
ODMIETNUTIE – 3. časť 

 

Jej manžel 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.  

 


