
RODOVÁ  KARMA - 2. časť 

Všetky ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie a narodili sa do nej, sa  

stali jej súčasťou práve preto, aby boli schopné do nej vrátiť LÁSKU pomocou SÚCITU, 

ktorý je súčasťou pokrvnej línie rodu a je zakódovaný priamo v DNA voči všetkým členom 

pokrvnej rodovej línie.  

Je to tak preto, aby sa LÁSKA a ODPUSTENIE medzi všetky tieto ľudské bytosti cez 

SÚCIT vrátila späť a prostredníctvom ODPUSTENIA rozpustila energeticky vytvorené 

karmické prepojenia, aby si tieto ľudské bytosti týmto spôsobom navzájom vrátili späť 

SLOBODU a právo slobodne sa rozhodovať bez závislosti na energetických prepojenia na tie 

ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie tej rodiny.  

Ľudská bytosť môže karmické prepojenia v pokrvnej línii svojho rodu  vyčistiť a rozpustiť 

aj nevedomým  spôsobom, ak dokáže počas svojho života vytvárať MIER a LÁSKU medzi svojimi 

deťmi a aj keď medzi nimi v tej rodine vzniknú počas jej života nejaké nedorozumenia, dokážu si to 

navzájom ODPUSTIŤ jej priami pokrvní potomkovia, čiže jej deti. To znamená, že priama pokrvná 

línia tej ľudskej bytosti medzi sebou navzájom, dokázala zotrvať v LÁSKE.  

Ak táto ľudská bytosť pred svojou smrťou a odchodom na druhú stranu, dokáže zhromaždiť 

celú svoju pokrvnú líniu rodu a oni k nej prídu v LÁSKE a v tom rozpoložení LÁSKY dokážu 

vyplniť jej želania, tak táto ľudská bytosť uzatvorí ten karmický kruh a rozpustí všetky karmické 

väzby a prepojenia, ktoré ona ako ľudská bytosť v línií času svojho bytia voči týmto ľudským 

bytostiam, ktoré sú časťou jej pokrvnej rodovej línie vytvorila v predchádzajúcich životoch 

a rozpustí ich v Láske, pretože ona bola s Láskou vysporiadaná a zmierená voči každej jednej 

z nich.  

Táto ľudská bytosť zo svojej strany vrátila každej ľudskej bytosti, ktorá s ňou bola 

spojená v pokrvnej línii svojho rodu SLOBODU a zároveň rozpustila všetky tie energetické 

previazania, ktoré v minulosti boli vytvorené akýmikoľvek nepochopeniami, neprijatiami 

a neodpusteniami.  

V tomto prípade ľudská bytosť, ktorá zomrela, vrátila  SLOBODU vo vzťahu k týmto 

ľudským bytostiam nie len sama sebe, ale aj im všetkým, lebo ku všetkým tým ľudským 

bytostiam, mala v svojom srdci Lásku.  

A toto je to, ako Láska pôsobí cez tú nevedomú rovinu. 

Znamená to, že táto ľudská bytosť dokáže v tom živote uzatvoriť svoj karmický kruh. 

 V tomto prípade ona sama so svojej strany rozpustí karmu svojho rodu, ktorú ona ako 

ľudská bytosť spolu s tými ostatnými bytosťami, ktoré sú súčasťou jej pokrvnej rodovej línie 

vytvorila a  tak sama sebe a zároveň aj im v tej LÁSKE vráti všetkým SLOBODU.   

Ten okamih smrti, čiže tá chvíľa, keď duša opustí ľudské telo, je nesmierne, nesmierne 

energeticky dôležitý pre vaše budúce životy, pretože energia, s ktorou vaša duša opustí ľudské 

telo je ten základ, ktorý si do svojho ďalšieho života prinesiete a preto je pre vás nesmierne 

dôležité a podstatné, aby to bola práve energia LÁSKY, ktorou ste naplnený v svojom vnútri 

a srdci v okamihu a vo chvíli, keď ako ľudská bytosť zomierate a keď vaša duša opustí ten 

fyzický chrám, v ktorom počas života prebývala.  

V tomto prípade je dôležité, aby  ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej 

línie tej ľudskej bytosti, ktorá zomiera, dokázali rešpektovať to, ako sa  ona rozhodla, aby 

dokázali prijať a rešpektovať jej slobodné rozhodnutie, ktoré im povie.  

Čiže je potrebné, aby oni nedovolili svojmu egu, aby prehlušilo hlas ich duše, ale aby 

prijali v pokore to, ako sa tá ľudská bytosť, ktorá odchádza na druhú stranu rozhodla 

a umožnili jej, aby mohla jej duša odísť z tohto fyzického tela tak, ako si to ona naplánovala.  



Vždy to závisí od skúsenosti a poznania tých ľudských bytostí, ktoré sú súčasťou tej 

pokrvnej rodovej línie, či dokážu rešpektovať jej slobodné rozhodnutie, aby mohla odísť duša 

ich blízkeho v Láske do Svetla,  aby odišla v Zmierení a Naplnení, že všetko urobila a stihla 

tak, ako si to naplánovala.  

