
Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 3.časť 
 

Skutočnosť, ako sa vo vašich rodinách stretnú jej jednotliví členovia, ako sa do nej postupne 

narodia deti, nie je nikdy náhodná.  

Vždy je to slobodné rozhodnutie tých bytostí, ktoré sú súčasťou tej rodiny a zároveň je to 

vzájomná dohoda na úrovní duší, všetkých bytostí, ktoré sú súčasťou tejto rodiny.  

Vedzte, že vždy medzi členmi tej rodiny existujú karmické prepojenia, ktoré sa tie duše 

dohodli, že chcú riešiť, vysporiadať, vyčistiť a v láske vzájomného odpustenia rozpustiť.  

Či to nakoniec v tom konkrétnom  živote dokážu a či sa tak stane, veľmi závisí práve                     

od tých prvých rokov ich života, keď sa tieto bytosti do tej rodiny narodia a stanú sa jej súčasťou, 

pretože práve v tomto období ich života sa energeticky vytvára predpoklad toho, či to potom 

v dospelosti zvládu, alebo nie. 

V predchádzajúcom posolstve som vám vysvetlili, čo to znamená karma rodovej línie a tak 

už viete, že v niektorom zo svojich minulých životov medzi členmi tej rodiny nastali také situácie, 

v ktorých  si navzájom zobrali právo na život. 

Ak dovolíte, aby v prvých rokoch ich života sa tieto ľudské bytosti ako malé deti naplnili 

bezpodmienečnou láskou, ktorá im pomáha vytvárať ich vzorce správania na nevedomých rovinách, 

tak potom, keď tieto ľudské bytosti dospejú, dokážu si zachovať schopnosť odpúšťať bez 

podmienok a tieto karmické prepojenia rozpustia, práve pomocou tejto schopnosti odpúšťať bez 

podmienok, bez toho, že by si museli tieto minulé životy zvedomovať.  

A tak práve táto LÁSKA bez PODMIENOK, ktorá im v prvých rokoch života bola 

daná, umožnila potom to, aby sa karma toho rodu cez tú nevedomú rovinu rozpustila tým,             

že si dokážu navzájom ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK.  

Môže sa vám to zdať byť veľmi jednoduché, alebo aj zbytočné, že vám o tom hovorím,              

ale v tej konkrétnej realite života, to vôbec nie je jednoduché a ľahké.  

Je to tak preto, lebo sa veľmi ľahko nechávate ovládať svojím hnevom a častokrát 

veľmi ľahko dovolíte, aby vo vás vzbĺkol hnev a neuvedomujete si, že je to práve hnev, ktorý 

vám potom zoberie váš SÚCIT, pretože emócia hnevu a hnev ako taký, vo vás ten SÚCIT 

spáli na popol.  

Ak nemáte v sebe SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ.   
Práve preto tento SÚCIT vo vzťahu ku všetkým členom svojej pokrvnej rodovej línie 

dostávate zakódovaný ako genetickú informáciu priamo v DNA. 

Preto vaše ego tak ľahko tento SÚCIT k členom vašej pokrvnej rodovej línie nedokáže 

spáliť, pretože ako genetická informácia vo vašej  DNA sa tento SÚCIT dokáže obnovovať 

rovnako, ako bunky vo vašom fyzickom tele.  

Naproti tomu SÚCIT, ktorý ste nedostali zakodovaný vo vašej DNA, keď váš hnev  spáli, 

tak ho spálil na trvalo. Tento Súcit sa vôbec neobnoví tak ľahko a musíte v sebe vynaložiť veľmi 

veľa snahy a úsilia, aby ste v sebe tento SÚCIT znovu obnovili.  

  Avšak ten SÚCIT, ktorý je súčasťou vašej DNA,  sa v  podstate dokáže obnovovať skoro 

automaticky. Deje sa tak v súlade s dohodou uzatvorenou na úrovni duší, ktorú všetci členovia tejto 

rodiny pred svojim narodením uzatvorili, aby bolo možné všetky tieto ťažké negatívnej energie, 

ktoré sa medzi týmito ľuďmi vytvorili zo vzájomných neodpustení, pocitov vín, nenávisti, kliatieb, 

prekliatí, neprajností, manipulácií a pomstychtivosti vysporiadať v LÁSKE ODPUSTENIA v tej 

pokrvnej rodovej línii.  



