
KRUTOSŤ -3.časť 
 

Teraz sa vrátim k pokračovaniu príbehu, ktorý som ti rozpovedal už dávnejšie v posolstve :     

Odpustenie sebe samým, 1.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=861 ,2.časť, https://posolstvalasky.sk/?p=863 

a  3.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=865. 

Malé dievčatko, ktoré bolo svedkom zavraždenia svojej matky a otca časom vyrástlo, 

dospelo v ženu, vydalo sa a tiež sa stalo  matkou. Avšak táto žena si v sebe už ako malé dievčatko  

vytvorila neodpustenie voči sebe samej, pretože ako malé dieťa nemala v sebe silu ani odvahu 

postaviť sa proti tomuto mužovi, aby mu zabránila zabiť jej matku a to v nej vytvorilo hnev                      

a nenávisť voči tomu mužovi, ale najmä presvedčenie, že keď ona vyrastie a bude veľká, bude mať 

silu na to, aby toho muža zabila a v tejto chvíli sama v sebe vytvorila presvedčenie, že aj ona má 

právo rozhodovať o živote a smrti druhej ľudskej bytosti. 

Toto presvedčenie, že ona má právo rozhodovať o živote a smrti druhej ľudskej bytosti v nej 

vytvorilo hlavu pýchy nadradenosti, lebo v tej chvíli,  hoci nevedome, prevzala na seba hlavu pýchy 

nadradenosti, ktorú v sebe niesol ten muž, ktorý zavraždil jej rodičov, pretože on sám konal z tejto  

hlavy pýchy nadradenosti.  

Ako rástla sama v sebe vytvárala nesmiernu nenávisť k tomu mužovi ako takému 

a nedokázala vôbec prijať ani pochopiť, že aj on je ľudská bytosť, ktorá má v sebe lásku, že aj on 

môže byť priateľský a môže dokonca pomáhať iným ľuďom a zároveň si v sebe vytvorila rovnakú 

nenávisť aj k celému jeho rodu, či spoločenstvu, z ktorého ten muž pochádzal. 

Jej nenávisť k tomu mužovi, ale aj k spoločenstvu, z ktorého pochádzal bola bezhraničná.   

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

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

samej, lebo ako dospelá žena už potom nedokázala využiť svoj dar komunikácie, aby toho muža,  

ale aj tých druhých ľudí z jeho spoločenstva bližšie spoznala. Neprijala ich, odmietla ich a tak si 

z nich sama vytvorila nepriateľov a nenávisť, s ktorou na nich v svojich myšlienkach často krát 

myslela,energeticky voči nim znovu vytvárala nenávisť a táto nenávisť zase v tom mužovi vytvárala 

presvedčenie, aby ju on v tej svojej nenávisti spolu s ostanými mužmi toho spoločenstva pokoril. 

 A toto vytvorilo energiu boja, s ktorou navzájom voči sebe bojovali a ten boj tú krutosť len 

vyživoval a ona rástla a zväčšovala sa. V tom boji, ktorý tá nenávisť vytvorila zomreli  mnohí z 

tých, ktorých tá žena  nesmierne milovala. 

A keďže ona  bola žena, tak tú nenávisť časom otočila voči všetkým mužom ako takým, 

pretože niekto predsa musel byť  zodpovedný a niekto musel byť vinný za to, čo sa v tom boji stalo. 

Ale ona ako žena  nemala fyzickú moc ani silu k tomu, aby tých fyzických mužov mohla 

zlikvidovať a zabiť, tak časom vymazala svojho vnútorného muža, ktorý bol v nej, v jej vnútri ten 

silnejší a preniesla všetku vinu aj zodpovednosť za smrť tých, ktorých milovala, na vnútorného 

muža a tým v sebe samej vytvorila nerovnováhu. 

Neprijala, že jej vnútorný muž má rovnakú zodpovednosť za to rozhodnutie – nenávisti voči 

tým druhým fyzickým mužom, ako má aj  jej vnútorná žena, lebo to  bolo ich spoločné rozhodnutie.  

Ale krutosť, ktorá sa v tom živote ich vzájomným bojom následne vytvorila, sa znásobila  

nepredstaviteľne  mocným spôsobom, lebo z tej nenávisti narastala, sa k nej vrátila a zasiahla ju 

práve cez mužov a tak ona potom mužov ako takých potrebovala vymazať z povrchu zemského. 

Ale fyzicky v tom hmotnom svete to nebolo v jej moci, tak  to urobila vo svojom vnútri.     

