
RODOVÁ  KARMA - 1. časť 

Prišiel meč, ale nie fyzicky, on prišiel ako slovo „meč spravodlivosti“. 

Zároveň prišla informácia, že to s tou spravodlivosťou je klam, lebo nemusí to tak byť vždy. 

Je to uhol pohľadu, ktorým sa ľudská bytosť na ten meč pozrie, lebo pre niekoho, je to 

v jeho rukách „meč spravodlivosti“,  ale pre druhú ľudskú bytosť z jej uhla pohľadu, je to zase 

nástroj prostredníctvom, ktorého sa vytvára nespravodlivosť, utrpenie, lebo ten meč dáva moc 

človeku, ktorý ho v svojich rukách drží a on môže s tým mečom akokoľvek narábať.  

Závisí to od toho konkrétneho človeka, ako ten meč použije, či s ním niekomu zotne hlavu, 

alebo či niekoho s ním bude pasovať na rytiera.  

Čiže buď sa ten meč použije ako zbraň, ktorá zoberie život, alebo tá druhá možnosť je, že 

pasuješ niekoho na rytiera. V princípe je jedno či s tým mečom útočíš, alebo sa brániš, ak pomocou 

neho zoberieš život druhej ľudskej bytosti.  

Vždy je „meč“ nástrojom moci, lebo môže zobrať ten život.  

To na, ktorej strane ten meč postavíš, je uhol pohľadu, lebo vždy sú tam tie dve bytosti. 

Jedna bytosť je tá, ktorá ten život zoberie a druhá je tá, ktorá o ten život prišla.  

Vždy sa vytvoria dva uhly pohľadu a to je potrebné si uvedomiť, lebo tá absolútna pravda je 

v ZACHOVANÍ ŽIVOTA. To je ten stred, o ktorý sa snažíte, ako ľudské bytosti, čiže aj ten 

jednotlivec, ale aj ľudstvo ako také, čiže spoločnosť.  

To je to, čo sa učíte a súvisí to so schopnosťou, alebo neschopnosťou prijímať a odpúšťať. 

Lebo aj ten, kto zvíťazí a porazí toho svojho nepriateľa „v tom boji“, má potom právo sa rozhodnúť 

a ten život mu ponechať.  

To znamená, že mu dá milosť ODPUSTENIA a nemusí mu tým mečom ten život vziať.  

To je to, čo sa potrebujete naučiť, ale čo sa vám často krát v tých životoch nepodarí, 

lebo dovolíte, aby vaše ego tak rozdúchalo vo vás ten vnútorný oheň hnevu, že potom dovolíte, 

aby v tom ohni HNEVU všetko zhorelo.  

Keď v tom ohni vášho hnevu, zhorí váš SÚCIT, tak potom nedokážete ODPÚŠŤAŤ, 

lebo nie je vo vás milosrdenstvo, ktoré vytvára práve energetická rovina SÚCITU. 

SÚCIT je tá kvalita lásky, ktorá vám prináša ako svoj dar schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

Keď stratíte milosrdenstvo, tak nemáte potom zľutovanie a tu vzniká paradox, lebo si 

myslíte, že nemáte zľutovanie voči tým druhým, ale VY ho nemáte voči sebe samým.  

Práve preto, že ste v prvom rade nedokázali odpustiť sami sebe, nemáte súcit ani 

milosrdenstvo k tým druhým, preto nie ste schopný im dať odpustenie a preto tým „mečom 

spravodlivosti“, im potom ten život vezmete.  

Ale v súlade s Vesmírnym zákonom Lásky na to nemáte právo, lebo VY SAMI nie ste tou 

bytosťou, ktorá ten život zrodila a ktorá ho tým druhým dala a práve preto nemáte právo vôbec 

nikomu,  žiadnej inej bytosti ten život vziať.  

Práve preto,  potom vzniknú energeticky veľmi silné väzby a prepojenia medzi týmito 

ľudskými bytosťami, pretože bol porušený Vesmírny zákon lásky, na základe, ktorého sa tieto 

bytosti zrodili.  

Tieto ľudské bytosti sú potom cez toto nesmierne silné energetické puto a prepojenie, 

karmicky previazaní do ďalších životov, v ktorých sa navzájom potom narodia v  jednej 

rodine, aby boli spojení pokrvným putom Lásky, kde cez esenciu života, ktorá je súčasťou 

krvi ľudskej bytosti, je im táto Láska v tej pokrvnej rodovej línii odovzdávaná, aby sa 

narodili tak povediac so Súcitom voči sebe navzájom, ktorý je súčasťou ich DNA.  



Práve preto, že im je takto odovzdaný SÚCIT a vzájomná Láska  cez pokrvnú rodovú 

líniu, deje sa tak preto, aby nemohlo ego tých ľudských bytostí tak ľahko spáliť svojim 

hnevom ten SÚCIT, ktorý je potrebný k tomu, aby medzi tými ľudskými bytosťami  prúdila 

LÁSKA a SÚCIT bol  ich súčasťou a aby si to potom v tom živote, v ktorom tvoria tú rodinu 

a sú previazaní pokrvným putom, dokázali ODPUSTIŤ.  