Práve preto to potom často krát Vesmír zariadi tak, že tie posledné chvíle pred smrťou  je tá 

ľudská bytosť s tým členom rodiny, ktorý na základe svojho poznania dokáže rešpektovať jej 

rozhodnutie, lebo okamih jej odchodu už je daný a ten nie je  možné zmeniť. 

 Často krát sa stane, že aj v takomto prípade, keď nastane ten okamih smrti, začnete svojich 

blízkych okamžite oživovať a vďaka prístrojom a technike, ktorú vaše zdravotníctvo má, sa síce 

podarí udržať funkčnosť fyzického tela, ale duša tej ľudskej bytosti potom nemôže to fyzické telo 

opustiť tak, ako si to naplánovala. 

Ale aj napriek  tomu, že si myslíte, že keď týmto spôsobom ten život zachováte, nemá to so 

životom vôbec nič spoločné, pretože už nerozhoduje ten človek sám o sebe, ale za neho fungujú 

prístroje a nemá to so životom ľudskej bytosti už nič spoločné. 

A tak tým, že hoci v dobrej viere, bránite odísť svojim blízkym v čase kedy to má duša tej 

ľudskej bytosti naplánované, spôsobujete tej ľudskej bytosti nesmierne utrpenie, práve tým 

ponížením, ktoré jej potom zoberie jej ľudskú dôstojnosť, v ktorej by mohla odísť, ak by ste 

zbytočne a za každú cenu prestali tieto prístroje a zariadenia používať, lebo ste jej zobrali právo 

slobodne o sebe samej rozhodovať.  

Toto je energetická rovina, ktorú zatiaľ nevidíte.  

Nedovoľujete tak svojim blízkym, hoci v dobrej viere, aby mohli uzatvoriť v LÁSKE tento 

karmický kruh pri svojom odchode na druhú stranu. 

Tým, že sa tam potom vytvorí poníženie zo straty ľudskej dôstojnosti, už nedokáže tá ľudská 

bytosť v Láske uzatvoriť tento kruh, aby rozpustila karmické prepojenia k svojim blízkym, k svojej 

pokrvnej rodovej línií a práve preto potom oni pretrvávajú do ďalších životov.  

Uvedomte si teraz, že sa tak deje z vašej pýchy a z falošnej hrdosti na schopnosti vášho 

zdravotníctva zachraňovať život ľudským bytostiam, pretože tak konáte aj vtedy, keď je to proti 

vôli tej ľudskej bytosti a jej duše.  

Toto ste sa zatiaľ nenaučili rozlišovať 

Neviete to rozlíšiť práve preto, že nedokážete vidieť energetické roviny, ktoré sú vám 

skryté, pretože stále hráte hru strachu o hodnotení, kritizovaní, súdení a posudzovaní.  

Všimnite si, že s týmito vlastnosťami  hodnotiť, kritizovať, posudzovať, súdiť a odsudzovať 

sa nenarodíte. Narodíte sa ako všeobjímajúce, všemilujúce a všeprijímajúce bytosti Lásky. 

Táto manipulácia strachu o hodnotení, kritizovaní, súdení, posudzovaní a odsudzovaní,  je 

vám časom vštepená práve spoločnosťou, spôsobom výchovy, jednak v rodine, ale aj vzdelávacím 

systémom vo vašich školách. 

Veľmi hlboko sa potom do vás zapíše a stane sa vašou súčasťou a práve preto potom ani 

v okamihu smrti nedokážete vidieť a rozoznať to slobodné rozhodnutie ľudskej bytosti a jej duše, 

kedy sa ona rozhodla vrátiť späť do Svetla.  

Potom však konáte, hoci v dobrej viere, ale takým spôsobom, že zoberiete tomu človeku 

jeho ľudskú dôstojnosť a jeho duša potom nedokáže odísť, spokojná, naplnená a zmierená v Láske 

a vysporiadaná sama so sebou v Láske.  

Práve preto potom tá ľudská bytosť nedokáže rozpustiť tie karmické väzby a prepojenia, 

ktoré sú vytvorené k ostatným členom pokrvnej línie jej rodu a tak si ich zase do toho 

nasledujúceho života prinesie.   

Toto je ten energetický rozdiel, keď dovolíte, aby ľudská bytosť odišla v Láske, síce 

s bolesťou pre tých, ktorí tu zostali, ale s hlbokým rešpektom a úctou k jej slobodnému rozhodnutiu, 

alebo keď dovolíte, aby ste v svojej pýche konali proti rozhodnutiu duše tej ľudskej bytosti 

a nerešpektovali jej slobodné rozhodnutie.  



Toto je ten energetický rozdiel, ktorý sa v týchto dvoch prípadoch vytvorí, pretože aj  

napriek tomu, že celý život tá ľudská bytosť v rodine prežije v Láske, ale tá rodina potom nie je 

schopná rešpektovať slobodné rozhodnutie jej duše na ten odchod, tak sa tie karmické väzby 

nerozpustia. Je dôležité si uvedomiť, že tie energetické prepojenia rozpúšťa táto duša smerom od 

seba k členom svojho rodu, ktorí sú v pokrvnej línii, ale nerozpúšťa tie, ktoré sú medzi tými členmi 

navzájom. Tie iné energetické prepojenia zotrvávajú, pretože tie vytvorili iné ľudské bytosti.  

