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Pokiaľ v tomto zväzku sa tie bytosti rozhodnú zotrvať a to z akéhokoľvek dôvodu, je to 

v poriadku, pretože z pohľadu vesmírneho zákona Poznania, môžu sa navzájom obohacovať 

o prežitú skúsenosť a emócie, ktoré si v rámci toho zväzku odovzdajú. 

Ak však ktorákoľvek z týchto bytostí sa slobodne rozhodne, že chce z toho zväzku vystúpiť, 

tá druhá ľudská bytosť, ak by si ctila a rešpektovala Zákon slobodnej vôle, tak jej to v hlbokej 

Láske, Úcte a Rešpekte umožní. 

A že sa tak nedeje vo vašej spoločnosti je preto, že nechápete, nerozumiete Zákonu 

slobodnej vôle a nemáte úctu k slobodnému  rozhodnutiu ako takému.  

A tým chcem povedať, že si nectíte nie len slobodné rozhodnutia druhých , ale nemáte úctu 

ani k vlastným slobodným rozhodnutia. 

A je to tak preto, že stále nechápete a nerozumiete, čo znamená sa slobodne rozhodnúť. 

A nedokážete sa slobodne rozhodovať, lebo nevnímate objektívnu pravdu, prijímate falošné 

obrazy, ktoré strach vo vašej spoločnosti vytvára, ktoré vám podsúva za objektívnu pravdu a preto 

stále nedokážete vidieť a vnímať dôsledky svojich rozhodnutí v širších súvislostiach a preto 

nedokážete za svoje rozhodnutia prijať Zodpovednosť. 

A tu sa vytvoril ďalší kruh, práve preto, že nedokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ, 

nedokážete sa SLOBODNE ROZHODOVAŤ. 

A rovnako platí, že sa nedokážete SLOBODNE ROZHODOVAŤ, pretože bez 

ZODPOVEDNOSTI  nedokážete vidieť dôsledky svojich rozhodnutí s širších súvislostiach. 

A keď nie je súčasťou vašich rozhodnutí  ZODPOVEDNOSŤ, tak sa nerozhodujete 

SLOBODNE. 

A tak ako sú vám podsúvané falošné obrazy za objektívnu pravdu, je vám podsúvaná falošná 

sloboda za pravú, lebo falošná sloboda je len ilúziu slobody, pretože ak sa rozhodujete bez toho, 

aby Zodpovednosť bola vašou súčasťou, vaše rozhodnutia nerešpektujú podmienky pre zachovanie 

života ako takého na Matke Zemi, pre všetky bytosti, ktoré na nej žijú a ktoré sú si navzájom 

Rovnocenné. 

A pretože ste všetci navzájom prepojení a previazaní, ak sa síce s ilúziou slobody,                  

ale bez Zodpovednosti rozhodujete tak, že ničíte podmienky pre život  hoci ktorej z bytostí 

žijúcej na Matke Zemi, rovnako ho ničíte aj sami pre seba.  

A konáte tak preto že Zodpovednosť nie je  vašou súčasťou a VY nevidíte dôsledky svojich 

rozhodnutí a skutkov v širších súvislostiach.  

A rovnako ako vám strach podsúva falošnú realitu vášho života, podsúva vám ilúziu toho,              

že sa rozhodujete slobodne  a v okamihu, keď  dosiahne svoj cieľ a tým je skutočnosť, že zničíte 

podmienky pre život sami sebe, zovrie vás do svojej moci a zoberie vám aj túto falošnú ilúziu 

slobodného rozhodovania. 

A energeticky je to presne ten istý obraz, ktorý sa v malom  deje vo zväzku muža a ženy, 

ktorý sa týmto spôsobom rovnako deje v tom veľkom.  

A je to Vesmírny zákon : Ako hore, trak dole, ako vo veľkom , tak v malom a ako vo vnútri, 

tak navonok. 

Tak ako sa tie princípy uplatňujú v malom, rovnako platia aj vo veľkom. 

A v obidvoch prípadoch strácate svoju vlastnú SLOBODU. 

A v obidvoch prípadoch sa stratila ROVNOCENNOSŤ. 



A  tým, že  sa stratila ROVNOCENNOSŤ prišla POROBA a VY strácate 

svoju  slobodnú vôľu  a a teda  sami sebe, pretože vašou podstatou je duša, ktorá 

v tej Láske a absolútnej slobode bola zrodená. 

A už som  vám povedal, že najviac bolesti v sebe samých vytvoríte vtedy, 

keď sa vzdáte alebo stratíte svoju vlastnú SLOBODU. 

A rovnako ju strácate v malom i v tom veľkom. 

A tak ako je nesmierne dôležité, aby ste si ctili Rovnocennosť medzi sebou, nie len  vo 

zväzku muža a ženy, ktorý je základom pre spoločnosť a vytvára RODINU a v RODINE, aby bola 

Rovnocennosť všetkých bytostí, ktoré sú jej súčasťou, je dôležité, aby bola Rovnocennosť na celej 

Matke Zemi i medzi všetkými bytosťami, ktoré na nej žijú. 

I tu si potrebujete ctiť Zákon slobodnej vôle. 

A tak ako sa tento Zákon slobodnej vôle  učíte vnímať v malom medzi sebou, pre 

zachovanie života na Matke Zemi, je veľmi dôležité, aby ste ho ctili a rešpektovali aj vo veľkom. 

Aby ste vnímali a prijali ROVNOCENNOSŤ svoju vlastnú a medzi 

ľudskými bytosťami navzájom, ale aby ste si ctili aj ROVNOCENNOSŤ 

všetkých bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi a rovnako i samotnú Matku Zem. 

