
ODMIETNUTIE – 2. časť 
 

Manipulácie, ktoré podsúvajú človeku očakávania druhých ľudí a on ich potom 

v dobrej viere napĺňa ako vlastné,  sú energeticky nesmierne náročné. 

 Ak  napĺňate očakávania druhých ľudí, čiže vlastne robíte to,  čo VY SAMI nechcete, 

tak vám to zoberie vnútornú silu a vaše životné sily a potom ste nesmierne unavení.  

 

V svojej mladíckej nerozvážnosti, ako som na ten hrad prišiel, som potom napĺňal v svojej 

naivite,  očakávania druhých ľudí a neuvedomoval som si, že to nie je moje.  

Prijal som tie energie druhých ľudí za svoje vlastné a to je to, čo je potom tak nesmierne 

ťažké, keď to ako ľudská bytosť nesieme, lebo s tými energiami nevieme nič urobiť . 

 

Aj keď tie očakávania druhých ľudských bytostí naplníte, ono vám to vôbec neprinesie 

žiadne uspokojenie a tak necítite sami v sebe ten vnútorný pokoj a mier. 

Práve naopak, ste veľmi nespokojní a frustrovaní, ale nevidíte to, lebo tam nemáte 

skúsenosť a obozretnosť, pretože práve tá mladícka nerozvážnosť vám to nedovolí vidieť.  

Tie očakávania druhých  ľudských bytostí tým, že vám zoberú našu vnútornú silu, tak 

spôsobia to, že vy sami máte stále menej a menej energie k tomu, aby ste boli schopní konať 

a vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu, až napokon ako ľudská bytosť rezignujete a ako 

keby ste tým druhým ľudským bytostiam  celú  svoju vnútornú energiu tou rezignáciou 

odovzdali.  

Ako keby sa tým otvorili pomyselné dvere k tomu kohútiku vašej vlastnej vnútornej 

sily a doslova tá druhá ľudská bytosť ako keby si ten kohútik sama otvorila a  napojí naňho 

hadicu, ako keď v záhrade napojíte hadicu na vodu a polievate rastliny a oni potom  naozaj 

rastú a prosperujú, lebo aj tá druhá ľudská bytosť používa vašu vnútornú silu,  ktorú týmto 

spôsobom z vás vysáva a ona rastie a mocnie a vy sami chradnete.  

Avšak v tej neskúsenosti a mladíckej nerozvážnosti to nedokážete vidieť a tej druhej 

ľudskej bytosti v podstate slúžite doslova ako otrok, pretože ona k svojmu životu používa 

vašu energiu, ktorú vy sami v tej svojej neskúsenosti  jej DOBROVOĽNE odovzdávate.  

V tomto prípade veľmi rýchlo  strácate vlastné životné sily,  pretože ak ich používate 

sami pre seba,  tak máte v sebe zabudované kontrolné mechanizmy, ktorými sledujete, či ste 

neprekročili nejaké hranice, ale keď dovolíte, aby sa touto hadicou na vaše životné sily 

napojila iná ľudská bytosť, tak  ona nemá tie kontrolné mechanizmy,  ktoré máte vy sami 

a ona doslova tú energiu z vás vysaje.  

Avšak deje sa tak preto, že ste to tej druhej ľudskej bytosti vy sami dovolili. 



Vtedy sa naozaj často krát stane, že aj keď je ten človek mladý, aj tak zomrie, pretože 

celú jeho vnútornú životnú silu si zoberie tá druhá ľudská bytosť, ktorá sa na neho s jeho 

dovolením, napojila.  

Častokrát sa to stáva v prípade, kde jedna ľudská bytosť tú druhú ľudskú bytosť 

začne bezmedzne zbožňovať.  

A je jedno či je to dieťa, ktoré týmto spôsobom hoci nevedome, začne vysávať energiu 

zo svojich rodičov, starých rodičov, alebo kohokoľvek iného z rodiny, alebo sa tak stane 

v prípade, keď sa jedna ľudská bytosť bezhlavo zamiluje do druhej ľudskej bytosti a vtedy 

ste schopní v tej svojej zaslepenosti, aj obetovať svoj vlastný život, pre tú druhú ľudskú  

bytosť.  

V tomto prípade nastalo to, že ľudská bytosť zabudla, že sa na Matku Zem  narodila 

sama pre seba a nie  pre tú  druhú ľudskú bytosť a že je zodpovedná len sama za seba 

a za nikoho iného, ale v svojej zaslepenosti toto poznanie jednoducho stratí.  

