíjela teorie, které další generace prohlásí
za bludy. Dogmatické názory se zpravidla vyučují na univerzitách a studijní výsledky
jsou závislé na jejich správném memorování. Ještě že se občas vyskytují jedinci,
kteří neztratili schopnost samostatného logického myšlení a tak způsobují horké
chvilky zastáncům dogmat. Nejškodlivější jsou náboženská dogmata, pro které se
zastánci různých dogmat již po tisíciletí systematicky vyvražďují.
10) Arogance
Arogance je základní vlastností většiny politiků a lidí u moci. Je však obvykle jen
důkazem absence myšlenek. Kde chybí vlastní názor, formulujeme arogantní
odpověď na jakékoli nepříjemné otázky. Tak se tazatele obvykle zbavíme.
11) Fantazie
Fantazie jsou naše představy, že dokážeme změnit něco, co není v naší moci.
Fantazie jsou i myšlenky, které nelze zařadit do dogmatických "šuplíků". Za pomoci
fantazie můžeme aspoň dočasně žít v imaginárním "virtuálním" světě, který existuje
jen v naší mysli. Fantastické představy jsou často nutné pro přežití ve "tvrdé" realitě.
Většinou jsou jen součástí našeho soukromí. Bez následků je můžeme sdělovat za
pomoci vědecko-fantastických publikací a seriálů. Po čase se obvykle ukáže, že
fantazie byla jen vizí budoucnosti.
12) Slepá důvěra
Slepá důvěra je lenost myslet. Slepé přijímání tvrzení, která si nemůžeme ověřit a
nemáme na ně svůj názor je vždy prospěšné pro nadvládu, dogma a ovládání.
Vypěstovat slepou důvěru v neomylnost a moc vládců je tradicí již od dob bájných
Bohů, bez ohledu na jejich původ. Slepě důvěřují obvykle jen hlupáci, proto je
snahou nadvlády, za pomoci utajování, podporovat hloupost a nedávat slovo
alternativním názorům. To je hlavním úkolem masmédií v současnosti.
13) Víra

Věřit můžeme čemukoli. Je to naše osobní přesvědčení, že něco je pravdivé nebo
skutečné. Věří-li skupina lidí ve stejnou věc, zakládá obvykle různé společnosti,
pěstující takovouto víru. Víru je možné uměle vytvořit a podporovat. Oprávněnost víry
v něco si můžeme ověřit zpravidla na základě osobní zkušenosti. Jinak je víra jen
slepou důvěrou. Vždy se však musíme ptát "Komu slouží naše víra"?
14) Naděje
Naděje je víra v uskutečnění našich fantastických představ. K realizaci je obvykle
nutná i úporná snaha o prosazení. Výsledek je pak úměrný naší aktivitě. Známé
přísloví říká "Naděje umírá poslední", případně "Dokud dýchám, doufám". Žádný cíl
nemusíme označovat za nedosažitelný dříve, než se pokusíme ho dosáhnout.
nestačí však jen jeden pokus, musíme využít všechny možnosti, které budeme mít.
Nesmíme se nechat odradit počátečním neúspěchem, jen vytrvalí a odvážní jednou
dosáhnou úspěchu. Na cestě k němu nás naděje posiluje!
15) Dokonalost
Nic není dokonalé! Vše je možné zlepšit. Nechat se přesvědčit o dokonalosti čehokoli
je brzdou pokroku. Hnací silou pokroku je nespokojenost s dosavadním stavem a
snaha o zlepšení, podle našich představ. Nejprospěšnější pro nás i pro celou
společnost bude snaha o vlastní zdokonalení. Jen dokonalí jedinci mohou vytvořit
dokonalou společnost. Nemáte někdy pocit, že ti, co se snaží o dokonalost, jsou
převažující většinou považováni za blázny?
16) Vnější Bůh
Většina společenství vždy uznává nějakou vůdčí autoritu - vnějšího Boha nebo Bohy.
Každé náboženství tak má svého Boha, který je vševědoucí, všemocný a neomylný.
Primitivní národy vždy za své bohy považovaly osobnosti výjimečné svým vzhledem,
silou a věděním. Kolonizátoři a vítězové válek se stávali bohy, naštěstí smrtelnými. V
dnešní době stále přetrvává víra, že nějaký Bůh za nás vyřeší naše problémy,
případně nás potrestá za naše hříchy. Většina mudrců však uvádí, že Boha musíme
hledat především v sobě. Jeho nalezení nám umožní objevit cestu k dokonalosti.
17) Pýcha
Pýcha nám dává pocit sebeuspokojení nad něčím, čeho jsme dosáhli. I zde
nalezneme všeobecně platné přísloví "Pýcha předchází pád"! Svůj význam hraje i to,
na co jsme pyšní. To je dáno i našimi morálními kvalitami. Můžeme být pyšní na to,
že se nám podařil nějaký podvod, krádež, nedejbože vražda? Mohou být celé národy
pyšné na své válečné úspěchy? Pýcha je většinou jen falešným "pozlátkem" našich
činů. Skutečné ocenění a uznání můžeme dostat jen od druhých. Někdy posmrtně.
18) Poslušnost
Vždy musíme rozlišovat, kdy máme být poslušní a kdy neposlušní. Kritériem může
být i to, komu naše poslušnost nejvíce prospěje. Stát miluje poslušné a pokud možno
nemyslící občany. Meze poslušnosti jsou vymezeny zákony, obvykle formulovanými
dle principu "Co není povoleno, je zakázáno". Většinu zákonů naštěstí nemá kdo

kontrolovat, takže se lidé řídí pravidlem "Dělám co chci, když to nikdo nevidí". To je
vidět zejména při silničním provozu. Snaha jakékoli vlády dosáhnout poslušnosti
všech občanů je předem odsouzena k nezdaru. Vždy se najdou jedinci, u kterých
převažuje rozum nad slepou poslušností i zákony.
Nemáme bohužel doklady o tom, zda se výše uvedenými principy řídili i lovci
mamutů. Existují však doklady o tom, že tyto principy jsou uplatňovány ve všech
"civilizovaných" společnostech. Můj názor není ojedinělý. Pro ilustraci doporučuji
článek na www.osud.cz "2004 - rok otroka"
(originál na www.whatreallyheppened.com/yearoftheslave)
Vše nasvědčuje tomu, že lidstvo se již po tisíciletí nechá ovládat principy, které ve
svém konečném důsledku mohou vést ke zkáze civilizace. Podle původního pramene
(Karen Danrich) tak za vše mohou již bájní Annunaki, někdejší okupanti Země. Prý
jsme dokonce jejich uměle vytvořenými otroky. Je přece jen něco pravdy na
biblickém stvoření člověka? Pokud platí stejné principy pro počítače i pro lidi, musíme
mít dán i jakýsi základní program. Ten si ovšem neuvědomujeme. Vaše PC také
neví, jaké Windowsy v něm jsou, pokud se na to nezeptáte. Rozdíl mezi stroji a lidmi
by však měl být v tom, že lidé jsou uvědomělí a dokáží samostatně myslet. "Myslím,
tedy jsem!" Tak si, prosím vás, už konečně uvědomte, kdo jste.
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