Práve preto, že sa na tom dohodli v rovine duší, kde táto bezpodmienečnosť je nedeliteľnou 

súčasťou LÁSKY medzi týmito dušami, tak získavajú tento SÚCIT ako súčasť svojej DNA.   

Aby sa tento SÚCIT mohol v nich aktivovať, zobudiť, aby mohol vzklíčiť a rásť v tej 

novonarodenej ľudskej bytosti, je potrebné práve to bezpodmienečné 

Prijatie  a bezpodmienečná Láska k tomu novému členovi rodiny, ktorý sa do nej narodil.  

Tú bezpodmienečnosť dokáže vytvoriť len RODINA a v tom prenesenom význame si 

to môžete predstaviť ako VODU, ktorú potrebuje semienko, ktoré ste zasadili do pôdy 

k tomu, aby mohlo vzklíčiť.  

Keď nedáte tomu dieťaťu tú bezpodmienečnosť v tej RODINE,   tak ten SÚCIT, ktorý 

je síce súčasťou jeho DNA, nemôže v ňom vzklíčiť a začať rásť.   

Toto je uzatvorený kruh a to si dobre uvedomte. 
 

Je to tak práve preto, že v tej rodine sú tie bytosti všetky navzájom karmicky 

prepojené a previazané a tak oni sami, ten kruh vytvárajú.  

Aby bolo možné ho rozpustiť, je potrebná tá bezpodmienečnosť Lásky všetkých 

bytostí, ktoré ten kruh tvoria, aby vzklíčil ten Súcit, ktorý potom v Láske bezpodmienečného 

Odpustenia voči tým ostatným členom tej rodiny, rozpustí tie vzájomné karmické prepojenia 

a práve tým, že ich rozpustí, im vráti späť ich SLOBODU.  

Toto je dar LÁSKY ako takej, ktorý ste ako ľudské bytosti dostali, aby ste mohli čistiť 

a rozpúšťať negatívne energie vytvorené v predchádzajúcich životoch bez toho, aby ste si ich 

museli zvedomovať.  

Teraz sa dostávame k tomu, aby ste si sami v sebe uvedomili a pochopili, kedy je toto 

všetko možné, aby sa to dialo takýmto spôsobom. 

Toto všetko je možné len vtedy a jedine vtedy, keď tá ľudská bytosť  je v POKORE.  

Pretože len vtedy a jedine vtedy, keď je v POKORE,  má v sebe rešpekt a úctu k životu 

ako takému. Keď má v sebe rešpekt aj úctu k životu, tak ju má aj k druhým ľudským 

bytostiam a vtedy si dokáže ctiť a rešpektovať ich slobodu, ich právo slobodne sa rozhodovať, 

slobodne hovoriť, slobodne myslieť a slobodne konať a dokáže to takým spôsobom, že tieto 

druhé ľudské bytosti a ani seba samého nepokoruje.  

Toto je uzatvorený kruh, pretože táto POKORA  k vám prichádza vtedy, keď dokážete 

MILOVAŤ, PRIJÍMAŤ a ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK.  

Rovnako platí, že keď ako ľudská bytosť odpúšťate a prijímate samých seba aj tých 

druhých bez podmienok, tak je vašou súčasťou POKORA.  

V súčasnosti vo vašej spoločnosti však prevláda falošná pokora, pretože neviete milovať, 

prijímať a odpúšťať ani sebe samým a ani tým druhým bez podmienok.  

Podmieňujete všetkých a všetko okolo seba a tak nedokážete ani videť, že POKORA nie je 

vašou súčasťou, lebo v skutočnosti ani nerozumiete tomu, čo slovo POKORA ako taká, znamená.  

Ak by vašou súčasťou bola POKORA, nikdy by sa nestalo to, že by ste svojou činnosťou 

spôsobili vyhubenie iných foriem života. Avšak deje sa tak preto, že tým iným formám života 

zmeníte, zničíte, alebo zoberiete ich prirodzené podmienky pre život.  

Toto vaše konanie sa samozrejme nestratí, lebo platí vo Vesmíre Zákon zachovania energie 

a tak sa k vám ako bumerang vracia naspäť skutočnosť, že ničíte podmienky pre život sami sebe 

a ani to nevidíte a ani si to neuvedomujete.  

Tu sme sa opäť dostali k tomu, že všetko so všetkým súvisí, lebo z toho všetkého, čo sme si 

dnes povedali, si môžete hlboko v sebe uvedomiť, ako je rodová karma previazaná s existenciou 

všetkého čo je okolo vás, s vami samými aj  životom ako takým.  