Ale aj  tá prvá ľudská bytosť sama za seba vchádza do toho vzťahu s vlastnými 

očakávaniami, avšak preto,  že napĺňa očakávanie tej druhej ľudskej bytosti a dovolí jej, aby 

si ona zobrala celú jej energiu a vnútornú silu, nemá už potom silu naplniť  vlastné 

očakávania, túžby, sny a predstavy.  

Vtedy sa nie len preklopí do pozície obete, ale vytvorí sama v sebe pocit sklamania 

a beznádeje,  z ktorej už potom nedokáže vystúpiť von. 

Energia  beznádeje potom  ľudskú bytosť zovrie celú do svojej moci a tá beznádej ako 

taká mu zoberie jeho život.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Teraz vnímam samého seba, že som prišiel na ten hrad ešte ako veľmi mladý muž, 

v sprievode mojich rodičov.  

Neprišiel som sám za seba, nemám na to ešte ten vek, mám len 17 rokov. 

Prišli sme na ples, ktorý sa konal pri príležitosti oslavy  15-tich narodenín dcéry pána hradu.  

Je to naozaj veľmi pekné, mladé dievča v mojom veku.  

Je to zvláštne, lebo neviem či som to vtedy videl, možno nie, ale teraz mám pocit, že na 

jednej strane, ako keby si neuvedomovala tú svoju krásu mladej nevinnej ženy, ale na druhej strane 

je neskutočne rozmaznaná, pyšná, rozmarná a panovačná. 

Nie je to  jej vina, že je takáto, lebo tak ju vychovali  jej rodičia, ktorí svoju dcéru doslova 

nekriticky milujú a zbožňujú a tak ona vždy dostala a aj dostane to, čo ona chce.  

Avšak tým,  že je takto vychovaná, ona ani nevidí, že je taká a považuje za úplne normálne 

a v poriadku to, ako sa povýšene a nadradene k druhým ľuďom správa, lebo všetci ľudia na tom 

hrade sa k nej chovajú rovnako, ako jej rodičia.  



Naše rodiny sa stretávali, takže sme sa poznali od detstva a vyrastali sme spolu.  

Ako sme spolu rástli, ja som sa do nej zamiloval a keďže sme si obidvaja mysleli, že nám 

naši rodičia nebudú brániť,  stali sme sa milencami.  

Avšak rodičia  jej potom oznámili, že sa vydá za iného veľmi bohatého muža, ktorý bol od 

nej oveľa starší a bol vo veku jej otca. 

Ja som si stále naivne myslel, že sa  vezmeme a budeme manželia.  

Išiel som v dobrej viere požiadať jej rodičov o jej ruku a vtedy  mi ona oznámila, že si ma za 

manžela nezoberie, lebo nie som dostatočne bohatý a môj majetok nie je dostatočne veľký, aby som 

sa mohol stať jej manželom.  

Povedal som jej, že ju veľmi milujem a že to je oveľa viac ako peniaze a majetok, za ktoré si 

ju ten starý muž chce kúpiť.  

Ona sa mi vysmiala a povedala, že chce za manžela niekoho, kto sa o ňu postará rovnako 

dobre ako jej rodičia,  aby nemusela v živote vôbec nič robiť a keď nemám taký veľký majetok ako 

ten druhý muž a  ešte sa musím oň podeliť aj so svojou mladšou sestrou, tak jej to neviem 

zabezpečiť a preto sa za mňa nevydá.  

Teraz už viem, že bola tehotná a čakala moje dieťa, ale vtedy mi to nepovedala, 

Odmietla  ma a musel som z ich hradu odísť preč a ona sa do jedného mesiaca vydala za 

toho druhého muža.  

Porodila chlapčeka, ale keď sa narodil, ten muž okamžite vedel, že to nie je jeho dieťa, 

pretože nemalo znamienko, ktoré mali všetci členovia jeho rodu.  

Keďže dieťaťu chýbalo znamienko, tak on vedel, že to nie je jeho syn, lebo  keby to bol jeho 

syn, tak by mal také isté materské znamienko,  ktoré mal aj on.  

Muž, ktorý bol jej manželom, sa veľmi nahneval a povedal jej rodičom,  že ho oklamali 

a podviedli a že ich dcéra nebola panna a keď mu ju dali za manželku, tak už bola tehotná. 

Jej rodičia toto obvinenie a jeho slová najprv nechceli prijať, pretože oni nevedeli, že ich 

dcéra je tehotná a že čaká dieťa so mnou, lebo ona to nepovedala nikomu, ani mne, ani rodičom.  

Ten muž v návale hnevu odhodil dieťa smerom k svojej manželke a povedal jej,  že on 

nebude vychovávať dieťa žiadneho iného muža a že nikdy to dieťa za svoje neprijme, aby  išla za 

tým mužom, s ktorým má to dieťa.  