A urobila to tak preto, že tá krutosť, ktorá ju zasiahla, jej absolútne zobrala schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

https://posolstvalasky.sk/?p=861
https://posolstvalasky.sk/?p=863
https://posolstvalasky.sk/?p=865


Tým, že  vymazala  svojho vnútorného muža a ani neodpustila svojmu vnútornému mužovi 

vlastne neodpustila sama sebe, ale v tom živote si to nedokázala uvedomiť, lebo energeticky 

nedokázala vnímať dôsledok svojho rozhodnutia a preto zaňho neprijala ani zodpovednosť. 

        Krutosť ako taká, vám ľudským bytostiam berie váš DAR - SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ. 

Krutosť vám spôsobí to, že nie len, že zatvoríte dvere na svojom srdci pred LÁSKOU, ale 

krutosť premení vaše srdce na kameň a vy zatvrdnete a nepustíte LÁSKU do svojho srdca 

a tak sa nevytvára vo vašom vnútri to nádherné ľudské teplo a vy sami sa stávate chladnými, 

studenými bytosťami. Ste ako ten kameň a nevidíte, že prijímate energiu krutosti, ktorá vás 

zasiahla a stávate sa rovnako krutými bytosťami ako tí, čo túto energiu krutosti vytvorili.                        

A touto krutosťou potom trestáte samých seba. 

NEODPUSTENIE, ktoré v konečnom dôsledku vytvoríte je neodpustenie voči sebe 

samým a ono je tak veľké a tak hlboké akú energiu krutosti do svojho vnútra prijmete. 

V konečnom dôsledku ju otočíte ako zrkadlo smerom von voči tým ľudským bytostiam, ktoré 

vám tú bolesť spôsobili a to neodpustenie cez to zrkadlo transformujete na nich a práve preto 

potom nedokážete vidieť že v prvom rade potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE. 

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete dlhé veky, lebo v tomto kruhu 

ODPUSTENIA zneužil STRACH ako taký ZÁKON ZRKADLENIA a práve preto, že sa vaše 

srdce  zatvorilo a zatvrdlo a VY nepustíte do svojho srdca energiu LÁSKY, nedokážete vidieť, 

že potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a vidíte len odraz toho zrkadla a vnímate len to 

neodpustenie voči tým druhým ľudským bytostiam.  

A v rámci tohto  kruhu ,  ktorý strach vytvoril, dokážete toto vidieť až vtedy, 

keď sa vašou súčasťou znovu stane POKORA, lebo len s POKOROU dokážete znova 

prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia a skutky a to dokážete urobiť až vtedy 

keď prijmete ZODPOVEDNOSŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú 

a neoddeliteľnú súčasť. A toto je ten vyšší princíp Vesmírnych zákonov.  
 

Veľmi ma začala bolieť ľavá lopatka.  

Otázka : Čo ti táto bolesť lopatky ukazuje, čo to je? 

Odpoveď: Vnímam to miesto bolesti ako miesto nesmiernej zrady, ale je to 

NEPOCHOPENIE, pretože žiadna iná ľudská bytosť nás nezradila, ale zradili SME SAMI SEBA, 

lebo sme sa odklonili od LÁSKY, ktorou sme, ktorá je našou podstatou a SAMI SME dovolili, aby  

naše srdce ovládla NENÁVISŤ. 

Vždy je to vaše rozhodnutie a nie je to rozhodnutie  žiadnej inej ľudskej bytosti, ale VÁS. 

A toto je to NEPOCHOPENIE a NEPRIJATIE.  

A práve preto, že sa rozhodnete vo svojom vnútri nie pre LÁSKU, ale pre NENÁVISŤ, 

odmietnete komunikovať s tými druhými ľudskými bytosťami a vytvoríte si z nich nepriateľov na 

život a na smrť  a potom v PÝCHE, ktorá nás ovládne, chcete jeden druhého pokoriť.   

A vaša vnútorná žena za toto  rozhodnutie nesie rovnakú mieru zodpovednosti ako váš 

vnútorný muž.  Je to vaše rozhodnutie a preto nemáte trestať za toto rozhodnutie  len jedného 

z nich, avšak v svojich minulých životoch ste tak často krát konali.  

Tým, že tá žena vymazala svojho vnútorného muža, prestal pre ňu existovať a tak sama 

v sebe vytvorila nerovnosť, nerovnováhu a tak ako v svojom vnútri neprijímala vnútorného muža, 

nedokázala potom  prijímať mužov ani  navonok.  

