
Rodová karma, Súcit a Odpustenie - 5.časť 
 

Je len na vašom slobodnom rozhodnutí, ktorý z tých kruhov si vyberiete a v ktorom sa 

rozhodnete pohybovať.  

V každom z nich samozrejme vytvárate iné energie a iné dôsledky pre svoj vlastný 

život, pre život rodiny, ktorej ste súčasťou, ale aj  pre spoločnosť, do ktorej patríte.  

A keďže tie zákonitosti v tom veľkom sa vytvárajú ako súhrn všetkých 

dôsledkov,  zákonitostí a rozhodnutí v tom malom, je nesmierne dôležité, aby každý jeden  

z vás začal sám u seba, aby to pochopil vo vzťahu k sebe samému, potom aj vo vzťahu 

k svojim blízkym v svojej rodine a následne k spoločnosti ako takej.  

Pretože, aby sa vrátila Spravodlivosť a morálnosť do vašej spoločnosti potrebujete, 

aby ju žil, cítil, ctil a videl každý jeden z vás, lebo nemôžete očakávať, aby vaša spoločnosť 

bola spravodlivá a aby bola v nej morálka, keď VY SAMI ako jednotlivci, tak nežijete.  

Toto je uzatvorený kruh.  

V tej podstate je to vlastne špirála, ktorá prepája to malé s tým veľkým, ale rovnako 

prepája to veľké s tým malým a to je zase vyjadrením toho, že všetko so všetkým súvisí 

a z jedného vyplýva druhé a z druhého vyplynie to prvé.  
 

Teraz si uvedomte a môžete to zároveň veľmi jasne vidieť, že pokrvná rodová línia,    

je vytvorená spolupôsobením všetkých Vesmírnych zákonov a je dôsledkom skutkov, 

rozhodnutí, myšlienok, slov, pocitov a emócií všetkých členov tej rodiny.  

Práve preto každý jeden člen rodiny, je rovnako dôležitý ako ten druhý a navzájom sú 

si absolútne rovnocenný.  

ROVNOCENNOSŤ vám prináša SPRAVODLIVOSŤ.  

Rovnako platí, že SPRAVODLIVOSŤ vám prináša ROVNOCENNOSŤ.  

Preto, ak je vo vašich rodinách Rovnocennosť  a Spravodlivosť, je Rovnocennosť  

a Spravodlivosť  súčasťou aj vašej spoločnosti.  

Keď sa však vytvára v ľudskej spoločnosti nespravodlivosť, tak potom rastie neobmedzená 

moc niektorých ľudí, oproti neslobode tých ostatných a toto potom vytvorí v ľudskej  spoločnosti 

ešte väčšiu nerovnocennosť a rovnako toto platí  aj v tom malom, pre vaše rodiny.  

Avšak rovnocennosť  ako taká, v súčasnosti  nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.  

Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, 

preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.  

Tá rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom 

a ženou, ale aj postavenie v práci, kde ten muž má vyššiu mzdu ako žena, muž má lepšie 

postavenie a spoločenský honor ako žena, ale  aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej 

spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode, zvietarám aj rastlinám  a človek sa 

považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije. 

Teraz sami sebe môžete odpovedať na otázku, kde sa stratila Rovnocennosť vo vašej 

spoločnosti a prečo nie je vo vašich rodinách.  

Ale, nemôže to tak byť, lebo ani vo vašej spoločnosti nie je Spravodlivosť a tak nie je ani vo 

vašich rodinách.  

Toto máte ďalšiu energetickú rovinu, ktorá je súčasťou karmických prepojení vo vašich 

rodinách a ktorú rovnako potrebujete v Láske a Odpustení vyčistiť a uzdraviť.  

Ak toto dokážete a vrátite Rovnocennosť do vašich rodín, dokážete ju vrátiť aj do vašej 

spoločnosti. Toto nemôže urobiť tá spoločnosť ako taká, aj tu musíte opäť začať sami od seba.  



Vo vzťahu k sebe samým potrebujete prijať Rovnocennosť všetkých členov svojej pokrvnej 

rodiny, ale zároveň aj sebe samým vrátiť túto Rovnocennosť vo vzťahu ku všetkým členom vašej 

pokrvnej rodiny.  

Možno si teraz myslíte, že je to veľmi jednoduché, ale nie je to tak, lebo je pri tom potrebné 

aby ste zostali v  POKORE a to znamená, že sa nad tých druhých nebudete povyšovať, ale zároveň 

nedovolíte, aby ste ani samých seba pred tými druhými ponižovali.  

