
Najdôležitejšie je, 
aby sme sa mali 

radi.

„
“

             Ale ako    
    mám odpustit sebe?

Medzi nebom a zemou

’
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Už niekoľko rokov denne vída-
vam na  terapiách „neučesané“ 
energie, ktoré sa z  dôvodu ne-
spracovaných zážitkov ukladajú 
a  prejavujú priamo na  tele či 

duši vo forme fyzických či duševných chorôb. 
Pre mňa ako terapeuta je cesta jednoznačná: 
musíme nájsť prapôvod, moment, kedy sa 
deštruktívna emócia spustila. Väčšinou je to 
v detstve, no často sa ponárame hlbšie, do mi-
nulých životov. V  procese liečenia prichádza 
pochopenie situácie a  záverečné odpustenie 
na  úrovne duše. Zdá sa to byť jednoduché. 
Keď poznáte cestu, treba cez ňu len prejsť.

Obviňujem iba seba

Čo však spraviť, ak je človek presvedčený, že 
pochybil on sám? Kým obviňuje iného, je ľah-
šie pozrieť sa na jeho skutky z nového uhľa po-
hľadu. Skôr si dovolí chápať situáciu, ktorá vy-
tvorila bolesť na jeho duši z nadhľadu a potom 
ľahšie odpustí. Ale čo v prípade, ak nie je iný 
človek? Ak jediným vinníkom som ja sama?

Nedokážem si sama odpustiť

Prežila som to. Nemala som pri sebe žiadneho 
terapeuta, aby ma vyviedol z  tej černoty se-
baobviňovania. Trpela som a nonstop plakala. 
Bola som totiž presvedčená, že mám pravdu. 
Uverila som tomu, že kvôli mne niekto zomrel. 
Že som tomu mohla zabrániť. V takýchto prí-
padoch mozog vyhodnotí konanie svojho 
človeka ako najhoršiu vec, ktorú môže spraviť 
a toto odsúdenie odovzdá duši ako fakt. Duša 
to prijme a energiou sebaobviňovania sa začne 
ničiť. Občas to robí ticho, bez obecenstva. Trpí, 

ničí sa, kým na to má energiu. Časom sa ale 
minie, a preto daná osoba potrebuje načerpať 
životodarnú energiu od iných. Začne o svojej 
bolesti hovoriť svojim blízkym. Energia ľútosti 
je to, čo ju živí ďalej. Kým sa aj tá nevyčerpá. 
Potom prichádzajú rôzne štádiá negatívnych 
energií ako je hnev, obviňovanie blízkych 
za  čokoľvek, nenávisť, zúrivosť, pocit nehod-
nosti, strach, depresia a duša tmavne a scvrká-
va sa. Prejaví sa to aj na tele osoby a prepuknú 
choroby. Odkiaľ to viem?  Ukázal mi to môj 
duchovný majster, keď som sa konečne dostala 
do hlbokej meditácie. Obviňovala som sa už 
niekoľko dní a  nevidela som cestu von. Ne-
dokázala som si odpustiť. Anjelov okolo mňa 
som odohnala, zostal len Ježiš. A on mi uká-
zal obraz mojej duše, čo by sa stalo, ak by som 
pokračovala v tomto sebazničujúcom trende.

„Ak si nevieš odpustiť, tvoja duša sa scvrkáva, 
tmavne a vytratí sa z nej životná energia. Za
voláš svojim priateľom, porozprávaš im o svo
jej bolesti a oni ťa budú ľutovať. Túto energiu 
si mylne vysvetlíš ako podporu. Je to len vťa
hovanie životodarnej energie z  iného zdroja, 
pričom ju berieš iným ľuďom. Tvoja deštruk
tívna energia sebaľútosti narastie o  množ
stvo energie ľútosti iných, čo ťa dostane ešte 
do  tmavších zón. Tvoje svetlo začne slabnúť. 
Tvoja božská iskra, tvoja podstata, tvoje svetlo 
sa obalí vrstvou výčitiek, hnevu, obviňovania, 
ľútosti a  iných negatívnych energií.  Musíš si 
odpustiť!

Odpustenie je sila. Odpustenie je energia, kto
rá osvetlí dušu a vytlačí tmavé časti. To, čo si 
urobila, bolo najlepšie, čo si mohla v  danej 
chvíli spraviť. Nemala si tú múdrosť a  pro

Odpúšťam ti.
Ak sa niekto zaujíma o duchovné 
príčiny chorôb, veľmi skoro natrafí 
na informáciu, ktorá  vysvetľuje, 
prečo je potrebné odpustiť 
ľuďom, kvôli ktorým sa cítime 
zranení. Ak začneme pátrať po 
tom, kde pramení choroba, vždy 
sa dostaneme k nespracovaným 
emóciám, ktoré súvisia s našimi 
blízkymi. Liečenie nastupuje 
v momente odpustenia.

striedky, ktorými by si dokázala v danej situá
cii konať inak. Teraz, v momente odpustenia 
je čas na to, aby si pochopila, kde si podľa seba 
pochybila a čo nabudúce spraviť inak. Pouč sa 
z toho. No musíš si odpustiť, lebo všetko, čo sa 
udeje, je pre niečo. Boh nepozná náhody. Boh 
ťa netrestá ani neobviňuje! Všetko je tak, ako 
má byť. Poučiť sa musíš preto, aby si podobnú 
situáciu nemusela zažiť znova ako lekciu pre 
tvoju dušu. V odpustení je sila a svetlo.“

Všetko sa deje podľa 
najvyššieho plánu

Pri majstrových slovách som cítila vracajúcu 
sa energiu. Pochopila som, že ak mi Boh od-
pustil, kto som ja, že si neodpustím? Pretože 
Boh nám nemá čo odpustiť. Všetko plynie 
podľa vyššieho plánu. Keby nebol poriadok, 
božský plán, kozmické zákony a existovala by 
náhoda, v univerze by bol chaos. 

Odpustime si a svieťme pre druhých

Viem, veľa ľudí trpí podobnými pocitmi. Na-
príklad veľa detí sa obviňuje za rozvod svojich 
rodičov. Prichádzame na  tento svet prečistiť 
všetky svoje vzťahy, ktoré sme zamotali v mi-
nulých životoch. Postupne sa nám to darí, či 
pomocou kníh, kurzov, seminárov alebo rôz-
nych terapií. No najdôležitejšie je, aby sme 
sa mali radi. To, čo vyžarujeme, taká kvalita 
energie sa bude dotýkať našich blízkych. Ak 
sme šťastní a spokojní, lúče našej duše pohla-
dia. Ak smútime a padáme do beznádeje, naše 
energie sú ťaživé a  odpudzujúce. Sami odo-
ženieme od seba lásku. Radšej sa uzatvoríme 
do bubliny, kde nedovolíme, aby sa nás dotkla 
bolesť. Lenže táto bublina nám bráni aj v tom, 
aby sa k nám dostala milostivá energia a Božia 
láska. 

Aby sme svoj život a  život našich blízkych 
udržali v  šťastí a  radosti, my sami so sebou 
musíme byť v  poriadku. Ak totiž my svieti-
me, vieme zažať svetlo aj v iných. Ak žiarime, 
môžeme ukázať cestu aj iným. A nie je jedno, 
či sme len malá zápalka, fakľa, alebo maják. 
Každodennou prácou na  sebe, pozitívnymi 
myšlienkami a  meditáciami sa krok po  kro-
ku dostaneme bližšie k múdrosti Svetla, láske 
a hojnosti života. 

Je čas odpustiť si!
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