
BEZMOCNOSŤ – 3.časť 
Hneval sa v tom tábore sám na seba, že to vôbec dopustil, že sa  nechal takto dobehnúť.         

Tá nemohúcnosť zmeniť to, že on bol v tom tábore uväznený do konca svojho života, bola tá obrovská 

bezmocnosť v ňom samom, ktorá sa ako dôsledok vytvorila, pretože on s tým nevedel nič urobiť.  

Často krát v stave tejto bezmocnosti potom vytvoríte kliatby voči ľudským bytostiam, o ktorých si 

myslíte, že stáli za vytvorením  situácie, v ktorej ste sa ocitli. Energia tejto kliatby však nezasiahne tie 

druhé ľudské bytosti, voči ktorým bola vytvorená, pretože oni o existencii tejto kliatby vôbec nič nevedia 

a preto túto energiu ani nikdy neprijali. Táto energia zostáva súčasťou energetického poľa tej  ľudskej 

bytosti, ktorá ju vytvorila a tak  bude pôsobiť z nevedomých rovín na toho mladého muža v každej jeho 

nasledujúcej inkarnácii, až kým on dokáže vedome pochopiť a prijať Poznanie toho života a  prijme aj 

Zodpovednosť za všetky energie, ktoré v tom minulom živote sám v sebe vytvoril.  Vtedy ako dar dostane 

SÚCIT, aby mohol  tú  kliatbu zrušiť a dať odpustenie sám sebe aj tým druhým ľudským bytostiam. 

Hnev, ktorý ten mladý muž  v sebe vytvoril mu zobral SÚCIT, ale bola to energia hnevu na seba 

samého, ktorú  on nevedome prenášal na tých druhých a tento hnev mu bránil v tom, aby to dokázal sám 

sebe odpustiť a pretože nevedel dať odpustenie sebe samému, nedokázal dať odpustenie ani tým druhým. 

A jediná cesta, jediný spôsob, ktorý by mu  vtedy pomohol prežiť bolo ODPUSTENIE sebe 

samému. Nedokázal si však  dať Odpustenie, pretože nedokázal to, čo sa stalo PRIJAŤ v tom živote ako 

svoju prežitú skúsenosť. S energiami, ktoré v sebe vytvoril, nedokázal nič urobiť. Musí sa znova narodiť. 

V súlade so Zákonom zachovanie energie, všetky vytvorené energie zostanú súčasťou 

energetického poľa tejto ľudskej bytosti aj v jej nasledujúcich životoch. Práve preto, aby  tá ľudská bytosť  

potom dokázala zmeniť všetky tie energie, ktoré v tom minulom živote vytvorila, je potrebné ich  

transformovať prostredníctvom  Odpustenia na Lásku. Stane sa tak až v tej inkarnácii, keď ona dokáže 

naplniť svoje srdce Láskou a Súcitom k sebe samej, aby to v prvom rade Odpustila sama sebe. 

Odvolávam a ruším prekliatie všetkých ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

podvode, ktorý bol na mne spáchaný, aby som bol oklamaný a uvrhnutý do tábora chorých na lepru. 

Odpúšťam sám sebe, že som  preklial všetkých tých ľudí, ktorí tento podvod na mne spáchali. 

Odpúšťam sám sebe svoju pýchu, nadutosť, neskúsenosť mladosti i to, že som sa spoliehal sa 

svoju fyzickú silu a že som si vytvoril presvedčenie o svojej neporaziteľnosti. 

Odpúšťam sám sebe, že som dovolil to, že som bol oklamaný, manipulovaný. 

Odpúšťam sám sebe, že som v sebe túto bezmocnosť vytvoril a prestal som veriť v Lásku. 

Odpúšťam sám sebe, že som stratil Svetlo Viery, Vieru, Dôveru i Lásku. 

Odpúšťam sám sebe, že som sa hneval na Boha a vyčítal mu, že je nespravodlivý. 

Týmto ODPUSTENÍM navráti táto ľudská bytosť sama sebe  späť svoju SLOBODU. 

SLOBODA  je dôsledok ODPUSTENIA. 

A k  LÁSKE  sa navrátite  cez ODPUSTENIE a SLOBODU.   

Oni sú spojené  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne.  

Sú v určitom poňatí ako trojjedinosť a sú spojené v trojuholníku.  

LÁSKA bez  ODPUSTENIA  nie je LÁSKA. 

LÁSKA bez SLOBODY, tiež nie je LÁSKA.  Jedno bez druhého neexistuje. 

A tak isto platí, že SLOBODA bez LÁSKY nie je SLOBODA. 

A rovnako   SLOBODU nezískate, ak nosíte v sebe neodpustenie. 

A Láska bez Odpustenia a Slobody,  je falošná a to sa potom na Lásku len hrá, ale to nie je 

Láska, pretože Sloboda bez Lásky nie je Sloboda a rovnako, ak neodpustíme,  tak to nie je Láska. 

ODPUSTENIE sebe samým, vám dáva SLOBODU. 
A ten opačný pól  toho trojuholníka je strach, neodpustenie a bolesť. 



Otázka : Keď ten starší muž odstránil toho mladého muža, tak mu nešlo o Lásku  mladej 

ženy, ale o majetok jej otca, ktorý on tou svadbou získa a jemu  bolo jej jedno za akú cenu ten 

majetok získa.  On mal  v sebe vytvorený vzorec, " že má málo a stále nemá dosť a preto chce viac“. 

