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KARMICKÉ KÓDY DUŠE A ŽIVOTNÍ 

ÚKOL 

Vítejte na své cestě sebepoznání …. 

Tento rozbor je vyhotoven pouze pro Vás a pro Vaše planetární postavení. Nelze 

jeho obsah ztotožnit s žádnou jinou osobou, a to ani pokud je to rodinný příslušník. 

 

 

Vyhotoveno pro:  narozen/a:  

 

Karmický kód duše: 

Karmický kód je numerologický výpočet z vašeho celého data narození. 

76542 

 

Den narození: 

Váš den narození. 

10 

 

 

 

 

http://www.anabellaweb.cz/
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Karmický úkol: 

Váš karmický úkol na základě dne narození a detailní rozpis tohoto zadání. Naše 

duše si záměrně volí den narození a přichází přesně v den takového ovlivnění, aby jí 

bylo co nejlépe umožněno se dále rozvíjet a splácet karmické závazky. 

Jedná se o základní a hlavní učební látku v tomto životě! 

Číslo: 0 

Základním úkolem této formy, je připustit sílu a moc Stvořitele. Naučit se s 

pokorou a trpělivostí přijímat rány osudu. Tito lidé musí dodržovat zákony 

Stvořitele na 100% (duchovní zákony). Naučit se pracovat se svým třetím okem, 

naučit se přijímat vzkazy své duše, využívat intuici.  Myslet pozitivně a věřit v 

jasnou budoucnost.  

Naučit se přijímat znamení a varování na přicházející rány osudu. Pokud to tito 

lidé dokáží, pak se jim začíná v životě dařit. Pokud si však varování nevšímají, tak 

se často stává, že přicházejí o práci, o blízké a milované lidi… čím více si 

nevšímají, tím se stav zhoršuje a dochází ke ztrátě fyzického zdraví a života.  

Jinými slovy: jestliže se člověk nemění, nedodržuje duchovní zákony a nevšímá si 

různých znamení a varování na přicházející rány osudu, pak začíná paprsek 

aktivně působit a ničit to, co dává impulsy k rozvoji. Nese s sebou ztrátu práce, 

blízkých a milovaných lidí, zdraví - a v krajních případech, kdy rozvoj není možný, 

dochází i ke ztrátě fyzického života. Tento paprsek symbolizuje obnovu ve formě 

transformace (smrt a znovuzrození). Nese sílu odhalení, vyhlazení, očistu člověka 

jak od duševního, tak i od fyzického odpadu. 

Tato číselná forma se na člověku odráží jako činnost vyššího zákona - chirurg, 

prokurátor, vědec, teoretik. Tento paprsek s sebou nese sílu odhalení, vyhlazení, 

očistu člověka jak od duševního, tak i od fyzického odpadu. 
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Učební látka této formy: 

hluboká víra ve Stvořitele   dodržování zákonů Stvořitele na 100 %   právo 

svobodné volby (u sebe i ostatních)   síla odhalení 

Úkoly v bodech: 

*neustálé přinášení obětí 

* s pokorou a trpělivostí se musí člověk naučit přijímat rány osudu 

 * naučit se vidět znamení, aby dokázal ránu odvrátit (víra ve Stvořitele, 

duchovní zákony) 

 * víra v jasnou budoucnost 

 

Profese pomáhající plnit karmické zadání: 

zaměstnání: činnost vyššího zákona - chirurg, prokurátor, vědec, teoretik; zde 

není podstatné, jaké zaměstnání člověk vykonává. Zde je důležité, aby tento 

člověk dokázal přijmout život takový jaký je a využít všech příležitostí, které se 

nabízí. Je nutné umět se přizpůsobit změnám a hlavní je duchovní práce na sobě 

samém. 

 

 

 

PAPRSEK POMOCI 

 

Paprsek pomoci: 

Paprsek pomoci je tzv. paprsek našeho dne narození a vyjadřuje nám jakých svých 

vlastností se máme držet abychom dokázali procházet naším karmickým učením. 

Jeho síla nám dodává velikou pomoc a podporu v případě, že se držíme jeho 

pomoci. 

V následujících tabulkách si můžete přečíst o jaké vlastnosti je jedná a zhodnotit, zda 

sílu paprsku využíváte či nikoliv 
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• Paprsek pomoci – paprsek osudu: 

 

 

 

 

Paprsek pomoci odpovídá vnitřnímu stavu člověka a síly přes které mu přichází 

pomoc! Bohužel spousta lidi přes materiální a fyzické postavení v životě, svůj paprsek 

necítí a tím nedovoluje této pomoci proniknout. Označujeme jím také vnitřní stav 

člověka. 

2. Láska a moudrost 

Paprsek pomoci, odpovídá vnitřnímu stavu člověka a člověk by měl svůj karmický úkol prociťovat  skrze 

něj. V životě to znamená, že bychom měli náš životní úkol plnit skrze emoce vyjadřované v našem 

paprsku. 

 

 

Energie paprsku: 

Popis paprsku. 

 

Je to paprsek lásky a moudrosti a jeho frekvence umožňuje lidem hovořit PRAVDU 

moudrým způsobem. Nazývá se také paprskem detailní znalosti, který umožňuje 

chápání souvislosti příčiny a následku. Je důležité fungovat skrze srdce a rozdávat 

lásku – doslova utopit okolí v lásce. příklad: 1975 08 11  (6432)  – je pod paprskem 

Láska a moudrost Mistr Kuthumi a energie tohoto paprsku pomáhají lidem rozvíjet 

v sobě moudrost, trpělivost a osvícenost. Moudrost = úplná a všeobsahující 

pravda, všemocné myšlení, obsažené v univerzálním kosmickém myšlení. Největší 

lekce pro člověka na Zemi je naučit se a dávat najevo úctu a respekt k životu a ve 

svém nitru rozšiřovat tuto bezpodmínečnou lásku. Když si člověk postupně osvojuje 

a chápe tuto nejvyšší lekci svého života, s jeho pochopením roste trpělivost a 

tolerance a s tolerancí roste láska, duchovní srdce člověka se tím otevírá.  

