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ODPUSTENIE SEBE SAMÝM – 1. časť 
 

Už viete, že sa učíte navzájom príkladom, ktorý vám odovzdávajú druhé ľudské bytosti 

a ktoré potom preberáte ako vzorce správania  vás samých. 
 

Aby ste to lepšie pochopili uvediem vám príklad. 

Začala som vnímať obraz miestnosti, v ktorej bola rodina. Malé dievčatko, ktoré malo asi 

sedem rokov, sa hralo pod veľkým dreveným stolom, za ktorým  sedela jeho matka a otec.                         

Do miestnosti prichádzal muž, ktorého všetci poznali. Otec dievčatka vstal a na privítanie podával 

svoju ruku mužovi, ktorý prišiel. Tento muž vytiahol schovanú dýku a bodol  toho otca do srdca. 

Keď otec spadol mŕtvy na zem, pribehla k nemu matka a sklonila sa k nemu. Otočila  plačúce oči 

k tomu mužovi a spýtala sa ho :  „Prečo?“  Ten muž  s chladnokrvným výrazom v tvári  opäť zobral 

tú dýku a prebodol aj matku, ktorá padla mŕtva na telo svojho manžela. 

(Začala som vnímať  myšlienky toho dievčatka, ktoré sa jej  vytvárali v hlave, ale aj jej pocity.) 

Vnímala som, ako to  malé dievčatko samo sebe prisahá, že nikdy nezabudne, kto zavraždil 

jej rodičov a že nikdy neodpustí tomu mužovi, ktorý zabil jej matku a otca.  

Keď ten muž zabil jej otca a matku, tak sa s kľudom otočil a tak ako prišiel, odišiel preč.  

Keď rodičia malého dievčatka ležali už mŕtvi na zemi, dievčatko prišlo k telám svojich rodičov,  

objalo telo matky a povedalo im, aby mu odpustili, že teraz  nevedelo nič urobiť, ale že keď 

vyrastie, tak toho muža, ktorý ich obidvoch zavraždil, zabije. Cítim v sebe, hnev toho malého 

dievčatka na toho muža, ale aj jej zlosť až zúrivosť voči nemu, až ako zášť. 
 

Ukázal sa mi obraz ďalšej situácie:  

Ten muž sa predtým chcel matky dievčatka zmocniť a chcel ju znásilniť. Matka ho ako 

muža odmietala. Niekto vstúpil do miestnosti a prekazil tomu mužovi, aby svoj  skutok urobil.  

(Začala som vnímať  myšlienky tej ženy a muža, ale aj ich pocity.) 

Matka však o tejto situácii, ktorá vznikla, nepovedala svojmu manželovi, pretože sa bála, 

aby medzi týmto mužom a jej manželom nevznikli roztržky a otvorená konfrontácia.   

Pretože sa ten muž cítil byť ponížený odmietnutím tej ženy, rozhodol sa, že zabije aj ju. 

 Ten muž zabil  tú ženu - matku ako akt pomsty: „Veď ja Ti ukážem, kto tu má moc a silu“. 
 

Keď to malé  dievčatko  pod stolom,  dalo samo sebe  sľub, že nikdy neodpustí tomuto 

mužovi,  vytvorilo v sebe  pýchu, pretože  tomu mužovi odoprelo Súcit,  Milosrdenstvo a dar 

Milosti. Ten muž sa zrazu v jej očiach stal pre ňu  ničomníkom a ako ľudskú bytosť  ho odsúdila. 

Dívala sa naňho pohľadom pomstiteľa a to trestajúceho pomstiteľa. 

Ale vesmírny pohľad očami Lásky, ten je Milosrdenstvo, Súcit a Milosť Božia.  

Z pohľadu Vesmírnych zákonov, každá ľudská bytosť si zaslúži Odpustenie, 

Milosrdenstvo a Milosť.   

To malé dievčatko však tomu mužovi nedokázalo dať dar Odpustenia, pretože si v sebe 

vytvorilo pocit, že ho môže odsúdiť a že ona bude  tou ľudskou bytoťou, ktorá pomstí smrť svojich 

rodičov a preto toho muža odsúdila k večnému zatrateniu ako bytosť, ktorá si nezaslúži Odpustenie, 

Milosrdenstvo, Súcit a Milosť.  

Bola to jej  hlava PÝCHY. A táto energia sa potom k nej vrátila, pretože ona sama sebe 

neodpustila a tak samú seba prekliala k večnému zatrateniu. 

Tá nesmierne nenávisť, ktorú si to malé dieťa  k tejto ľudskej bytosti vytvorilo a ktorú si 

celý život, od okamihu smrti rodičov v sebe utvrdzovalo a znásobovalo sa napokon otočila proti 

nemu samému. 
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A to je to, keď tá energia sľubov, prekliatí  či kliatby zasiahne práve tú 

ľudskú bytosť, ktorá ju vytvorila. 

A vždy to tak je, či si  to uvedomíte alebo nie, pretože je to energia, ktorú 

tá konkrétna ľudská bytosť vytvorí sama v sebe.   

Je to jej energia a kedže je to jej energia, tak je jej nedeliteľnou súčasťou. 

A preto tou silou zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá tú energiu 

vytvorila. 

A kedže  platí Zákon slobodnej vôle vo Vesmíre,  dotkne sa kliatba  aj tej 

druhej ľudskej bytosti vtedy a jedine vtedy, keď tá druhá ľudská bytosť tú 

energiu prijme, ale pokiaľ ju neprijíma, tak sa tá energia od nej odrazí  a vráti 

sa k tomu, kto ju vytvoril, vráti sa k svojmu tvorcovi. 