Ak si vytvoríme tento vzorec rozhodovania a konania v živote,  v ktorom prežívame nedostatok, tak  

potom v tých nasledujúcich životoch ako dôsledok prežitej skúsenosti nedostatku,  vytvárame 

v sebe samých práve lakomstvo a chamtivosť až nenažranosť vo vzťahu k hmotnému majetku ?   

Odpoveď : Je to jedna možnosť, ale nie je to vždy pravidlo, lebo je to jeden spôsob skúsenosti 

a pre niekoho sa to otočí takým spôsobom, že v tých ďalších životoch sa potom dokáže podeliť a je to 

skúška ako s tým majetkom naloží.  Sú to dve strany jednej mince.   

Tým, že ten človek mal tú skúsenosť nedostatku, tak sa vie vcítiť do pocitov toho  kto sa v tom 

nedostatku nachádza a keď on má potom ten dostatok, tak môže pomáhať tým druhým a robí tú 

dobročinnosť.  Tú svoju pôvodnú skúsenosť z nedostatku premení na dobro.  

A ten kto s rovnakou skúsenosťou, môže ten dostatok premeniť na lakomstvo, chamtivosť 

a nenažranosť a nepodelí sa ani za nič, tak sa stáva krutým k tým druhým.   

A zvolí sú tú možnosť v závislosti od rodiny v akej tá ľudská bytosť  potom vyrastala v tom 

bohatstve, ale hlavným vplyvom je tá konkrétna ľudská bytosť  s akou Láskou v srdci je nastavená.     

A aj vtedy, keď je celá rodina zaťažená na „ majetok, bohatstvo a moc“, ak to dieťa má Lásku v srdci, tak 

bude pomáhať druhým ľudským bytostiam.   

A závisí to aj od toho, v akom rozpoložení tá ľudská bytosť, ktorá je v tej chudobe a nedostatku 

zomiera, či je zmierená a vysporiadaná, teda či prijala ten život, alebo zomiera v tom  hneve a zášti, čiže 

v tej roli obete a s týmto energetickým naladením potom vchádza do ďalšieho života, kde si to všetko 

prináša, ale aj tak to môže v tom ďalšom živote v sebe zmeniť.  

To či to  dokáže zmeniť, záleží na tom akú má v srdci Lásku a na  jej egu, ktoré to môže 

posilňovať potom v tom bohatstve a tak to potom tá ľudská bytosť zmení  buď na Lásku k druhým, alebo 

k lakomstvu, chamtivosti a nenažranosti a vtedy práve tá krutosť, s ktorou koná k tým druhým, zrodí 

v nich veľkú bolesť a hnev, ktorý im zoberie ich Súcit a oni v sebe vytvoria bezmocnosť, neodpustenia 

a pocity vín. 

Bezmocnosť môžete transformovať na energiu Lásky len Odpustením sebe samým. 

V živote, v ktorom takúto bezmocnosť vytvoríte sami v sebe s tou energiou nedokážete nič urobiť.  

Musíte sa narodiť znova, pretože bezmocnosť je veľmi ťažká, hustá  energia s nízkymi vibráciami a preto 

ju nedokážete transformovať na Lásku hneď v nasledujúcej inkarnácii a preto na dlhé veky zostane 

súčasťou vášho energetického poľa- vás ako ľudskej bytosti. 

A tie dlhé veky, kým opäť  nenaplníte sami seba Láskou tak, aby ste dokázali prijať 

Zodpovednosť za svoj život a seba samých a to v širších súvislostiach, pretože až táto Zodpovednosť  

v širších súvislostiach vám vráti naspäť Súcitnú Lásku a Pochopenie a až vtedy dokážete túto bezmocnosť 

sami sebe Odpustiť a opäť transformovať na energiu Lásky. 

SÚCITNÁ LÁSKA  má v sebe veľmi vysoké vibrácie SVETLA Stvoriteľa a práve preto 

dokáže transformovať tie ťažké a nízke vibrácie, ktoré vo vás vytvoril strach svojím nástrojom, 

ktorým je BEZMOCNOSŤ. A práve v tom Pochopení, že za všetko čo sa vo vašom živote deje, 

nesiete ZODPOVEDNOSŤ  VY SAMI,  sa stáva vašou súčasťou SÚCITNÁ LÁSKA. 

SÚCITNÁ LÁSKA je tým čistým Svetlom Stvoriteľa a preto SÚCITNÁ LÁSKA zvýši vaše 

vibrácie a VY tak dokážete prijať dar schopnosti ODPÚŠŤAŤ najmä sebe samým a  vtedy 

dokážete transformovať svoju vlastnú bezmocnosť, nemohúcnosť a bezradnosť opäť na LÁSKU. 

         Vtedy opäť získate voľnosť v tme beznádeje a dokážete svoju ruku vystrieť pred seba. 

          A je to tak preto, že je vašou súčasťou SÚCITNÁ LÁSKA a vtedy strach už nemá žiadny 

dosah na SVETLO VIERY, ktoré leží v mojej dlani pred vami a VY ho môžete prijať a vložiť do 

svojho srdca a tak obnovíte svoju NÁDEJ  v  ŽIVOT, VIERU a DÔVERU v seba samých, 

v LÁSKU, ŽIVOT  i vo MŇA. Vtedy sa opäť LÁSKA, VIERA, DÔVERA a NÁDEJ stane vašou 

nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou. 

A to je uzatvorený kruh, ktorý vám vráti naspäť do vášho života NÁDEJ, VIERU 

DÔVERU i LÁSKU. A tak to je. Amen.   


