
Rodová karma, Súcit a Odpustenie -  4.časť 
 

Tak ako chýba pokora v jednotlivcoch, chýba pokora aj v rodinách a preto chýba aj vo vašej 

spoločnosti. To, čo nedokážete vidieť v tom energetickom pôsobení, je práve to, že ak by ste 

prestali bojovať a dokázali by ste v pokore prijať všetko to, čo k vám prichádza, prestali by ste tomu 

dávať energiu toho boja. Práve preto by sa prestali všetky tie negatívne prejavy vo vašej spoločnosti 

znásobovať a rásť, pretože oni žijú práve z energie vášho boja proti týmto udalostiam, situáciám a 

javom, ktoré sú súčasťou vášho života aj celej spoločnosti. 

Platí, že čím väčší je váš boj, s tou ktorou situáciou, či udalosťou, tým do väčších 

rozmerov narastá, lebo ten boj jej energeticky dáva potravu a ona má potom silu, aby sa 

mohla stále viacej a viacej vo vašej spoločnosti prejavovať.  

Toto platí vo všetkom a so všetkým, lebo je to Vesmírny zákon Zákon zachovania energie. 

Ak by ste dokázali tú situáciu alebo udalosť Prijať a Odpustiť, hneď pri jej vzniku, energia  

milosti Odpustenia, by energeticky rozpustila túto udalosť, či situáciu a tak ako prišla do vašich 

životov, by sa z nich rovnako rýchlo vytratila. Teraz si uvedomte, aká situácia sa deje vo vašej 

spoločnosti a ako svojím bojom energeticky podporujete práve to, čo sami nechcete.  

Nebudem hovoriť o konkrétnych veciach, lebo každý sám do tohto modelu, môže vložiť to 

čo sa týka jeho samého, jeho rodiny, spoločenstva, v ktorom žije, jeho krajiny, ale aj vašej 

civilizácie ako takej, ktorá v súčasnosti na Matke Zemi žije. 

 Ďalšia energetická rovina súvisí s tým, že v určitom okamihu neprijatím danej situácie 

a vašim bojom voči nej, ktorý v tej podstate je nezmyselný, ale čo zároveň nevidíte, lebo poznanie, 

že energeticky svojím bojom dávate práve tej vzniknutej situáciii, či udalosti silu a potravu, stále 

nie je vašou súčasťou, získava táto situácia takú moc a silu, že ju už nedokážete svojou vlastnou 

energiou ako ľudská bytosť zmeniť.  

Tu sa dostávam k tomu, že v tomto okamihu vám naozaj pomôže už len POKORA. 

V tej POKORE, keď sa začnete úprimne modliť a prosiť o pomoc práve tú všeobjímajúcu 

bezpodmienečnú a nekonečnú Lásku, ktorá potom práve na základe vašich modlitieb a prosieb, 

môže prísť na Matku Zem, aby rozpustila energeticky tú silu, a tú situáciu, korú ste svojím bojom 

a jej neprijatím vytvorili. 

Je to niečo podobné, ako keď som vám vysvetľoval, že v karmických kruhoch vytvárate tie 

nekonečné prepojenia v tvare nekonečných osmičiek, kde v mieste toho prekríženia vytvoríte 

zámku alebo gordický uzol, ktorý dokáže rozpustiť len energia milosti odpustenia Stvoriteľa.  

Toto je dôležité, aby ste si uvedomili a aby ste to pochopili.  

Nepôjdem teraz ďaleko do histórie ľudstva, ale zostanem v období 2 sv.vojny, lebo to si 

stále veľmi dobre pamätáte. Skutočnosť, že nastal zvrat v 2 sv. vojne,  bola umožnená práve tým, že 

sa veľké množstvo ľudských bytostí modlilo a prosilo o jej skončenie a Mier na Matke Zemi.  

Keby k tomu energetickému preklopeniu neprišlo, čo je tá energetická rovina, kde musí 

najprv tá situácia nastať a až potom to prešlo do hmoty a reality toho života a práve preto Hitler ako 

taký, mohol byť spojencami porazený. 

Všetko čo sa udeje v hmote, najprv musí nastať v energetickej rovine a v súčasnej situácii 

ste svojím strachom a myšlienkami ako jednotlivci, tak aj celé ľudstvo, tak nesmierne podporili 

situáciu, ktorú práve prežívate, že aby bolo možné ju zmeniť, je potrebné, aby ste sa naozaj začali 

modliť a prosiť o pomoc, aby najprv v energetickej rovine nastala tá zmena, ktorá sa následne 

potom môže premietnuť do tej hmoty.  

