
ODMIETNUTIE – 1. časť 

Prosím o vysvetlenie čo sa energeticky deje v prípade ODMIETNUTIA, ktoré následne 

v ľuďoch vytvorí nepochopenie, ktoré  potom aj veľmi blízkych ľudí odcudzí. 

 

Objavil sa predo mnou kruh s ohňom.  

Ja som pred tým horiacim kruhom a mám pocit, že sedím na hnedom koni a som muž.  

Mala by som tým ohňovým kruhom prejsť,  aby som sa dostala na druhú stranu. 

Mám však v sebe pocit, že ten kruh je príliš malý na to, aby som ho s tým koňom mohla 

prejsť, pretože sa tam spolu s tým koňom nezmestíme.  

Mám veľmi rada toho koňa a nechcem mu ublížiť.  

Zatiaľ neviem, ako to mám urobiť, lebo na druhej strane toho kruhu na mňa čaká žena, 

ale  je odo mňa oddelená práve tým horiacim kruhom.  

Ten pocit vo mne je veľmi zvláštny. 

Ja neviem či mi to za to stojí, aby som toho koňa vystavila takému nebezpečenstvu a prešla 

s ním cez ten horiaci kruh, aby som sa mohla dostať na druhú stranu za ten horiaci kruhu.  

Mám v sebe pocit, že tá žena mi aj tak celý život krivdila a ubližovala. 

Tak neviem  na čo  znovu otvárať a jatriť staré rany, ešte aj s tým rizikom, že by som vlastne 

mohol nejako ublížiť  tomu krásnemu hnedákovi,  jedinej bytosti, ktorá mi po celý môj život zostala 

verná a nijakým spôsobom mi neublížila.  

Takže ako ten muž, nie som zatiaľ presvedčený, že by som chcel ten  horiaci kruh prejsť. 

Mám to v sebe tak, že ten kôň pre mňa znamená viac, ako tá žena na tej druhej strane.  

Niečo vo mne hovorí: „že tá žena si vôbec nezaslúžila, že som ju tak veľmi miloval“. 

A niečo vo mne mi povedalo : „že ona tou mojou láskou aj tak opovrhovala“. 

Neviem či mi to povedalo moje ego, alebo urazená pýcha.  

Teraz mi zase ďalší hlas vo mne povedal: „že bolo veľkou chybou tú ženu tak veľmi 

milovať, lebo v dôsledku mojej lásky k nej, som vlastne všetko stratil a zostal mi len ten kôň“.  

Zrazu sa vo mne ozval podpichovačný hlas, ktorý sa ma spýtal: „či som aj toho koňa 

ochotný obetovať pre tú nevďačnú ženu“.  

Ja to v sebe mám tak, že načo by som môjho koňa pre ňu obetoval, ja to nechcem urobiť 

a ona ma už  vôbec nezaujíma.  

Povedal som tomu hlasu: „Áno, miloval som ju, ale už som za tým zatvoril dvere“.   

Už pre mňa viac neexistuje.  

Môžem ísť ďalej, tak načo tie dvere znovu otvárať.  

Aj tak si nezaslúžila, že som ju tak veľmi miloval.  



Takže určite s tým koňom ten horiaci kruh neprejdem a ani ho nepreskočím. 

Ja viem, že svojho koňa nevystavím takému riziku.  

Teraz mi prišla myšlienka, že by som koňa mohla previesť a ja by som šla pešo vedľa neho.  

V tomto prípade by som potrebovala uhasiť aspoň spodnú časť  horiaceho kruhu, ktorú musí 

ten kôň prekročiť, aby mu oheň nepopálil kožu.   

Zatiaľ však neviem, ako by som tú spodnú časť horiaceho kruhu uhasila.  

Ten oheň sa vôbec nedá uhasiť vodou, potrebujem k tomu niečo iné, ale zatiaľ neviem čo.  

Vyzliekol som si kabát a položil ho na oheň, ale keď dám kabát preč, tak oheň horí ďalej.  

Prišli slová: „nech nechám ten kabát položený na ohni a kôň ho prekročí aj s kabátom.“  

Tak som kabát položil  na oheň a prešiel som,  ale koník sa zdráha, má strach. 

Zase mi niekto povedal: „daj mu aj na oči košeľu, aby oheň nevidel, aby sa nebál.“  

Tak som si vyzliekol košeľu a potom oheň už prešiel aj kôň.  

Zaujímavé je, že na druhej strane toho kruhu cítim chlad.  

Na tej prvej  strane to bolo skôr také neutrálne, ako keby také pokojné a teplé a na tej druhej 

strane už nie, tu je zima, nie je tu žiadne ľudské teplo človeka.  

Ten CHLAD  je to ODMIETNUTIE.  

