
RODOVÁ  KARMA - 3. časť 

Aby ste si dokázali lepšie predstaviť, čo energeticky medzi sebou tvoríte, tak vedzte, že 

každá kliatba, priekliatie, vyhlásenie, sľub aj prísaha, ktorú voči inej ľudskej bytosti vytvoríte, či už 

v myšlienkach, alebo slovách,  vytvoríte tým medzi vami takéto energetické spojenie. Takže potom 

týchto prepojení v tvare nekonečnej osmičky máte medzi sebou niekoľko.  

Preto je naozaj ilúziou to, že si myslíte, že sa rozhodujete a konáte slobodne, pretože sa 

rozhodujete a konáte len tak, ako vám to tieto energie vzájomnej previazanosti dovolia a umožnia.   

Vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti sa dokážete rozhodovať slobodne len vtedy 

a jedine vtedy, keď tieto energetické previazania  a väzby nie sú vytvorené.  

Tieto energetické previazania, ktoré vám berú schopnosť slobodne sa rozhodovať 

vytvárate vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vtedy,  keď vo vzťahu k nej  porušíte 

ktorýkoľvek z Vesmírnych zákonov.  

A keďže v rámci pokrvnej rodovej línie sa rodíte tak, že vo vzťahu k všetkým členom 

svojho rodu máte vo svojich bunkách a DNA zakódovaný SÚCIT a ak napriek tomu, sa vo vás 

vytvorí energia neodpustenia a neprijatia voči tej ľudskej bytosti, vedzte, že v niektorom zo 

svojich predchádzajúcich minulých životov ste porušili vo vzťahu k tej ľudskej bytosti 

Vesmírny zákon Lásky a veľkosť vášho hnevu a neodpustenia, ale aj pýchy v tom minulom 

živote bola tak veľká, že vo vás spálila váš SÚCIT a vy ste tej ľudskej bytosti zobrali jej život.  

Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili a preto vám to poviem ešte raz.  

Ak ku ktorémukoľvek členovi v pokrvnej rodovej línii nedokážete v sebe vytvoriť 

toľko SÚCITU, aby ste mu dokázali dať ODPUSTENIE, tak vedzte, že v línií času svojho 

bytia v niektorom zo svojich minulých životov, ste vo vzťahu k tejto ľudskej bytosti porušili 

Vesmírny zákon LÁSKY a zobrali ste jej právo na život. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Ste tu a teraz s touto ľudskou bytosťou spojený v pokrvnej rodovej línii práve preto, 

aby cez ten súcit, ktorý vám bol k tejto ľudskej bytosti darovaný ako súčasť vašej DNA, ste 

dokázali v sebe skrotiť svoj hnev, uhasiť ten oheň hnevu, ktorý vo vás stále horí z toho 

minulého života, v ktorom ste jej právo na život odopreli a ten život zobrali, dokázali nájsť 

v sebe SÚCIT, aby ste dokázali prijať túto ľudskú bytosť v živote tu a teraz, aby ste dokázali 

prijať to ako sa ona rozhoduje, koná, hovorí aj myslí a aby ste jej ODPUSTILI.  

Ak to dokážete, tak sila ODPUSTENIA,  ktoré urobíte v živote tu a teraz, uhasí ten 

energetický oheň vášho hnevu, ktorý ste zapálili v tom minulom živote a tak cez LÁSKU 

ODPUSTENIA, ktoré urobíte tu a teraz, rozpustíte to karmické prepojenie, ktoré ste medzi 

sebou vytvorili v tom minulom živote a vrátite sami sebe SLOBODU, aby ste sa vo vzťahu 

k tejto ľudskej bytosti dokázali rozhodovať slobodne a prestali byť držaný energiami toho 

spaľujúceho hnevu, ktorý bol tak veľký, že ste jej v minulosti zobrali právo na život. 

Ak to však nedokážete aj napriek  tomu, že vám bol darovný SÚCIT k tej ľudskej bytosti, 

ktorý bol zakódovaný do vašej DNA a nedokážete jej v živote tu a teraz ODPUSTIŤ, nerozpustíte 

to karmické prepojenie, ktoré ste vytvorili v tom minulom živote, ale práve naopak, posilníte ho, 

akoby ste ho zdvojnásobili a pridali k tomu lanu, ktoré bolo vytvorené v tom  minulom živote ešte 

jedno ďalšie, ale neurobíte to len takým obyčajným spôsobom, že tie laná na seba položíte, ale 

urobíte to tak,  že ich navzájom prepletiete. 

Ak sa tak stane, vaše ego vie oveľa ľahšie, jednoduchšie a rýchlejšie vo vás vo vzťahu 

k tejto ľudskej bytosti tú energiu hnevu, ktorá všetko spaľuje, vytvárať. 

