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SĽUBY  A  PRÍSAHY - 1. časť 
 

Prišla ohnivá guľa, ktorá horela jasným červeným plameňom. 

Otázka: Aký maš z nej pocit ? 

Odpoveď :  Necítim z nej strach, ten pocit vo mne je neutrálny. Ohnivá guľa sa 

otvorila a ja som do nej vstúpila. 

Otázka:  Aký máš pocit, keď si vo vnútri tej ohnivej gule ? 

Odpoveď :   Ona nepredstaviteľnou rýchlosťou letí  hlboko do Vesmíru. Ako keby so 

mnou kľučkovala. Letí veľmi rýchlo a ja neviem či letí rovno dopredu, alebo kľučkuje  a lieta 

stále dookola. Tá ohnivá guľa sa so mnou hrá. Je to hra  podvedomia. 

Otázka: Môžeš jej povedať, aby išla len „sem za roh“ a zastavila sa ? 

Odpoveď :  Môžem jej to povedať, ale jej sa nechce ísť len „sem za roh“. Povedala 

mi, že by som bola až priveľmi múdra  a ťažšie by ma potom ovládala. Tá ohnivá guľa, tým 

čo robí, ovláda moje vedomie.  A to je obraz toho, že naše podvedomie, ovláda naše vedomie. 

Otázka : Čo máme urobiť, aby podvedomie akceptovalo vedomie ?  

Odpoveď : To by si  chcela vedieť príliš veľa,  to Ti nepovie. 

Otázka: Môžeš jej teda povedať, aby sa  zastavila ? 

Odpoveď : Môžem, aj som to urobila. Ohnivá guľa sa zastavila a otvorila sa. 

Vystúpila som von. Vidím okolo seba krásnu  krajinu, polia,  lúky plné kvetov  a okolo nich 

husté a hlboké lesy. Som mladá žena. Stojím na lúke a som bosá. Mám na sebe dlhé biele šaty 

a na tej lúke zbieram do košíka kvety. 

Otázka : Ako sa voláš ? 

Odpoveď: Ako chceš. 

Otázka: Do ktorého minulého života si teraz vstúpila ? 

Odpoveď:  A do ktorého by si chcela ?  

Podvedomie sa so mnou hralo a nechcelo tú informáciu odovzdať môjmu vedomiu.  

Po chvíli som vnímala, že po ceste, ktorá bola medzi lúkou a lesom idú na koňoch dvaja muži.  

Rýchlo som sa schovala za strom, aby ma nezbadali. 

Starší  muž povedal mladšiemu:  „Toto všetko mi bude patriť. Celá táto krajina bude moja.“ 

Mladší muž sa ho spýtal : „ A ako ju získaš ?“ 

Starší  muž mu odpovedal : „ Jednoducho. Zoberiem si za manželku dcéru môjho strýka.“ 

Všetko  som za tým stromom počula a vytvorila som v sebe veľký  hnev a povedala som si:  

„Nikdy túto krajinu nezískaš, nikdy Ti nebude patriť a nikdy sa za Teba nevydám.“ 

Je to obraz toho, aby ste pochopili, ako v hneve sami v sebe  veľmi rýchlo, 

nepredstaviteľne rýchto, vytvárate sľuby, ktorými samých seba zväzujete. 
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Ten prvotný sľub,  ktorý v hneve  sami v sebe vytvoríte, vaše ego potom zneužije, 

pretože vás rôzne okolnosti vo vašom živote donútia, ten sľub nedodržať.   

Ego si potrebuje dokázať, že vás donúti  urobiť to, že ten sľub porušíte.  

A VY,  ten sľub naozaj porušíte. A stane sa tak preto, že  nie ste „pánmi“ okolností, 

ktoré vstupujú do vašich životov a práve preto porušíte ten sľub, ktorý ste  sami sebe dali. 

A tak vytvoríte paradox, že týmto sľubom stratíte sami v sebe silu, ustáť si svoje 

slobodné rozhodnutie a potom dodržať sľub, ktorý ste dali sami sebe.  

Tým, že ten sľub dávate sami sebe v hneve, tak  ho vytvoríte  z úrovne ega.  

Ego vie, že keď ten sľub porušíte, vytvoríte v sebe napätie a tak vás dostalo do pozície, 

kedy vás už môže manipulovať a ovládať. Tým sľubom sa stávate svojím  egom 

manipulovateľný. Každým sľubom, ktorý ako  ľudská bytosť vytvoríte v hneve, dávate  

egu do rúk nástroj, ktorým vás ono samo manipuluje, lebo vás núti, aby ste tie sľuby 

nedodržali. Či si to uvedomujete, alebo nie,  vytvoríte si bolesť a nesmierne veľký tlak 

a napätie  vo svojom vnútri. A to je pre ego nástroj, aby vás cez bolesť ovládalo.  

Akonáhle ako ľudská bytosť dovolíte, aby sa vo vás vytvoril hnev, bezmocnosť, 

bezradnosť, nemohúcnosť, či nenávisť, závisť, žiarlivosť, chamtivosť, nadutosť, 

nadradenosť v takej forme,  že s touto emóciou potom dáte akýkoľvek sľub, či prísahu, 

je to energia, ktorú ego, v tom živote, či tých nasledujúcich, bude používať proti vám.  

