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SĽUBY  A  PRÍSAHY - 2. časť 
 

Ten muž  mal svoje vlastné sľuby a prísahy, ktoré zo svojej pýchy a nadutosti dal  

sám sebe, keď sám sebe sľúbil, že tá  krajina mu bude patriť. Ako protipól jeho sľubu si 

vytvorila protichodný  sľub, že mu nikdy tá krajina patriť nebude. 

Energie takýchto  protichodných sľubov  narážajú  na seba nesmierne veľkou silou 

a zraňujú rovnako hlboko obidve ľudské bytosti. 

A keby ste mohli vidieť silu energie, ktorá sa pri náraze vytvorí, tak energetický stĺp, 

ktorý sa vytvorí,  je vyšší, než najvyšší vrch na Matke Zemi a je  nepredstaviteľne vyšší ako 

Mount Everest. Hovorím vám to len preto, aby ste si uvedomili aká nepredstaviteľne veľká 

sila vznikne z týchto dvoch protichodných sľubov, keď so seba narazia. 

A toto je energia, ktorou sa navzájom zraňujete a ktorou si vytvárate veľmi veľké 

bolesti. A práve preto je medzi mužmi a ženami vytvorené tak nesmierne veľa bolesti.  

A túto bolesť vo vás vytvárajú sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia.  

Čím menej sľubov si do života prinesiete a v tom konkrétnom živote potom čím menej 

sľubov vytvoríte, či už vedome alebo nevedome, tým v sebe nachádzate  väčší pokoj a mier. 

Zároveň  vás tým menej  potom zraňujú situácie, ktoré v živote vytvárate a prežívate, lebo  

tam nie je a nepôsobí energia sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí.  

Je to tak práve preto, že sa potom môžete v tej konkrétnej situácii absolútne slobodne 

rozhodnúť. A tým myslím to, že  je  absolútne jedno ako sa v tej situácii rozhodnete, lebo vaše 

rozhodnutie nenarazí na energiu žiadneho sľubu, prísahy, kliatby, či prekliatia. 

Preto som vám povedal, že Slobodne sa rozhodujete len vetdy, keď ste VEDOMÍ.  

Keď ste, ako ľudské bytosti vedomí a sú vašou súčasťou všetky Vesmírne zákony, 

nezväzujete sami seba ani druhých do žiadnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí a zároveň 

nevytvárate sami v sebe žiadne očakávania a pochybnosti. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh, aby ste chápali  ako pôsobí energia vytvorených 

sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. V svojich životoch ich však vytvárate  veľmi veľa, 

nesmierne veľa, lebo ich častokrát vytvárate len v svojich myšlienkach.  

A myslíte si, že keď neboli vyslovené, tak nepôsobia, ale to je nesmierne veľký 

omyl,  práve preto, že MYŠLIENKA vám bola darovaná, ako nástroj TVORENIA. 

A MYŠLIENKA je nástroj, ktorým energeticky tvoríte.  

Práve myšlienkami vytvárate všetky energie, ktoré podľa Zákona zachovania energie 

zostávajú stále vašou súčasťou.  Preto najdôležitejšie čo potrebujete v živote robiť, je naučiť 

sa kontrolovať svoje myšlienky.  
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Preto sú meditácie tak veľmi dôležité, pretože prostredníctvom nich sa učíte 

kontrolovať  svoje myšlienky. Učíte sa sústrediť a pozitívne vytvárať myšlienky naplnené 

energiou Lásky, vďačnosti, milosrdenstva, súcitu, tolerancie, úcty, porozumenia a láskavosti. 

A to je práve to, čo vás žiadny školský systém neučí.  

A toto si uvedomte.  Práve naopak.  

Celý školský systém je uspôsobený tak, aby vás ani nenapadlo, že MYŠLIENKA  je 

najdôležitejsí nástroj vo vašom živote, prostredníctvom, ktorého realitu svojho života 

vytvárate. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A vedzte, že k tomu, aby ste našli vnútornú silu k tomu, aby ste dokázali zrušiť 

v bezpodmienečnej láske všetky sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia, ktoré ste vytvorili, 

potrebujete , aby vašou súčasťou bola POKORA.  