Vzťah medzi vašou vnútornou ženou a vnútorným mužom som vám vysvetlil v posolstve, ktoré sa volá  

Vnútorný chrám: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=416, 2.čast: https://posolstvalasky.sk/?p=420, 3.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=423, 4.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=425, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=430 
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Ak, v niektorom živote žena v sebe vytvorí takú nesmierne veľkú bolesť, že na základe 

prežitej krutosti, ktorú jej spôsobili muži, vymazala svojho vnútorného muža, nedokáže v tom 

konkrétnom živote s tým nič urobiť.  Musí sa narodiť znova, aby to  dokázala v sebe zmeniť. 

Avšak túto bolesť má veľmi hlboko v svojom vnútri uloženú a preto dlhé veky naďalej 

v nasledujúcich životoch mužov neprijíma, ale robí to už nevedome.  

Pre túto ženu je veľmi dôležité, aby si to dokázala aspoň uvedomiť. Možno toto zranenie 

stále  ešte nedokáže uzdraviť, ale aspoň si to dokáže už uvedomiť. 
 

Ľavá lopatka ma naďalej nesmierne bolela, ako keby mi ju prebodávali nože na každom mieste. 

Otázka: Čo tá bolesť znamená ?  

Odpoveď : Je to energia NEPRIJATIA.   

Ak žena ako taká, v niektorom živote prežije nesmiernu krutosť spôsobenú mužmi,   potom 

aj v svojich nasledujúcich inkarnáciách stále popiera mužov nie len v svojom vnútri, ale aj navonok. 

Nevie mužov v svojom živote prijať a ten nepriateľský postoj k nim, energeticky stále voči nim 

vysielala a aj keď je to nevedomé, je to nesmierne silné. Často krát si to vôbec neuvedomuje, 

pretože to nevidí, ale nevedome to robí. Bojuje s mužmi vo svojom živote, či už je to jej otec, brat, 

milenec, či manžel. Avšak nedokáže vidieť, že vedie tento boj a hoci jej to je aj priamo povedané, 

ona neprijíma skutočnosť, že bojuje so svojimi blízkymi, práve naopak ich slová ju ešte viacej 

rozhnevajú a vytáčajú.  Deje sa to tak preto, že pravda vás vždy najviac bolí, lebo vás najviac 

zasiahne. Tým, že blízky tejto ženy pozorujú to, čo ona nevidí, tak v nej to vytvára ešte väčší odpor 

voči nim, ale ona to robí nevedome. 

BEZMOCNOSŤ tej ženy v minulom živote, aby tie  rany a údery vrátila tej druhej ľudskej 

bytosti - čiže tomu mužovi späť, spôsobilo to, že tú NENÁVISŤ, ktorú energeticky vytvorila voči 

tej druhej ľudskej bytosti, otočila proti sebe samej do svojho vnútra a práve preto je  neodpustenie 

sebe samým tak nesmierne veľké a silné.  

        Práve preto platí, že ak neviete ODPUSTIŤ SAMI SEBE, tak ste neodpustili ani druhým.  

Až keď ODPUSTÍTE SAMI SEBE, viete dať ODPUSTENIE  tým druhým 

ľudským bytostiam, pretože až v tom ODPUSTENÍ sebe samým, tú vytvorenú energiu 

NENÁVISTI viete transformovať na LÁSKU.  

Ale ak nedokážete odpustiť sami sebe, energia NENÁVISTI, ktorú ste vytvorili 

tam stále zostáva  a preto je len  ilúziou to, že si myslíte, že ste druhej ľudskej bytosti 

odpustili, ak ste  neodpustili sami sebe.  

A je to tak preto, že BEZMOCNOSŤ tú energiu NENÁVISTI, ktorá bola 

vytvorená proti tej druhej ľudskej bytosti, otočí proti vám samým. 

Ak si aj myslíte, že ste druhej ľudskej bytosti odpustili, ale neodpustili ste sami 

sebe, v tom  nasledujúcom živote, budete riešiť energeticky presne rovnaké vibrácie, 

lebo až vtedy, keď ODPUSTÍTE SAMI SEBE,  môžete tú vytvorenú energiu 

NENÁVISTI transformovať na LÁSKU. 

A to je Vesmírny zákon. 

Ak nemilujete sami seba, nemilujete ani tých druhých. 

Ak dokážete milovať, prijímať sami seba bez podmienok, dokážete to aj 

k ostatným ľudským bytostiam.  

A nefunguje to naopak! Uvedomte si to ! 

Práve preto som vám veľa krát povedal, že v prvom rade potrebujete začať od 

seba samých a potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ najprv sebe samým. 