A kedže ten muž ako  ľudská bytosť  v svojej nadutosti, nesmiernej pýche, nadradenosti, 

bezohľadnosti, chamtivosti a arogancii svojej vlastnej moci, bol  presvedčený, že má právo konať 

tak ako konal a nevytvoril v svojom  vnútri žiadnu pochybnosť o svojich rozhodnutiach a skutkoch, 

neprijal energiu, ktorú k nemu to malé dieťa vyslalo a preto sa všetka táto energia vrátila k nej 

samej.  

A je to tak preto, že platí Zákon slobodnej vôle a ten muž ako bytosť,  mal svoje  srdce  

zatvorené pred Láskou a jeho srdce bolo tvrdé ako kameň. On nemal v sebe žiadny súcit, 

milosrdentvo ani zľutovanie a v svojej nadradenosti, predurčil samého seba, že on má právo týmto 

spôsobom konať. 

Ak by  vytvoril sám  v sebe POCHYBNOSŤ a to akúkoľvek POCHYBNOSŤ o svojich 

rozhodnutiach a skutkoch, práve prostredníctvom pochybností by časť tejto energie prijal a to do 

takej miery, do akej by vytvoril pochybnosti o svojich rozhodnutiach a skutkoch. A vtedy  by sa 

energia nenávisti a kliatby preniesla na obidve  bytosti. Aj na tú, ktorá kliatbu vytvorila a aj na tú 

ktorá ju prijala. Ale v tomto prípade z pozície nadradenosti, nadutosti, chamtivosti a absolútnom 

chcení ovládať a vlastniť, o svojich  rozhodnutiach a skutkoch nepochyboval. 

Práve naopak, tým že on vôbec nezapochyboval a všetky vytvorené energie sa v tej 

obrovskej sile vrátili k svojmu tvorcovi, tak on sám ten tvorca si všetky tie pochybnosti v sebe 

vytvoril. A tie pochybnosti ho potom uvrhli do nekonečnej priepasti hlbokého neodpustenia 

a pocitov vín a nenávisti k sebe samému.  

A deje sa tak vtedy, keď sa k vám  vráti energia vašich vlastných prekliatí. 

A preto vám znovu zopakujem, že absolútne všetko, čo v živote prežívate ste si vytvorili 

VY SAMI, svojou energiou. A preto, je to len a len vaša ZODPOVEDNOSŤ aké situácie sú 

súčasťou vášho života a akým spôsobom prežívate realitu svojho života TU a TERAZ. 

A potom je to už len o schopnosti  uvedomenia si a prijatia vlastnej Zodpovednosti za 

svoj život, za to, čo prežívate, aby vám bol daný dar SÚCITU a súcitnej lásky, ktorá vám 

potom pomôže všetko to, čo ste prežili v hlbokej Láske Odpustiť. 

Ak tú Zodpovednosť neprijímate, nepríde k vám  energia súcitnej Lásky a súcitu                   

a VY nie ste schopní Odpustiť a ani nevidíte, že tá bytosť, ktorej potrebuje dať 

ODPUSTENIE ste VY SAMI. 

Pretože  obviňujete všetkých okolo seba a len na seba samých sa nedokážete pozrieť. 

A práve preto nevidíte tú skutočnosť, že jediná bytosť, ktorá potrebuje Odpustenie, ste VY 

SAMI a že potrebujete dať  ODPUSTENIE  v prvom rade SAMI SEBE. 
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A neprijímate Zodpovednosť práve preto, že  vám to nedovolí ktorákoľvek z hláv 

pýchy, ktorej ste dovolili v svojom živote, aby  narástla. 

A v tomto prípade je jedno, ktorá z hláv pýchy to je, lebo každá z nich má rovnaký 

účinok a to ten, že vám nedovolí prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, čo ste prežili. 

A to je uzatvorený kruh, ktorý strach vymyslel preto, aby vás mohol zovrieť do svojej 

moci.  

A tá sila, ktorou vás zviaže,  je veľakrát znásobená sila energie vašich 

vlastných prekliatí. 

A tak ani nevidíte, že ste strachu dali do rúk nástroj, ktorým vás chytil 

a zviazal do svojej moci a to na veľmi veľa vašich životov, pretože táto energia, 

je tak nepredstaviteľne silná a veľká, že sa musíte veľmi veľa krát narodiť na 

Matku Zem, aby ste postupne zo života do života prostredníctvom toho, že po 

malých krôčikoch prijímate Zodpovednosť, aby sa vaše srdce naplnilo 

SÚCITOM a SÚCITNOU LÁSKOU. 

 Pretože k tomu, aby ste dokázali vytvorené bolesti neodpustení a pocitov 

vín z týchto kliatieb rozpustiť,  je potrebné, aby sa vašou súčasťou okrem 

Zodpovednosti  stala aj POKORA.  

POKORA je tým nástrojom Lásky, ktorý rozpustí 

tú hlavu pýchy, ktorá vám zobrala vašu Zodpovednosť.  
A až keď sa vašou súčasťou stane POKORA a pochopíte, že to bola vaša 

Zodpovednosť,  tak tá pýcha sa rozpustí, a až potom máte  vnútornú silu 

k tomu, aby ste dokázali dať  ODPUSTENIE SAMI SEBE. 

A práve tým odpustením, ktoré dáte sami sebe, odpustíte aj všetkým 

ostatným. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