Vědomé užívání slov „já jsem“ je odrazem opravdové moudrosti. Čím je člověk 

moudřejší, tím klidnější a tišší je jeho řeč a užívání jeho výřečného intelektu. Kdo 

univerzální pravdu duchovně přijímá, může jí pak šířit dál mezi ostatní lidi. S láskou 

a trpělivostí ke všem. Pomocí energie paprsku mistra Kuthumi je poskytována také 

podpora všem budoucím učitelům lidstva. Mistr Kuthumi pomáhá člověku objevit 

v sobě moc Světla, aby se mohl stát mistrem energií a byl schopen své zkušenosti 

předávat jiným. 
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Podstata paprsku – využití jeho energie: 

Optimální využití energie tohoto paprsku znamená, že člověk využívá ve svém životě 

vlastností a činností v paprsku uvedených. 

 

Podstatou druhého paprsku je:  možnost učit nebo léčit druhé – fyzicky, 

emocionálně nebo duchovně, paprsek má velkou přitažlivou sílu, souvisí s vnitřním 

životem (duší)  jeho energie posiluje intuici, citlivost, lásku a moudrost člověka. 

 

 

 

Nižší vyjádření paprsku: 

Poukazuje na náš vnitřní stav, když nevyužíváme síly pomocného paprsku. 

 

• Zištné cíle, sobecké touhy, touha po moci a materiálním prospěchu. 

• Zištnost a zneužívání všech duševních sil pro nízké cíle.   

• Schopnost vnímat duchovno (Celek) a zůstávat stranou. 

 

 

Vyšší vyjádření paprsku: 

 

• Touha po moudrosti a pravdě.  

 • Pravé osvícení. Odhalení Světla.  

• Vzdání se velkého kacířství oddělenosti. Citlivost k celku.  

 • Správná řeč, prostřednictvím dosažené duchovní moudrosti. 

 

Láska a moudrost 

( paprsek pomoci ) 

 

Zde si můžeme podle svého postavení v životě zhodnotit, zda jsme přijali paprsek 

pomoci nebo nikoliv. Pokud najdeme body ve kterých nevyužíváme této síly,  
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můžeme kdykoliv začít na změně uvedených emocí a činností. Neznamená to pro 

nás tedy, že musíme zůstat v bodě vývoje v jakém se nacházíme, ale můžeme na 

svém růstu zapracovat. 

 

 

  

PŘIJETÍ PAPRSKU NEPŘIJETÍ PAPRSKU 

Porozumění vedoucí k lásce k druhým Strach pocházející z přecitlivělosti a 

sobeckosti 

Pocit, že vše je jednota Vnímání celku, ale přesto člověk 

zůstává stranou 

Používání převážně pravé mozkové 

hemisféry ( intuice ) 

Používání pouze levé mozkové 

hemisféry ( logika ) 

Užívání znalostí pro všechny Získávání znalostí pouze pro sebe 

Vědomí, že svou realitu si tvoříme Sebelítost 

Pozitivní myšlení Nedostatek volné síly 

Rozhodnutí, že větší dobro nám přinese 

duše 

Konflikt mezi sobeckostí a duší 

 Svobodná láska ke všemu Silná připoutanost k určitým osobám 

Vědomí jedinečnosti všeho Pohrdání duševní omezeností druhých 

 Vědomí, že praktičnost je nutná Nepraktičnost 

Přijetí každého, takového jaký je Nedostatek důvěry 
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DALŠÍ ROZBOR KARMICKÉHO ZADÁNÍ 

Karmický kód: 

76542 

 

Čísla vedlejších karmických zadání: 

Popis těchto čísel, se kterými se při neplnění karmického zadání objeví potíže: 

 

Pokud neplníte své karmické zadání, objevují se prvotní potíže s uvedenými čísly. 

Pozorovat je v životě můžeme od nejvyššího po nejnižší. V praxi to znamená, že 

prvotní potíže se objevují s 7, pokud je člověk neslyší, pokračují ve svém dalším volání 

6, a takto to jde dále … 

 

7-6-5-4-2 

 

Popis jednotlivých čísel karmického učení: 

Číslo zadání: 7 

Popis zadní: 

Emoční vypětí.  Nezvládnutí kariéry a peněz, problémy v oblasti jmění. Nestabilita 

a nejistota. 

Číslo zadání: 6 

Popis zadní: 

Uzavřené srdce, sobecká láska. Neschopnost pečovat sám o sebe. Neochota 

odpouštět. 

Číslo zadání: 5 

Popis zadní: 

Neschopnost komunikace ve všech oblastech života. Neochota naslouchání 

druhému, nesoucit s druhým. Nerespektování pravidel, neschopnost kompromisu. 
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Číslo zadání: 4 

Popis zadání: 

Nemožnost vidět pravou příčinu věcí.  Nepochopení vlastní cesty a nerealizace 

svých myšlenek. Neochota naslouchání ostatních a uznání jejich pravdy. 

Vztahovačnost a nejednota. 

Číslo zadání: 2 

Popis zadání: 

Nepochopení duchovních zákonů. Neochota pomáhat druhým. Neschopnost 

naučit se pokoře a lásce k bližnímu. 

 

Čísla z datu narození: 

 

Tato čísla ( z data narození ) vypovídají o tom, že člověk již získal v těchto poznatcích 

jisté zkušenosti v minulých inkarnacích. Znamená to, že v minulých inkarnacích 

člověk musel pracovat na uvedených zadání.  

Popis těchto zadání je pouze zkratkovitě, protože již nesouvisí s dnešním úkolem a 

pouze nás informuje o vzestupu naší duše ( o tom co duše již prošla ). 

9-8-3-1-0 

Číslo zadání: 9 

Popis zkušenosti: 

Zpracování hmoty s láskou a radostí, víra ve stvořitele, síla a vůle. Úkolem této 

formy bylo odpoutat se od hmoty, nelpět na majetku, práci a penězích. Člověk se 

také měl naučit naslouchat svému vnitřnímu hlasu a využívat intuici. Nikdy neměl 

nic zatajovat, fixovat nebo kalkulovat pro svůj prospěch. Úkol této duše byl velice 

náročný. 

Číslo zadání: 8 

Popis zkušenosti: 

Obětavost v mezilidských vztazích. Úkolem těchto lidí bylo řešení vztahů 

partnerských, mezilidských, rodinných apod. Tito lidé se měli naučit obětavosti a 

pokoře. Učili se komunikovat  a odpouštět. Také trpělivosti a ohleduplnosti. 

Číslo zadání: 3 

Popis zkušenosti: 

Rozvoj duše - analýza, zákon a pořádek. Duše pracovala na svém duchovním i 

mentálním těle. Podporovala princip pořádku, který vedl ke spokojenosti celé  
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společnosti. Učila se být čestná, upřímná, dobrosrdečná a trpělivá. Také se učila 

odpouštět. 

