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ODPUSTENIE SEBE SAMÝM – 2. časť 
 

Ukázal sa mi ďalší obraz: 

( Opäť  som vnímala  myšlienky ženy a muža  a vnímala som aj to,  čo cítia.) 

Tá žena, ktorá bola matkou malého dievčatka,  vnímala falošnosť a pokrytectvo  toho muža 

a cítila aj jeho chtíč, s ktorým sa jeho oči vpíjali do jej nádhernej postavy a vnímala aj jeho 

zákernosť, s ktorou túžil nej ako po žene, pretože zároveň  vedela, že to nie je Láska, ale  je to jeho 

nesmierna chamtivosť, nielen po nej ako žene, ale po všetkom, čo jej manžel, ktorého veľmi hlboko 

a vrúcne milovala, vytvoril,  mal a urobil, čo on v hlbokej Láske spravoval. 

Tento muž chcel všetko vlastniť a ovládať. Chcel vlastniť a ovládať, nie len ju ako ženu,  ale 

aj všetko to, čo jej manžel vytvoril, dosiahol a mal.  On nechápal čo je Láska a neprijímal, že tá 

žena ho nemiluje a hneval sa na ňu, že sa mu nechcela podrobiť a  že mu nechcela slúžiť.                     

Ona videla jeho falošnosť aj jeho chcenie, ale bála  sa o tom hovoriť so svojím manželom, pretože  

sa bála, že by  sa jej milovaný manžel rozhodol, proti tomu mužovi postaviť. Bála sa, že by ten 

cudzí muž mohol jej milovaného manžela zabiť A bála  sa preto, lebo si  v sebe vytvorila 

pochybnosti. 

A práve tie pochybnosti jej zabránili, aby sa rozhodla  v Láske a aby potom  z Lásky konala. 

A tak tá žena dovolila Strachu, aby rozhodol za ňu a to tým spôsobom, že  sa rozhodla mlčať. 

A tak jej milovaný manžel nebol obozretný. Keby  prehovorila, bol by opatrnejší, 

kontroloval by správanie a pohyb toho muža a prestal by mu dôverovať.  

A vo chvíli keď tento muž prebodol srdce jej milovaného manžela, si aj ona sama vytvorila 

neodpustenie k sebe samej.  

Tento príklad som Vám povedal, aby ste pochopili ako je to energeticky previazané. 
 

A preto tá ľudská bytosť, na ktorú sa stále hneváte v svojom živote 

a ktorej ste NEODPUSTILI, STE VY  SAMI. 

AK ODPUSTÍTE SAMI  SEBE,  DOKÁŽETE  DAŤ ODPUSTENIE AJ 

OSTATNÝM. 

A tak sa nepýtajte, či ste niekomu inému už odpustili, ale spýtajte sa, či ste 

ODPUSTILI SAMI SEBE. 

 

V okamihu, keď jej manžel, ktorého tá žena milovala celým  srdcom, celou svojou bytosťou, 

každou bunkou v svojom tele, pred jej očami zomrel, tak  to celé pochopila, porozumela tomu a tam 

v tom jedinom okamihu vytvorila  to hlboké neodpustenie sama sebe. 

A nebolo to neodpustenie len kvôli smrti milovaného manžela, ale v tej chvíli ona  

pochopila, že je v ohrození aj jej dieťa,  že už  ho nebude mať kto chrániť a tak si si vytvorila ďalšie 

neodpustenie voči sebe samej. 

A to všetko vytvorili pochybnosti. A tie pochybnosti vytvorili v tej žene strach hovoriť. 
 

Začala som sa veľmi zvláštne cítiť. Je to ako keby som ani nebola. Časť tela, od srdca nižšie 

ako keby prestala existovať, ako keby som ju nemala. Ako by som bola niečím  paralyzovaná.  

Uvedomila som si, že nevnímam energie. Neexistujem. Vnímam úroveň srdca a mám pocit, že ruky 

mám nesmierne obrovské, ako nejaký transformer s labami a dlane mám ako chápadlá  chobotnice 

a vnímam len energiu v oblasti krku.  Strašne chcem niečo povedať,  ale niečo mi to, čo chcem 

povedať,  zoberie. Vôbec mi to nedovolí nič vysloviť.  
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Sú tu ako keby dve roviny, ktoré na mňa pôsobia súčasne. V hlave sa veľmi snažím si to 

usporiadať, aby som niečo povedala a mám to aj pripravené a potom príde niečo, čo mi to ukradne. 

