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ODPUSTENIE SEBE SAMÝM – 3. časť 
 

Toto Poznanie vám dávam, aby ste pochopili princípy. 

Aby ste pochopili, čo potrebujete urobiť, aby ste neodpustenia a  pocity viny, ktoré ste 

v minulých  životoch ako ľudské bytosti vytvorili, mohli sami uzdraviť a rozpustiť. 

A toto je Odpustenie, ktoré potrebujete hlboko dať v srdci sami sebe, lebo toto 

Odpustenie prinesie ďalší rozmer a tým rozmerom je PRIJATIE. Bezpodmienečné 

prijatie samých seba bez podmienok v celom svojom bytí. Vtedy vytvoríte v svojom 

vnútri Pokoj a Mier, ktorý potom  vyžarujete navonok do svojho okolia.  

A len vtedy keď každá ľudská bytosť ODPUSTÍ sama sebe a PRIJME samú 

seba bez podmienok, dokážete vyžarovať zo svojho vnútra Pokoj a Mier, tak  sa vráti 

absolútny Pokoj a Mier na Matku Zem. 

Ak vo vašom vnútri, vo vás samých prebieha boj, bude prebiehať boj aj vo vašej spoločnosti 

a na Matke Zemi. 

Preto vás učím Odpúšťať. Pretože kým neodpustíte sami sebe, nedokážete samých seba 

prijať bez podmienok a nevytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier a preto nie je ani na Matke Zemi 

Pokoj a Mier.  

Práve preto, že strach sa živí vašou bolesťou, tak vás naučil bojovať a stále vás núti bojovať. 

A VY bojujete vtedy, keď neviete Odpustiť a preto vám strach týmto 

spôsobom skrýva práve tú podstatu, že potrebujete odpustiť najmä sami sebe.  

Je to nesmierne dôležité a uvedomte si to. 
 

A vrátim sa na začiatok toho príbehu. 

Ani tá matka a ani to dievčatko, nedokázali a nevedeli Odpustiť tomu mužovi, pretože 

nevedeli Odpustiť sami sebe. A bude sa tak diať dovtedy, kým nedokážu odpustiť sami sebe.   

Je to Vesmírny zákon Lásky.  

Pretože VY sa narodíte na Matku Zem, ako bytosti Lásky práve preto, aby ste 

tu na Matke Zemi Lásku prežívali a keď neviete Odpúšťať, neviete čo je Láska.  

A preto neprežívate v svojom živote Lásku. 

Odpustenie je súčasťou Lásky.  

Láska je jediný cit v celom Vesmíre, ktorý v sebe nesie  schopnosť a dar 

Odpustenia, pretože len  Odpustenie vás opäť prinavráti k Láske. 

Pretože len vtedy, keď máte Lásku v svojich srdciach dokážete milovať.  

A rodíte sa na Matku Zem práve preto, aby ste milovali. 

 Milovali samých seba, milovali Život, milovali všetkých ostatných, milovali 

Lásku, pretože VY SAMI tou Láskou ste. To je vaša podstata.   

Ak neviete Odpúšťať, neprijímate samých seba, nemilujete samých seba a to 

neodpustenie  vás od vás samých odtŕha. Odtŕha vás od vašej podstaty, ktorou je 

Láska. 

 Ak sami k sebe, nesiete vo svojom vnútri neodpustenie, nemilujete  samých seba 

a neprijímate samých seba bez podmienok, ale žijete práve v energii neodpustenia, čiže 

ste sa odtrhli od Lásky, ktorou VY SAMI STE. 

 A Odpustenie vás k tej Láske navráti. Navráti vás k vašej podstate, k tomu kto 

ste, lebo VY ste Láska, ktorú tu na Matke Zemi  sa učíte žiť. 
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A tým, že vám strach skryl podstatu toho, že potrebujete odpustiť najmä sami sebe, 

tak vás udržiava v tom napätí, v energii neodpustenia, neprijatia a nenávisti voči sebe samým 

a VY nežijete Lásku v svojom živote. Nežijete samých seba a neviete kým ste. 

Je to veľmi skrytá a ťažko rozoznateľná  manipulácia strachu. 

Kde naozaj strach zákerným spôsobom zneužíva vašu Lásku, ktorou milujete druhé 

ľudské bytosti, proti  vám samým. 