Celú sieť energetických prepojení, ktorú táto ľudská bytosť vytvorila smerom od seba ku 

ktorémukoľvek členovi pokrvnej línie svojho rodu v Láske rozpustí.  

Ak následne vzniknú medzi ľudskými bytosťami, ktoré zostali žiť akékoľvek 

nedorozumenia, nepochopenia a neodpustenia a aj keby sa týkali tejto ľudskej bytosti, ktorá 

zomrela, vytvoria sa tieto energetické prepojenia len medzi žijúcimi ľudskými bytosťami a nijakým 

spôsobom nezasiahnu tú ľudskú bytosť a tú dušu, ktorá sa vrátila späť do Svetla.  

Toto je tiež dôležité, aby ste si uvedomili.  

Žiadnym nedorozumením, následným konfliktom a neodpustením po smrti tej ľudskej 

bytosti, ju už energeticky nezaťažíte, ani nevytvoríte žiadnu energetickú väzbu smerom k nej.  

Všetko to, čo potom vytvoríte, zostáva iba vašou súčasťou a tú energetickú sieť vytvárate 

len medzi žijúcimi ľudskými bytosťami. Teraz je dôležité, aby ste si uvedomili dve ďalšie 

skutočnosti, ktoré vo svojich životoch často krát robíte.  

V emocionálne vypätých situáciách častokrát vytvoríte rôzne vyhlásenia, sľuby, prísahy 

niekedy aj kliatby a prekliatia, ktoré sú pre vás energeticky vždy zväzujúce.  

V prípade, ak tieto vyhlásenia, kliatby, prekliatia, sľuby či prísahy zviažete s ľudskou 

bytosťou, ktorá už nie je medzi živými, tak vedzte, že tým zväzujete sami seba. Nevytvoríte žiadne 

energetické prepojenie k tej ľudskej bytosti, ktorá už nežije. Preto si uvedomte, že ak ste v svojich 

minulých životoch prisahali na smrť svojich blízkych, zväzovali ste tým len samých seba.  

Ako keby ste sami seba omotávali energeticky do lán, alebo reťazí. Či vytvoríte energeticky 

laná alebo reťaze  to závisí od toho v akom emocionálnom rozpoložení ste tieto slová vyslovili.  

Keď teraz čistíte tieto kliatby a vyväzujete tieto bytosti z týchto kliatieb alebo prísah, 

rozpúšťate energiu týchto lán alebo reťazí, ktorými ste zviazali sami seba. 

Samozrejme týmto ste porušili Zákon slobodnej vôle, lebo ste v svojej pýche použili inú 

ľudskú bytosť k tomu, aby ste prostredníctvom nej vytvorili zámok, ktorý ten váš sľub, vyhlásenie, 

prísahu alebo kliatbu energeticky uzamkol, aby ju nebolo možné zrušiť.  

Avšak VY  SAMI  ako ľudská bytosť nemáte v sebe silu k tomu, aby ste ten zámok otvorili 

a práve preto potrebujete k zrušeniu takýchto kliatieb, prekliatí, sľubov, prísah alebo vyhlásení, 

ktoré ste vytvorili ako nezrušiteľné, pomoc Stvoriteľa, teda tej bezpodmienečnej, všeobímajúcej, 

súcitnej a milosrdnej energie Lásky,  ktorá ten zámok energiou milosti ODPUSTENIA rozpustí. 

Ak vytvárate takéto kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy a previažete ich s ľudskou bytosťou, 

ktorá je živá, vytvoríte energetické prepojenie aj medzi sebou navzájom a tieto laná energeticky 

previažete a prepojíte tak, že sa navzájom spojíte do nekonečnej osmičky.  

To znamená, že zviažete nie len sami seba, ale aj tú druhú ľudskú bytosť a to 

energetické spojenie urobíte nie len priame, ale ho urobíte dvojité a ešte ho v strede 

prekrížite, ako keby ste na tom mieste prekríženia urobili uzol a preto nie je možné to 

energetické spojenie medzi vami len tak jednoducho prerušiť a rozpustiť.  

V mieste prekríženia tých energií sa naozaj vytvorí energetická zámka, ktorú je opäť 

schopná rozpustiť len energia bezpodmienečnej Lásky Stvoriteľa, ak ho o to poprosíte a  

ktorá rozpustí to energetické previazanie medzi vami dvomi a až keď dostanete Odpustenie aj 

od tej druhej ľudskej bytosti, ktorú ste týmto spôsobom previazali, a VY SAMI tú prísahu 

alebo kliatbu odvoláte a zrušíte, rozpúšťajú sa tie energetické laná a reťaze, do ktorých ste 

zamotali sami seba  a aj tú druhú ľudskú bytosť.  