Je to energeticky ponuré  miesto a aj keď svieti slnko a obloha je blankytne modrá,  to 

odmietnutie vytvára vo mne mrazivý chlad.  

Ani sa mi veľmi nechce vysadnúť na koňa a mám v sebe pocit, že čím dlhší čas mi bude 

trvať,  kým prídem na miesto, kde na mňa čaká tá žena,  tak je to pre mňa lepšie.  

Radšej kráčam pešo.  

Vôbec necítim v sebe potrebu, aby som sa na to miesto dostal.  

Nechce sa mi.  Nechcem byť v jej prítomnosti.  

Energeticky kráčať za tým chladom odmietnutia a neprijatia je veľmi náročné.  

Som strašne unavený, ale je to stále lepšie, ako byť v epicentre tých energií odmietnutia.  

Je pre mňa lepšie zostať vonku, lebo  tá zem a rastliny, tráva a aj tie stromy v lese,  tak tie 

ma prijímajú a od nich necítim to odmietnutie.  

Energia  odmietnutia berie človeku fyzickú silu a vytvára v ňom veľmi veľkú únavu.  

Takže, ak sa ten človek tomu nepostaví a dovolí, aby mu to odmietnutie zobralo jeho 

fyzickú silu a to znamená, že sa nechá tým odmietnutím pohltiť, nemá energiu, aby potom s tým 

vedel a mohol v živote niečo urobiť.  

Hoci mi pred tým nič nebolo, tak teraz som veľmi unavená.  

Zase zaspávam a chce sa mi spať, ale viem, že to súvisí s energiou neprijatia a odmietnutia.  



Aby sme ako ľudská bytosť v našom živote mohli fungovať, tak aj túto energiu odmietnutia 

za nás nesie náš anjel strážny.  

Keby sme energiu odmietnutia naplno cítili a prežívali, zoberie nám našu silu a schopnosť 

konať, niečo urobiť, nejakým spôsobom sa rozhodovať a konať, zostali by sme len spať v posteli.  

Toto sú potom tie stavy depresií, že nemáme silu ani  vstať z postele. 

 

Otázka : A kedy v nás vznikne takáto depresia? 

Odpoveď: Keď tie emócie v živote, človeka tak prevalcujú, že ho to priklincuje 

k posteli  a on  nemá chuť žiť, je bez energie, je v pozícií obete, neprijatia a teda odmietnutia.  

Odmietnutie rovnako ako neprijatie preklápa človeka do pozície obete.  

Človek buď prijme rolu obete, alebo sa jej dokáže postaviť, čiže si obháji svoju  

vnútornú silu, ale stane sa tak  len vtedy, keď je v POKORE, aby sa nepovyšoval.  

 

Prišla som pod nejakú  vysokú skalu na vrchole, ktorej je postavený rozsiahly hrad. 

V sebe cítim obrovskú nechuť ísť na ten hrad.  

Je to ako by som išla do  jamy levovej. Je to ako väzenie.  

Oveľa ľahšie sa človek môže nadýchnuť v podhradí.  

Aj tam je strašné množstvo pravidiel, obmedzení, príkazov a zákazov, kedy čo človek môže 

urobiť a čo všetko treba dodržiavať, je to ako protokol, ale je to lepšie ako na tom hrade.  

Je to veľmi obmedzujúce a zväzujúce.  

Napriek tomu všetkému v tom podhradí je oveľa väčšia sloboda, ako na tom hrade.  

Paradox je v tom, že ľudia na tom hrade si to vôbec neuvedomujú a v svojej povýšenosti 

a pýche sa nadraďujú nad všetkých tých ľudí, ktorí žijú v tom podhradí.  

Ako prichádzam k tomu hradu, prišlo mi veľmi smiešne, že som v svojej mladíckej 

nerozvážnosti túžil po tom, aby som mohol byť jedným z nich, aby som bol súčasťou toho 

spoločenstva ľudí, ktoré žilo na tom hrade.  

Vtedy som ešte nevidel, že môžem voľne a slobodne dýchať a žiť len mimo hradu.  

Aj ja sám som si myslel, že tí ľudia, ktorí žijú na tom hrade sú lepšími ľuďmi a sú oveľa 

viac ako tí,  čo žili len  v podhradí, mimo hradieb toho hradu. 

A prišlo mi uvedomenie, ako veľmi som sa mýlil a ako som to ani ja sám v tej svojej pýche 

na to,  že kto ja vlastne som,  nevidel.  

Mladícka nerozvážnosť,  čo je v podstate aj neskúsenosť,  zoberie človeku obozretnosť 

a schopnosť vidieť a vnímať manipulácie a klamstvá tých ostatných ľudí.  

A rovnako mu zoberie schopnosť, aby videl,  že očakávania druhých ľudí sú mu podsúvané 

ako jeho vlastné a tak ich potom napĺňa.  


