
RODOVÁ  KARMA - 4. časť 

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.  

Ak mu to dovolíte, nedokážete tú druhú ľudskú bytosť poprosiť o Odpustenie a aj 

napriek tej skutočnosti, že vy ste jej Odpustili, zostane stále to energetické prepojenie medzi 

vami a vaše ego ho môže využívať k tomu, aby vás vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti  

manipulovalo a neskôr v čase, opäť vo vás vytvorilo hnev k tej druhej ľudskej bytosti s tou 

nádejou, že ten váš hnev bude tak veľký, že  spáli váš SÚCIT a vy jej nedokážete ODPUSTIŤ.  

Keď jej neodpustíte, obnovíte to energetické prepojenie v tej pôvodnej sile a bude 

rovnako veľké, aké bolo v tom minulom živote,  v ktorom ste ho vytvorili.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Takto vás vaše ego v spolupráci s pýchou toho spravodlivého a trestajúceho sudcu dokáže 

manipulovať.  

Častokrát máte v sebe odhodlanie to urobiť a o to Odpustenie tú druhú ľudskú bytosť 

poprosiť, ale  nedarí sa vám to urobiť, pretože tie slová nemôžete vysloviť.  

Ako keby vo vás bola nejaká sila, ktorá vám to nedovolí povedať.  

Ako keby vo vnútri toho človeka tie energetické roviny medzi sebou bojovali a tá jedna 

tomu človeku šepká a nahovára, že predsa by takým spôsobom sám seba neponížil a kým to 

neprekoná a to jeho ego neustúpi, tak tie slová nevypovie. 

Toto súvisí s falošnou hrdosťou a s presvedčením, že keď niekoho poprosíte 

o ODPUSTENIE, tak samých seba ponižujete.  

Toto presvedčenie je zapísané do kolektívneho vedomia ľudskej spoločnosti a tým 

pádom sa cez tie dlhé veky, cez ktoré sa zapisovalo stalo predsudkom, ako keby nevedomou 

axiomou a dogmou, s ktorým vaše ego pracuje a manipuluje vás ako ľudskú bytosť rovnakým 

spôsobom, ako vás strach manipuluje cez prvotnú manipuláciu strachu, ktorú ste prijali.  

Pritom poprosiť kohokoľvek o ODPUSTENIE a priznať si, že ste sa pomýlili a urobili 

chybu, prijať za to svoju zodpovednosť, je prirodzenou súčasťou POKORY a nemá to nič 

spoločné s ponížením človeka. 

Toto je súčasťou celého princípu prostredníctvom, ktorého vám bol zmenený význam 

slova POKORA a vy sami ste si zamenili pokoru s pokorovaním a nedokážete v súčasnosti 

rozpoznať, že nie je vašou súčasťou pokora, ale  práve naopak a vy samých seba pokorujete.  

Tieto dva pojmy Pokoru a Pokorovanie si zamieňate, lebo ich energeticky nedokážete 

rozoznať a je to práve pýcha falošnej hrdosti, ktorá vám bráni v tom, aby ste energeticky 

dokázali rozpoznať pokoru a pokorovanie.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Deje sa tak preto, že tým, že ste prijali hru strachu, a pristúpili na prvotnú 

manipuláciu strachu, cez túto falošnú hrdosť ste povýšili samých seba nad tú druhú ľudskú 

bytosť a za jej skutok ste ju „spravodlivo potrestali“ tým, že ste jej zobrali právo na život a 

pritom vôbec nevidíte, že konáte absolútne rovnako ako táto ľudská bytosť,  ktorú ste súdili a 

ktorá právo na život zobrala inej ľudskej bytosti.  

Medzi vaším konaním a jej konaním, energeticky nie je vôbec žiadny rozdiel.  

Práve táto falošná pýcha hrdosti vo vás vytvára dojem, že vy konáte iným spôsobom 

ako konala tá bytosť, lebo vy máte právo na to, aby ste ju „spravodlivo“ potrestali tým, že jej 

zoberiete jej právo na život.  

