
BEZMOCNOSŤ – 2.časť 
 

Títo ľudia zomreli práve preto, že presvedčenie, ktoré strach vytvoril, ste VY SAMI  

dovolili,  aby sa zapísalo do vášho kolektívneho vedomia.  Takéto presvedčenia, ktoré strach vytvorí 

takýmto spôsobom, že sa zapíšu do kolektívneho vedomia, vám potom dokážu zobrať  SVETLO 

VIERY, hoci ho máte položené na mojej dlani a to priamo pred vami.  

A je to tak preto, že bezmocnosť, ktorú v sebe vytvoríte vám vôbec nedoloví sa hýbať a VY 

neviete vystrieť svoju ruku, aby ste si Svetlo Viery mohli zobrať a vložiť naspäť do svojho srdca. 

A okrem  tejto  bezmocnosti, strach v týchto bytostiach vytvoril veľký pocit krivdy k životu ako 

takému s otázkou „ prečo práve ja“, „ prečo práve môj syn či dcéra“, „prečo práve môj milovaný či 

milovaná“, „prečo práve moji rodičia“ a týmto spôsobom vytváral vo vás nesmierne veľkú bolesť, nie len 

v tých ľudských bytostiach, ktoré na túto chorobu ochoreli, ale i v tých, ktorých milovali a i v tých, ktorí 

milovali túto bytosť.   

A práve cez túto bolesť ukotvoval v ľudskej spoločnosti strach sám seba, úplne ju zovrel do svojej 

moci, pretože dosiahol to, že ako ľudské bytosti ste sa tak veľmi báli o svoj život, že celá ľudská 

spoločnosť  nemala žiaden súcit s tými, ktorí ochoreli. Neposkytla im žiadnu pomoc. 

Práve naopak. Vylúčila ich zo svojho stredu a bola k nim veľmi krutá. 

A tak strach dosiahol, že sa v ľudskej spoločnosti ukotvovala i krutosť. 

A ak raz dovolíte, aby sa krutosť ukotvila a stala súčasťou ľudskej spoločnosti, trvá veľmi dlhé 

veky, kým ju potom dokážete rozpustiť a transformovať na Lásku. 

A darí sa to strachu vtedy, keď presvedčenia, ktoré vo vás vytvára sa stávajú súčasťou 

kolektívneho vedomia  vašej spoločnosti. 

A platí to nie len pre túto chorobu- lepru ako takú, ale platí to rovnako pre každé iné ochorenie , 

o ktorom si vytvoríte presvedčenie, že je smrteľné a rovnako to platí aj pre každý vojnový konflikt, ktorý 

v celej histórii ľudstva sa na Matke Zemi viedol. 

A tak sami môžete vidieť koľko veľa krutosti vo vašej spoločnosti stále prebýva. 

A teraz sa vrátim k presvedčeniam, ktoré strach týmto spôsobom vo vás vytvára. 

Môžete ich zmeniť a rozpustiť len vtedy, keď to každý jeden z vás sám za seba 

urobí  vo svojom vnútri, pretože vtedy sa to z vášho vnútra prenesie von do vašej 

spoločnosti a vtedy sa to prepíše vo vašom kolektívnom vedomí a práve preto dnes už 

túto chorobu – lepru,  dokážete vyliečiť. 

Je to rovnaké, ako keď v čase inkvizície cirkev mučila, upaľovala  a zabíjala nevinných ľudí len 

preto, že liečili druhých.  

Často krát zo strachu, závisti, nepochopení a z predsudkov boli títo ľudia obvinení z čarodejníctva, 

či bosoráctva a prestalo sa tak diať vtedy, keď ste vo svojom vnútri pochopili, že títo ľudia nie sú  

čarodejnice, či bosorky a nemajú nič spoločné s diablom a k uzdraveniu druhých ľudí používajú liečivú 

silu bylín a rastlín a tak  svoje vedomosti a skúsenosti dávajú a používajú pre dobro tých druhých a celej 

spoločnosti. 

A vtedy ste sa prestali báť týchto ľudských bytostí a preto sa to v kolektívnom vedomí mohlo 

prepísať. 

Preto to trvá tak dlho, nepredstaviteľne dlho,  z pohľadu života ľudských bytostí, lebo je potrebné, 

aby táto zmena nastala vo vašom vnútri v každom jednom z vás, v každej ľudskej bytosti. 

A bolesť, ktorá vznikla v srdci tých ľudských bytostí, ktoré na lepru ochoreli 

a ktorých tak kruto ľudská spoločnosť zo svojho  stredu vylúčila, bez poskytnutia 

pomoci, je  priamo úmerná veľkosti neprijatia tejto situácie, ktoré tá ľudská bytosť 

následne sama  v sebe vytvorila. 



Vysvetlím vám to  na príklade jednej z možných situácií, ktoré ste v línii času svojho bytia na 

Matke Zemi mnohí z vás  prežili ako svoju skúsenosť v rôznych obmenách okolností tejto skúsenosti.  

