
BEZMOCNOSŤ – 1.časť 
 

Všade okolo mňa je len TMA. Je to tma tmúca, nesvietia hviezdy, ani mesiac.   

Pred sebou vidím malé svetielko. Ja ja stojím v tej tme a veľmi chcem dosiahnuť to svetlo, ktoré 

vidím pred sebou. Kráčam k nemu, dokonca utekám k tomu svetlu, ale neviem  ho dosiahnuť.  

Je to paradox, pretože čím rýchlejšie utekám a chcem to svetlo dosiahnuť, tým rýchlejšie mi uniká 

a vzďaľuje sa  a zase je tu  – ten pocit vo vnútri, že nech urobím čokoľvek, alebo aj vôbec nič, tak neviem 

to svetlo dostihnúť a nech utekám akokoľvek rýchlo, tá vzdialenosť medzi mnou a tým svetlom sa 

nezmenila. Ten pocit teraz už nie je len v moje hlave a  ja túžim celou svojou bytosťou po tom, aby som 

to svetlo dosiahla,  ale nedokážem to.  

Je to strašný pocit, ktorý to  vo mne vyvoláva a dala by som čokoľvek za to, aby som mohla                 

k tomu svetlu prísť, ale nejde to. Vidím ho pred sebou  a dokonca sa deje taký jav, že keď stojím 

a nerobím vôbec nič a otočila som sa od toho svetla preč, pretože som  rezignovala, že by som to svetlo 

mohla dosiahnuť, tak sa priblížilo ku mne na dosah mojej ruky, ale keď som moju ruku vystrela, aby som 

sa ho mohla dotknúť, tak sa svetlo vrátilo naspäť tak ďaleko, ako bolo predtým. 

Tá TMA, ktorá je teraz okolo mňa je BEZNÁDEJ. 

To, že to neviem zmeniť, že neviem to svetlo dosiahnuť, vytvorí vo mne BEZMOCNOSŤ. 

BEZMOCNOSŤ je ten okamih, kedy som REZIGNOVALA.  
Vtedy tá situácia dostane ako keby spätný chod, kedy sa to svetlo vrátilo na dosah ruky, ale keď  

ruku vystriem, aby som ho mohla chytiť, tak sa vráti naspäť, tam kde bolo a tá tma začne byť vtedy 

hustejšia. Energeticky tma hustne v tom zmysle, že čím viacej krát sa ten proces zopakuje, tak je tá tma 

hustejšia a ťažká tak veľmi, že už v nej neviem  ruku vystrieť, ako keby sa tá tma stala hmotnou a ona mi 

nedovolí sa v nej hýbať.  

Pokiaľ som len v tých dvoch polohách že idem, či kráčam alebo nerobím nič, je tma riedka 

a môžem sa pohybovať. 

Akonáhle sa dostanem do bodu, že tma zhustne, čiže ja sa už  nepohnem a to svetlo ostane predo 

mnou, je to ako krutý výsmech, pretože to svetlo je síce predo mnou, ale ja už nemám vôbec silu vystrieť 

ruku.  Je to hra strachu, ktorú on s nami hrá. 

Toto je v energetickej rovine vyjadrené, ako to je, keď sa vytvorí BEZNÁDEJ. 

Keď už tá energia tak zhustne a oťažie, že sme úplne obklopený tmou 

a nevieme vystrieť ruku, aby sme sa svetla dotkli a zobrali si ho, tak zomrieme. 

Vtedy tá TMA všetku našu NÁDEJ pohltí  a Svetlo zhustne. 

BEZNÁDEJ nám zoberie ŽIVOT. 

( prišla nádherná energia, ktorá ma celú prestúpila ako teplo, ktoré sa rozlialo v mojom tele )  

SVETLO, ktoré bolo pred vami a ktoré takýmto  spôsobom dokáže strach pred 

vami posúvať, je  SVETLO VIERY a strach s ním dokáže takto manipulovať.  

SVETLO, ktoré je pred vami,  je SVETLO VIERY, ktoré vám podávam na 

mojej dlani. 

Otázka : Máme za tým svetlom ísť aj keď je tak ďaleko ? 

Odpoveď : Toto je falošný obraz, ktorý vám strach podsúva, že to Svetlo je ďaleko, pretože ono 

je blízko a to Svetlo je priamo pred vami. Strach nemá takú moc, aby  to Svetlo odniesol nekonečne 

ďaleko. Odsunie ho len kúsok tak, aby ste sa ho nemohli dotknúť, ale dokáže ho posúvať preč od vašej 

ruky stále a preto pokiaľ máte silu kráčať a máte NÁDEJ, je to SVETLO stále pred vami.  

Toto je manipulácia strachu s vašou VIEROU. 