Ale nevidíte, že týmto spôsobom umožňujete strachu, aby stále energeticky posilňoval 

svoje postavenie na Matke Zemi aj v ľudskej spoločnosti, lebo týmto sa stále vraciate ku 



krutému ľudskému zákonu, ktorý strach na Matke Zemi zaviedol a to je „život za život, zub 

za zub a oko za oko“, ktorý v svojej podstate vychádza z energetického pôsobenia 

strachu a nemá vôbec nič spločné s  energiou Lásky, lebo popiera zákon Lásky a tým, že ho 

popiera, berie ľudskej bytosti SÚCIT a schopnosť ODPÚŠŤAŤ.   

Toto je uzatvorený kruh.  
 

V reálnom živote ľudskej bytosti, ak nie sú jej súčasťou poznania o fungovaní Vesmírnych 

zákonov a energetických dôsledkoch, ktoré sa porušením týchto Vesmírnych zákonov vytvárajú tak, 

keď ľudská bytosť tieto zákony porušuje, nedokáže túto hru strachu, manipulácie pýchy a svojho 

ega prehliadnuť a preto potom zostáva v zovretí strachu do konca svojho života.  

Keď ľudská bytosť nemá v sebe snahu, aby tým druhým ľudským bytostiam 

Odpustila a nedokáže počuť hlas svojej duše, vôbec tú situáciu nechce riešiť a tak sa len hnevá na 

tie druhé ľudské bytosti až do konca života.  

Stále ich vo svojom hneve a nenávisti  súdi a odsudzuje a nemám záujem, aby  pochopila 

podstatu toho, prečo sa na nich vôbec hnevá a preto im to potom ani neodpustí. 

Nie je jednoduché to prehliadnuť, ak ľudská bytosť v svojom živote prijala prvotnú 

manipuláciu strachu ako svoju súčasť života a všetko súdi, hodnotí, posudzuje a odsudzuje. 

Preto sa ani nemôžete čudovať, že ľudia často krát vôbec nedokážu vidieť to, čo sa naozaj 

deje. Toto je dôvod toho, prečo je tak veľa ľudských bytostí ovládaných strachom, lebo oni konajú 

zo strachu, a ten strach tak  prirodzene znásobujú.  

Práve preto rastie jeho moc na zemi a naozaj strach tú zem zatvára do svojej moci.  

A vedzte, že strach je tá energia, ktorá vám potom zoberie vašu SLOBODU.  

A ten paradox je v tom, že VY nevidíte, že ten strach VY SAMI vytvárate a VY SAMI 

ho posilňujete.  

Aby sa to energeticky zmenilo, pomôže  vám k tomu len LÁSKA a ODPUSTENIE. 

Teraz si sami odpovedzte na otázku, koľkí z vás majú v sebe tak veľa SÚCITU, aby ste 

dokázali ODPÚŠŤAŤ? 

A toto je tá manipulácia strachu v tom veľkom.  

Tak ako to strach robí v tom malom v ľudskej bytosti, tak v tom veľkom je to v ľudskej 

spoločnosti. 

Jediná vec, ktorú strach chce dosiahnuť, je to, aby zobral ľudskej bytosti SLOBODU.  

Lebo vtedy v nej vytvorí najväčšiu bolesť, čo je energetická potrava pre strach ako 

taký a on má dostatok energie, aby mohol rásť a mocnieť.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach energeticky posilňuje sám seba.  

A toto si uvedomte.  

Často krát v minulých životoch, keď ste dovolili, aby hnev vo vás narástol do takých 

rozmerov, že ste samých seba povýšili na trestajúceho sudcu, stratili ste súcit, k týmto ľudským 

bytostiam a zobrali ste im ich život.  

Vtedy ste dovolili vašej pýche a egu, aby vás ovládali a oni potom ovládli aj vaše 

myšlienky, slová, rozhodnutia aj skutky a tak ste prestali  konať v Láske a z Lásky a práve preto ste 

porušili Vesmírny zákon Lásky, aj keď VY SAMI ste boli bytosťou zrodenou z Lásky tu na Matke 

Zemi.  

Nemali ste však žiadne právo im zobrať život, pretože vo vzťahu k nim ste boli rovnocennou 

ľudskou bytosťou a preto ste ani nemali právo sa nad nich povyšovať.  

Navzájom ste boli rovnocenní a nemali ste žiadne právo ich súdiť a trestať.  

Nedokázali ste však prijať to ako sa oni rozhodovali a konali a tak ste ako ľudská bytosť 

prestali konať v Láske a nechali ste sa strhnúť svojou pýchou a egom a odsúdili ste ich za ich 

myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky takým spôsobom, že ste im zobrali ich právo na život.  