Avšak častokrát vo vašich rodinách je to tak, že tí jedni sa povyšujú a tých druhých ponižujú 

a práve preto tú Rovnocennosť ako takú, nedokážete v tej rodine vytvoriť. 

Opäť sa vrátim k tomu, že je to tak preto, že ste v prvom rade prestali prijímať 

Rovnocennosť života ako takého na Matke Zemi.  

Až keď si dokážete uvedomiť túto energetickú rovinu a budete schopní prijať Rovnocennosť 

života ako takého na Matke Zemi a to znamená, že budete prijímať Rovnocennosť všetkých foriem 

života na Matke Zemi, dokážete potom prijať tú Rovnocennosť aj vo vzťahu k sebe samým v 

svojich rodinách a aj v spoločnosti.  

Táto nerovnocennosť ostatných foriem života, ktorá na Matke Zemi stále pôsobí, 

a ktorú VY SAMI ako ľudské bytosti vytvárate, vám spätne ako odraz zrkadla priniesla 

nerovnocennosť aj do vašej ľudskej spoločnosti, aby ste ju mohli vidieť, aby ste si mohli 

uvedomiť, že VY SAMI tú nerovnocennosť vytvárate. 

Keď si uvedomíte, prečo toto zrkadlo vzniklo a ako pôsobí a v hlbokej pokore a úcte 

prijmete Rovnocennosť života ako takého, práve táto pokora vám energeticky umožní, aby sa 

do vašej spoločnosti, do vašich rodín a aj k jednotlivcom ako takým vrátila Rovnocennosť.  

Ďalšia energetická rovina, ktorá sa z toho vytvorila a zároveň ju spätne podporuje 

a vytvára,  je práve tá skutočnosť, že cez túto nerovnocennosť ste stratili úctu k životu ako 

takému.  

Tým, že nemáte úctu k životu ako takému, porušujete Vesmírny zákon „Nezabiješ“.  

Porušujete tento zákon rovnako v ľudskej spoločnosti voči sebe navzájom, ale aj voči 

iným formám života na Matke Zemi a tak energeticky vytvárate veľmi veľkú nerovnováhu, 

ktorá sa opäť cez spätný odraz zrkadla, vracia späť do vašej spoločnosti, aby ste to mohli 

vidieť a práve preto táto nerovnováha v súčasnosti výrazným spôsobom ovplyvňuje život 

nielen jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, štátov, ale  aj celej ľudskej spoločnosti. 

Toto máte další uzatvorený kruh. 

Len vtedy keď sa dokážete navrátiť k POKORE, vráti vám pokora naspäť ÚCTU 

k životu ako takému a cez prijatie Rovnocennosti života na Matke Zemi energeticky 

rozpustíte túto nerovnováhu, ktorú ste VY SAMI ako ľudské bytosti vytvorili.  

Toto je uzatvorený kruh.  

Aby ste to dokázali urobiť, potrebujete sa naučiť Prijímať a Odpúšťať  sami sebe aj 

v svojich rodinách a spoločnosti ako takej, pretože je potrebné, aby tie ľudské bytosti, rodiny 

a spoločenstvá, ktoré medzi sebou bojovali, aby v Láske toho Odpustenia  rozpustili všetky tie 

energie boja a práve toho neprijatia, ktoré pôvodne tento kolotoč energii roztáčali.  

Aj toto je uzatvorený kruh.  

Je veľmi dôležité pre vás, aby ste sa naučili vidieť práve tú chvíľu a ten okamih, kedy je 

potrebné, aby ste prestali bojovať. Kedy tie energie, ktoré tým bojom vytvárate sa stávajú tak 

mocnými, že vás prevalcovávajú a vy vôbec nevidíte, že ste už dávno svoj boj prehrali.  

Preto si uvedomte, že v sebe nesie nesmierme veľkú pravdu vaše príslovie či porekadlo:           

„že víťazom je ten, kto z toho boja ustúpi, že vyhráva ten, kto prestane bojovať, kto uzatvorí mier, 

kto ponúkne ruku k zmiereniu“. 



Práve tým, že prestanete bojovať sa prestáva vytvárať energia bolesti a otvára sa cesta 

k Láske, kde cez Odpustenie  a milosť Odpustenia  sa tieto energie boja a bolesti rozpúšťajú.  

Toto je cesta, po ktorej je potrebné aby ste sa všetci naučili kráčať. 