Číslo zadání: 2 

Popis zkušenosti: 

Pochopení a učení se energetickým zákonům. Tato duše se již učila žít a poznávat 

duchovní zákony a duchovní souvislosti. Učila se lásce k bližnímu a velké pokoře. 

Číslo zadání: 0 

Popis zkušenosti: 

Připustit sílu a moc Stvořitele – obnova. Člověk neustále nosil oběti a rány osudu. 

Učil se přijímat znamení a musel dodržovat zákony stvořitele na 100% . Učil se práci 

s třetím okem a duševní očistu. Musel chápat právo svobodné volby. 

 

Shrnutí plnění a neplnění karmického kódu: 

76542 

 

Popis – správná cesta: 

2, 

Poznáváte  a začínáte rozumět  duchovním a energetickým zákonům. 

4, 

Začínáte jasně vidět a vítězíte nad iluzí, stabilizujete se a začínáte se soustředit na 

správný cíl. 

5, 

Správně komunikujete  a získáváte  tak další informace k duchovní cestě a 

duchovním zákonům. 

6, 

Vaše srdce se začíná otevírat. Začíná se dostavovat láska a moudrost, začínáte  

vidět na své problémy a jasně je analizujete. 

7, 

Díky tomu, že jdete správným směrem, dostáváte své emoce pod kontrolu. 

 

 



 

 

  

A n a b e l l a  - C e s t y  D u š í  

Popis – bolestivá cesta 

7, 

Emoce Vás válcují, stáváte se labilními s mnoha touhami, které však situaci jen 

zhoršují. Trpíte nezdravou touhou po penězích a kariéře. 

6, 

Vaše srdce se uzavírá a projevuje se agresivně, lakotně, závistivě , případně 

milujete jen sami sebe. 

5, 

Přestáváte  komunikovat a tak  nemůžete získat informace k duchovní cestě a 

jejím zákonům. Věříte pouze své pravdě a neumíte uznat pravdu vyššího bytí. 

Nedodržujete pravidla. 

4, 

Nevidíte jasně a stáváte se otrokem velké iluze. Nedokážete se soustředit na 

správný cíl, kterému nerozumíte. Uznáváte jen hmotný svět a nejste ochotni 

přijmout duchovní svět. 

2, 

Nemáte pochopení v pochopení energetickým a duchovním zákonům. Stvoření 

chápete jako cosi nereálného a nekráčíte v souladu s těmito zákony. 

 

 

 

Životní barva: 

Svojí životní barvou se můžeme zahalovat v období, kdy se necítíme dobře. Tato 

barva nám bude dodávat sílu a podporu bez ohledu na to, co vyznává v běžném 

spektru své podoby. (můžeme nosit oblečení v této barvě, používat bytový textil 

nebo ložní prádlo, apod. ) 

Zlatá  

 

 

Zdraví z hlediska dne narození: 

Den našeho narození také výrazně ovlivňuje náš zdravotní stav a poukazuje na 

zdravotní problémy se kterými můžeme mít potíže nebo naopak jakých zdravotních 

aktů se můžeme těšit k dobrému zdraví. 
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Dobrý fyzická odolnost. Rychlá regenerace. Náchylnost k cukrovce či 

nevyrovnané hladině cukru, vysoký krevní tlak a infekce. Plísně na nohou. 

Problémy s mentálním či fyzický stresem a vyčerpaností. 

 

 

 

 

 

ČÍSLO OSUDU – ŽIVOTNÍ ČÍSLO 

 

Číslo osudu: 

5 

 

Karmický úkol podle životního čísla:  

 

Životní úkol, který si duše přišla plnit na základě čísla osudu a který je z duchovního 

hlediska potřeba v tomto životě zpracovat. 

 

 

Tento člověk se bude muset naučit diplomacii. Tato stezka je radostná, protože 

dotyčný člověk má instinktivní schopnost působit na ostatní tak, aby se cítili dobře. 

Občas však bude přecitlivělý a bude se muset učit ovládat své emoce. Je 

přirozeně intuitivní a tato senzitivnost se často přesouvá do psychických oblastí. 

 

Karmické zadání, dle čísla osudu: 

 

Číslo osudu je numerologický výpočet všech čísel vašeho současného narození. 

Vypočítané číslo nám ukazuje náš životní úkol dané inkarnace. 

Máme se učit: 
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Porozumění, klidu, harmonii, zvládat stres, rozvahu, laskavost, spravedlivost, 

ohleduplnosti, spolehlivost, intuici, potíže s rozhodováním, opora druhých, 

spolupráce, smiřování se, náhled z obou stran, vcítění se do situace druhého 

člověka. 

 

 

 

KARMICKÝ BOD 

Karmický bod: 

Dalším významným podmětem v životě člověka jsou karmické úkoly, které jsou 

společné pro skupiny osob, narozené v daném období. Tato období jsou určována 

podle polohy lunárních uzlů. 

Karmický bod určuje životní úkol člověka v současné inkarnaci. Stanovuje tedy tzv. 

karmický rámec, v němž můžeme rozvíjet náš typ osobnosti a je základem a výchozí 

podmínkou našeho růstu. 

Blíženci 

 

Popis karmického bodu: 

 

 

Jeho životním tématem jsou mezilidské vztahy. Nesmí zdůrazňovat, že je nejlepší a 

první. Nepovyšovat se! Důležité jsou společné projekty. Manželství je pole, na 

kterém je třeba vybojovat bitvu mezi láskou k druhému člověku a potřebami 

svého „já“. 

 

VZTAHOVÉ EGREGORY 

Vztahové egregory porovnávají vztahy mezi partnery nebo jinými osobami, se 

kterými máme co dočinění. A vypovídají nám o shodě v karmickém zatížení. 

Zde je výpočet max. 4 zadaných osob v objednávce rozboru. 

