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SĽUBY  A  PRÍSAHY - 3. časť 
 

Kedže v súčasnosti stále viacej a viacej ľudských bytostí sa prebúdza a stáva sa 

vedomými, môžete si všimnúť, ako silnie tlak z mnohých strán, že sa máte prestať vŕtať 

v minulosti a máte žiť len TU a TERAZ.  

Ale je to  zámer, pretože keď neuzdravíte  energie z minulosti, ktoré  TU a TERAZ 

prežívate, odnesiete si ich do budúcnosti a budete stále prežívať  rovnakú skúsenosť.  
 

A je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie. Ak ste raz 

vytvorili hnev,  je to stále hnev. Ak ste vytvorili Lásku, bude to stále Láska.  

Ako ľudská bytosť ste získali dar, ktorý vám dala Láska a tým darom 

je ODPUSTENIE. Pretože Odpustenie je jediný nástroj, ktorým môžete 

transformovať hnev, nenávisť, strach, závisť, zlosť, zášť, zradu, krivdu, 

bezmocnosť, poníženie, utrpenie, zlyhanie, nehodnosť, nemohúcnosť,  

odmietnutie, neodpustenie  a vinu opäť na  Lásku. Zapamätajte si to.  

Odpustenie je jediný nástroj,  ktorým všetky tieto energie, ktoré vo vás 

vytvárajú bolesť,  dokážete transformovať na energiu Lásky. 

A kedže vaša duša je Láska  a VY ako bytosti Lásky, zrodené 

z Lásky, prežívate Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Harmóniu, Mier, Pokoj  a 

Lásku, len vtedy,  keď ste v súlade so svojou dušou, potrebujete všetky tieto 

energie transformovať na Lásku. 

A nie je to  o tom, že tie negatívne energie nemôžete v sebe vytvoriť.  Môžete.                 

Lebo ako ľudská bytosť žijete v dualite. Ale, aby ste dokázali  v sebe samých tieto energie 

zmeniť na Lásku, aby ste prestali sami v sebe, v svojich fyzických telách, v svojich bunkách,  

jemnohmotných úrovniach, vo svojom vedomí, ponechávať a zadržiavať tieto  negatívne 

energie, lebo oni majú inú vibráciu ako Láska, z ktorej ste  zrodení. 

A čím väčší je rozpor medzi vibráciou Lásky, ktorou vibruje vaša 

duša a vibráciou buniek vo fyzickom tele ľudskej bytosti, tým viacej ste 

chorí, tým väčšie množstvo chorôb  a záväžnejšie ochorenie sa prejavuje na 

vašom hmotnom fyzickom tele, lebo ste sa odklonili od energie Lásky, 

ktorou VY SAMI STE. 
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A aby sa tak dialo skryte a nevedome, aby ste to nedokázali vidieť na prvý pohľad, 

používa na vás ego túto nachystanú pascu vašich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí.     

Pretože v tom konkrétnom živote to potom už nedokážete zmeniť a v tých 

nasledujúcich životoch,  pôsobí  ich energia  z nevedomých rovín. Preto je to skrytá 

manipulácia vášho ega. Preto sa nerozhodujete slobodne a práve preto nie ste slobodní. 

Práve preto  strach prostedníctvom niektorých ľudských bytostí  môže vytvárať 

falošné hry, ktoré potom v svojich životoch  žijete a vy si myslíte, že je to vaše vlatsné 

slobodné rozhodnutie.  

A to je ďalší uzatvorený kruh prostredníctvom,  ktorého môžete  začať vidieť ako ste 

manipulovaní tými  ľudskými bytosťami, ktoré toto poznanie majú, ale vám ho neodovzdali. 

 Práve preto,  že ako ľudská bytosť, ste nekonečnou bytosťou a život pre vás nikdy  

nekončí, samých seba zväzujete svojimi sľubmi a prísahami do ďalších inkarnácií. 