A tak môžete vnímať, vidieť a chápať ako je ROVNOCENNOSŤ, 

slobodná vôľa, Zodpovednosť, ale i Pokora navzájom medzi sebou prepojené 

a previazané. 

A uvedomte si, že tak ako na jedne strane  sa slobodnej vôle vzdávate, 

alebo vám ju zoberú a rovnako to platí aj o ROVNOCENNOSTI,že sa jej 

vzdávate, alebo vám ju zoberú, v obidvoch prípadoch sa na druhej strane 

vo vašej spoločnosti stratí POKORA. 

Iba keď sa nachádzate v STREDE pomyselného kyvadla, dokážete tvoriť, 

vidieť a vnímať ROVNOVÁHU a HARMÓNIU. 

Ak sa z tejto polohy vychýlite na jednu či druhú stranu, vždy v svojej spoločnosti 

vytvoríte POROBU, kde jedni sú utlačovaní a menej cenní a druhí sú  tí nadradení a vládnu. 

Preto je tak dôležitá ROVNOVÁHA a HARMÓNIA 

A tú ROVNOVÁHU a HARMÓNIU prináša ROVNOCENNOSŤ. 

A ROVNOCENNOSŤ vám aj vracia späť schopnosť slobodne sa 

rozhodovať a prijímať za svoje rozhodnutia i Zodpovednosť, pretože keď ste 

v strede, tak ste v svojom SRDCI a vtedy tvoríte svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia i skutky z Lásky a Láska je vašou PODSTATOU. 

A vtedy ste v súlade sami so sebou, so svojou dušou, duchom, Stvoriteľom 

i celým Vesmírom. 

Možno to bolo zložitejšie na vysvetlenie, ale  chcel som vám povedať a ukázať, že  všetko 

čo je v malom, čo konáte,   hoci aj nevedome, tiež vytvárate  aj vo veľkom. 

Aby ste to zmenili vo veľkom, musíte to najprv spraviť a zmeniť  v tom  malom,  v sebe 

samých a to  každý jeden z vás,  sám za seba. 

Aby ste to dokázali zmeniť každý jeden z vás v sebe samých, potrebujete to najprv PRIJAŤ, 

lebo to,  čomu sa bránite a čo neprijímate,  zmeniť nedokážete. 



A ak prijímate v Láske a pretože ste to VY sami, kto si všetky problémy, 

starosti i situácie, ktoré vám nie sú príjemné v živote sami pre seba vytvoril 

a naozaj to pochopíte celým svojím vedomím i bytosťou a nájdete v svojom srdci 

SÚCIT, aby ste to sami sebe ODPUSTILI, až vtedy sa všetky energie v Láske 

vášho Odpustenia rozplynú. 

 

Môžete tu a teraz, ak sa pre to slobodne  a vedome rozhodnete,  ODPUSTIŤ SAMI SEBE 

to, že  ste všetky tie sľuby a prísahy dali  svojím partnerom.  

A ja ( meno)  sama sebe/ sám sebe  Odpúšťam, že som dala bytosti ( meno) ,   ktorá je mojím 

manželom, partnerom / manželkou, partnerkou  všetky sľuby a prísahy, či z dobrej vôle, či 

z prinútenia. 

Dnes už prijímam svoju Rovnocennosť voči tejto bytosti  a som veľmi vďačná/ vďačný, že 

som to mohla/ mohol,  pochopiť. 

A ja ( meno )   prijímam svoje skúsenosti, ktoré som na obidvoch stranách kyvadla prežila. 

A ja ( meno)  ,  tebe ( meno)  vraciam späť všetky sľuby, ktoré  si v dobrej viere, či 

z prinútenia dal ty mne ako bytosti a vraciam ti späť tvoj sľub oddanosti, poslušnosti, podriadenosti, 

vernosti  a vraciam ti späť tvoju slobodnú vôľu a právo o sebe rozhodovať, vraciam ti späť tvoje 

právo sám rozhodovať o svojom majetku,  o svojom živote, bytí  i smrti. 

Je to tvoje posvätné právo a ja ( meno)  ho tebe ( meno)  slobodne, vedome a s Láskou 

vraciam 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 

A ja ( meno)  vedome  vraciam tebe ( meno)  späť tvoj sľub, že nech by som bola 

kdekoľvek, vždy ma nájdeš,  navždy ma budeš milovať a naveky budeš mojím 

manželom/partnerom.. 

Vedome ti vraciam späť tvoj sľub, že vždy ma budeš milovať, vždy  si ma získaš a urobíš 

všetko pre to, aby som sa stala tvojou manželkou / partnerkou. 

Vedome ti vraciam späť tvoje slová i energie tohto sľubu 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 

Si voľný a slobodný. 

Máš právo sa rozhodovať slobodne a nie si povinný tento sľub viacej dodržiavať.  

A tak sa v Láske staň. Tu a teraz, teraz a navždy. Amen. 

A ty ( meno )  máš právo sa slobodne rozhodovať v Láske, ktorá prebýva v tvojom  srdci, 

nie v závislosti na energii sľubov, ktoré si mi dal.  

A ja ( meno )   mám  rovnaké právo sa rozhodovať s Láskou v srdci, nie podľa energie 

sľubov,  ktoré som odvolala a zrušila. 

A ja ( meno )  Odpúšťam sama sebe i to, že som teba ( meno )   takto zviazala sľubmi 

a Odpúšťam si i to, že som  samú seba zviazala sľubmi. 

Prijímam to ako prežitú skúsenosť na úrovni mojej duše, ducha i mňa ľudskej bytosti.  

A tak sa v Láske staň. Amen.  

 