1. Osoba 

Manžel: 29.5.1986 Karmický kód: 743 

Shoda: 2  

Popis: 
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2. Osoba 

Syn: 7.4.2002 Karmický kód: 986531 

Shoda: 2  

Popis: 

 

 

 

3. Osoba 

Dcera: 9.8.2004 Karmický kód: 76531 

Shoda: 3  

Popis: 

 

 

4. Osoba 

Dcera: 3.8.2009 Karmický kód: 76451 

Shoda: 4  

Syn: 17.3.2018          - 9654 shoda 3 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení karmických shod 

 

 

Shoda číslo 2 

V této shodě se jedná o velkou magnetickou přitažlivost. Tyto duše 

jsou k sobě přitahovány a mohou vedle sebe fungovat, ovšem moc 

společných témat mít nebudou. Mohou se rozcházet nejen 

názorově, ale také povahově. U této shody je možné vyhotovit 

rozbor, který diagnostikuje jaké učební látky mají dotyčné osoby 

stejné a na kterých budou vzájemně pracovat. Dále témata kde se 

dotyčné osoby budou rozcházet a kde bude docházet k 

nepochopení.  

 

Shoda číslo 3 

V této shodě se jedná o osudovou přitažlivost duší. V této shodě se 

nejčastěji jedná o učební lekci. Znamená to, že duše spolu fungovat 

mohou a působí zde zákon učení. Osoby se od sebe vzájemně učí a 

to prostřednictvím osobnosti jeden od druhého. U této shody je  
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možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje jaké učební látky mají 

dotyčné osoby stejné a na kterých budou vzájemně pracovat. Dále 

témata, která budou spíše přítěží. 

 

Shoda číslo 4 

V této shodě je nejen přitažlivost duše, ale řeší se zde karmické 

závazky. Máte zde silné karmické působení, které je dobré dále 

odhalit a pochopit protože do budoucna budou zdrojem potíží. Silně 

zde působí karmické zákony a to především v oblasti negativních 

vazeb minulých životů. Tyto duše se znají a v minulých životech bylo 

něco započato, co pravděpodobně nedopadlo dobře a vznikl 

karmický dluh. Tento dluh se pozná právě podle problémů a 

nedorozumění, které v současnosti mohou osoby této shody řešit. U 

této shody je možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje o jaké 

karmické dluhy se jedná a jaká témata mají uvedené osoby stejné a 

které naprosto odlišné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĚK DUCHOVNÍ ZRALOSTI 
 

Věk duchovní zralosti nám umožňuje přehlédnout všechny cykly života naráz 

a tím lépe porozumět vlastnímu životu. Každý z nás vstupuje v okamžiku 

narození do série životních cyklů podle předem daného uspořádání, na něž 

ve fyzické rovině nemáme žádný vliv. Pouze v duchovní rovině , tedy před 

narozením, si volíme lekce, kterým se potřebujeme v životě naučit. Právě tak, 

jako si volíme přesné datum svého narození. 

 

Karmické cykly: 

Každý z nás vstupuje v okamžiku svého narození do série životních cyklů, 

podle předem daného uspořádání, na něž ve fyzické rovině nemáme žádný 

vliv. Pouze v duchovní rovině  ( tedy před narozením ) si sami volíme lekce, 
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kterým se potřebujeme v životě naučit. Tyto karmické cykly nám ukazují daná 

časová období ve kterých dojde k lekcím. 

 

Životní trojúhelník: 

Životní trojúhelník devítiletých vibračních cyklů, nám umožňuje vidět všechny 

cykly života a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý vibrační cyklus nás 

podrobuje zkoušce v určité oblasti života. Dá se tedy říci, že jsou to jakési 

osudové zkoušky. A právě uvedené výpočty určují, o jaký druh zkoušky půjde 

a v jakém cyklu. 

 

 

Věk duchovní zralosti: 

31 

 

Věk duchovní zralosti a číslo zkoušky: 

 

Věk duchovní zralosti, ukazuje náš fyzický věk ve kterém vstoupíme do 

určitého období, kde máme plnit určité karmické úkoly a výpočet čísla těchto 

úkolů. 

 

 

První věk:  

31 až 40  – zkouška č. 2 

 

Druhý věk: 

40 až 49 – zkouška č. 5 

 

Třetí věk: 

49 až 58- zkouška č. 7 

 

Čtvrtý věk: 

58 + – zkouška č. 5 

 

Popis zkoušek: 

 

 

Každý vibrační cyklus nás podrobuje zkoušce v určité oblasti života. V té, na 

kterou je potřeba zaměřit pozornost. Dá se tedy říci, že se jedná o jakési 

osudové zkoušky. 
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První věk a vibrační zkouška: 

 

Vibrační cyklus čísla 2 bude prověřovat Vaší intuici a schopnost vycházet s 

druhými po dobrém. Devítiletá vibrace dvojky Vás tedy bude učit citlivosti a 

přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích. V 

průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s 

někým, kdo od základů změní Váš život, protože partnerské vztahy jsou 

nejdůležitější součástí tohoto devítiletého cyklu. Stresové situace mohou v 

průběhu tohoto cyklu ovlivňovat Vaše zdraví. Měli byste proto věnovat 

zvláštní pozornost své stravě, cvičení a odpočinku. 

 

 

 

 

 

Druhý věk a vibrační zkouška: 

 

Devítiletý vibrační cyklus čísla 5 bude upevňovat Vaši kázeň a zkoušet, jak 

dalece jste schopni setrvat na nastoupené cestě, i když Vám nic nebude 

bránit v tom, abyste z ní odbočili. Devítiletá vibrace pětky vyvolává v 

lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby 

změnil svůj život od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto 

devítiletého cyklu je, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili 

cestu, kterou se chtějí ubírat dál. Ovšem zda na této cestě uspějí  či ne, to 

zůstává  také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších 

klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé 

existence. Devítiletý vibrační cyklus pětky sebou přináší svobodu a člověk 

musí projevit velkou vnitřní sílu, má li se ukáznit natolik, aby nalezl 

rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na 

nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují 

nenahraditelnou ztrátu času. Musíte se tedy rozhodnout, co je ve Vašem 

životě důležité, a o to pak usilovat podle svých nejlepších schopností. 

 

 

Třetí věk a vibrační zkouška: 

 

Devítiletý cyklus čísla 7 bude zkoušet Vaši trpělivost, odolnost, víru, lásku a 

sílu tváří v tvář různým změnám a zvratům. Kdekoliv se devítiletí vibrace 

sedmičky objeví, tam vyvolává změny, které mohou hluboce citově 

zasáhnout. Cílem těchto změn je přivést Vaší pozornost  k duchovním  
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záležitostem. Tyto změny nebývají vždycky k horšímu. Často jde o důležité 

změny, které Vám mohou být do budoucna velmi prospěšné. Hned v první 

chvíli to však zřejmě nebudete umět rozpoznat. V tomto cyklu budete často 

cítit znepokojeni kvůli někomu z členů rodiny  nebo z kruhu přátel, který 

Vám v minulosti působil starosti. V průběhu celého období  pamatujte na 

zákon příčiny a následku a nešetřete pomocí a pochopením tam, kde 

cítíte, že je to zapotřebí. 