 Teraz si sami odpovedzte na otázku, ako sa v živote rozhodujete a  či sa skutočne 

rozhodujete slobodne, pretože je to len ilúzia toho, že sa rozhodujete slobodne, lebo nevidíte tie 

energetické prepojenia a väzby, ktoré máte medzi sebou vytvorené.  



Tu sa vrátim opäť na začiatok k alfe a omege každého jedného posolstva, ktorým je 

ZODPOVEDNOSŤ a ODPUSTENIE, lebo si potrebujete uvedomiť, že je to vaša 

ZODPOVEDNOSŤ, že ste to energetické prepojenie vytvorili a je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, 

že ste dovolili hnevu, aby vo vás všetko spálil, že ste stratili svoj SÚCIT aj schopnosť 

ODPÚŠŤAŤ a že ste nedokázali tej druhej ľudskej bytosti ODPUSTIŤ, ale práve naopak, 

vo svojej pýche trestajúceho sudcu, ste jej zobrali jej právo na život.  

Toto všetko potrebujete prijať a pochopiť vo vzťahu k sebe samým, aby ste si to 

dokázali ODPUSTIŤ a keď VY ODPUSTÍTE SAMI SEBE, prestanete hrať túto hru 

strachu,  ktorú vás naučil, aby ste súdili, hodnotili, kritizovali, posudzovali a odsúdili v prvom 

rade sami seba. Až vtedy keď toto dokážete, začnete vidieť tieto energetické väzby, ktoré 

medzi sebou vytvárate.  

Toto je uzatvorený kruh, ktorým sme sa dostali na počiatok, pretože toto je vaše 

slobodné rozhodnutie či sa tak stane alebo nie, za ktoré VY SAMI a jedine  VY SAMI 

potrebujete zobrať a prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ. 
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Takže či máte vyčistenú rodovú karmu alebo nie, veľmi ľahko môžete spoznať podľa toho, 

či dokážete v Láske prijímať všetkých členov pokrvnej rodovej línie, či im dokážete Odpúšťať ich 

chyby a omyly, či ich dokáte rešpektovať s Láskou a Súcitom v ich rozhodnutiach a skutkoch. 

Vždy je potrebné, aby ste to vnímali každý z vás sám za seba.  

Je to tak preto, lebo nesiete ZODPOVEDNOSŤ len sami za seba, za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia, skutky, pocity a emócie a VY ako ľudská bytosť nenesiete zodpovednosť za svojho 

brata, sestru, strýka, tetu, rodičov, starých rodičov či sesternice, za nikoho z nich, len sami za seba.  

Každý z členov pokrvnej rodovej línie je zodpovedný sám za seba.  

Každý z nich má sám možnosť a príležitosť čistiť energetické prepojenia, ktoré on sám 

vytvoril vo vzťahu k ostatným členom svojej rodiny a svojho rodu.  

VY SAMI NENESIETE zodpovednosť za ostatných členov pokrvnej rodovej línie. 

To znamená, že ak oni majú spory medzi sebou, je to ich karma, nie vaša.  

Ak obidvoch členov pokrvnej rodovej línie, ktorí majú medzi sebou nejaký spor, v Láske 

prijímate a odpúšťate im, s karmou, ktorú oni medzi sebou vytvorili, vy sami nemáte nič spoločné. 

Je na zodpovednosti tých vašich príbuzných, aby si tú karmu medzi sebou vysporiadali.  

Ak sa však do to zastariete a prijmete ich zodpovednosť za ich spor na seba, vytvoríte medzi 

sebou a nimi energetické prepojenie a vtedy sa tá ich karma stáva aj vašou karmou, pretože ste sa 

energeticky s nimi spojili a prepojili. 

Preto sa nesnažte súdiť spory v pokrvnej línii svojho rodu, len majte k nim SÚCIT. 

S  Láskou v srdci si môžete vypočuť obidve strany, môžete im povedať svoj názor, ale 

rozhodnutie ponechajte im. Je to ich ZODPOVEDNOSŤ.  

Ak zotrváte v Láske ku všetkým členom svojej pokrvnej rodovej línie, rozpustíte tieto 

karmické väzby voči nim vtedy, ak v okamihu svojej smrti vo vzťahu k nim dokážete zotrvať 

v Láske a nemusí vám byť zvedomený ani jediný z minulých životov, v ktorých ste tieto 

energetické prepojenia medzi sebou vytvorili.  

Toto je sila LÁSKY a SÚCITU, v ktorej dokážete zotrvať a ktorá toto všetko čistí a 

rozpúšťa, pretože ste vo vzťahu k členom svojej pokrvnej rodovej línie, zostali v POKORE 

a zároveň ste nikoho z nich NEPOKORILI.  