A práve cez energiu týchto sľubov a prísah, prekliatí a kliatieb mu sami dávate nástroj, 

ktorým vás ovláda a manipuluje a v tom konkrétnom živote, kedy ste  to vytvorili, nedokážete 

energiu týchto sľubov, prísah, kliatieb, či prekliatí zvrátiť a transformovať  ju na Lásku.  

Je to možné len v nasledujúcich inkarnáciách. V tom konkrétnom živote, je to nástroj 

pre ego, ktorý je tak mocný, že ako ľudská bytosť, ktorá NIE JE VEDOMÁ, nedokážete 

prehliadnuť, že ste cez tieto sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia, spadli do pasce, ktorú pre vás, 

vaše vlastné ego nastražilo. 

A tým, že tie sľuby a prísahy  v tom danom živote kvôli rôznym  okolnostiam 

a situáciám nedokážete dodržať,  lebo nie ste „ pánmi“ v tých situáciách, vytvárate vo svojom 

vnútri napätie a tlak, ktorý spôsobuje vo vás – v ľudskej bytosti  nepredstaviteľne  veľa 

bolesti. A vaše ego toto vie. 

Preto som vám veľa krát povedal, že každý sľub, či prísaha aj tá, ktorú ste dali 

v dobrej viere, vás vždy, absolútne vždy, za každých okolností zviaže. 

A práve preto je  kolobeh života pre vás nekonečný, pretože vždy dostanete novú 

príležitosť, ktorá príde v zrodení nového života, lebo sa do neho narodíte vždy čistý, 

absolútne čistý a naplnený bezpodmienečnou láskou.  
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A tak v každom živote dostanete novú príležitosť, aby  ste  samých seba od týchto 

energií oslobodili a transformovali ich na Lásku a tak prehliadli pasce, ktoré vám vaše  ego 

pripravuje a do ktorých vás chytá a potom zviaže. 

A je to nepredstaviteľne silný nástroj manipulácie vás ľudských bytostí, pretože podľa 

Zákona zachovania energie, energia týchto sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí, zostáva vašou 

súčasťou  nepretržite  v každom nasledujúcom živote, až pokiaľ sa stanete vedomou bytosťou, 

naplnenou  Láskou a všetky tieto sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia sa sami rozhodnete 

svojím slobodným a vedomím rozhodnutím zrušiť.  

A je to tak práve preto, že platí Zákon zachovania energie a Zákon slobodnej vôle a 

keď ste ich raz vytvorili, sú Vašou súčasťou, až dovtedy, kým  ich opäť nezmeníte na Lásku. 

V ďalších životoch energia týchto sľubov a prísah pôsobí na  Vás z nevedomých rovín Vášho 

bytia a je pre Vás oveľa ťažšie, aby ste tieto sľuby, či prísahy dodržali a neporušovali. 

A keď ich nemáte zvedomené, tak ich porušujete a to vo vás vytvára stále väčší a väčší 

tlak vo vašom vnútri, ktorý zväčšuje, stupňuje a zintenzívňuje bolesť, ktorú  VY ako ľudská 

bytosť potom cítite.   

A vtedy stačí jediné slovo, nemusí už  nasledovať skutok, ale  stačí len to jedno jediné 

slovo a to jedno slovo vám vytvorí rovnako veľkú bolesť, ktorú ste prežili v minulom živote, 

keď vám bol ten skutok reálne ako ľudskej bytosti  urobený. 

Uvedomte si, že stačí jedno slovo a energeticky prežijete rovnakú bolesť, ako keď vás 

ponižovali, týrali, zabíjali, škrtili, mučili, upaľovali, bili, bičovali, väznili, znásilňovali, dávali 

do reťazí a okov,  či ste zomreli od hladu. A hoci si to neuvedomujete, bolesť,  ktorú v svojom 

vnútri prežívate, je rovnako veľká ako tá, ktorú ste prežili v tom minulom živote. 

Práve preto v tom ďalšom živote  opäť vyslovíte rovnaké sľuby, prísahy, kliatby 

a prekliatia a tak opäť potvrdíte, znásobíte a zosilníte energiu, ktorá bola vytvorená 

v minulom živote a tak si ju zase odnesiete do budúceho života a stále nevidíte, že je to hra, 

ktorú s vami hrá  vaše ego.  

A vedzte, že sa pri tom výborne baví. Lebo čím viacej bolesti prežívate, tým je ono 

silnejšie a rastie. A vedzte, že nie je  preňho dôležité či zostanete žiť, či zomriete, lebo ono  

tú hru hrá aj vtedy, keď zomierate. 

A v okamihu, kedy sami v sebe vytvoríte  hnev a dáte  sami sebe akékoľvek  sľuby, 

padnete  do pasce, ktorú vám nastražilo vaše ego. Hoci z pohľadu ľudskej bytosti sa vám 

môže zdať, že sú tie sľuby, ako keby potrebné a zdajú sa  byť správne, vytvoríte egu pôdu 

k tom, aby vás mohlo manipulovať, lebo ono vie, že pre vás ako ľudskú bytosť, bude 

nesmierne ťažké tie sľuby dodržať.  
 