Táto cesta začína vo vašich rodinách. Uvedomte si, že ju začínate hneď po svojom narodení.  

Od prvého okamihu ako sa narodíte, začínate po nej kráčať. Práve preto vzťahy a Láska vo vašich 

rodinách sú tak dôležité a je potrebné, aby zostávali v tom láskyplnom prijatí bez podmienok,             

aby vo vašich rodinách mohla pôsobiť Láska bez podmienok, lebo práve v rodine sa učíte bez 

podmienok Odpúšťať. 

Uvedomte si, že spôsob života, ktorý žijete je veľmi povrchný a zároveň je zámerne 

zahlcovaný množstvom nepotrebných infomácií, ktoré k tomu životu vôbec nepotrebujete.  

Práve preto sa potom neviete dostať k tým hlbokým vnútorným rovinám, ktoré každá ľudská 

bytosť v sebe má. To  znamená, že si neviete vytiahnuť toto poznanie zo svojho vnútra, aj keď cez 

tú genetickú informáciu po vašich predkoch ju máte uloženú v DNA ako jej nedeliteľnú súčasť.  

Tým, že toto poznanie bolo zámerne odstránené a vyhubené, behom života jednej generácie, 

čo znamená, že sa prestalo v rodovej línii odovzdávať, tak tá posledná generácia, ho už nemala ako 

svoju vedomú súčasť, čiže pravnuci už nemali to poznanie, ktoré mali ich prarodičia.  

Uvedomte si, že to Poznanie sa stratilo behom života jednej generácie, takže veľmi rýchlo.  

Je naozaj potrebné vynaložiť veľa úsilia a práce, aby sa človek mohol ponoriť do hlbokých 

rovín svojho vnútra, lebo tam môže nájsť všeličo, ale keďže život je dnes veľmi rýchly a povrchný, 

nemajú ľudia záujem ísť do týchto hlbok, pretože s tými energiami nechcú pracovať a ani to nechcú 

vo vzťahu k seba samým prijímať a práve preto to potom nechcú vidieť.  

Je potrebné si však uvedomiť, že práve preto, že to nevidia a s tým nepracujú, tak ako 

bumerang sa im to vracia späť a zrkadlí v och osobnom živote aj v tých rodinách a spoločnosti ako 

takej. Deje sa tak preto, aby ich tá energetická rovina prinútila, že sa musia tomu začať venovať, 

aby s tým začali pracovať a pokiaľ to nie je viditeľné až do očí bijúce, tak vlastne tá povrchnosť 

a ľahostajnosť tých ľudí im bráni v tom, aby s tým začali pracovať.  

Preto aj tá nerovnocennosť, nespravodlivosť a neúcta k životu ako takému, narástli v ľudskej 

spoločnosti do takých obrovských rozmerov, aby sme to konečne videli a začali s tým niečo robiť. 

 Ale je veľmi dôležité a potrebné, aby sme si to uvedomili skôr, kým sami pre seba zničíme 

podmienky pre život na Matke Zemi.  

To znamená, že si stále nedostatočne uvedomujete to, ako je pre vás bytostne dôležité začať 

chrániť zdroje pitnej vody, pôdu a vzduch, pretože keď toto sami pre seba zničíte, len VY SAMI               

a nikto iní, len VY SAMI  ponesiete za to zodpovednosť.  

Treba, aby ste sa samých seba spýtali, prečo ste nekonali? Lebo sa vám nechcelo?   

Lebo bolo jednoduchšie nekonať, a odovzdať tú zodpovednosť niekomu inému?  

Ale takto to nefuguje.  

Tým, že nerozumiete Vesmírnemu zákonu slobodnej vôle, neprijímate svoju zodpovednosť 

sami za seba. Avšak to VY SAMI musíte začať konať. VY SAMI to musíte zmeniť, nie tí druhí. 

Je to tak preto, že každý z vás sem prichádza v prvom rade SÁM za SEBA.  

A tak to je. 
 

Meditáciu, ktorá prišla na začiatku tohto posolstva s bytosťou Spravodlivosti, si môžete 

občas sami pre seba urobiť. Poproste bytosť Spravodlivosti, aby k vám prišla a aby postupne 

vymieňala vtáčie pierka na miske váh, aby ste vedeli, kde sa v rámci energetickej rovnováhy, na 

svojej ceste nachádzate. Táto meditácia nie je o súdení samých seba, ale o tom, aby ste mohli 

spoznať, ako hlboko sa dokážete do tých svojich vnútorných rovín ponoriť.  


