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V tomto čase, kedy sa zmenilo vedomie ľudských bytostí , lebo sa významným spôsobom 

rozšírilo ich vnímanie, zmenilo sa chápanie ľudských bytostí a máte tak príležitosť k tomu, aby ste 

vedome každý jeden z vás pre seba samých všetky tieto sľuby a prísahy zrušili. 

Posvätná Láska je slobodné spoločenstvo,  je to absolútne slobodný zväzok  

dvoch ľudských bytostí muža a ženy, ktorý týmto bytostiam dovoľuje, aby do 

tohto zväzku slobodne vstúpili a slobodne z neho aj vystúpili, pretože tieto 

bytostí  sú si navzájom ROVNOCENNÉ, navzájom sa CTIA, REŠPEKTUJÚ sa 

a  existuje medzi nimi vzájomná DÔVERA. 

A práve preto dokážu rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti.  

Posvätná Láska medzi mužom a ženou, nie je zväzok, ktorý musí trvať po celý život,                       

ale tento zväzok trvá len vtedy, keď medzi nimi prúdi energia Lásky, navzájom sa rešpektujú, ctia 

a dôverujú si.  

Ak ktorýkoľvek z týchto atribútov – LÁSKA, ÚCTA, REŠPEKT, DÔVERA, sa medzi 

týmito ľudskými bytosťami  stratí, a oni si ctia slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej 

bytosti, ktorá je súčasťou toho zväzku, dovolia jej  slobodne z neho vystúpiť, lebo už nenapĺňa 

pôvodný zámer, pre ktorý bol ten ich zväzok vytvorený. 

Toto sa však vo vašej spoločnosti stále nedeje, nerešpektuje, nectí a toto stále nechápete. 

A zotrvávate žiť v týchto  zväzkoch a vzťahoch bez Lásky, Úcty, Rešpektu a Dôvery, 

pretože vás zväzujú na jedne strane vaše sľuby a prísahy dané v predchádzajúcich 

inkarnáciách a na druhej strane pravidlá a predsudky vašej spoločnosti, ktoré v tomto zväzku 

vytvorila a ktoré stále platia a sú pre vás viacej ako Láska, pretože nás tieto pravidlá zviazali 

a to práve spoločným majetkom, ktorý sa v tomto zväzku vytvorí.  

A je to práve majetok, ktorý vám  často krát  nedovolí, aby ste z tohto zväzku vystúpili 

von, aj keď v ňom už neprebýva ani Láska, ani Úcta, ani Rešpekt, ani Dôvera.  

A pod majetkom nemyslím len hmotný majetok, čiže dom, pôdu, autá, peniaze, lode, 

šperky, či drahé nábytky, ale pod tým majetkom a to si uvedomte,  zaraďujete často krát 

práve VY, vlastné deti a neuvedomujete si, že sú to živé bytosti, ktoré rovnako ako VY SAMI, 

majú svoju slobodnú vôľu a svoje posvätné právo sa slobodne rozhodovať. 

A je to uzatvorený kruh, ktorý vás energeticky v tom zväzku drží, pretože vás v ňom 

drží a zväzuje energia vlastných sľubov a prísah, ale aj  tých nových sľubov, ktoré v dobrej 

vôli dávate pri vstupe do manželstva v tomto živote. 

A je to aj energia pripútanosti k tomu, čo považujete za svoj majetok a je to nie len 

hmotný majetok, ale i vaše deti, často i partner, ktorého práve  za svoj majetok považujete 

a tak hoci by ste sa chceli slobodne rozhodnúť, sami sebe toto právo  slobodne sa rozhodovať,  

si vezmete. 

Za tie veky tohto modelu, ktorý sa v spoločnosti vytvoril ako diktatúra manželstva, ste 

tak isto začali vnímať a prijímať za  svoje vlastníctvo nie len hmotné veci, ale aj živé bytosti. 

A tým že za svoj majetok považujete svojho partnera i deti a zobrali ste im právo 

rozhodovať sa sami o sebe, zobrali ste toto právo paradoxne aj sami sebe, lebo máte v sebe 

strach, že by ste o toto všetko mohli prísť. 



 A toto je ten začarovaný kruh, ktorý vám zobral vaše posvätné právo slobodne sa 

rozhodovať. 