Avšak dieťa, pri tom hode vypadlo z perinky a udrelo sa o hranu postele, v dôsledku čoho 

zomrelo a ona nevedela prijať smrť dieťatka a vyčítala si, že nedokázala tomu zabrániť.  

 

 

 



ODMIETNUTIE – 3. časť 

Ten muž sa aj po smrti dieťaťa stále na ňu veľmi hneval a tak ju vrátil naspäť rodičom.  

Požiadal potom o anulovanie sobáša a vrátil ju rodičom ako poškodený tovar. 

Po anulovaní sobáša si tento muž zobral za manželku moju mladšiu sestru a nechcel od 

mojich rodičov vôbec žiadny majetok s tým, že on má majetku dosť a tak celý majetok po rodičoch 

zostal mne, takže už som bol dostatočne bohatý na to, aby som si svoju lásku mohol zobrať za 

manželku. 

Prišiel som za jej rodičmi, aby som ich požiadal o ruku ich dcéry a oni súhlasili.  

Potom som išiel v dobrej viere za svojou láskou, ale vôbec som nevedel, prečo jej dieťa 

zomrelo, pretože pre verejnosť oficiálne povedali,  že dieťa zomrelo pri pôrode, pretože sa narodilo 

predčasne.  

Avšak ona ako svoju odpoveď  na moju ponuku, aby sa stala mojou milovanou manželkou, 

mi  povedala, že si ma za svojho manžela nikdy nezoberie, lebo som sa nepostaral a neochránil  

nášho syna pred  smrťou.   

Vôbec som nevedel o čom hovorí a povedal som jej, že ja nerozumiem tomu, čo mi hovorí. 

V hneve mi povedala, že to dieťa, ktoré porodila, bol môj syn. 

Spýtal som sa jej, či vtedy, keď ma prvýkrát odmietla, už vedela,  že je tehotná. 

Nahnevane mi odvrkla: „samozrejme, že som to vedela“. 

V tej chvíli vo mne vzbĺkol hnev, ktorý spálil všetku moju lásku aj súcit, s ktorým som za 

ňou prišiel a povedal som jej, že ona nie je hodná toho, aby bola matkou mojich detí a že jej nikdy 

neodpustím to, čo urobila a ani to, že neochránila nášho syna a dovolila,  aby zomrel.  

Ešte som jej povedal, že nie je hodná toho, aby vôbec bola matkou, keď nedovolila, aby 

dieťa mohlo vyrastať a byť so svojím otcom a nechala sa kúpiť tým bohatstvom a majetkom a tak 

dala prednosť peniazom pred láskou.  

Nahnevane mi odpovedala, že ona sa za mňa nikdy nevydá, aj keby som mal všetko 

bohatstvo na svete a tak nikdy nebudem hodný toho, aby sa „ona“  stala mojou manželkou a matkou 

mojich detí.  

Znovu ma odmietla a tak som nahnevaný a sklamaný opäť z toho hradu odišiel preč. 

Ona neprijala v tom živote zodpovednosť za to že, všetkých  klamala a manipulovala. 

Rovnako neprijala  svoj diel zodpovednosti na smrti svojho dieťaťa, pretože  manipulovala 

nie len mnou aj tým druhým mužom a aj svojimi rodičmi.   

Zo smrti svojho syna potom vinila po celý svoj život  mňa a svojho manžela.  

Nikdy sa potom už nevydala, pretože žiadny muž si ju už nechcel zobrať za svoju manželku 

a tak vstúpila do kláštora.  



Po smrti svojich rodičov, celý majetok darovala cirkvi.  

 Ona  konala z pýchy obete, lebo  v tom nepochopení celú svoju zodpovednosť a pocit viny 

za smrť  dieťaťa hodila na mňa, lebo si v sebe vytvorila presvedčenie, že  ja som sa mal postarať 

o nášho syna a ja som ho mal ochrániť.  

Keďže som to neurobil, tak ja som zodpovedný a ja som vinný za jeho smrť.  

To bol jej uhol pohľadu, a preto ma odmietla. 

Vtedy som to však ako muž nevedel prijať a vytvoril som v sebe  veľký hnev.  

Tým,  že som v sebe ten veľký hnev vytvoril, prijal som jej zodpovednosť za smrť toho 

chlapčeka na seba samého.  

Teraz vidím,  vnímam  a prijímam, že to bola jej zodpovednosť a vraciam jej späť jej 

zodpovednosť za všetky jej klamstvá a manipulácie a aj pocit viny za smrť chlapčeka. 

V plnej miere jej ponechávam jej zodpovednosť aj pocit viny a môj hnev sa úplne rozpustil.  

Teraz už  viem prijať, že ma vtedy odmietla.  