Ak si však v svojej pýche a nadutosti budete mysieť, že VY to zvládnete sami len cez rovinu 

hmoty, tak vedzte, že sa tak nikdy nestane. Nie je to možné, lebo to odoporuje Vesmírnemu zákonu 



zachovania energie, pretože tá zmena najprv musí nastať v tej energetickej rovine a až potom sa 

premietne do tej hmoty. Toto je karma vašej spoločnosti.  

Tak ako existuje karma rodu v tom malo, tak toto je karma spoločnosti v tom veľkom.  

Čiže potrebujete sa aj ako spoločnosť v tej POKORE začať modliť a poprosiť o pomoc, aby 

vám z tej energetickej roviny bezpodmienečnej lásky tá pomoc prišla.  

Samozrejme je potrebné, aby o tú pomoc poprosilo určité množstvo ľudských bytostí, 

nestačí len jednotlivec. Avšak to, že sa tak stále nedeje, súvisí práve s vašou pýchou a nadutosťou, 

vás ľudských bytostí, že VY STE tí páni tvorstva a vládnete nad životom a smrťou na Matke Zemi 

a VY tú situáciu tým svojím bojom porazíte.  

Žiaľ tým, že nepoznáte pôsobenie Vesmírneho zákona zachovania energie, sa veľmi mýlite a 

práve tým, že stále bojujete, konáte sami proti sebe. 

Práve preto ten vírus stále pôsobí, lebo ho svojím strachom, myšlienkami a bojom stále 

podporujete a tak mu doslova dávate potravu, aby mohol rásť a stále tu byť.   

Potrebujete v pokore prijať túto situáciu, ktorá nastala a prestať bojovať a tiež 

odpustiť  a poprosiť Stvoriteľa o pomoc, pretože ste nevideli, ako veľmi ste bojovali a zároveň ste si 

v svojej pýche mysleli, že VY SAMI  ste tí všemocní, aby ste túto situáciu zvládli.  

Potrebujete poprosiť o Odpustenie, aby Láska,  ktorá je na Matke Zemi potom dokázala 

rozpustiť silu toho vírusu a jeho pôsobenie na ľudské bytosti.  

Toto je to, čo stále nevidíte a  práve preto v tej energetickej rovine stále bojujete.  

Uvedomte si, že tak ako bojujete ako jednotlivci sami so sebou, tak ako bojujete medzi 

sebou v rodine, rovnako bojujete potom aj ako spoločnosť a len si to sami navzájom zrkadlíte.  

Je veľmi dôležité, aby ste už prestali bojovať, odpustili samým sebe, odpustili si v rodinách 

navzájom a odpustili si  aj v spoločnosti ako takej.  

Práve v energii toho ODPUSTENIA sa k vám vráti ako dar POKORA.  

POKORA je tak vysoká vibrácia LÁSKY, ktorá dokáže rozpúšťať všetky tieto 

negatívne formy a prejavy boja, neprijatí a neúcty k životu ako takému.  

Tento vírus bol vytvorený ako prejav nesmiernej arogancie a pýchy ľudských bytostí, ako 

nesmierna neúcta k životu ako takému. Práve to, čo sa v súčasnosti deje, je tá energia, ktorá sa 

k vám v súlade so Zákonom zachovania energie vrátila znásobená späť.  

Bez ohľadu na to, ako bola vytvorená, má schopnosť a silu ničiť a zabíjať.  

Aby ste ju energeticky zmenili, potrebujete to zmeniť v prvom rade v tej energetickej rovine.  

Pritom je, ale veľmi dôležité, aby ste dokázali zostať v pokore a preto sa pokúste zvedomiť 

si tie ľudské bytosti, ktoré sa v 2 sv.vojne v hlbokej pokore modlili za jej ukončenie.  

Túto pokoru potrebujete mať v sebe a s ňou sa potrebujte modliť, aby sa táto situácia 

skončila a  v tej podstate ju rovnako môžeme nazvať vojnou.  

A nie je modlitba, ako modlitba.  

Tá modlitba má byť vyjadrením hlbokej pokory, v ktorej je viera a odovzdanosť, že sa tak 

stane. Lebo je nesmierne dôležité aj to, ako sa modlíte, o čo prosíte a s akou energiou o to prosíte, 

pretože také energie sa k vám potom vrátia späť a sú samozrejme aj znásobené a od toho všetkého 

potom závisí práve to, ako rýchlo  dokážete ten boj zastaviť v tej hmote.  

Toto čo vám hovorím, platí nie len v tom veľkom pre celú spoločnosť, ale platí to aj 

v malom, čiže vo vašich rodinách, ale  aj vo vás samých, ako jednotlivcoch.  