Rodová karma, ktorá súvisí s pokrvnou rodovou líniou sa vám ukazuje v čase.  



Poznanie o nej neprichádza k vám takým spôsobom, že sa všetko zjaví, zvedomí a prejaví 

v jedinej chvíli.  

Súvisí to s vývojom všetkých bytostí, ktoré sú súčasť pokrvnej rodovej línie a preto sa  

rodová karma ukáže v čase vtedy, keď sú tie bytosti, ktorých sa týka, na to pripravené, aby to 

dokázali riešiť.   

Rodová karma vám nie je ukázaná na nejaký povel. To znamená, že vám vaša duša 

nezvedomí a neukáže tie minulé životy, pre ktoré ešte nenastal ten čas, lebo sa ešte  nevytvorili 

okolnosti k tomu, aby ste to dokázali pochopiť a prijať. 

Čiže ak ste vytvorili karmu v svojom rode, tak ju v podstate čistíte v priebehu celého vášho 

života a nie v jednom jedinom okamihu.  

Čistíte ju celý svoj život tak, ako vám tie situácie v rámci synchronicity Vesmírnych 

zákonov a rozhodovania všetkých ľudských bytostí, ktoré sú súčasťou rodovej línie prichádzajú do 

života a energeticky sa v tej rodine vytvoria.  

Ak dokážete všetky situácie prijímať v Láske a bez hnevu, bez nenávisti, s hlbokým 

pochopením a porozumením voči všetkým členom tej pokrvnej rodovej línie, tak tam tie karmické 

prepojenia nie sú v tej forme, že by bol porušený Vesmírny zákon Lásky. 

Ak sa však v rodine vytvorí ten hnev a nenávisť energeticky tak veľká, že spáli ten súcit a tie 

ľudské bytosti si nedokážu a nevedia navzájom Odpustiť, je tam v minulosti vytvorené medzi nimi 

karmické prepojenie, práve preto, že bol porušený Vesmírny zákon Lásky a tie bytosti si zobrali 

právo na život.  

Takýmto spôsobom môžete  čistiť karmu v pokrvnej línie svojho rodu. 

Ak vyčistíte niečo v čase, mieste a priestore, ako karmu svojho rodu, neznamená to, že ste 

vyčistili všetku karmu, ktorá váš celý rod v tej energetickej línií prostredníctvom krvi ako 

pokrvných členov toho rodu spojila a to sú nie len vaše deti, rodičia a starí rodičia, ale i všetci 

bratranci, sesternice, strýkovia, tety, pratety, prarodičia, nielen z tej prvej priamej generácie, ale aj 

z tých následných, ktorých to v tom čase, mieste a priestore cez synchronicitu pôsobenia 

Vesmírnych zákonov spojí dokopy.  

To znamená, že v rôznom časovom období svojho života môžete riešiť karmické prepojenia 

k rôznym častiam svojej rodiny, lebo vás to k sebe energeticky pritiahne.  

Napríklad sa dlhé roky nemusíte s niektorými členmi rodiny vôbec stretávať a potom príde 

obdobie kedy sa tí členovia rodiny začnú spolu stretávať a ak sa medzi nimi vytvorí konflikt, tak 

práve táto časť rodiny medzi sebou tie karmické prepojenia v minulých životoch vytvorila.  

Ešte jedna vec je dôležitá a to je to, že vždy to potrebujete ODPUSTIŤ  aj SAMI SEBE.  

To, že to Odpustíte sami sebe je energeticky veľmi dôležité, pretože ako keby ste za tou 

vetou dali bodku, alebo ste ten kruh uzatvorili.  

Keď sami sebe neodpustíte, ako keby ste za tou vetou tú bodku nedali a zostalo to 

nedokončené, lebo ste ten kruh nespojili. 

 Ak ten kruh neuzatvoríte a necháte ho otvorený, stačí malilinká škáročka a  cez tú medzeru 

dokáže opäť vstúpiť strach, aby vám potom mohol podsunúť svoju prvotnú manipuláciu 

strachu a opäť vás prinútil posudzovať, hodnotiť a súdiť členov pokrvnej rodovej línie a tým vás 

opäť zovrie do svojej moci. 

  

 

 

 

 