Často krát sa vám stane, že keď  vám duša zvedomí vaše sľuby, či prísahy, z minulých 

životov, nie je vo vás ochota a vôľa, tieto sľuby zrušiť, pretože si myslíte, že tie sľuby 

a prísahy sú správne a že vám vlastne vo vašom súčasnom živote pomáhajú.   

A konáte tak dovtedy,  až  kým vám  v hlbokej Láske príde  poznanie ako energie 

týchto sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí využíva vaše ego na manipuláciu vás ako ľudskej 

bytosti, vo vašich  nasledujúcich životoch. 

A toto poznanie, vám potom  otvorí váš vnútorný zrak a vy môžete prezrieť lesť vášho 

ega, pretože to ono vo vás vytvorilo myšlienku, že tie sľuby a prísahy sú správne a že vám 

vlastne v živote pomáhajú, pretože je to energia toho pôvodného hnevu, s ktorým ste tie sľuby 

a prísahy vytvorili a ktorá vám  nedovoľuje, aby ste ich zrušili. 
 

Až vtedy, keď si uvedomíte a zvedomíte, koľko bolesti na základe 

týchto sľubov a prísah bolo vo vašom živote vytvorených a zároveň 

prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ za bolesť, ktorú ste vytvorili a prežili, 

a stačí ak to urobíte len v svojich myšlienkach, tak  dostanete ako dar do 

svojho srdca lúč POKORY, ktorá vám potom pomôže  tie sľuby a prísahy,  

ktorými ste samých seba zviazali,  odvolať a zrušiť a zároveň aj sebe 

samým ODPUSTIŤ. 

Preto je dôležité, aby ste sami  v sebe prijali naspäť, že ste slobodnou bytosťou Lásky 

a patríte len sami sebe a máte právo sa slobodne rozhodovať a môžete sa rozhodnúť 

akokoľvek a každé vaše  rozhodnutie je vami prijímané bez podmienok.  
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Vtedy prestávate posudzovať, hodnotiť, kritizovať a súdiť svoje vlastné rozhodnutia, 

v Láske a bez podmienok ich prijímate a nechávate ich plynúť voľne a slobodne svojim 

životom. 

Deje sa tak preto, že  ako ľudská bytosť nechápete, že tú energiu bolesti, ktorú 

prežívate,  vytvárate VY SAMI  svojimi sľubmi a prísahami, ktoré dávate sami sebe a tak sa 

stále viacej a viacej zatvárate do seba a staviate okolo seba nepreniknuteľný múr z vlastnej 

bolesti, ktorý potom  nedovolíte nikomu prejsť, aby vám pomohol. 

A toto zatvorenie spôsobí u každej ľudskej bytosti to, že ju ochromí  strach a tá ľudská 

bytosť nedokáže o svojej bolesti a trápení s nikým hovoriť, len tú bolesť nesie sama na 

svojich pleciach, až kým ju tá bolesť rozdrtí. 

Ale rovnako ako bolesť a utrpenie vám nedovoľuje vidieť dôsledky  vašich slov, 

rozhodnutí a skutkov, pôsobí na vás rovnako aj nadradenosť a pýcha, ktorá keď vás pohltí 

vôbec  vám nedovolí vidieť dôsledky vašich skutkov, rozhodnutí, slov a myšlienok. 

A tak v tejto chvíli si uvedomte, že rovnako ako vás oslepuje ktorákoľvek hlava 

pýchy, rovnakým spôsobom vás  oslepí bolesť, ktorá vo vás vytvorí beznádej, nemohúcnosť, 

bezmocnosť, zlyhanie, nehodnosť, zradu,  krivdu, či utrpenie, ale aj  hnev, nenávisť, zlosť, 

závisť, zášť, či žiarlivosť a v obidvoch prípadoch nedokážete vidieť dôsledky toho ako sa 

rozhodujete,  ako myslíte, ako konáte, pretože v obidvoch  prípadoch je energia vašich sľubov 

a prísah nepredstaviteľne veľká a to rovnako, či je tvorená z pýchy, alebo z bolesti. 

 