Je to tak preto, že ten SÚCIT, ktorý je súčasťou pokrvnej rodovej línie a je 

zakódovaný v rovine buniek a DNA, nemôže potom ego spáliť v hneve, ktorý v tej ľudskej 

bytosti vytvára.  

A toto je dar LÁSKY, ktorý v súlade s týmto Vesmírnym zákonom Lásky je ľudskej 

bytosti daný, aby sa mohli čistiť a rozpúšťať v nevedomých rovinách karmické prepojenia, 

ktoré medzi sebou navzájom vytvoria vtedy, keď tento Vesmírny zákon Lásky porušia tým, že 

tej druhej ľudskej bytosti zoberú jej život.  

Ak dokážu cez tú energetickú rovinu SÚCITU, ktorá im bola daná tak, že je 

zakódovaná v ich DNA, ponechať si v tom živote Lásku medzi tými bytosťami, ktoré sú 

súčasťou rodiny a to znamená, že sa aj môžu v priebehu života nahnevať na seba, ale dokážu 

cez tento SÚCIT si navzájom ODPÚŠŤAŤ,  tak tú karmu, ktorá bola vytvorená v minulom 

živote, keď jeden tomu druhému zobrali ŽIVOT, tak LÁSKA toho SÚCITU 

a ODPUSTENIA, tie  energie vzájomného hnevu, nenávisti, zlosti, zášte, zatrpknutia a 

neodpustení rozpustí. Udeje sa tak nevedome bez toho, že by bolo potrebné, aby si zvedomili 

tie udalosti a situácie, ktoré v tom minulom živote nastali.  

Samozrejme potom závisí od sily ega tej ľudskej bytosti v tom konkrétnom živote ako ono 

manipuluje, zasahuje, ovplyvňuje život tej ľudskej bytosti, či ona dokáže zostať v spojení s tým 

SÚCITOM, ktorý dostala pri svojom zrodení, cez tú pokrvnú líniu zakódovaný v DNA.   

Ak tá ľudská bytosť dovolí, aby ju jej ego ovládalo a manipulovalo a nedokáže vnímať hlas 

svojej duše a cez hnev a nenávisť stratí spojenie so svojou dušou, nedokáže vnímať tento SÚCIT 

zakódovaný v DNA a vtedy sa často krát stane, že v týchto rodinných vzťahoch, to ego svojou 

manipuláciou vytvorí tie situácie tak, že napriek tomu, že ten SÚCIT, ktorý je súčasťou pokrvnej 

rodovej línie, nedokážu tie ľudské bytosti vnímať a tak sa navzájom medzi sebou rozhnevajú tak 

veľmi, že si nedokážu ODPUSTIŤ a vtedy sa stratí v tej rodine LÁSKA a tú karmu svojho rodu ešte 

zväčšia a znásobia. 

Ak sa tak opakovane stane vo viacerých životoch, že tú karmu rodu tie bytosti znásobujú, 

spôsob, ktorým tú karmu rodu potom môžu vyčistiť je len ten, že tým potrebujú prejsť vedome.  

Pretože tak veľa krát medzi tými ľudskými bytosťami prišlo k nepochopeniu, neodpusteniu, 

k neporozumeniu a k opakovanému porušovaniu Vesmírneho zákona Lásky, tie energie sú 

nesmierne silné a preto je potrebné, aby boli zvedomené k tomu, aby vôbec bolo možné to klbko 

energií, ktoré v línii času medzi sebou vytvorili, začať energeticky rozmotávať.  

Je to tak preto, že väčšina ľudí prirodzene prijala v svojich životoch a bytí prvotnú 

manipuláciu strachu a tak hodnotí, kritizuje, porovnáva, posudzuje a súdi nielen tých druhých, ale aj 

samých seba a práve preto vôbec nedokáže vidieť, vnímať a cítiť energetické roviny a prepojenia, 

ktoré vo svojich vzťahoch k svojim blízkym vytvára a ktoré si do života prinesla.  

Až vtedy, keď táto ľudská bytosť, alebo tieto ľudské bytosti pochopia hru a manipuláciu 

strachu a odhalia túto prvotnú manipuláciu strachu a prestanú súdiť, posudzovať, hodnotiť, 

kritizovať a odsudzovať môžu začať vidieť tieto energetické roviny a prepojenia, pretože dovtedy 

im zostávajú skryté.  
(Prvotná manipulácia strachu:1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1542, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1550, 3.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=1564, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1566, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1570) 

https://posolstvalasky.sk/?p=1542
https://posolstvalasky.sk/?p=1550
https://posolstvalasky.sk/?p=1564
https://posolstvalasky.sk/?p=1566
https://posolstvalasky.sk/?p=1570


Je to tak preto, že ľudská bytosť,  ktorá prestala hodnotiť, súdiť, posudzovať, kritizovať 

a odsudzovať tých druhých, ale rovnako aj samú seba má v svojom srdci POKORU.  