 

Čtvrtý věk a vibrační zkouška: 

 

Devítiletý vibrační cyklus čísla 5 bude upevňovat Vaši kázeň a zkoušet, jak 

dalece jste schopni setrvat na nastoupené cestě, i když Vám nic nebude 

bránit v tom, abyste z ní odbočili. Devítiletá vibrace pětky vyvolává v 

lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby 

změnil svůj život od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto 

devítiletého cyklu je, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili 

cestu, kterou se chtějí ubírat dál. Ovšem zda na této cestě uspějí  či ne, to 

zůstává  také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších 

klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé 

existence. Devítiletý vibrační cyklus pětky sebou přináší svobodu a člověk 

musí projevit velkou vnitřní sílu, má li se ukáznit natolik, aby nalezl 

rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na 

nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují 

nenahraditelnou ztrátu času. Musíte se tedy rozhodnout, co je ve Vašem 

životě důležité, a o to pak usilovat podle svých nejlepších schopností. 

 

 

 

 

 

DUCHOVNÍ ATRIBUTY 
Ukazují z 33 základních lidských vlastností v procentech, jak je máme 

zpracované k dnešnímu dni.  

Duchovní čistota znamená „ očištění karmy „ ze všech minulých životů i života 

současného, tedy dosažení naprosté čistoty, tzn. Ryzosti ve 33 základních 

vlastnostech. Dosažení této čistoty je prvořadým úkolem každého člověka. K 

ukončení reinkarnační karmy a nebo vystoupení je třeba dosáhnout těchto 

atributů na minimálně 80%. 
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Atributy současného života a jejich splnění v procentech. 

Duchovní čistota znamená odčinění karmy ze všech minulých životů i života 

současného, tedy dosažení naprosté čistoty, tzv. ryzosti ve 33 základních 

vlastnostech. Dá se tedy říci, že dosažení čistoty v základních 33 lidských 

vlastnostech je nejdůležitější činností, smyslem života a prvořadým úkolem 

každého člověka. K ukončení reinkarnační karmy je třeba dosáhnout těchto 

atributů na minimálně 80 %. 

 

1, láska 70% 

2, víra 90% 

3, čistota myšlení, čestnost 75% 

4, čistota vlastností, chování 50% 

5, svoboda, odpoutání se, osvobození 80% 

6, rovnováha, vyrovnanost 50% 

7, svornost 55% 

8, čistota emocí 70% 

9, přirozená autorita  75% 

10, neovlivnitelnost 90% 

11, vlídnost 90% 

12, vytrvalost, neustoupení ze své duchovní cesty 65% 

13, spravedlnost, neposuzování 80% 

14, čistota slov a obhajování pravdy 80% 

15, skromnost 35% 

16, přijímání, odevzdanost, přijímání Boží vůle 80% 

17, trpělivost 75% 

18, pokora 90% 

19, vděčnost 85% 

20, odpuštění  85% 

21, duchovní cesta, duchovní učení 90% 

22, úcta a respekt k Bohu a Vesmírným zákonům 90% 

23, oddanost a věrnost k Bohu, čistota činů a skutků 90% 

24, soucítění, slitování 90% 

25, moudrost 85% 

26, nesmrtelnost, vzkříšení duše 75% 

27, duchovní čistota   95% 

28, světlo 85% 

29, duchovní dary a schopnosti 85% 

30, léčení 85% 

31, energie ( síla ) 50% 

32, milost Boží – odpuštění Bohem 70% 

33, dokonalost – čistota duše 85% 
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Popis atributů: 

 

1. Láska 

Láska s velkým L je nejryzejší formou lásky, je jednou z nejvyšších, nejčistších a 

nejmocnějších energií. Aby člověk nastoupil cestu čistoty tohoto Atributu, 

musí začít sám u sebe, u svého srdce. Jen ten, jehož srdce je bez zlosti, zášti, 

nenávisti, strachu a dalších negativních emocí, jen ten kráčí cestou lásky. 

 

2. Víra 

Víra je předpokladem k nastoupení duchovní cesty. Kdo pochybuje, nevěří, 

nebo věří jen v okamžicích, kdy věřit je snadné. S vírou začněte sami u sebe – 

věříte sobě, svým názorům, přesvědčením, správnosti své volby atd. 

 

3. Čistota myšlení, čestnost 

 Čistota myšlení znamená nezatěžovat svou mysl negativními myšlenkami a    

negacemi. Od myšlenky je jen malý krůček k vytvoření emocí a od emocí 

krůček k činům. 

 

4. Čistota vlastností, chování 

Čistota vlastností a chování, tedy čestnost, souvisí s čistotou myšlení. Kdo je 

čestný, přejícný, nezištný vůči ostatním, někdy by ho nenapadlo ani v mysli, 

někomu ublížit, někoho okrádat, špatně s ním jednat nebo ubližovat. Proto se 

k ostatním chovejte tak, jak byste chtěli, aby se chovali oni k vám. Je to 

neuvěřitelné, jak je tato poučka známá, ale spousta lidí chodí na terapii kvůli  

 

neharmonickým vztahům a doslova se diví, že nemají negaci oplácet, že mají 

poprosit, poděkovat… 

 

5. Svoboda, odpoutání se 

Odpoutání se od světského života a od hmoty ( hmotných prožitků ) . 

Vědomí, že jsou mnohem důležitější věci ( láska, zdraví, duchovní cesta 

apod. ) , než ponořit se zcela do materialismu. Nazí jsme přišli a nazí také 

odejdeme. 

 

6. Rovnováha, vyrovnanost 

Rovnováha a vyrovnanost se dá chápat jako vyvažování dobra a zla ve 

svém nitru a nahrazování negací něčím pozitivním. Například srovnávání 

emocí tak, aby člověk nehromadil v sobě emoce a negace, jako např. vztek, 

strach, lítost atd., ale pokud takové emoce pocítí, je třeba je okamžitě 

rozpustit a transformovat do pozitivních emocí, čili energie v sobě vyvažovat. 