A POKORA je dar, ktorý získate vtedy, keď pochopíte a prijmete absolútnu 

ZODPOVEDNOSŤ za všetko, čo sa vo vašom živote deje.  Keď pochopíte, že všetko čo 

prežívate, každý jeden okamih, každá jedna situácia, je vytvorená vami samými, lebo je 

vytvorená vašou energiou, ktorú ste v svojich myšlienkach vytvorili a podľa Zákona 

zachovania energie, je stále vašou súčasťou.  

  Preto vaša prítomnosť TU a TERAZ je výsledkom pôsobenia všetkých energií, 

ktoré ste vytvorili v celej línii času, vo všetkých svojich minulých životoch.  

A vašu budúcnosť si tvoríte pomocou energií, ktoré vytvárate TU a TERAZ 

v tomto konkrétnom reálnom prežívaní svojho života.  

A práve preto som vám  veľa krát povedal, že minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť je v jednom jedinom okamihu. A tak ako  vaša duša túto 

pravdu vie, potrebujete toto poznanie prijať ako súčasť svojho života ako 

ľudská bytosť a ako ľudská bytosť si to hlboko  a VEDOME uvedomiť.  

A keď to prijmete, vtedy vám ako dar vaša duša zvedomí všetky sľuby, prísahy, 

kliatby a prekliatia, ktoré ste vytvorili v minulých životoch, aby ste v Láske a Odpustení 

zrušili túto pascu, do ktorej vás chytilo vaše ego a dokázali ste svoju budúcnosť tvoriť 

práve v energii Lásky, ktorou TU a TERAZ  reálne dokážete prežívať a žiť svoje životy. 

Kedže ako ľudské bytosti stále v POKORE neprijímate situácie, ktoré sú súčasťou 

vašich životov, nevidíte PÝCHU v sebe, ktorá vám vytvára ich neprijatie a odmietnutie. 

Nevidíte, že je to pýcha, ktoré vám zobrala schopnosť prijať Zodpovenosť za  svoj život 

a práve preto ako dar neprijímate do svojho života POKORU. 
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POKORA je súčasťou LÁSKY a POKORA vám otvorí oči a tým 

myslím, nie váš fyzický zrak, ale  ten vnútorný.  Je to práve POKORA, 

ktorá vám  navracia SVETLO  do vášho srdca  a tak obnovuje váš 

vnútorný zrak,   aby ste mohli vidieť, že je to pýcha, ktorá vám zobrala 

ZODPOVEDNOSŤ  a zároveň aj schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

 A to je ďalší uzatvorený kruh, aby ste mohli vnímať  previazanosť jedného s druhým 

a druhého s prvým. 

A vedzte, že častokrát  je  sila energie, ktorá sa  týmito sľubmi, prísahami, kliatbami 

a prekliatiami a ich následným pôsobením vytvorí,  tak nepredstaviteľne veľká, že si ju do 

toho ďalšieho života prinášate nie len ako energiu na nevedomých rovinách, ale priamo 

zhmotnenú vo vašom  ľudskom fyzickom tele.  Je to tak práve preto, aby vám práve poznanie 

fyzického zraku, kedže vnútorný máte zatvorený, tam ste slepý, bolo umožnené vidieť,  kde  

v tom konkrétnom  živote,  ako ľudská bytosť potrebujete pracovať. 

Ale Vy nevnímate Posolstvo, ktoré ste priamo na fyzickej úrovni dostali od svojej 

duše, ale vnímate to len  ako ochorenie hmoty vášho fyzického tela a na základe tohto 

poznania potom konáte. A tak konáte častokrát proti tomu, čo potrebujete v tom konkrétnom 

živote vyliečiť, či uzdraviť a konáte tak, práve preto,  že nie ste vedomí.   

A práve preto, že ako ľudská bytosť nie ste vedomý sa rozhodujete pod tlakom energií, 

ktoré pôsobia na vás z nevedomých rovín vášho bytia a práve preto sa nerozhodujete 

slobodne.  

A to je ďalší uzatvorený kruh,  o ktorom som vám povedal na zažiatku, že  slobodne sa 

rozhodujete len vtedy a len vtedy, keď ste slodobní a vedomí.  

Týmto sme sa dostali ako keby na počiatok, z ktorého sme vyšli.   

A je to tak práve preto, že všetko so všetkým súvisí. 

 

 

 

 

 

 

 


