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TEMNÁ ELITA 

  

Na našej stránke už odzneli všetky logické argumenty a boli podané 

dôkazy o tom, že planéta Zem je ovládaná vlastne zvonku, ale za asistencie 

istej skupiny pozemšťanov, ktorí prisluhujú v nádeji, že takto sami získajú. 

Začalo to haváriou mimozemského stroja v Roswelli, ba ešte skôr, lebo isté 

kontakty sa zdedili vlastne po Hitlerovi, kedy sa táto skupina dostala ku 

dôležitým technológiám, ale následne aj ku priamym kontaktom. Sú to 

vlastne stále iba jeho, aj keď neverejní pokračovatelia. Cieľ je stále ten 

istý. Dnes podľa vyjadrenia priamych svedkov, ktorí na technológiách 

pracovali, môžu už aj pozemšťania cestovať ku hviezdam, pričom veľký 

zostatok ľudstva zostáva v nevedomosti a mimo dosahu týchto informácií. 

A treba dodať, ţe iba vlastnou vinou! Prevažne z lenivosti a nezáujmu 

o tie podstatné informácie a udalosti. 

Dnes je internet už plný aj takýchto poučných informácií... ale tiež 

zbytočne. 

Keď sa niekto snaží takýmto lenivcom posúvať skutočnú pravdu, vzbudí 

u nich nezáujem, ba až odpor a opovrhnutie nie iba k informáciám, ale aj 

voči osobe samotnej, ktorá vniesla takto nepokoj medzi týchto lenivcov. 

Dnes sa už ale našťastie začína prebúdzať väčšia skupina ľudstva, ktorá si 

uvedomuje, kde smeruje globálna vláda ľudstva a aj čo je dôvodom takého 

jednania. Lenže žiaľ, stále sa prehrabávajú iba v následkoch informačných 

skutočností a príčina a teda pôvod zostáva nimi nepoznaný. Je tu 

istá elita, ktorá si je vedomá, že v čase totálneho nebezpečenstva, dokáže 

prežiť aj mimo Zeme a to za pomoci „priateľov“, s ktorými udrţuje uţ 

dlhšie kontakty. Preto sa snaží rozoštvať proti sebe isté skupiny hlupákov, 

ktorých potrebuje pre vlastné ciele, aby zredukovali počet jedincov na 

Zemi, ba pokiaľ možno úplne ju vyľudnili a aby si tak táto elita pripravila 

pôdu pre vlastné, ale pochybné ciele. Neuvedomuje si, že aj tie vyspelé 

technológie, majú značné obmedzenia a že slúžia znovu iba nesprávnemu 

pánovi. 



Tieto rozoštvané mnohé skupiny vedú medzi sebou boje, a dokonale to 

teraz rezonuje na Ukrajine. Bojujú vraj z vlastného presvedčenia! Lenţe 

koľko zla a utrpenia sa uţ napáchalo z presvedčenia! Treba dodať, ţe 

z nesprávneho presvedčenia! Viedli sa a vedú náboženské vojny a koľko 

je všetkých tých presvedčení. Všetci sa vystatujú, že slúţia Bohu! Lenţe 

Boh je iba jeden! Pritom každá táto skupina má toho vlastného. Ani jeden 

z nich sa nezamyslí nad tým, prečo tomu tak je. Keby si raz dokázal 

položiť pravdivo túto otázku a hľadať na ňu aj odpoveď, určite by zmenil 

doterajšie presvedčenie. Lenže to on v zápale boja a nenávisti nedokáže 

a nezostáva mu na to čas. Poslúcha iba tých, ktorí ako Judáši, plnia si 

vrecká, za jeho pochybné „pravdy“, ktoré mu dovolí šíriť chlebodarca. 

Keď šliapne šíriteľ informácií vedľa, vrecká zostanú prázdne a on sa musí 

rozhodnúť, či nečisté peniaze Judáša, alebo čisté svedomie a služba 

Pravde. Málo je takých, ktorí sa rozhodnú pre prázdne vrecká! Pravda 

preto zostáva pre chudobných. Chudobných materiálne, ale bohatých 

duchovne! 

Lenže bez materiálneho bohatstva je súboj o Pravdu ťažký! Vážte si preto 

každej pomoci, ktorá ku vám prichádza z tejto Pravdy, lebo je spojená 

s veľkým odriekaním. Nás nikto neplatí, ba musíme si odtrhnúť od úst – 

ako sa hovorí. Dovolenky, cestovanie, rozmarné hry a rôzne podujatia, to 

zostáva pre nás nepoznané, ale šťastne nepoznané. Radosť nám pôsobí 

naopak to, čím mnohí pohŕdajú: Úsmev na tvári jedného prebudeného 

ľudského ducha! 

Preto sa radujte všetci prebudení, lebo tí ktorí si myslia, že sa 

prisluhovaním temnote, ktorá sa chce pri službe zlu zachrániť, - oni sami 

zachránia, tí kráčajú nesprávnou cestou a zachránia na krátky čas iba 

svoj oblek. To oni ale nevedia, lebo si potrpia na móde a chcú iba na oko, 

dobre vyzerať. Svoje „JA“ – svojho ducha, toho naopak strácajú, každým 

dňom takto nepodarenej služby. 