 

7. Svornost 

Život v lásce a svornosti pospolu, nikoli jako proti sobě, tak, aby člověk 

dokázal žít s druhým ( i )  ve vzájemné lásce a toleranci. Dnes bohužel není 
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ojedinělý jev desítky let trvající manželství, kdy ale partneři nežijí spolu, ale 

vedle sebe. 

 

8. Čistota emocí 

Člověk musí mít čisté srdce, bez jakýchkoliv negativních emocí ( zloba, závist, 

vztek, ego, pýcha, povýšenost nebo poníženost, sebelítost, smutek atd. ) . 

Zpracování svých emocí ( zejména emoce vůči druhým ) je základním 

krokem práce na sobě. 

 

9. Přirozená autorita 

Přirozenou autoritou se člověk stává, až když žije to, co sám hlásá, ukazuje 

svým příkladem. 

 

10.   Neovlivnitelnost 

Nevnucujte ostatním své názory, ale nenechte si vnutit ani názory jejich. 

Buďte neovlivnitelní a neoblomní ve svých názorech. Stůjte si za svým. To 

neznamená, že byste si neměli nechat od ostatních poradit, nebo že 

nemůžete svůj názor změnit, ale vždy by to mělo být vaše rozhodnutí. 

Neovlivnitelnost znamená i obhajování pravdy, spravedlivé posuzování a 

neúplatnost. 

 

 

 

11.   Vlídnost 

Být upřímně milý, vlídný a laskavý i k tomu, kdo se k nám nechová nejlépe, je 

nám nesympatický atd. Vlídnost a laskavost jsou vlastnostmi, které přísluší 

čistým srdcím a čistým duším. 

 

12.   Vytrvalost, neustoupení ze své duchovní cesty 

Vytrvat a stát si za svým, i když jej třeba ostatní zavrhují, považují za blázna 

apod. vyžaduje naprostou oddanost, víru v to, co člověk hlásá, ale je třeba i  

 

 

notná dávka trpělivosti. Většina velikánů jako např. Jan Hus se dočkala 

ponížení, týrání a smrti. V dnešní době již nemusíme čelit reakcím a útokům o 

holý život, ale i tak může být člověk vystaven různým duchovním lekcím. 

 

13.   Spravedlnost, neposuzování 

Nesuďte nikoho, aniž byste znali jeho situaci, důvody a příčiny jeho jednání. 

Nikdy nevíte, proč se dotyčný tak chová a jedná, co prožívá. Týká se to 

samozřejmě také klasických pomluv. Nikdo by neměl řešit život druhému. 

Každý má právo prožít život tak, jak on chce a uzná za vhodné. 

 

 

14.   Čistota slov, obhajování pravdy 
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Pravda v každém smyslu, v mluvení, psaní, komunikaci. Obhajování a šíření 

pravdy, spravedlivé posuzování a souzení. Zejména pravda v souladu s 

Bohem a Universem. Zastaňte se toho, kdo říká pravdu, i když jsou všichni 

ostatní proti němu. Obhajujte a žijte pravdu v běžném životě. 

 

 

15.   Skromnost 

Skromnost je vlastnost, když si člověk dokáže vystačit s málem a nereptá stále, 

že mu něco chybí ke spokojenosti. Není hříchem má-li se člověk na Zemi 

dobře a je-li hmotně zabezpečen, získal-li to legální cestou a bylo-li mu to 

dopřáno. Chudoba není povinnost jak tvrdí některé sekty a víry, ani nutnost k 

tomu, aby člověk šel duchovní cestou. 

 

 

16.   Přijímání, odevzdanost, pokorné přijímání Boží vůle 

Člověk by měl chápat, že téměř vše, co se mu děje, je pouze prirovnáním za 

to, co si musí z minulých životů odčinit. A i když se mu stalo něco, co nebylo v 

důsledku jeho karmy a stát se to vůbec nemělo, i tak už to nezmění. Přijmout 

znamená smířit se a sžít se s každou životní situací, ve které člověk je. Ať už 

chudý, nemocný nebo někoho ztratil. Člověk se nemá litovat, ale musí se 

odrazit od dna, přijmout daný stav a žít dál. 

 

17.   Trpělivost 

Trpělivé snášení vlastních útrap i trpělivé snášení chyb ostatních a jejich 

nepochopení. Také trpělivost při vlastní duchovní cestě a při odčiňování své  

karmy a schopnost nepodlehnout vlivu okolí, třeba nevzdát vše v období, 

když se člověku zrovna něco nedaří. 

 

 

18.  Pokora 

Pokora je to, že si člověk plně uvědomuje, že vždy se může mít ještě hůř, než 

se má, a že si může prožívat mnohem horší a těžší životné lekce a situace, než  

 

 

si kdy prožil nebo prožívá. Pokora je to, že si člověk váží toho co má, a 

nechce za každou cenu něco dalšího. Pokora není pouhé díky, je to 

pochopení, plné uvědomění si. Je to pocit vycházející přímo ze srdce. 

 

19.   Vděčnost 

Vděčnost je také pocit vycházející ze srdce. To, že si člověk váží toho, co má. 

Že má kde bydlet, že má co jíst, že je zdravý apod. Vděčný by měl být člověk 

i za to, že může žít a že má tak možnost odčiňovat zatížení své duše. 

 

20.   Odpuštění 
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Odpustit člověk musí nejen slovy a rozumem, ale především srdcem. 

Odpuštění znamená, že člověk přijme to, co mu druhý učinil, a více se tím 

nezabývá. Necítí vůči němu zlost, vztek ani žádné jiné negativní emoce. 

 

21.   Duchovní cesta, duchovní učení 

Práce sám na sobě, učení a přijetí duchovní pravdy a především život v 

souladu s vesmírnými zákony. Také obhájení si své duchovní cesty před 

ostatními lidmi patřícími do tohoto Atributů. 

 

22.   Úcta a respekt k Bohu a Vesmírným zákonům 

Toto je jeden z nejzákladnějších Atributů, protože kdo nerespektuje Boha a 

Vesmírné zákony a jakkoliv je  narušuje, nemůže ani začít duchovní cestu, 

natož cokoliv jiného. Vesmírné zákony Bůh stanovil proto a tak, aby každý 

mohl žít v lásce, míru a harmonii s ostatními, bez útrap, bolesti, nemoci a 

životních lekcí, které si nyní lidé prožívají. 

