
ROVNOCENNOSŤ - 1.časť 
 

Prišlo ku mne Slnko ako  veľká žiarivá guľa. 

Vstúpila som priamo dnu do Slnka a nič sa mi nestalo, aj keď je nesmierne horúce.  

Som jeho súčasťou, splynula som s ním. 

Splynula som s ním a som jeho súčasťou a tak s ním putujem Vesmírom.  

Veľmi sa mi to páči. 

Otázka : Čo je vonku okolo ? 

Odpoveď : Vnímam všetky planéty, ktorým Slnko dáva život, pretože ono umožňuje 

v dosahu svojho energetického poľa život. Jeho obežnice - planéty  vytvorili slnečnú sústavu. 

Je to Dohoda. Oni nie sú  energetickým poľom, Slnka viazané na silu. Oni sa tak sami 

rozhodli, že chcú byť súčasťou tohto systému. Je to ich dobrovoľné rozhodnutie, aby ich Slnko tou 

silou držalo. 

Slnko ich síce drží  svojím magnetizmom, ale len preto, že oni to tak sami chceli.                       

Kto to nechcel, tak sa jednoducho nepridal, alebo ináč povedané nestal sa súčasťou celku, ktorý sa 

vytvoril a potom na základe vzájomnej dohody v tom spoločenstve začali platiť určité pravidlá.  

Pravidlá sa vytvorili preto, aby to spoločenstvo mohlo fungovať, napredovať, žiť, rozvíjať sa 

a to energetické pole Slnka je tak veľké a silné preto, aby všetky planéty, ktoré sú slobodné bytosti 

a  ktoré chceli  byť súčasťou tohto spoločenstva, dokázalo udržať. 

Aby to fungovalo, platia  fyzikálne zákonitosti i vesmírne princípy a keď sa objaví  iné 

teleso či bytosť a ona nerešpektuje  fyzikálne zákonitosti, ktoré na základe dohody všetkých bytostí 

vznikli, tak ten systém ju, či jeho vcucne,  vtiahne so seba. Nie že by to tá bytosť chcela, ale tým,    

že sa priblížila, porušila zákonitosti, ktoré tie ostatné bytosti tou vzájomnou dohodou vytvorili. 

  Všetky ostatné bytosti vo vesmíre poznajú dohody a pravidlá, ktoré sa medzi tými 

slobodnými bytosťami vytvorili a sú  vytvorené. Tá bytosť, ktorá sa rozhodla prísť sa rozhodla tie 

pravidlá vedome porušiť a  preto ju ten systém vcucol. 

Platí to v celom vesmíre, nie len pre  Slnečnú sústavu, ale aj pre iné planetárne systémy, 

galaxie, ktoré vznikajú s nejakým  zámerom, lebo vznikajú na základe slobodného rozhodnutia 

bytostí, ktoré sa rozhodli to spoločenstvo vytvoriť. 

Je to obraz Vesmírneho zákona : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom , tak v malom a ako vo 

vnútri, tak navonok, lebo ako to funguje na Matke Zemi, medzi ľudskými bytosťami, keď vytvárajú 

manželstvá, štáty či iné spoločenstvá so zákonitosťami a štruktúrami, tak  rovnako to funguje 

v celom Vesmíre.  

Tu na Matke Zemi všetci poznajú pravidlá spoločnosti, ale vždy sa nájdu ľudské bytosti, 

ktoré sa rozhodnú, že ich nebudú rešpektovať a vedome ich  nedodržujú či porušujú a rovnako to 

platí aj vo Vesmíre.  

Tak ako v spoločnosti nerešpektujeme  zákonitosti života v tom spoločenstve a kto ich 

poruší, má to svoje následky a ľudská bytosť znáša dôsledky svojho rozhodnutia a skutkov, tak 

rovnako to platí aj vo Vesmíre. 

Niekedy sú tie pravidlá, ktoré sa v systéme vytvoria také prísne a striktné, že  ten cudzí 

element, ktorý chce vstúpiť do toho spoločenstva nenašiel by tým svojím vstupom energetickú 

väzbu – kruh, ktorou je to spoločenstvo previazané a tak je zničený, pre narušenie  energetickej 

väzby a nie je mu dovolené, aby do toho spoločenstva vstúpil. 