STAŇTE SA PRETO DUCHOVNÝMI!  

HĽADAJTE PRAVDU! 

SLÚŢTE JEJ! 

Kde máte hľadať PRAVDU, to je vám už dávno z našej stránky známe. 

PREČO ju hľadať, to sa vám pokúšame sústavne vysvetľovať a to 

z rôznych uhlov pohľadu. Nájdite ten svoj a zastavte sa na moment, aby ste 

posúdili tieto informácie. Ide o veľa! Ide o vaše bytie, ktoré zatiaľ 

smerujete k potomkom, mamone, krásnej chvíli, ktorá sa isto raz pominie. 



Potom vám zostanú oči iba pre plač a bedákanie na osud, ktorý vás trestá. 

Lenže to nie je osud, ale vy samotní, ktorí aj svojich potomkov vediete iba 

k móde a starostlivosti o ten pominuteľný oblek. Vlastnú podstatu – 

večného ducha, toho naopak robíte smrteľným a životu kladiete prekážky 

iba módnymi prehliadkami, ktoré vás opantali a skrine plníte nepotrebným. 

Dokedy chcete takto blúdiť? Načo sú vám potomkovia, ktorých vediete do 

hrobu! Do hrobu, ale krásne vyobliekaných. Spamätajte sa, pokiaľ sa to 

nestane skutočnosťou a táto predpoveď sa na vás vyplní. Tieto slová sú 

nepopulárne, až tvrdé, lebo doterajšie uhladené slová nezaberali, ba čo je 

horšie, na uhladenosť už nezostáva čas. 

ŢIVOT – ALEBO SMRŤ! 

Zdá sa vám to prehnané? Zakrátko zistíte, že NIE! 

Po celej Zemi zúria konflikty, podložené mnohým presvedčením, ktoré si 

každý bojujúci pochvaľuje ako to pravé. Dohoda je nemožná, lebo každý 

sa chce hrať na pána. Lenže PÁN JE IBA JEDEN a jeho Slovo všetkým 

zostáva neznáme. Keby ho poznali, ihneď by zloţili zbrane. Niet o čo 

bojovať. Všetko nám bolo darované. Lenţe my si to neváţime a to čo 

vlastníme, to je nám málo a poškuľujeme vţdy po tom, čo vlastní 

blíţny. A TO JE TO NAŠE PRAVÉ PRESVEDČENIE! A toto 

presvedčenie maskujeme rečami o mieri! Alebo o vojne v mene 

spravodlivosti. Je to výsmech Pravde! Výsmech logickému rozumu! 

Keď uţ neveríte na svojho ducha, tak berte ohľad aspoň na ten svoj 

logický rozum! Na ten rozum, na ktorý ste všetci tak pyšní. 

Keď začnete slúžiť tomu pravému PÁNOVI, pochopíte svoje doterajšie 

poblúdenie a v Jeho Slove spoznáte všetky omyly, ktorým ste doposiaľ 

slúžili, ale pochopíte aj to, kto je na ktorej strane a čo a kedy koná 

nesprávne. Otvoria sa vám oči a všetko sa stane jasné, pochopíte aké 

jednoduché je riešenie, ale zároveň veľmi ťažké, lebo nedá sa vystúpiť 

z kolotoča za jazdy, keď na ňom všetci radostne a spokojne šantia 

a zabávajú sa na vlastnej škode, ktorá sa každodenne zväčšuje, až ich 

nakoniec zdolá. Využite prvé zastavenie, vystúpte a skúste sa pozrieť na 

tých veseliacich sa zo všetkých strán a porozmýšľajte, čomu sa radujú, aký 

to má zmysel. Vystúpte skôr, ako sa kolotoč zrúti! 

Dnes sa každý chce hrať na pána, ale všetci páni vždy potrebovali a aj 

potrebujú lokajov, ktorí sú ochotní im slúžiť. Aspoň vy, ktorí ste nie už tí 

namyslení páni, ale iba slúžiaci lokaji, uvedomte si, že tí, ktorým slúžite, si 

vašu službu nezaslúžia, ba že takto škodíte najviac sebe. Ste rovnako cenní, 



ako tí, čo sa na pánov hrajú, ba stanete sa cennejší, keď začnete slúžiť 

tomu pravému Pánovi. Toto je jednoduchá rada, ale verte, ţe lepšej 

nenájdete. A táto sluţba vás nijako nezväzuje, ale naopak oslobodzuje. 

Vyuţite dar vášho Pána – svoju SLOBODU.  A vyuţite ju správne! 

AJ KEĎ VÁS TELESNE ZOTROČIA, BA ZAVRÚ AJ DO 

VÄZENIA, 

DUCHOVNE BUDETE VOĽNEJŠÍ AKO KRÁĽ! 