 

 

23.   Oddanost a věrnost Bohu, čistota činů a skutků 

Oddanost je přesvědčení o tom, že to co člověk žije v souladu s Universem, 

má smysl, že je to tak správné. Oddanost znamená mít Boha a duchovní 

cestu na prvém místě před hmotnými a materiálními prožitky. Jeden správný 

čin má větší efekt, než tisíce slibů a prázdných slov. Nechť každý Váš skutek, 

vše co pro koho učiníte, je děláno s láskou a s upřímnou snahou pomoci a 

nikoliv jen v povinnosti, nutnosti nebo ze slušnosti. 

 

24.   Soucítění, slitování se 

Soucit je vlastnost, jež přináleží všem, kdo mají čisté srdce. Soucit je totiž 

prvním krokem k odpuštění, a nebo k pomoci. Slitovat se nad tím kdo nám 

nejvíce ublížil, a slitovat se nad tím, kdo upřímně lituje svého jednání. 

 

25.   Moudrost 

100% čistoty Atributu Moudrosti dosáhl ten, kdo na své duchovní cestě tolik 

pochopil a dosáhl takové čistoty, že má již aktivních 9 duchovních těl. 

 

 

 

26.   Nesmrtelnost, vzkříšení duše a její transformace na Světelnou bytost 

Nesmrtelná je každá duše, která je Světlem, tedy Světelnou bytostí, a ve svém 

vývoji dosáhla minimálně úrovně nižší Světelné bytosti, např. anděla. 

 

27.   Duchovní čistota, dosažení úrovně světelné bytosti 

Dosažení úrovně světelné bytosti znamená, že duše ve svém vývoji došla k 

nejvyššímu stupni dokonalosti, které mohla dosáhnout inkarnováním se do 

lidského těla. Prvním předpokladem k dosažení tohoto stupně je tedy 

odčinění svých minulých životů a vyrovnání svého karmického zatížení. 
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28.   Světlo 

Šířit světlo, tedy duchovní pravdu a lásku, je úkolem každé duše, Až v 

okamžiku, kdy se sama duše stane Světlem, stává se z ní vyšší Světelná bytost 

– Posel světla. Aby toho dosáhla, musí dosáhnout 100% čistoty ve všech 

Atributech. 

 

29.   Duchovní dary a schopnosti 

Duchovní schopnosti požehnané Bohem, a tedy určené proto, aby je člověk 

na Zemi používal, člověk získá, dojde-li určitého stupně vývoje čistoty duše. 

Jaké schopnosti to jsou, a v jaké míře, záleží na dosažené čistotě duše, ale i 

na jiných okolnostech. Božímu dary může být např. i výrazný talent  v nějaké 

oblasti ( zpěv, kreslení, vynálezy apod. ). Zde se ale převážně jedná o dary na 

základě pozitivní karmy. Dary z hlediska Atributů jsou spíše schopnosti, kterými 

disponoval Ježíš. 

 

30.   Léčení 

Léčitelství a energie k léčení - člověk má od Boha svolení uzdravovat a léčit 

lidi na Zemi. Má moc uzdravit a nebo alespoň zastavit jakékoliv i neléčitelné 

nemoci a stavy, a to v jakémkoliv stádiu, a to i přesto, že tyto nemoci jsou 

důsledkem karmy lidí. 

 

31.   Energie ( síla )  

Tento atribut je jedním z duchovních darů. Energii a duchovní sílu má většinou 

každý, kdo disponuje duchovními dary, a to zejména darem léčení. Boží 

energií člověk vyzařuje nejen celou aurou, ale zejména přes ruce a oči. Tato 

energie je Atribut, který člověk může prožít k spoustě věcí, nejen k léčení. Boží 

energií je člověk obdařen, dosáhne-li opravdu velké čistoty duše. 

 

32.   Milost Boží, milosrdenství, odpuštění Bohem 

Milosrdenství je vlastností Boží. Jen Bůh a Ježíš a nesmírně čisté bytosti mají tuto 

vlastnost v plné čistotě, neboť milosrdný je ten, kdo plně odpustí i 

neodpustitelné. Důkazem pochopení jaké milosti se nám dostalo, odpusťme i 

my těm, kteří nám nejvíce ublížili. 

 

 

 

33.   Dokonalost, nejvyšší stupeň čistoty duše 

Dokonalost je nejvyšší možný stupeň, kterého může duše dosáhnout. Je to 

dosažení cíle, dokončení vývoje duše. Poté se člověk ( duše ) stává 

dokonalou a duchovně čistou, takovou jaká byla stvořena, a její „ doma“ je v 

nejvyšších duchovních dimenzí. 
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Dodatek k práci sama na sobě 

 

 
 

METODIKA ODPUŠTĚNÍ 
Odpuštění rodová linie 

 

Odpuštění bychom měli cítit ve 4. čakře. Duše odpustí vždy, protože chce to 

nejlepší. S odpuštěním se doporučuje začít u rodičů a postupovat podle 

stromu života na 9 – 12 generaci. 

 

Rychlá technika odpuštění: 

 

1. Miluji tebe, miluji sebe – 3x 

2. Odpouštím tobě, odpouštím sobě – 3x 

3. Osvobozuji tebe, osvobozuje sebe – 3 x 

4. Přijímám tě takového jaký jsi ( byl ) – 3 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodika odpuštění: 

 

• Uvolněný relaxační stav – hladina alfa ( svíčka, hudba, energie ) 

• Intenzivní myšlenka na osobu, které odpouštíme ( vizualizace ) 

• S úctou a láskou Ti odpouštím vše, čím jsi mi ublížil ( a ) 

• Prosím Tě o odpuštění za vše, čím jsem se na Tobě provinil ( a ) 

• Odpouštím sám ( a ) sobě všechna provinění, jimiž jsem kohokoliv zranil ( a ) 

• S úctou a láskou …. Jsi ode mne volný (á ) a já od tebe 

 

Odpuštění – bílá čára za minulostí 

 

• Udělejte si čas pro sebe, někde, kde jste sami a kde případně můžete křičet. 

• Zapalte si bílou svíčku a posaďte se. 
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• Naproti vám přes stůl by měla být druhá židle a mezi vámi a židlí ta svíčka. 

• Požádejte anděly o pomoc při eliminaci vámi uvolněné negativní energie. 

• Pak si v ( duchu ) pozvěte člověka, kterému chcete odpouštět, na tu židli a 

mluvte s ním, jako kdyby na té židli seděl. Řekněte mu všechno, co vám na 

něm vadí, čím vám ublížil, s čím máte problém. Můžete si na něj vylít i své 

emoce, nářky, výčitky… vůbec se neomezujte. 