Ak však v svojom živote neprehliadla túto prvotnú manipuláciu strachu  a hodnotí, súdi, 

kritizuje, posudzuje a odsudzuje samú seba aj všetkých okolo seba, nie je jej súčasťou POKORA.  

Práve naopak, samú seba aj všetkých ostatných POKORUJE, lebo sa nachádza sa na opačnej 

strane kyvadla a má v sebe nesmierne veľkú pýchu, ale vôbec to nevidí a tým, že samú seba aj 

všetkých okolo seba pokoruje, si práve kvôli tej pýche myslí a namýšľa, že ona je pokorná.  

A toto je to, čo vám zostáva skryté a toto je ten omyl, ktorý zámerne strach vo vás práve 

touto prvotnou manipuláciou  vytvoril. 

Práve preto, že pokorujete, súdite, hodnotíte a odsudzujete, sú vám tieto energetické 

roviny, ktoré vytvárate v svojich vzťahoch skryté, pretože nie je vašou súčasťou SÚCIT.  

K tomu, aby ste prestali pokorovať samých seba aj všetkých ostatných okolo seba, aby 

ste ich prestali súdiť a posudzovať, hodnotiť a kritizovať, potrebujete v prvom rade 

pochopiť, že ste dovolili strachu,  aby vás manipuloval a že s ním hráte túto hru a až keď túto 

skutočnosť, túto objektívnu pravdu dokážete prijať a prijmete za to svoju zodpovednosť a to 

znamená, že VY SAMI ste to strachu dovolili, tak práve tým, že prijmete túto zodpovednosť, 

vám bude vrátený SÚCIT, aby ste to dokázali sami sebe odpustiť a cez to prijatie, súcit 

a odpustenie sa k vám následne vráti späť POKORA ako taká a VY SAMI prezriete a uvidíte, 

že ste v nesmiernej pýche pokorovali samých seba a zároveň aj tých druhých okolo vás práve 

preto, že ste si v svojej pýche mysleli, že VY máte právo súdiť, hodnotiť, posudzovať a 

kritizovať tie druhé ľudské bytosti a samozrejme aj samých seba.  

Práve preto, že nie je ľahké, pre vás ako ľudskú bytosť, prezrieť tieto manipulácie 

strachu a tieto jeho hry, ktoré s vami hrá, vám v súlade s Vesmírnym zákonom Lásky bol 

daný dar pokrvnej rodovej línie, aby tým, že v pokrvnej rodovej línii je SÚCIT súčasťou 

vašej DNA voči všetkým bytostiam, ktoré sa v tejto pokrvnej rodovej línii narodia, ste získali 

možnosť, prístup, spôsob a cestu k tom, aby ste tieto karmické prepojenia mohli v LÁSKE 

ODPUSTENIA medzi sebou rozpúšťať a čistiť, pretože až vtedy, keď ich rozpustíte, dávate si 

navzájom jeden druhému SLOBODU a  spolu s touto slobodou aj právo slobodne sa 

rozhodovať.  

Samozrejme v bežnom živote nevidíte tieto energetické prepojenia a tak si myslíte, že sa 

rozhodujete slobodne. Ale nie je to tak. Pretože tie energetické väzby, ktoré sú medzi vami 

vytvorené, vás medzi sebou zväzujú a ovplyvňujú a tak vám často krát nedovoľujú, aby ste sa mohli 

rozhodnúť slobodne v súlade so svojou dušou.  

Skutočnosť, že sú medzi vami vytvorené tieto energetické väzby využíva práve energetická 

rovina ega, ktorá vás potom prinúti, aby ste sa rozhodli v súlade s týmito prepojeniami, ktoré medzi 

vami existujú, ktoré však VY  ako ľudská bytosť nevidíte, ale vaše ego áno a tak vás prinúti konať 

proti sebe samým, proti vašej duši a VY SAMI prestávate byť v súlade so svojou vlastnou dušou 

a tak sa stráca z vášho života radosť, láska, šťastie, veselosť, tvorivosť, spokojnosť a naplnenie.  

Len vtedy, keď sa dokážete rozhodovať v súlade so svojou dušou ako bytosť zrodená 

z Lásky, dokážete byť šťastný, radostný, láskyplný, tvorivý, veselý, spokojný a naplnený.  

Práve preto tak veľmi ľahko vznikajú konflikty v rodinách, pretože vaše ego dokáže vidieť 

túto energetickú rovinu, ktorá vám ako človeku zostáva skrytá a vie vo vás vytvoriť pocity hnevu, a 

neodpustení, voči ostatným členom vašej rodiny, aby vás tak prinútilo konať proti vašej duši, proti 

vášmu poslaniu, pre ktoré ste sa do tejto rodiny narodili a aby ste konali práve v tých starých 

energiách z toho minulého života, ktoré túto karmu vášho rodu vytvorilo.  

Tým sa to nepochopenie a nedorozumenie v rodine ešte viac prehlbuje. 