Tým prvým krokom, ktorý potrebujete urobiť, či už ste to vy sami, vaše rodiny, alebo 

je to celá spoločnosť,  je PRIJATIE. 

To znamená, že dokážete v pokore PRIJAŤ  tú situáciu, ten jav, tú udalosť, tú 

skutočnosť, ktorá prišla do vášho života a stala sa jeho súčasťou, pretože tá situácia sa 



zákonite vytvorila ako dôsledok energii, ktoré sa tvorili nie len v živote Tu a Teraz, ale v 

celej línii času vášho bytia a ak dokážete toto urobiť, tak prestávate bojovať.  

Ak prestanete bojovať, prestanete tejto situácii a to akejkoľvek situácii a platí to 

všeobecne, dávať energetickú potravu, aby mohla vo vašom živote rásť.  

Ak prestanete bojovať, dostanete ako dar SÚCIT.  

SÚCIT vám prinavráti späť schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

A práve tým, že ODPUSTÍTE,  zotrvávate v POKORE.  

Teraz sa vrátim k počiatočnému obrazu, k tým dvom miskám na váhach, ktoré 

priniesla bytosť Spravodlivosti, aby ste si to znovu uvedomili, pretože toto je kruh, pri ktorom 

dokážete  samých seba ponechať v rovnováhe na tej miske váh, aj keď proti vám bude 

položené len páperie, pretože tie misky a nevychýlia práve preto, lebo ste zostali v POKORE.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Práve preto, že zostávate v POKORE, dokážete potom vidieť objektívnu pravdu 

a realitu toho, čo sa v skutočnosti deje a preto dokážete zachovať sami v sebe, v svojich 

rodinách, spoločenstvách, v spoločnosti aj na celej Matke Zemi SPRAVODLIVOSŤ. 

SPRAVODLIVOSŤ neplatí len pre vás ako ľudské bytosti, ale SPRAVODLIVOSŤ je 

tu pre všetkých. To znamená, že každá forma života má rovnaké právo na život ako VY 

SAMI a preto každý živočíšny druh má rovnaké právo na život ako VY SAMI, každá rastlina, 

pôda, voda, vzduch aj kameň má rovnaké právo na život ako VY SAMI. 

Práve preto nemáte ako ľudské bytosti  žiadne právo ničiť podmienky pre život tým 

ostatným formám života na Matke Zemi.  

Keďže tak v svojej pýche konáte, vrátia sa vám tieto energie späť a vám samým sú 

brané podmienky pre život na Matke Zemi ako živočíšnemu druhu.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

S týmto súvisí skutočnosť, že keď sa stratí v celej spoločnosti Spravodlivosť, tak potom 

častokrát  tie civilizácie zničili samé seba, lebo mnohé civilizácie padli v dôsledku hrabivosti 

ľudí, keď to ego prevládlo tú ľudskosť s tou potrebou rozvoja a dobra pre všetkých.  

Keď sa stratí POKORA a prevládne túžba ega, čiže v tej spoločnosti potom prevládne 

túžba ega vládnuť a takýchto ľudí vznikne nejaké percento v tej spoločnosti, tak sa to celé 

prehupne, ale  nie  to kolektívne myslenie ľudí,  ale energeticky sa to prehupne do takej 

miery, že sa to stane v tej civilizácii dominantné a preto potom tá civilizácia zničí samú seba. 

Preto je tak dôležité, aby energia bezpodmienečnej lásky, prijatia a odpustenia, ktorej 

sa učíte práve v RODINE stále menila toto frekvenčné nastavenie ľudstva do polarity a 

energie lásky, aby frekvenčné naladenie ľudstva a vedomia ľudí zotrvávalo v  hladine 

LÁSKY. 
 

Bolo by pre vás dobré, ale aj potrebné, aby ste začali vnímať tieto iné energetické 

roviny vašich skutkov a rozhodnutí, aby ste prestali zotrvávať len v rovine hmoty, lebo tam tú 

objektívnu rovinu pravdy toho, čo sa naozaj deje, nedokážete vidieť.  

A nevidíte ju práve preto, že nie ste v POKORE.  

Toto sú všeobecné princípy a rovnako platia ako vo veľkom, tak aj v malom, takže si 

ich môžete premietnuť sami na seba, na svoje rodiny, spoločenstvá, aj celú spoločnosť a tak 

začať vnímať tie energetické väzby a prepojenia, ktoré VY SAMI vytvárate.  

Nástroje, ktoré to pomáhajú rozpúšťať, liečiť, uzdravovať a čistiť sú tiež rovnaké.  

Je to  PRIJATIE, LÁSKA, SÚCIT a ODPUSTENIE.  

Toto je tiež uzatvorený kruh.  


