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Pracovní list – Čištění karmy 

1. Mýtus kolem karmy 

Karma není přímá linie mezi příčinou a následky. Je to složitý systém, 

neodhadnutelný spletenec mnoha rovin, který se nedá pojmout logicky. Čtení 

karmy je podobné jako rozplétání snů a jejich interpretace. 

Představte si, že vás někdo omylem bouchne do hlavy. Seřaďte možná vysvětlení 

podle toho, jak cítíte jejich pravděpodobnost. Rozjímejte nad tím, že někdy je 

možných i několik vysvětlení najednou.  

A. Potřebujete v něčem nový pohled. Člověk, co vás praštil, je váš učitel 

z minulého života. Neví o tom, jen jeho podvědomí si to pamatuje, a tak vám 

pomůže tímto k rozbřesku. 

B. V minulém vtělení jste zranili toho člověka na hlavě a on cítí karmickou 

potřebu vám to vrátit. Když mu to odpustíte, máte splněno. 

C. Potřebovali jste lekci pokory a daný člověk k tomu byl použit. Pokud se bude 

obhajovat nebo vinit, přivolá si brzo to, že někdo bouchne jeho. 

D. Bouchnutí je požehnání, které vás trénuje v potřebě samurajské koncentrace. 

Budete ho muset splatit danému člověku dobrým skutkem. 

E. Vaše podvědomí vlastně dalo záměrně možnost tomu druhému vás 

bouchnout, aby dostal příležitost projevit své lepší já a omluvit se. Je to vaše 

karmická zásluha. 

F. Potřebovali jste vypustit páru a hledali jste příležitost někomu nadat, a tak jste 

se vlastně nechali bouchnout. Tím vznikl dluh k druhé osobě.  

 

2. Karma jako bludiště   

Karmu si můžete představit jako velké bludiště, do kterého najednou pustíte 

všechny základní energie. Tarot rozeznává 22 hlavních typů energií vašeho života, 

které se vám zrozením najednou objeví v bludišti karmy. V jaké situaci se nachází?  

Někdo má některý z archetypů silný, nezatížený a prochází bludištěm plynule. Jiná 

vaše základní témata jsou zrovna na zásadních životních křižovatkách, na kterých 

by se vám hodilo propojit se s čistým žitím daného tématu ve všech vašich 

předchozích vtěleních, abyste se rozhodli z nadhledu a tedy karmicky správně.  

A jiné principy se zrovna dostaly do slepého ramene karmy. A vy tak můžete skrze 

dané téma znova a znova krachovat ve vztazích, firmách nebo propadat výčitkám či 

pochybnostem. Máte-li to tak, uvědomte si svou situaci a vraťte se na křižovatku, ze 

které se dá jít jinou, pro vaši duši přesnější cestou. 
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3. Král karmy 

Jeden ze zmíněných 22 principů života je váš hlavní. Odhaluje, k čemu máte nadání 

z minulých vtělení a co je hlavním tématem, pro které jste se tady narodili. 

V některých oblastech nám projde trocha nevytěžení příležitosti, lidské lenosti nebo 

slabší vůle. Ale v karmicky nejzásadnějších archetypech je nutné dopracovat se 

k totální čistotě, ke smíru. To bude to první, z čeho budeme jednou skládat účty. 

V bludišti je onen jeden z 22 principů král. S čím se vám spojuje váš král karmy? 

Můžete ho zjistit jako svou životní karmickou kartu na www.hvezdnekurzy.cz. 

 

4. Jak pročistit karmu         

1.) Pojmenovat si téma 

Nejprve je dobré uvědomit si nosné téma toho, co potřebujete zpracovat (např. 

nezodpovědní partneři, chladné partnerky, vracející se výčitky, obviňování světa, 

přecitlivělost, ustupování, strach z nedostatečnosti, odmítání hmoty, vyhýbání se 

zkouškám…). Dobrý název zaměří váš dalekohled na jednu figurku v bludišti 

karmy. Někdy to ale může být jen maska té figurky a je nutné přijít na její podstatu. 

K tomu pomáhá představit si, jak by měl někdo dané téma zpracované v ideální 

podobě. V konkrétních detailech vidět na někom ideální stav přijímání hojnosti, 

užívání si odpovědných a vřelých partnerů, pevnosti, důvěry ve svět,… A pak si to 

vaše ideálně žité téma představte na sobě a detaily, u kterých bude pro vás nejtěžší 

věřit tomu, že by se vám ten ideál mohl mávnutím kouzelného proutku stát, napoví 

skutečné téma ukryté pod povrchem vaší figurky.    

Jak byste pojmenovali to, co teď potřebujete zpracovat?  

___________________________________________________________________________  

 

2.) Vrátit se na křižovatku 

Dalším krokem je vrátit se na křižovatku pro karmickou pomoc. Můžete si táhnout 

kartu na to „jak“. Můžete také se sebou hrát hru na „Co by kdyby“. Vraťte se do 

prvního okamžiku tohoto vtělení, kdy jste zacítili dané téma. Kdy přišly ty 

pochybnosti, první problematický vztah, první krach… Představte si, co by vám vaše 

ideální Já poradilo někdy před tímto momentem.  

Co byste udělali jinak? _______________________________________________________ 

A jak by vše dál probíhalo? ___________________________________________________ 
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3.) Testovací situace 

Třetí krok je osvojit si čistou podobu tématu dané křižovatky. Pokud máte kontakt se 

svou duší a duchovní napojení, přijdou vám takové situace samy. Pokud se ke svému 

nitru teprve navracíte, můžete tomu pomoci tím, že budete obdobné testovací 

situace vyhledávat vědomě. 

 

4.) Očistit minulost od křižovatky 

Čtvrtý krok je očistit tu minulost, která se udála mezi danou křižovatkou a 

současností, aby problematická vyšlapaná cesta nepřitahovala další kroky. Vyberte si 

ze seznamu: 

Modlit se srdcem 

Festišny (padavé modlitby, video na FB hvězdných kurzů) 

Odpuštění sobě, světu 

Vděčností a láskou zalít čas mezi křižovatkou a současností i všechny bytosti v něm 

Duchovní poutě  

Rituály 

Vyzkoušejte rituál pro čištění karmy. Stačí jít na místo, které máte spojené s tím, od 

čeho se chcete odstřihnout. Vezměte s sebou něco, co symbolizuje vaši překážku 

nebo potíž. A něco, co byste pro její odstranění rádi obětovali. Nejprve poproste to 

místo o to, aby vás ve vašem záměru podpořilo. Pak si vezměte na pomoc nějaký váš 

oblíbený živel, spojte se s ním a symbolicky do něj minulost pusťte. A pak tomu živlu 

i místu obětujte něco, co pro vás má hodnotu. A nakonec už jen rozjímáte nad čistou 

stránkou, prázdným listem života, který jste si tak díky tomuto rituálu připravili. 

Jaká je vaše nejoblíbenější metoda? ____________________________________________ 

  

5.) Směřovat další kroky 

Směřujte své další životní kroky tam, kam chcete, aby vedly. Můžete si k tomu 

dobrými skutky přitahovat karmické štěstí. Pro přitahování požehnání se můžete 

spolehnout také na víru a lásku. To jsou největší hodnoty na naší planetě a také její 

specifikum. Možná jste tuto planetu právě kvůli lásce a víře navštívili.  

Jaký dobrý skutek dnes uděláte? ______________________________________________  
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