Práve toto je vyjadrením toho, že všetko so všetkým súvisí. 

Je to ako keby iné, hlbšie, energetické vyjadrenie slovného spojenia: „že všetko so všetkým 

súvisí“, lebo som sa vám snažil vysvetliť prepojenie v tých energetických rovinách, ktoré 

prvoplánovo v tej hmote ako takej, nevidíte.  

Preto keď sa rozhodnete uzdraviť a vyčistiť karmu svojho rodu, urobíte tým nesmierne veľa 

pre obnovu života na Matke Zemi v Láske. Tu si uvedomte, že úplne stačí, aby každý z vás začal 

sám od seba. Nemusíte riešiť tých druhých, ale začnite sami od seba.   

Aj týmto sme sa dostali na počiatok a k tomu, čo som vám už veľakrát vysvetlil, že pre 

vás samých tou najdôležitejšou bytosťou na Matke Zemi, ste VY SAMI.  

Len VY SAMI ste tá bytosť, s ktorou potrebujete začať pracovať, jej potrebujete 

ODPUSTIŤ, ju sa potrebujete naučiť MILOVAŤ a ju sa potrebujete naučiť PRIJÍMAŤ bez 

PODMIENOK, taká aká je, taká aká sa narodila.  

Hoci si to neuvedomujete, tak väčšinu energií, ktoré sú vašou súčasťou, ste si do života 

Tu a Teraz priniesli a boli vytvorené vo vašich minulých životoch a sú súčasťou vášho 

energetického pola. Tieto energie sú uložené vo vašom energetickom poli, či ich chcete, alebo 

nechcete, či si ich uvedomujete, alebo neuvedomujete, či ich prijmete, alebo neprijmete, oni 

všetky sú vašou nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou.  

Práve preto sa každý jeden z vás, každá jedna ľudská bytosť potrebujete prijať presne 

taká aká je, lebo to všetko ste VY SAMI.  

Len vtedy a jedine vtedy, keď sa dokážete prijať takí akí ste, môžete s týmito 

energiami pracovať a zmeniť ich.  

Vedzte, že jediný spôsob ako tieto energie môžete a  dokážete zmeniť, je 

bezpodmienečné odpustenie samým sebe.  

Toto je podstata rodovej karmy.  
 

Týmto sme sa zase dostali na počiatok.  

Lebo alfou a omegou všetkého života na Matke Zemi je LÁSKA.  

Nástrojom, ktorý všetko lieči a uzdravuje a opäť vás k LÁSKE navracia, je 

ODPUSTENIE.  

ODPUSTENIE vám prináša ZMIERENIE a MIER, nie len vo vašom vnútri, ale i vo 

vašej spoločnosti a na celej Matke Zemi.  

Len vtedy, keď máte MIER sami v sebe a vo vašej spoločnosti, sa môžete rozvíjať a ísť 

vpred na ceste LÁSKY, aby ste sa mohli vrátiť späť k BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE.  

Uvedomte si, že ak bojujete či už sami so sebou, alebo s tými druhými, tak nekráčate po 

ceste Lásky a neprídete k bezpodmienečnosti.  

Je to len falošná ilúzia, že tento boj vás k Láske, Odpusteniu a Zmiereniu  môže priviesť. 

Boj vytvára vždy len bolesť, neodpustenie a pocity viny.  

Vždy to tak bolo. Je to tak. A vždy to tak bude.  

Toto je ten základný rozdiel medzi Láskou a Strachom.  

Toto je tá dualita, ktorá tu na Matke Zemi pôsobí a závisí len na vašom slobodnom 

rozhodnutí, pre čo sa ako ľudská bytosť rozhodnete a to sami v sebe a potom aj v svojich 

rodinách. Hoci rodina je v súčasnosti zaznávaná vo vašej spoločnosti a nemá tú úctu 

a rešpekt, ktorý jej patrí, sú to práve energie, ktoré v svojich rodinách vytvárate, ktoré sa 

potom zrkadlia vo vašej spoločnosti a doslova ako bumerang prostredníctvom spoločnosti,                 

v ktorej žijete, sú tieto energie vrátené späť do vašich rodín.  

Toto je další uzatvorený kruh, ktorý pôsobí v tom veľkom.  