Rozumiem  a chápem, že pre bolesť, ktorú ona sama v sebe vytvorila, nedokázala prijať  

svoju zodpovednosť a ani pocit viny za smrť svojho syn a nemusí to vedieť prijať ani teraz. 

Po smrti svojho syna upadla do veľkých depresií, nedokázala už s nikým komunikovať a tak 

ten pocit viny aj zodpovednosť potrebovala preniesť na inú ľudskú bytosť, aby dokázala ďalej žiť. 

Jej zodpovednosť a aj pocit viny stále nesie rovina milosrdenstva až do toho času, kým ona  

bude schopná s tými energiami, ktoré sama v sebe vytvorila,  pracovať.  

Teraz je to pre mňa v poriadku, keď som porozumel tým energiám a aj tomu ako sa 

vytvorili. 

Dokážem prijať celé  poznanie toho života bez toho, aby som v sebe  vytvoril hnev voči nej.  

Mám  v srdci aj  súcit,  aby som jej to všetko odpustil.  

V tom minulom živote  som však zatrpkol a už  som sa potom nikdy neoženil. 

Toto bol energetický dôsledok môjho hnevu, ktorý mi zobral súcit, nie len k nej, ale svojím 

spôsobom aj ku mne samému a tým,  že som sa stále hneval na to, že ma takým spôsobom  

oklamala a potom odmietla, tak som zatrpkol.  

Energetický dôsledok ODMIETNUTIA je ZATRPKNUTOSŤ.  

Nevedel som to prijať, hneval som sa, že ma klamala a odmietla a preto som zatrpkol.  

Celý život som sa na ňu potom hneval a to bol dôsledok toho odmietnutia.  

 

V takomto prípade  je dôležité, nezotrvávať v tom hneve, ale otvoriť sa láske a súcitu, 

ktorý vám potom dovolí a umožní tú vzájomnú komunikáciu.  

Keď však ktorákoľvek z tých ľudských bytostí zostane v pozícií obete, alebo v hneve 

a neodpustení, tak k tej vzájomnej  komunikácii nepríde.   



A môže sa potom aj jedna z tých ľudských bytostí  snažiť opätovne nadviazať tú  

spoločnú komunikáciu, ale to odcudzenie stále pretrváva.  

Cesta LÁSKY  je rozpustiť to všetko v SÚCITNOM ODPUSTENÍ a umožniť znovu 

nájsť si tú cestu k sebe späť a to znamená nezostávať v energiách hnevu, aby človek 

nezatrpkol.  

Každá ľudská bytosť chybuje. 

Máte právo chybovať a mýliť sa, ale je potrebné mať v srdci SÚCIT, aby ste dokázali 

ODPÚŠŤAŤ sami sebe aj tým druhým.  
 

Ona ako žena a matka to potrebovala vytesniť a ani nedokázala tú energiu zodpovednosti 

v tom živote niesť a tak to musela na niekoho hodiť. 

Bolo to pre ňu nesmierne ťažké a ona pre sebe nevedela prijať, že ona bola zodpovedná za 

smrť svojho dieťaťa.  

A to sú tie paradoxy v živote.  

Tým, že si myslela, že toho muža, za ktorého sa vydala,  oklame a že on na to nepríde, tak si 

myslela, že jej to prejde, ale žiaľ neprešlo.  

Avšak ten dôsledok už nechcela prijať a preklopila sa z prejavenej pýchy do jej skrytej 

formy, čiže do pozície obete, v ktorej potom zostala do konca svojho života.  

Tým, že to neprijala, nesie za ňu tie energie energetická rovina milosrdenstva až dovtedy, 

kým ona bude pripravená,  aby s tými energiami  pracovala.  

Ona ako ľudská bytosť sa potrebuje  najprv otvoriť SÚCITU, aby tie energie mohla začať 

spracovávať, aby to potom vedela sama sebe odpustiť.  

Pre každú ľudskú bytosť  je veľmi dôležité, aby zostala bdelá v každom okamihu 

svojho života, aby tak mohla vidieť a vnímať ako tie energie v svojom živote tvorí.  

Keď ľudská bytosť dokáže vedome vnímať to, čo tvorí, tak to vie zastaviť a môže to 

zmeniť a korigovať.  

Avšak keď v tej zaslepenosti pýchy to prestanete vidieť, tak sa to rozbehne a potom tie 

energie už  neviete zastaviť.  

 

 Pochopila som akú nesmiernu ťarchu predstavuje odmietnutie a aj energie, ktoré sa ako 

dôsledok odmietnutia v živote človeka vytvoria. 

Teraz pri ceste naspäť som s mojím koňom ten horiaci kruh už hravo preskočila.  

 


