
ROVNOCENNOSŤ - 3.časť 
 

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.  

Pričom 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. 

A dlho v čase trvalo ženám, kým si uvedomili svoju ROVNOCENNOSŤ a aj keď si ju 

uvedomili, stále ju nedokázali prijímať v reálnom hmotnom bytí svojich životov, pretože v hmote 

života a bytia je potrebné i konať, rozhodovať sa a hovoriť, nestačí len myslieť. 

A mnohé ženy prijali svoju ROVNOCENNOSŤ,  aj ju  vnímali v svojich myšlienkach,                 

ale nedokázali  ju vypovedať a nedokázali  ani v nej konať.  

A podriadenosť, poddajnosť, poslušnosť okrem toho, že prináša menejcennosť, poníženosť 

a porobu, vytvára v tej ľudskej  bytosti aj nesmierne veľký strach voči tej druhej ľudskej bytosti, 

ktorá má tú moc a silu v tom vzájomnom vzťahu. 

A je to  práve energia strachu, ktorá vám nedovoľuje prijať 

svoju vlastnú ROVNOCENNOSŤ a práve preto, že ste sa prestali báť, 

dokázali  ste svoju ROVNOCENNOSŤ prijať a platí to aj naopak,                

keď ste  prijali svoju ROVNOCENNOSŤ, tak ste sa  prestali  báť. 

Je to veľmi silný  uzatvorený kruh, v ktorom vám strach zobral 

ROVNOCENNOSŤ a  zároveň tým, že vám  ROVNOCENNOSŤ 

zobral, vám ju nedovoľuje vo vzťahu k sebe samým prijať. 
 

   A strach vám berie túto ROVNOCENNOSŤ a ovláda vás práve cez POROBU. 

A často krát si neuvedomujete energetickú  silu slov, ktoré vypovedáte ako 

svoje sľuby a prísahy, ktoré dávate v dobrej viere, pretože neviete akú cenu                 

za ne zaplatíte v nasledujúcich životoch a konáte tak z nevedomosti práve preto, 

že nepoznáte ako fungujú Vesmírne zákony. 

A tým že nechápete Zákon zachovania energie, mohol strach vytvoriť tieto 

pasce, do ktorých veľmi ľahko spadnete, v ktorých vás on potom väzní na celé 

storočia, tisícročia, veľmi dlhé veky, pretože to závisí od schopnosti vášho  

VEDOMIA chápať a vnímať tieto súvislosti, ktoré sa dejú vo vašom nevedomí. 

 

A všetkými sľubmi a prísahami sa vzdáte nie len svojej slobodnej vôle, 

svojho daru slobodne rozhodovať  sami o sebe, ale vzdávate sa aj svojej 

ROVNOCENNOSTI vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti. 

A namiesto toho vám strach dá POROBU. 



A preto vám tak veľmi dlho potom trvá, nepredstaviteľne dlho, aby ste v manželstve 

diktatúru, ktorá tam vládne, dokázali zmeniť na Rovnocennosť, Slobodu, Úctu, Rešpekt, Dôveru 

a Lásku. 

A tým že tieto atribúty nie sú vo vzťahu medzi mužmi a ženami, nedokážete ich ani 

odovzdávať v svojich rodinách,  svojim deťom.  

A už viete, že deti sa učia príkladom a pre  svoj život sa naučia len to, čo vidia u vás 

samých, ako sa rozhodujete, konáte, hovoríte a myslíte a preto tak ťažko a pomaly to vo vašej 

ľudskej spoločnosti všetko meníte. 

A RODINA je základom obnovy života na Matke Zemi 

a preto je nesmierne dôležité, aby sa do  RODINY vrátila 

Rovnocennosť, vzájomná Úcta, Dôvera, Rešpekt a Láska, 

ktorá toto všetko vytvára a zastrešuje zároveň. 
 

Aby sa tak stalo potrebujete zrušiť a odvolať všetky sľuby poslušnosti, vernosti, 

podriadenosti, poddajnosti voči svojmu partnerovi aj  tie, ktoré ste mu dali v dobrej viere, aby ste 

dokázali seba samých vnímať ako ROVNOCENNÚ bytosť. 

Môžete tu a teraz, ak sa pre to slobodne  a vedome rozhodnete,  odvolať a zrušiť všetky 

nasledujúce sľuby a prísahy, ktoré ste v celej  línii času svojho bytia tu na Matke Zemi v dobrej 

viere opakovane dávali svojím partnerom.  

 

A ja ( meno )  som rovnocennou bytosťou k tebe ( meno) . 

A ja ( meno )  som absolútne rovnocennou bytosťou vo vzťahu k tebe ( meno ), lebo ja 

rovnako ako ty, som zrodená z energie Lásky, v Láske a pre Lásku, aby som ako energetická bytosť 

tu na Matke Zemi prostredníctvom svojho fyzického tela prežívala skúsenosti, ktoré moja podstata, 

čiže moja duša a duch v  tom v nekonečnom bytí tu na Matke Zemi chce prežívať a zažiť.   