Veľmi, veľmi sa v hlave snažím a keď prenesiem to, čo chcem povedať z úrovne hlavy do krku,                  

tak tam  mi potom  niečo nedovolí, nič povedať.  Aj niečo z toho, čo som  teraz chcela povedať, 

som tiež nepovedala. Nedovolilo mi to, aby som to vyslovila.  VYGUMOVALO MI TO.     

Ten kto to gumuje, sú POCHYBNOSTI.  

A to, čo to nedovolí vypovedať a povedať von,  je  STRACH.  

Strach o niekoho, nie je to strach o mňa samú. Nebojím sa o seba. Mám strach o bytosť, 

ktorú ja nesmierne hlboko milujem, o akúkoľvek bytosť, ktorú tak nesmierne milujem – sú to deti, 

vnúčatá, rodičia, starí rodičia, súrodenci, manžel, priatelia- je to bytosť, ktorá v rámci rodinných 

previazaní môže mať akékoľvek postavenie a ani nemusí mať rodinné previazanie, dôležité je to, že 

ja ju hlboko milujem a ja mám strach o život tejto bytosti. Ja mám strach o život tejto bytosti väčší 

ako o svoj  vlastný život.  

A tento strach dáva potom priestor energii pochybností, aby vám  pochybnosti 

gumovali a vymazali v hlave všetko to, čo je nesmierne dôležité, aby sme tejto bytosti 

povedali, práve preto, aby ona sama mohla chrániť svoj život.  

A deje sa tak preto, že sme si vytvorili sami v sebe presvedčenie, že MI SAMI  lepšie 

ochránime jej život,  ako ona sama. 

A toto presvedčenie, že mi lepšie ochránime jej život ako ona sama, vytvára v nás 

nepredstaviteľne veľký strach. 

A poviem vám to ešte raz, pretože je to pre vás dôležité. 

Ten strach, ktorý v tomto prípade vytvoríte, je oveľa väčší, než aký máte 

o svoj vlastný život. Je to ako keby Strach umocnený na druhú. 

A táto energia strachu vám potom vytvorí nesmierne veľké pochybnosti. Zoberie vám 

schopnosť rozprávať o nebezpečenstve, ktoré bytosti, ktorú tak veľmi milujete hrozí.                           

Vytvorí  okrem pochybností vo vás aj obavy čo povedať a čo nie. Ale práve preto, že vám zoberie 

schopnosť hovoriť, vy nedáte druhej bytosti, ktorú tak veľmi milujete,  všetky potrebné informácie, 

aby ona mohla sama chrániť svoj vlastný život. A práve preto, že jej tie informácie neodovzdáte, 

ona  nevidí a nevníma nebezpečenstvo, ktoré ju ohrozuje.   

A ak sa stane, že táto, vami veľmi hlboko milovaná bytosť zomrie, vytvoríte si veľmi veľké 

neodpustenie sami v sebe, ale zároveň nedokážete prijať zodpovednosť za smrť tejto milovanej 

bytosti a ten hnev, ktorý si vytvoríte voči sebe samým, premietnete do bytosti, ktorá spôsobila  smrť 

toho, koho ste tak hlboko milovali. A hoci si myslíte, že netreba dať odpustenie tejto bytosti, 

pretože ona si odpustenie nezaslúži, tak neviete odpustiť najmä sami sebe, pretože máte v sebe 

pocit, že ste ZLYHALI  a že ste svoju milovanú bytosť neochránili. 

A toto je veľmi skrytá manipulácia strachu, ktorá zneužíva vašu hlbokú a čistú lásku 

k vašim milovaným. 

A práve preto, že sa tá žena tak veľmi bála o milovaného manžela, a čo si reálne vo vzťahu 

k tomuto mužovi vytvorila, čoho  sa bála, bolo to, že by sa jej manžel voči nemu postavil 

v otvorenom boji a ten muž by ho mohol v tom boji zabiť.   