A teraz sa vrátim k   Slnečnej sústave. 

A keby chcela niektorá z planét z toho spoločenstva vystúpiť, nie je jej to dovolené ani 

umožnené, lebo energia Slnka, jeho magnetická príťažlivá sila, ktorá toho spoločenstvo vytvorila 

a vytvorila v ňom ZEM a pravidlá, ktoré v ňom platia, nedovoľujú žiadnej bytosti z tohto 

spoločenstva vystúpiť, ani v tom prípade, že  pri vytváraní tohto spoločenstva sa bytosti rozhodli 

slobodne a dobrovoľne doňho vstúpiť. 

A Slnko ako také, ako živá bytosť v tomto prípade nevníma svoje konanie ako niečo zlé, či 

nesprávne, alebo ona len dodržuje všetky pravidlá a dohody, ktoré na začiatku boli slobodne 

všetkými bytosťami vytvorené a dané.  

Podľa neho to tak má byť a je to v absolútnom poriadku, lebo ono dodržuje pravidlá, ktoré 

sa na začiatku stanovili. 

 

A rovnako to platí aj v manželstve. 

Tá ľudská bytosť, ktorá prijala všetky tie sľuby a prísahy od tej druhej ľudskej bytosti o jej 

podriadenosti, poslušnosti, poddajnosti, vernosti a neslobode, iba dodržuje tieto pravidlá a žiada od 

druhej ľudskej bytosti, aby ich naplňovala a dodržiavala. 

Ak tá druhá ľudská bytosť pocíti v sebe  túžbu sa začať slobodne rozhodovať, tak tá prvá 

ľudská bytosť urobí všetko pre to aby jej v tom  zabránil a nedovolila jej to. 

A keď tieto sľuby dáte v tom živote v dobrej vôli a príde  potom ďalší život a už nemáte 

v ňom tú vedomosť, že ste tieto sľuby dali a oni na nevedomých rovinách aj tak pôsobia, tie energie 

týchto sľubov  z týchto nevedomých rovín ovplyvňujú konanie obidvoch bytostí, čo môže byť pre 

vás v tom ďalšom živote nesmiernym utrpením. 

Pretože je vám v ňom zobraté vaše právo sa slobodne rozhodovať a vy sa tak cítite  

OBEŤOU v tomto živote a nechápete, že to VY SAMI,  ste sa svojho posvätného práva slobodne 

rozhodovať o sebe samých  dobrovoľne vzdlai. 

Z pozície OBETE  vytvárate sami v sebe právo kritizovať, súdiť a aj odsúdiť druhú 

bytosť a vytvárate voči nej  najmä v svojich myšlienkach a často krát  aj vlastných 

rozhodnutiach a skutkoch mnohé kliatby a prekliatia, lebo tú druhú ľudskú bytosť ako 

svojho väzniteľa začnete  časom nenávidieť a ani si neuvedomíte, že hlava pýchy nadradenosti 

sa otočila a zmenila smer a usadila sa na druhej strane pomyselného kyvadla  a VY ste súdili 

a preklínali s rovnakou hlavou pýchy nadradenosti ako tá druhá ľudská bytosť rozhoduje o 

vašom živote a má nad vami v tom živote moc. 

A táto energia nenávisti, s ktorou kliatby a prekliatia vytvoríte, stáva sa vašou súčasťou 

a v tých ďalších životoch z nevedomých rovín ovláda vaše správanie ako nevedomé vzorce vášho 

chovania. A vedzte, že stačí jediné slovo a nemusí to byť ani skutok, ale stačí len jedno jediné slovo 

a táto energia nenávisti sa vo vás veľmi rýchlo obnoví a vy ste tou nenávisťou voči tej druhej 

ľudskej bytosti ovládaný a s ňou hovoríte, rozhodujete sa i konáte. 

A vedzte, že to platí i naopak.  

To znamená, že i tá ľudská bytosť, ktorej ste sľuby a prísahy dávali vás začne nenávidieť, ak 

ich prestanete podľa jej vôle napĺňať. 