Kde vám berie  schopnosť milovať a prijímať samých seba bez podmienok.  

Kde na dlhé veky vám znemožní vo vašom bytí, prežívať podstatu toho kým ste, 

pretože pokiaľ nepochopíte a neprijmete túto Pravdu, že potrebujete Odpustiť najmä sami 

sebe, nosíte v srdci k sebe samým neodpustenie, neprijatie a nenávisť.  

A ani si to vedome ako ľudská bytosť  nedokážete uvedomiť.   
 

Tá prísaha, ktorú malé dievčatko dalo svojej matke a otcovi, ktorých tak veľmi milovala, 

vytvorila v nej ako  ľudskej bytosti  nesmierne veľkú energiu  hnevu, pretože ona sa hnevala na 

samú seba, že nezasiahla a že  nezabránila tomu mužovi, aby zavraždil jej matku. 

To dievčatko nevidelo a neuvedomovalo si v tej chvíli, že sa triaslo od strachu pod stolom. 

Nevidelo, že  nenašlo v sebe odvahu, aby vôbec vyšlo spod toho stola von, že  nedokázalo zabrániť, 

aby ten muž zavraždil jej rodičov. A táto jej nenávisť voči sebe samej vytvorila v nej  neodpustenie,  

ale aj presvedčenie, že ona  nemohla konať, pretože bola malá, ale keď vyrastie a bude veľká, tak sa 

tomu mužovi už dokáže postaviť a pomstí smrť svojich rodičov. A práve toto neodpustenie sebe 

samej, že ako malé dieťa nemala v sebe silu a nenašla odvahu postaviť sa proti tomu mužovi, aby 

mu zabránila zabiť jej milovanú mamičku, v nej vytvorilo hnev, nenávisť a presvedčenie, že keď 

vyrastie a bude veľká, bude mať silu, aby toho muža zabila. 

Ďalšia vec, ktorá sa v tej chvíli udiala a ktorú vytvorila práve tým sľubom, že keď vyrastie 

tak ho zabije, bola skutočnosť, že v tejto chvíli sama v sebe vytvorila presvedčenie, že ona má 

právo rozhodovať o živote a smrti druhej ľudskej bytosti.  

A toto presvedčenie, že máte právo rozhodovať o živote a smrti 

druhej ľudskej bytosti vo vás vytvorí hlava pýchy nadradenosti.  
A v tejto chvíli prevzala na seba hlavu pýchy nadradenosti, ktorú v sebe niesol ten 

muž, ktorý zavraždil jej rodičov, pretože on sám konal z tej  hlavy pýchy nadradenosti.  

A kedže  už som vám vysvetlil, že deti prichádzajú na Matku Zem čisté a nepoškvrnené a sú 

ako otvorené knihy s čistými nepopísanými listami, môžete do nej zapísať čokoľvek.  

A tiež už viete, že deti sa učia príkladom, ktorý im odovzdávate. Tak  si aj toto malé dieťa 

prevzalo tento príklad a tak ono samé v sebe túto hlavu pýchy nadradenosti zrodilo. 

Pretože len nadradenosť vo vás vytvorí presvedčenie, že máte právo rozhodovať o živote 

a smrti druhých ľudských bytostí.  

A tak, aj keď to dievčatko bolo vychovávané v hlbokej láske a porozumení, tento príklad 

neprijatia Lásky jej rodičov, týmto mužom, tú hlavu pýchy v nej zrodil a vytvoril.  

A je dôležité pre vás toto Poznanie, ktoré vám dávam, pretože aj keď svoje 

deti vychovávate v hlbokej Láske a porozumení, tolerancii a úcte, stačí jediná 

skúsenosť v živote ľudskej bytosti,  ktorá v nej vytvorí takúto hlbokú bolesť 

a neodpustenie, aby si cez tento príklad, ktorý potom prevezme, túto hlavu 

pýchy v sebe vytvorila. 

A je to preto, že v tej chvíli bolesť, ktorú v srdci cítite, vám zatvorí váš vnútorný 

zrak, aby ste nevideli ako vo vás klíči a začne rásť hlava pýchy nadradenosti. 
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A potom z nej ako ľudská bytosť v živote konáte. A ona vám zoberie kontrolu nad vašimi 

rozhodnutiami, pretože vám zatvorí váš vnútorný zrak, ktorým ste sa pred tým dívali na svet očami 

Lásky a otvorí vám a mnoho krát znásobí fyzický zrak, ktorým sa začnete dívať na svet očami 

hnevu a nenávisti. 