Predstav si mladého muža, zdravého, silného v rozpuku života, ktorý má v hlave veľa plánov                  

a celý život pred sebou a ktorý veľmi miluje ženu svojho srdca  a jeho láska je touto ženou opätovaná.  

Práve preto, že jeho Láska je  opätovaná, stáva sa nepohodlným, obávaným a nechceným sokom 

a rivalom iného oveľa staršieho muža, ktorý síce túto ženu vôbec nemiluje, ale z dôvodu, aby mohlo dôjsť 

k spojeniu a zlúčeniu majetku, rodov a navýšeniu moci, sa táto mladá žena spoločným rozhodnutím  

obidvoch rodín,  má stať jeho manželkou. 

A kedže sa táto žena odmietne podvoliť rozhodnutiu svojich rodičov a odmietne sa a vydať                      

za toho oveľa staršieho muža, musí byť z cesty odstránený mladý muž, ktorého ona miluje, aby mohlo 

dôjsť k spojeniu a zlúčeniu majetku, rodov a navýšeniu moci.  

Plán, ktorý ten starší muž vymyslí, aby sa dostal k majetku, po ktorom tak veľmi  baží a spôsob, 

ktorým sa tohto mladého muža zbaví, je veľmi jednoduchý a zároveň nepredstaviteľne krutý k tejto 

ľudskej bytosti, pretože ho obviní z toho, že on má lepru.  

A vytvorí si príležitosť k tomu, aby ho z tejto choroby mohol obviniť pred veľkým množstvom 

ľudí. Strach týchto ľudí  nedá tomu mladému mužovi žiadnu šancu sa brániť a oni ho zo strachu pred 

vlastnou smrťou, sami odsúdia na smrť.  

A v čase, keď toho mladého muža ten rival obviní z toho, že má túto chorobu - lepru, ju  ten 

mladý muž vôbec nemá a je  úplne zdravý, ale kedže to nemôže dokázať, že toto ochorenie nemá, pretože 

strach tých ľudských bytostí mu nedá žiadnu šancu ani príležitosť k tomu, aby im to mohol dokázať, 

jednoducho ho vyvedú  za mesto do tábora pre ľudí, ktorí toto ochorenie majú. 

         A kedže nikto živý  nemôže tento tábor opustiť, odsúdili toho mladého muža týmto na smrť.  

         Ten mladý muž to nepochopí  a ani nedokáže prijať túto situáciu v svojom  živote. 

         Veľmi krutým spôsobom dosiahol ten chamtivý oveľa starší muž to, čo sám pre seba chcel, majetok, 

moc, ale aj ženu, ktorú ten mladý muž nadovšetko miloval, aby ho odstránil z cesty, aby sa ho zbavil.  

Mladý muž bol zaslepený svojou Láskou, svojou  neohrozenosťou aj silou, hrubou fyzickou silou 

mladého muža a tak nevidel, že  ho ten oveľa starší  muž  nemusí poraziť svojou silou v osobnom súboji, 

ale môže použiť lesť, podvody a podplácanie k tomu, aby ho odstránil z cesty, aby on dosiahol to, čo sám 

pre seba v živote chcel a to majetok a navýšenie svojej moci a to za akúkoľvek cenu, i za cenu života. 

Spoliehal sa na svoju mladosť, svoju silu a Lásku ženy, ktorú miloval a myslel si, že  je  v tom všetkom 

neohroziteľný a zároveň bol aj sám na seba  patrične namyslený a práve táto pýcha mladosti  ho zaslepila 

a on  v svojej pýche potom nedokázal vidieť tie silné stránky svojho soka a rivala, pretože si sám v sebe 

vytvoril presvedčenie, že ten rival je slabý, starý, bezmocný starec a že ho v súboji muža proti mužovi 

veľmi ľahko porazí. 

A potom túto situáciu, ktorá nastala neprijal a zobral to  ako nesmiernu krivdu života, osudu 

i nespravodlivosť Božiu , s výčitkou : „prečo práve ja “ !!! 

A keď sa tak stalo, ani sa nebránil, pretože on nepredpokladal, že môže ísť o lstivosť, podvod                 

a klamstvo a že  nemusí byť pravda to, z čoho bol obvinený.  

Až keď sa ocitol v tábore pre ľudí chorých na lepru, tak mu povedali, že on na tele nič nemá a 

že nie je chorý,  avšak von z tohto tábora ho už aj tak pustiť nemohli a ani nechceli. V tedy ten mladý 

muž  pochopil, že bol oklamaný a odstránený, aby prestal prekážať a zavadzať. Začal sa veľmi hnevať 

sám sa seba, že sa nechal oklamať a že ten podvod nevidel,  ale  zároveň nevidel, že sa  v tej podstate 

hnevá sám na seba  a tak ten hnev prenášal a všetku vinu za to dal svojmu sokovi a jeho vlastná 

bezmocnosť, že odtiaľ nevyjde živý ho podporovala a on stratil Svetlo svojej Viery a naozaj  potom  na tú 

lepru ochorel a zomrel. 

A   keby  si ten mladý muž dokázal  Svetlo svojej Viery ponechať, prežil by to. 

 