A práve preto, že ja (meno) som energetická bytosť zrodená z Lásky, rovnako ako ty (meno), 

som vo vzťahu k tebe rovnocennou bytosťou. V podstate svojho zrodenia sme si absolútne rovní a 

preto ako ľudské bytosti hoci sme rozdielni, sme absolútne rovnocenní.  

A tak to je, tak to vždy bolo od počiatku vekov a tak to vždy bude až na veky. 

A ja ( meno )  ako rovnocenná bytosť, vedome a slobodne odvolávam a ruším všetky svoje 

sľuby a prísahy, ktoré som  tebe ( meno )   ako rovnocennej bytosti v celej línii času svojho bytia 

vypovedala a dala, či už v dobrej viere alebo z prinútenia. 

A ja ( meno ) odvolávam a ruším  vo vzťahu k tebe ( meno)  svoj sľub absolútnej 

poslušnosti, absolútnej podriadenosti i poddajnosti. 

Odvolávam a ruším, že máš právo o mne rozhodovať. 

Odvolávam a ruším, že máš právo rozhodovať o mojich deťoch. 

Odvolávam a ruším, že máš právo rozhodovať o mojom majetku. 

Odvolávam a ruším, že sa vzdávam  svojho majetku v prospech teba.   

Odvolávam a ruším, že prisahám, že  všetko to, čo patrí mne sa stane tvojím majetkom. 

Odvolávam a ruším, že vyplním každý tvoj príkaz, slovo, rozhodnutie i želanie. 

Odvolávam a ruším, že sa nikdy nepostavím proti tvojej vôli, príkazom, zákazom a slovám. 

Odvolávam a ruším, že dodržím a naplním každú dohodu i za cenu svojho života. 

Odvolávam a ruším, že vyplním každý tvoj príkaz bez slova i za cenu svojho života. 

Odvolávam a ruším, že nikdy neporuším žiadny z tvojich zákazov. 



Odvolávam a ruším,  že ty si môj pán a vládca. 

Odvolávam a ruším,  že ja tvoja žena som menej ako ty, môj pán a vládca. 

Odvolávam a ruším,  že ako tvoja žena som povinná ťa na slovo poslúchať a rešpektovať. 

Odvolávam a ruším,  že som povinná ako tvoja žena a manželka ťa všade nasledovať. 

Odvolávam a ruším,  že v tvojej prítomnosti nemôžem hovoriť. 

Odvolávam a ruším, že prehovorím len vtedy, keď ma vyzveš a keď mi to ty sám dovolíš. 

Odvolávam a ruším, že o deťoch, ktoré sa  nám narodia,  máš len ty právo rozhodovať. 

Odvolávam a ruším,  že môžem navštíviť svoje deti, len s tvojím dovolením a súhlasom. 

Odvolávam a ruším,  že sa nikdy nestanem  manželkou alebo ženou iného muža. 

Odvolávam a ruším,  že ty si a navždy budeš jediný muž v mojom živote. 

Odvolávam a ruším,  že naveky budem milovať len teba. 

Odvolávam a ruším,  že nikdy viac už nenavštívim svojich rodičov. 

Odvolávam a ruším,  že nikdy viac už  neprehovorím so svojimi rodičmi. 

Odvolávam a ruším,  že preruším všetky svoje väzby k svojej bývalej rodine. 

Odvolávam a ruším, že všetko čo získam, nadobudnem a vytvorím sa stane tvojím výlučným 

majetkom a vlastníctvom. 

Odvolávam a ruším, že budem zachovávať mlčanlivosť o všetkých dohodách, ktoré spolu 

uzatvoríme. 

Odvolávam a ruším, že nikdy nebudem hovoriť o veciach, ktoré sa udiali v manželstve 

medzi nami. 

Odvolávam a ruším, všetky tieto sľuby a prísahy v celej línii času cez všetky veky, všetky 

priestory a všetky dimenzie a tak to je a tak sa staň tu a teraz, teraz a navždy. Amen 

A ja ( meno ) prehováram k tebe ( meno ) a beriem si späť všetko to, čo patrí mne a čo je 

moje. Beriem si späť svoje posvätné právo slobodne rozhodovať o svojom živote, bytí, sama o sebe, 

o svojich deťoch do času pokým sú mi zverené, kým sa samé  stanú  dospelými, slobodnými, 

rovnocennými bytosťami a budú rozhodovať o sebe samých, o svojom majetku, o svojom živote, 

bytí  i o svojej smrti. 

A ja ( meno )  som rovnocenná bytosť vo vzťahu k tebe ( meno )   a mám posvätné právo 

rozhodovať sama o sebe a toto posvätná právo si beriem späť v celej línii času cez všetky veky, 

všetky priestory a všetky dimenzie. A tak to je a  tak sa staň tu a teraz, teraz a navždy. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