SVETLO VIERY máte v sebe, s ním sa rodíte, pretože VIERA, DÔVERA                  

a NÁDEJ, sú nedeliteľnou súčasťou Lásky.  

Ak stratíte ktorúkoľvek  z nich, tak stratíte postupne všetky.  

Vtedy vám pomáham obnoviť vašu VIERU  a ponúkam vám v svojej dlani 

SVETLO VIERY. A to tak blízko, aby ste ho mohli prijať.  

To SVETLO VIERY je na dosah vašej ruky a to je objektívna pravda. 

Je to falošný obraz strachu a falošná ilúzia strachu, že to Svetlo nemáte na dosah ruky a ak                         

nedokážete objektívnu pravdu vidieť a prijmete za realitu života túto falošnú hru strachu, tak Svetlo Viery 

nedosiahnete. Je to o tom, čo prijmete ako realitu života a ak prijmete falošný obraz strachu, tak to tak je. 

A je to o VIERE každej jednej ľudskej bytosti. 

VIERA má v sebe nepredstaviteľne  veľkú uzdravujúcu silu a moc, pretože 

dokáže vytvoriť nepredstaviteľne veľkú, mohutnú, obrovskú energiu. 

Je to VIERA, ktorá vás dokáže uzdravovať a to vo všetkých úrovniach 

a rovinách vášho života i vás  ľudskú bytosť ako takú. 

Ak by  vaša VIERA  bola silná, pevná a  vytrvalá, dokázali by ste uzdravovať len prostredníctvom 

svojej VIERY všetky choroby vášho fyzického tela, nepotrebovali by ste žiadne chemicky vyrobené 

lieky, pretože dal som vám prostredníctvom rastlín, ktoré sú deti Matky Zeme, všetky potrebnné látky 

k tomu, aby ste mohli podporiť  liečivé, uzdravujúce a hojivé procesy vo vašom hmotnom fyzickom tele. 

A preto každé ochorenie je pre vás ako  ľudskú 

bytosť smrteľné len vtedy, keď stratíte svoju VIERU. 
Vtedy vás pohltí tma beznádeje a vaša bezmocnosť je tá energia, ktorá vám potom prináša 

ten nevyhnuteľný koniec z pohľadu fyzického tela, ktoré rezignovalo a teda prichádza smrť. 

Vysvetlím vám to na ochorení, na ktoré v minulosti zomrelo veľmi veľa ľudských bytostí 

a jedným z takých ochorení bola lepra. 

A lepra je rovnako ako každé iné ochorenie liečiteľná, ale kedže v minulosti sa v  ľudskej 

spoločnosti a v jej kolektívnom vedomí vytvorilo presvedčenie, že toto ochorenie sa nedá uzdraviť, 

odsúdili ste každú jednu ľudskú bytosť, ktorá týmto spôsobom ochorela na smrť a to práve tým, že 

ste jej odopreli pomoc a že ste ju vylúčili zo spoločnosti, pretože ste jej odopreli LÁSKU. 

A už som vám vysvetlil, že Láska, Viera, Dôvera a Nádej sú nedeliteľné, 

nerozdeliteľné a neoddeliteľné a ak sa stratí  ktorákoľvek z nich, postupne sa stratia všetky. 

A práve preto ľudské bytosti, ktoré v minulosti na túto chorobu ochoreli, potom  zomierali, 

pretože VY SAMI – ako jednotlivci, ale aj ako ľudská spoločnosť ste ich na smrť odsúdili. 

A bol to práve strach, ktorý vo vás samých toto presvedčenie vytvoril. 

A práve preto vám strach zobral NÁDEJ na uzdravenie z toho ochorenia, pretože bezmocnosť 

každej jednej ľudskej bytosti, ktorá toto ochorenie dostala, jej priniesla smrť.  

A to, že tieto ľudské bytosti nedokázali prijať  Svetlo Viery do svojich dlaní a vložiť ho do 

svojich sŕdc, bolo preto, že VY SAMI ako ľudská spoločnosť ste dosiahli to, aby sa zapísalo do 

kolektívneho vedomia ľudstva, že táto choroba sa nedá liečiť a je smrteľná. 

A preto bolo veľmi jednoduché zneužívať toto ochorenie na odstránenie všetkých ľudí, ktorí sa 

stali nepohodlnými a to pre kohokoľvek a kdekoľvek. Bol to spôsob, ktorým sa v tých časoch nepohodlní 

ľudia a všetci tí, ktorí prekážali, jednoducho z vašej spoločnosti odstránili. 

A často krát sa stalo, že sa to vymklo s pod kontroly spoločnosti a táto choroba sa šírila ako 

epidémia a potom zomrelo veľa ľudských bytostí.  