A ktokoľvek sa priblíži na určitý dosah k tomu spoločenstvu energeticky, tak je  jednoducho 

zničený, alebo je tým zoskupením pohltený, úplne  energeticky vcucnutý dovnútra a nie je mu 

potom dovolené to spoločenstvo opustiť. 

Deje sa tak aj na zemi  v ľudskej spoločnosti.   

Vytvárate  tajné spolky a spoločenstvá a v nich platí, že keď sa ľudská bytosť stane jej 

členom, nedovoľuje jej to spoločenstvo opustiť ho. A keď by chcela tak urobiť, zaplatí za to 

vlastným životom. 

Je to zase obraz Vesmírneho zákona : Ako hore, trak dole, ako vo veľkom , tak v malom 

a ako vo vnútri, tak navonok. 

Niektoré systémy sú energeticky otvorené a dovoľujú vstupovať  ľudským bytostiam do  

spoločenstva a keď sa potom rozhodnú spoločenstvo opustiť, tak im je dovolené zo spoločenstva 

vystúpiť. 

A v týchto spoločenstvách, ktoré sú otvorené a dovoľujú bytostiam slobodne vstupovať 

a slobodne vystupovať je rešpektovaná Slobodná vôľa bytostí a VY ich nazývate slovom -  

„demokracia“ a v tých  spoločenstvách, ktoré nedovoľujú bytostiam, ktoré do nich vstúpili                         

sa slobodne rozhodnúť a vystúpiť von, nazývate slovom- „ diktatúra“ a vládne v nich nadradenosť 

a sila tej najsilnejšej bytosti, ktorá to spoločenstvo ovláda.  

A v okamihu, keď ste ako ľudská spoločnosť prijali za svoju vlastnú hlavu pýchy 

nadradenosti a vytvorili ste hierarchický systém moci, prvé čo ste zaviedli bola diktatúra vo vašich 

vlastných osobných vzťahoch a to diktatúra moci, rozhodovania  a nadvláda muža nad ženou.   

A túto inštitúciu ste nazvali manželstvom. 

Ale bola to diktatúra, v ktorej platili pravidlá silnejšieho, do ktorej keď tá slabšia bytosť 

vstúpila, nemala žiadnu možnosť z tohto spoločenstva vystúpiť von, nemala právo sa slobodne 

rozhodovať a bola povinná napĺňať všetky pravidlá a zákony, ktoré toto spoločenstvo z pozície sily 

a moci, tej nadradenej bytosti vytvorilo. 

A v tomto zväzku nebola Posvätná Láska. 

Až dnes  vo vašej spoločnosti ste začali meniť zákonitosti tohto zväzku, práve preto, že ste 

dovolili vstúpiť doň  LÁSKE. 

A je to práve LÁSKA, jej energia, ktorá začala meniť všetky pravidlá a zákonitosti tohto 

zväzku a zmenila diktatúru moci na demokraciu, vzájomný rešpekt k slobodnému rozhodnutiu 

obidvoch bytostí, ktoré tento zväzok vytvárajú. 

A táto cesta k zmene od diktatúry moci k rešpektovaniu slobody a slobodných 

rozhodnutí obidvoch  ROVNOCENNÝCH bytostí, ktoré ten zväzok vytvárajú je veľmi dlhá 

z pohľadu času pre vás ako ľudské bytosti, pretože vo Vesmíre platí Zákon zachovania 

energie. 

A kedže v časoch, keď ste prijali hlavu pýchy  nadradenosti a myšlienku nadradenosti ako 

svoju súčasť a vytvorili ste z pozície sily a moci túto diktatúru, zákonitosti a pravidlá tohto zväzku, 

boli pre ženu ako takú nesmierne prísne a žena sa musela  vzdať svojej vlastnej slobody, 

akéhokoľvek slobodného rozhodovania o sebe samej a svojich  deťoch, ktoré sa v tom zväzku 

narodili, musela sa vzdať majetku v prospech svojho manžela, musela mu prisahať absolútnu 

poslušnosť, podriadenosť, poddajnosť a vernosť. 

A kedže sa na Matku Zem opakovane rodíte do nových životov opakovane ste tieto prísahy 

v celej línii času svojho bytia veľa krát povedali. 