A keď sa v tomto zväzku nenávisť vytvorí, nedokážu sa v tom konkrétnom  ľudskom živote 

tie  vytvorené energie z minulých životov už v Láske transformovať, ale stále zostávajú  súčasťou 

tých obidvoch ľudských bytostí a oni sa musia potom znova narodiť, aby získali novú šancu 

a možnosť na to, aby to zmenili  a vo vzájomnej Láske rozpustili a transformovali. 



Takúto silu má energia nenávisti.  

Ona vám zoberie dar a možnosť, ktorú ste v tej konkrétnej inkarnácii dostali, aby ste mohli 

energie z minulých životov zmeniť a transformovať na Lásku. 

A tak to budete musieť znovu skúšať a prežívať v ďalších a ďalších inkarnáciách. 

A práve preto Vám to ako  ľudským bytostiam tak dlho trvá, aby ste dokázali zmeniť 

diktatúru,  nelásky, neúcty, nerešpektovania, nedôvery, nerovnocennosti v manželstve ako  takom,  

na zväzok dvoch slobodných, rovnocenných bytostí, ktoré sa navzájom milujú, ctia, rešpektujú 

a dôverujú si. 

Rovnakou silou ako Slnko energeticky drží všetky planéty vo svojom objatí, tak rovnakou 

silou jedna ľudská bytosť drží v svojom objatí druhú ľudskú bytosť, ak v tom zväzku nie je 

ROVNOCENNOSŤ. 

A tento princíp moci, túto myšlienku ste ako ľudské bytosti, hoci nevedome prevzali do 

svojej spoločnosti a začali uplatňovať  vo vzťahu  muž a žena.  

A až keď žena, hoci je fyzicky slabšia, začne ako bytosť vnímať svoju 

ROVNOCENNOSŤ vo vzťahu k mužovi, môže začať  energeticky túto zviazanosť  a 

pripútanosť rozpúšťať. 

Pre vašu spoločnosť je nesmierne dôležité, aby ste si uvedomili svoju absolútnu 

ROVNOCENNOSŤ voči sebe navzájom, pretože len vtedy, keď dokážete sami seba vnímať 

ako ROVNOCENNÉ bytosti, môžete energeticky zrušiť všetky sľuby a prísahy o svojej 

podriadenosti, poslušnosti, poddajnosti a neslobode voči druhým, pretože ak  nevnímate 

samých seba ako ROVNOCENNÉ bytosti a z pozície podriadených , ponížených, malých či 

menej cenných by ste tieto sľuby rušili, tak na energetickej úrovni zostanú stále v platnosti. 

Tieto sľuby a prísahy môžete zrušiť len vtedy, keď vnímate svoju 

absolútnu ROVNOCENNOSŤ voči druhým, čiže keď vnímate, že ste 

ROVNOCENNÝ  so všetkými ostatnými ľudskými bytosťami  a žiadna z nich 

nie je viac ako VY SAMI a zároveň žiadna z nich nie je menej ako VY SAMI. 

Je to práve energia ROVNOCENNOSTI, ktorá má ten DAR 

a SCHOPNOSŤ, že dokáže všetky sľuby a prísahy podriadenosti, poslušnosti, 

menejcennosti, poníženosti, poddajnosti  rozpúšťať a transformovať  na energiu 

SLOBODY. 

A je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ rozpúšťa 

POROBU ako takú a vracia vám DAR SLOBODY, vracia 

vám PRÁVO a MOŽNOSŤ sa SLOBODNE ROZHODOVAŤ. 
A hoci ste už mohli veľa krát rušiť a odvolávať sľuby poslušnosti, vernosti, podriadenosti 

voči svojmu partnerovi, nedokázali ste ich všetky zrušiť, lebo ste nedokázali seba samých vnímať 

ako ROVNOCENNÚ bytosť voči svojmu partnerovi.  

Slovom  ROVNOCENNÚ bytosť,  myslím bytosť so všetkými právami k tomu, čo ste 

spoločne vytvorili, ako bytosť, ktorá má ROVNOCENNÉ právo sama rozhodovať o sebe, ktorá má 

ROVNOCENNÉ právo rovnakou mierou nie len užívať spoločný majetok a hodnoty, ktoré 

spoločnými silami ste v tom spoločnom zväzku vytvorili, ale o tom majetku  aj rozhodovať. 

 