 

( Video: ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=tYlixxR6JfI 

  

Toto svedectvo je len kvapkou v mori ohľadom už diskutovanej témy 

„Chemtrails“. Ak by nám neboli „na hlavu sypané“ jedovaté látky, ktoré 

ovplyvňujú počasie, menia ph pôdy a zamorujú všetko navôkol, nebolo by 

predsa nič jednoduchšie ako to verejnosti dokázať. Zatiaľ sú však iba 

odstraňovaní nepohodlní ľudia, i keď inou formou ako v stredoveku, avšak 

účinnejšie a dokonalejšie. Teda sú umlčovaní tí, ktorí dokážu samostatne 

myslieť a skúmať svoje okolie a tak ho vidieť pravdivo a nie sa nechať 

pohodlne zavádzať ako tupé stádo, ktoré ide tam, kde ho nasmerujú a 

„zožerie“ všetko to, čo mu „majitelia“ dajú! 

Avšak pozor, nejedná sa tu o pravého majiteľa, ale o zlodeja a vandala, 

ktorý sa bude snažiť nakradnúť a poškodiť do poslednej možnej chvíle – čo 

najviac! 

Z nejednej strany sa ku nám dostáva informácia o tom, ako je svet 

ovládaný úzkou skupinou ľudí, tzv. iluminátmi. Všetok vývoj vo svete – 

ekologický, ekonomický, politický, sociálny i „duchovný“ je centrálne 

riadený v prospech vyššie postavených. Týmto vzniká sieť „bábok“, ktoré 

poslúchajú tie vyššie postavené bábky a tie zas vyššie. 

Po tento bod sú tomu ochotní na základe dôkazov uveriť mnohí, no keď 

pôjdeme ďalej, narazíme na to, že tých najmocnejších pozemšťanov – 

ovládajú ešte mocnejší ľudia – ktorí sú však mimozemského pôvodu. 

A opäť sme pri tom, že na mimozemšťanov sa dnes všeobecne „neverí“. 



A pritom dôkazov o ich existencii je neúrekom a dôkazov o tom, že sme vo 

vesmíre sami – niet! 

Opäť si môžeme vybrať – podsúvaný všeobecne „uznaný“ názor a postoj, 

alebo samostatné myslenie a hľadanie dôkazov a faktov a na základe toho 

vlastné poznanie skutočnosti. 

Na tomto mieste môžeme spomenúť, že ani to utajovanie kontaktu 

pozemského ľudstva s mimozemskými civilizáciami, sa už dlho nemôže 

udržať. Mexická vláda už uvoľňuje dôkazy o kontakte Mayskej civilizácie 

s mimozemskou, na základe starých spisov, nájdených a dlho utajovaných 

artefaktov, ako sú kamenné disky, na ktorých je vyobrazený kontakt 

s mimozemskou civilizáciou.* 

Dostali sme sa teda po bod, že sa rútime do ekologickej, treba doplniť i 

ekonomickej a vlastne do totálnej katastrofy spolu s celou našou planétou. 

Táto katastrofa je riadená a my nesieme na tom vinu – svojou duchovnou 

lenivosťou a záujmom len o vlastné pohodlie a prospech, čisto pozemský 

a krátkodobý. Vo svete sú rafinovane vytvárané konflikty a robené ťahy, 

ktoré navonok umožňujú legálne uskutočňovanie tohto vopred určeného 

plánu „zlodeja - vandala“. 

Ale tu treba spomenúť, že to nekončí pri ovládaní Zeme tými 

mimozemšťanmi z temných a rozkladajúcich sa planét, ale ako už bolo na 

stránke napísané veľakrát – za všetkým zlom stojí temno. A existenciu 

skutočného temna – pôsobiaceho v našej hrubohmotnosti, ale najmä v tej 

jemnohmotnosti, je potrebné pochopiť, aby človek prehliadol tento vývoj 

situácie vo svete a tiež to, ako mohlo byť tak dokonale zorganizované 

zavádzanie ľudstva, jeho postupné ničenie i s jeho planétou. Toto temno je 

organizované i v tej jemnohmotnosti a vedené cez hierarchie až 

k východiskovému bodu, ktorým je padlý archanjel, nenadarmo nazývaný 

– knieţa sveta – Lucifer! 

A opäť sa dostávame k rovnakej a naliehavej pointe – potrebe poznania 

večných – Božích zákonov a úsilia žiť podľa nich! Len toto silné chcenie 

a úprimné úsilie nám môže umožniť zachrániť sa, keď sa to na nás už 

čoskoro všetko zrúti! 

Ľudia, prebuďte sa už konečne! 

Naozaj si myslíte, že pri vývoji svetových udalostí – 

to môže takto naďalej pokračovať bez skorých katastrofálnych následkov?! 



Naozaj si myslíte, že to čo nám podávajú média a vníma sa všeobecne ako 

pravda – je pravda?! 

Prebuďte sa k samostatnosti, ţiadne stádo vás pred vlkom neochráni! 

  

* Článok o kontakte Mayov s mimozemskou civilizáciou, aj s obrázkami kamenných diskov 

nájdete na adrese: http://svobodnenoviny.eu/mexicka-vlada-odhaluje-mayske-dokumenty-

dokazujici-mimozemsky-kontakt/ 

 

 