 A tieto prísahy sú podľa Zákona zachovania energie stále vašou súčasťou, až kým dospejete 

v rámci svojho vývoja a prežitých skúseností k stavu toho vedomia, že si to dokážete uvedomiť,  



prijmete späť svoje posvätné právo sa slobodne rozhodovať a všetky tieto sľuby a prísahy sa 

rozhodnete slobodne sami pre seba zrušiť.  

A nehovorím vám to len vo vzťahu k ženám, ale všeobecne k všetkým ľudským bytostiam, 

pretože v svojich zrodeniach prichádzate raz ako žena a inokedy ako muž. 

A preto v rámci bytia tu na Matke Zemi ste všetky tieto sľuby dávali, či ste teraz narodený 

ako žena či muž. 

A preto nie len ženy sa potrebujú oslobodiť a zrušiť tieto sľuby a prísahy, aby vrátili sami 

sebe slobodu, ale rovnako to potrebujú urobiť aj muži. 

Energia Lásky a to bezpodmienečnej Lásky, ktorú ako ľudské bytosti 

vytvárate v srdci, keď cítite Posvätnú Lásku, alebo držíte v náručí  svoje 

milované deti, ako jediná energia dokáže vo vašich nasledujúcich inkarnáciách 

tieto sľuby a prísahy na nevedomých rovinách rozpúšťať a opäť  transformovať 

na energiu Lásky.  

Ale sami viete z histórie vašej spoločnosti, koľko nenávisti, nepochopení, neporozumení, 

neprijatí, neprajnosti vznikne práve v týchto zväzkoch. 

Len málo ľudských bytostí dokázalo v svojich srdciach túto bezpodmienečnú Lásku              

si zachovať po celý svoj život a preto vo všeobecnosti ste tieto energetické väzby a prepojenia 

medzi sebou navzájom nedokázali zrušiť a transformovať na energiu Lásky a stále medzi vami 

trvajú. 

Tieto energie sú uložené vo vašom nevedomí, kde tieto energie veľmi silno pôsobia 

a vytvárajú vaše vzorce správania v živote tu a teraz. 

A preto, keď muž a žena sa do  seba zaľúbia a v stave zaľúbenosti medzi nimi príde 

bezpodmienečná Láska, časom sa stratí, vyprchá, lebo v každodennom živote, tie energie z dávnych 

sľubov a prísah vytvorili vzorce spávania, ktoré z nevedomých rovín  silne ovplyvňujú správanie 

týchto ľudských bytostí a tie sa časom stanú majetnícke, chcú rozhodovať o svojich partneroch, 

deťoch, privlastňujú si to, čo spoločne v tom  zväzku bolo vytvorené ako vlastné, nedoprajú  

druhému partnerovi, požadujú od neho, aby sa im podriadil, aby ich poslúchal, aby mu odovzdal 

slobodnú vôľa, lebo oni chcú za neho rozhodovať.  

Je to tak preto, lebo z tých nevedomých rovín požadujú, aby tá partnerka, či partner  dodržal 

a naplnil sľuby a prísahy, ktoré dal v dávnych dobách, keď v manželstve vládla diktatúra silnejšej 

bytosti nad tou slabšou,  pretože oni stále platia, lebo platí Zákon zachovania energie. 

Len keď vedome tieto sľuby a prísahy, ktoré ste vypovedali, či z prinútenia alebo slobodnej 

vôle a na základe slobodného rozhodnutia v dobrej viere, zrušíte, môžete sa v tomto  zväzku začať 

rozhodovať slobodne. 

Ale stále to  neznamená, že druhá bytosť začne vaše právo slobodne sa rozhodovať 

akceptovať, lebo ona môže trvať na tom, aby ste tie sľuby a prísahy, ktoré ste jej dali dodržiavali. 

Aby sa mohla vrátiť sloboda, rešpekt a demokracia do tohto zväzku, potrebuje aj druhá 

bytosť vrátiť tej prvej bytosti energeticky jej sľuby a prísahy. 

Až vtedy sa do tohto vzťahu navráti ROVNOCENNOSŤ. 

Pokiaľ sa tak nestane, vždy jedna z tých bytostí vo vzťahu k tej druhej sa bude cítiť 

neslobodná, lebo tá jedna bytosť  bude trvať na dodržiavaní sľubov a prísah, ktoré jej tá druhá 

bytosť dala. 

A v tomto zväzku NIE JE ROVNOCENNOSŤ. 

 