A toto je uzatvorený kruh. 
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V prípade, že dovolíte, aby sa v živote tu a teraz vo vás vytvoril hnev voči ktorémukoľvek 

členovi alebo viacerým členom vašej pokrvnej rodiny a vy im nedokážete odpustiť, práve  to 

neodpustenie vám ukazuje tú skutočnosť, že ste v minulých životoch rovnako nedokázali tejto 

ľudskej bytosti alebo týmto ľudským bytostiam dať odpustenie a naozaj svojou vlastnou rukou, 

alebo svojím rozhodnutím ste im zobrali život.  

Tým, že tu a teraz potom VEDOME dokážete zrušiť všetky vyhlásenia, kliatby, prekliatia, 

sľuby a prísahy a dáte im svoje Odpustenie a zároveň ich aj o Odpustenie poprosíte, či už osobne,  

alebo v rovine duši, rozpustíte to karmické previazanie, ktoré bolo medzi vami vytvorené. 

Často krát sa stane, že  im dokážete dať svoje odpustenie a aj zrušíte svoje  vyhlásenia, 

kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy, ale nedokážete ich  VY SAMI o odpustenie poprosiť.  

V tomto prípade máte stále v sebe zapísané, že to bolo vaše právo, že vy ste mali právo 

takým spôsobom voči nim konať.  

Avšak práve to, že oni si to zaslúžili, je tá pýcha toho trestajúceho sudcu, ktorá sa skryla za 

slová, „veď oni si to zaslúžili“.  

Opak je pravdou, lebo práve táto pýcha zoberie ľudskej bytosti pokoru a súcit.  

Tá ľudská bytosť potom stratí schopnosť Odpúšťať  a práve preto potom poruší 

Vesmírny zákon Lásky, a odoprie tej druhej ľudskej bytosti právo na milosť Odpustenia  a aj 

právo na život.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom pýcha pôsobí tak, že vás vlastne v tej falošnej 

spravodlivosti prinúti porušiť Vesmírny zákon Lásky a tým, že sa vytvorí medzi vami toto 

energetické prepojenie, stratíte schopnosť SLOBODNE sa vo vzťahu k tej druhej ľudskej 

bytosti, ktorej ste zobrali právo na život, rozhodovať.  

Aby sa tie karmické previazania rozpustili, nestačí len jednostranné Odpustenie, ale je 

potrebné o to Odpustenie aj poprosiť  tú druhú ľudskú bytosť, ktorej ste to právo na život 

zobrali. Avšak často krát toto nedokážete vidieť a ani si to neuvedomujete, lebo je to skryté. 

A je to skutočne tá pýcha toho trestajúceho sudcu, ktorá vám potom zoberie schopnosť 

v POKORE o to ODPUSTENIE  tú druhú ľudskú bytosť poprosiť. 

Je to uzatvorený kruh, v ktorom táto pýcha pôsobí.  

Tá pýcha je skrytá a je veľmi ťažké ju prehliadnuť, pretože vo vás vytvára 

presvedčenie, že „veď oni si to zaslúžili“ a vy ste na to mali právo a tak vám skrýva podstatu 

toho, že ste svojím rozhodnutím a skutkom porušili Vesmírny zákon Lásky. 

Pokiaľ zostáva ten Vesmírny zákon Lásky porušený a nepríde tam k vzájomnému 

ODPUSTENIU na obidvoch stranách, tak to energetické previazanie medzi vami stále trvá.  

Je to tak preto, že každý jeden z vás, je zodpovedný sám za seba.  

Nie je to o tom, že tá druhá ľudská bytosť urobila to a to a preto ju o to odpustenie 

nepoprosím, ale je to o tom, že každá ľudská bytosť je zodpovedná sama za seba a za svoje skutky.  

Často krát vám potom vaše ego nahovára, že však ten druhý urobil to a to, tak prečo by som 

ho mal požiadať o Odpustenie, nech ten druhý najprv požiada o Odpustenie mňa, lebo ja som mu to 

len vrátil späť. Ale takto to nefunguje. 

Tá druhá ľudská bytosť nesie zodpovednosť za svoje skutky a vy nesiete zodpovednosť za 

svoje skutky a  nie je to  navzájom podmienené.  

Keď bude tá druhá ľudská bytosť pripravená sa vysporiadať so svojimi skutkami, urobí to 

sama za seba.  

Vy máte rovnako zodpovednosť za svoje skutky a preto to potrebujete urobiť sami za seba.  

Práve túto manipuláciu vaše ego využíva k tomu, aby vám nedovolilo, aby ste tú druhú 

ľudskú bytosť o to Odpustenie požiadali a núti vás, aby ste v tej falošnej pýche toho spravodlivého 

a trestajúceho sudcu zotrvali.  