• Teprve po tomto důkladném uvolnění všem z minulosti odpustit a dokonce jim 

i popřát vše dobré. 

 

ODPUŠTĚNÍ 

Odpuštění léčí. Neléčí vaše tělo. Neléčí vaše nemoci, ale léčí nás samotné. Zbaví 

nás tíživých pocitů viny a bolesti ublížení. Vyléčí naší zraněnou mysl. Odpuštění nás 

nejen  vyléčí, ale dá nám i poznání, že svá ublížení si vytváří každý sám svými 

reakcemi, svými postoji ukřivděnosti a poníženosti. Odpuštění je i učení se něčemu 

novému. Proč se dál nechávat zraňovat a znovu odpouštět, když existuje cesta bez 

zranění… 

 

CESTA K RYCHLÉMU OČIŠTĚNÍ KARMY 

Pokud Vám někdo slibuje, že vám očistí karmu tak lže! Toto není možné! Karmu a své 

skutky si můžete vyčistit jen vy sami a to tak, že odpustíte a pochopíte! 

 

 

 

 

 

• Žít podle karmických zákonů, dodržovat je vždy a za všech okolností. 

• Naučit se odpouštět všem a všechno. 

• Vidět ve všech jen to dobré. 

 

• Napomáhat k duchovní přeorientaci lidí s velkou karmou. 

• Pomáhat slabým a potřebným. 

• Nést a šířit pravdu Stvořitele. 

• Neustále směrovat poznání podstaty Bytí. 

• Podělit se s ostatními o vědomosti, dovednosti, návyky. 

• Vážit si všech lidí na Zemi bez rasové, společenské příslušnosti. 

 

DOHODA O VTĚLENÍ 
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§ 1, Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo. 

§ 2, Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat. 

§ 3, Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků se dosáhnete, když se mozek a srdce 

používají vyváženě. 

§ 4, Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže 

přebrat. 

§ 5, Můžete dělat cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí 

zpátky. 

§ 6 , Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. ( I přes více vtělení ) 

§ 7, Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. 

§ 8, Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Možná zrcadla vypadají jako jiná těla. 

Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás. 

§ 9, Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostane nové. 

§ 10, Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k 

uspokojivému výsledku. 

§ 11, Co je uspokojivé, to určujete Vy! 

 

 

 

K zamyšlení 

• Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz. 

• Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus. 

• Nemusíte se řídit chybami ostatních. 

• Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala. 

• Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty. 

 

• Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýše to může trvat déle. 

• Čas je iluze!  

• Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci. 

• Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce. 

• Pokusy poškodit učební  prostor vedou k omezením. 

• Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost  

• Násilí nikdy nevede k řešení. 

• Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují. 

• Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí. 
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• Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je 

správné 

 

 

• Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení. 

• Můžete podat žádost o odpuštění. 

• Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky. 

• Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry. 

• Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému 

• Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody. 

• Pohrávat si se svým tělem je vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatním 

vyžaduje jejich souhlas. 

• Snažit se opisovat nemá smysl! 

• Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník. 

• Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování. 

• Nejde o to, být první. 

• Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně. 

• Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy. 

• Nejste jediní, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení. 

• Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste 

tady. 

 

 

KARMICKÉ ČISTĚNÍ 

 

Karmické dluhy: něco, co jsme my udělali někomu někdy v minulém životě= něco si 

dlužíme. Máme většinou s lidmi kolem sebe, s kým má nebo i nemá dobrý vztah. 

Nejčastěji se vyskytují:  

• V rodině 

• V práci 

• Sousedé 

• Spolužáci 

• Přátelé 

Procentně bývá obecně až 150 dluhů. Může být samozřejmě i s někým. Kdo už 

zemřel. 

 

Odstranění:  

• Do meditace. 
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• Pozvu si toho člověka. 

• Upřímně naladit na lásku a chtít vyřešit dluh. 

 

 

….. Mám tě rád/a. Prosím tě, odpusť mi, že jsem ti ublížil/a slovem, myšlenkou, činem 

v celé úrovni našeho v bytí. 

Odpusť mi 3x 

Dej mi prosím svobodu 3x 

… Já ti taky odpouštím, že i ty jsi mně ublížil slovem, myšlenkou, činem. 

 Odpouštím ti 3x  

Dej mi prosím svobodu 3x 

Odpouštím sama sobě, že jsem ti tímto ublížila slovem, myšlenkou, činem 

Odpouštím si 3x 

Dávám si svobodu 3x 

Vědomě ruším všechny karmické dluhy, které vůči - …. Tobě velký mám. Tyto 

karmické dluhy ruším, ruším, ruším 

Nahrazují nejvyšším dobrem a absolutní láskou. 

Amen. 

 

Takto můžete čistit (Závazky lásky, dohody, smlouvy, úpisy, emoční stopy, sliby, 

přísahy). 

K tomuto malému osobnímu rituálu si najděte asi hodinu čas, kdy Vás nikdo nebude 

rušit. Uvolněte se a nechte odejít všechny své dosavadní myšlenky. Zapalte si bílou 

svíčku a můžete také vonnou tyčinku. Po ukončení rituálu se můžete vykoupat ve 

slané lázni ( kilo soli na vanu ) – není podmínkou. 

 

 

Děkuji za projevenou důvěru při vypracování karmického kódu Vaší krásné duše. 

Přeji Vám, aby každý záznam, které nyní máte dočteny byl užitečný a cenný pro 

Vaše vědomí a každý z nich Vám přinesl spoustu nového poznání na Vaší cestě. 

 

 

Děkuji za spolupráci a přeji mnoho štěstí a lásky 
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 S pozdravem,  

                                                  Anabella – Cesty Duší  

Vyhotoveno:  

 

 

 

 

K tomuto rozboru na svých stránkách www.anabellaweb.cz nabízím kurzy, které 

vyučují techniky, které jsou použity v tomto rozboru. Pokud tedy máte zájem naučit 

se diagnostikovat další osoby ( rodinné příslušníky, známé a kamarády ), můžete 

kurzy zakoupit. Jedná se o samostudium s online podporou. 

Objednat můžete i další služby. 

https://www.anabellaweb.cz/kurz-karmicke-kody/ 

https://www.anabellaweb.cz/diagnostika-karmy/ 

 

http://www.anabellaweb.cz/
https://www.anabellaweb.cz/kurz-karmicke-kody/
https://www.anabellaweb.cz/diagnostika-karmy/