A je nesmierne tažké pre túto  ľudskú bytosť, keď stratí svoj priestor Lásky, istoty 

a bezpečia, aby potom dokázala túto manipuláciu pýchy nadradenosti rozpoznať. A pýcha potom 

v živote tejto ľudskej bytosti iba rastie a mohutnie a ovláda všetky jej rozhodnutia a skutky. 

A vedzte, že práve preto je vo vašej spoločnosti tak nesmierne veľa násila, bolesti a utrpenia, 

že  táto manipulácia sa týmto spôsobom medzi  ľudskými bytosťami rodí, prenáša a odovzdáva. 

A je jedným z najsilnejších nástrojov strachu, pretože prostredníctvom nej vo  vašej spoločnosti 

vytvára na jednej strane nesmierne utrpenie a na druhej  strane nepredstaviteľne veľkú krutosť. 
 

Opäť som sa začala  veľmi zvláštne cítiť.  Vnímala som, že mi narástla hlava obrovská ako 

mrakodrap,  ale moje  telo zostalo veľmi malé, bolo len vo veľkosti mravca.   

Vtedy sa nemôže srdce v tele ľudskej bytosti  prejaviť, je tou obrovskou hlavou  utlačené 

a nie je mu daná žiadna možnosť. Takto ovplyvňuje tá hlava pýchy nadradenosti ľudskú bytosť. 

Ona potom nedokáže konať, ani sa rozhodovať a hovoriť z úrovne svojho srdca a prestáva konať 

z Lásky.  

Tá hlava pýchy, ktorá v nej narastie ju ovládne a ovláda jej myšlienky i to čo hovorí.  

Pýcha a jej hlavy úplne ovládnu jej rozhodovanie a skutky, ktoré potom v živote koná a tak 

sa zmení obraz a realita jej života, z ktorého sa  úplne stratí Láska. Jej srdce sa pred Láskou zatvorí, 

zatvrdne a zmení sa na kameň. V živote tejto ľudskej bytosti sa usídli  pýcha, nadradenosť, 

nadutosť, arogancia, bezohladnosť, dôležitosť, povýšenosť, krutosť,  hnev,  zlosť, nenávisť, 

pomstychtivosť a neodpustenie k druhým ľudským bytostiam.  

Časom však prídu pochybnosti, ktoré v nej vytvoria mnohé pocity vín a neodpustení k sebe 

samej a v tomto živote, kedy ľudská bytosť dovolila, aby v nej táto hlava pýchy narástla do 

takýchto obrovských rozmerov, už nedokáže zmeniť realitu svojho života a musí sa znova narodiť, 

aby  dovolila Láske opäť naplniť jej srdce Súcitom, aby ona bola schopná začať Odpúšťať.  

A stane sa tak vtedy a v tom živote, v ktorom táto ľudská bytosť dokáže prijať svoju 

ZODPOVEDNOSŤ za všetko to, čo v svojom živote prežíva a prestane z toho viniť 

a obviňovať druhé ľudské bytosti.  

Vtedy ona sama pochopí, že najprv je potrebné, aby ODPUSTILA  sama sebe a tak 

dokázala samu seba PRIJAŤ v celom svojom bytí.  

Ak dokáže bez podmienok PRIJAŤ  ZODPOVEDNOSŤ za svoj život, otvorí svoje 

srdce Láske a vtedy dostane ako dar  SÚCIT, ktorý  jej  srdce naplní. Potom dokáže 

ODPUSTIŤ nie len sama sebe, ale  aj všetkým ostatným.   

V tom hlbokom POCHOPENÍ, POROZUMENÍ, ODPUSTENÍ a PRIJATÍ  seba samej, 

ale aj tých druhých, ľudských bytostí, dostane ako dar POKORU, v ktorej sa zároveň 

rozpustia všetky hlavy pýchy, ktoré prevzala, zrodila a vytvorila, ktoré v sebe niesla a živila. 

Vtedy sa do jej vnútra vráti Pokoj a Mier a tak táto ľudská bytosť  nájde v sebe  

ZMIERENIE SAMA so SEBOU. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh, ktorým sme sa dostali na počiatok. 

 