Tieto pochybnosti v nej vytvorili a to si veľmi dobre uvedomte, „Nedôveru“ v schopnosti 

jej manžela. Pretože tým, že ona v sebe vytvorila strach o život svojho manžela, že by ho ten muž 

mohol zabiť, vytvorila si zároveň „Nedôveru“ v schopnosti svojho mnažela. 

A táto nedôvera vytvorila ten strach práve prostredníctvom pochybností. A práve preto, 

že ona nedôverovala, že by v tom otvorenom súboji mohol jej manžel toho muža poraziť, ona 

nedokázala nič svojmu manželovi povedať. A tak strach, cez jej strach o jeho život dosiahol to, že  
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mu nedala informácie, ktoré ona prostredníctvom svojej ženskej intuície vnímala, cítila a videla, ale 

ktoré jej milovanému manželovi neboli ukázané. A preto jej manžel nebol obozretný.  

A práve naopak, kedže ona si vytvorila nedôveru, u jej manžela sa Dôvera voči tomu 

mužovi posilňovala. A to je to, čo ten strach zneužil a zároveň je to pôda k tomu, aby na nej mohlo 

vzklíčiť semienko ZRADY. 

Zrada vždy  vzklíči tam, kde Dôvera prestáva byť obozretnou.  

A keď Dôvera prestáva byť obozretnou, tak sa stáva slepou.  

A práve preto jej manžel tomu mužovi dôveroval, nevidel falošnosť, neúprimnosť, podlosť 

a skutočné zámery tohoto muža, ktoré však ona vo svojej ženskej intuícii cítila a vnímala.            

Ale strach o jeho život jej neodvolil prehovoriť, práve preto, že jej zobral dôveru v schopnosti  

bytosti, ktorú ona tak veľmi milovala. 

A to je ďalší uzatvorený kruh, v ktorom strach zneužíva vašu Lásku k tým bytostiam, ktoré 

tak veľmi hlboko v svojich životoch milujete. 
 

A v týchto prípadoch si vytvárate nesmierne hlboké neodpustenia a pocity vín, pretože 

strácate tých, ktorých milujete viacej ako samých seba. 

A práve preto túto skutočnosť, že viacej milujete iné ľudské bytosti ako samých seba, strach 

využije k tomu, aby vás zovrel do svojej moci. A je jedno, či sú to deti, vnúčatá,  manžel, manželka 

milenec, milenka, rodičia, starí rodičia, súrodenci či priatelia. 
 

Vysvetlil som Vám to na  tomto príklade,  aby ste pochopili, ako si v sebe samých vytvoríte  

neodpustenie voči sebe samým a prečo nevidíte, že potrebujete dať Odpustenie v prvom rade sami 

sebe, prečo je vám to skryté a čo vám túto pravdu zakrýva. 

Práve hlboká nenávisť tej ženy matky i toho dieťaťa k ľudskej bytosti – k tomu mužovi,  

zakryla podstatu toho, že oni obidve - aj matka a aj to dieťa,  potrebovali Odpustiť nie  jemu,           

ale v prvom rade každá z nich potrebovala dať Odpustenie  sama sebe. 

Je dôležité,  aby ste pochopili princíp ako strach zneužíva vašu Lásku, ktorou veľmi hlboko 

milujete svojich blízkych, ako vám vytvára hlboké neodpustenia a pocity vín a ako potom cez 

nenávisť k druhým bytostiam vám skryje podstatu, že sa všetko rozpustí v Láske odpustenia sebe 

samým. 

  A obidve ľudské bytosti - aj dieťa  aj matka, vytvorili v sebe rovnakú bezmocnosť, ktorú 

zavesili na háčik nenávisti voči tomu mužovi, pretože tak, ako to dievčatko si zo svojej obrovskej 

bezmocnosti vytvorilo nenávisť k sebe samej, vytvorila si  rovnako zo svojej  bezmocnosti 

zachrániť milovaného manžela, nenávisť k sebe samej aj tá žena.  

Len cez Odpustenie sebe samým, uzdravíte svoju bolesť zo smrti svojich milovaných, 

pretože  toto neodpustenie  samým sebe, si v sebe nesiete ako ľudské bytosti, celé veky.  
 

 

 

 

 

 

 


