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Karmický vztah nebo opravdová láska?
Naučte se je od sebe rozeznávat
Karmický vztah je plný vášně i bolesti. Je to jízda na horské dráze.
Karmický vztah bývá velmi intenzivní a zároveň i hodně těžký pro obě
strany. Často jde o vztahy egoistické, které nerespektují toho druhého. A
naopak nám zrcadlí všechno, co vidět potřebujeme.
Pokud jste někdy zažili ve vztahu pouto, které působilo jako magické či dokonce neuvěřitelné
spojení, pak jste možná prožili karmický vztah. Jeho součástí jistě byly i bouře, turbulence a spousta
vášně. A taky to spojení nejspíš nevydrželo, neboť karmický vztah bývá extrémně náročný na
udržení.

Karmický vztah nebo životní lekce?
Karmický vztah dokonce ani vydržet nemá. Má ale přinést zkušenost, oběma stranám v tom
vztahu. Karmický vztah nám zrcadlí to, co prožíváme. Má nám ukázat náš život z jiné perspektivy. A
měl by nám také pomoci v našem osobním růstu. Ukázat nám cesty, nasměrovat nás… Je to
příležitost zjistit o sobě něco, co jste ještě neobjevili. Případně má za úkol dát nám významnou
životní lekci v oblasti lásky a vztahů.

Karmický vztah: Jak jej poznat?
Karmický vztah je divoký, vášnivý a intenzivní. Často do něj spadnete dřív než si vůbec uvědomíte,
co se děje. Je to přesně ten typ vztahu, kterému nelze odolat. Oba partnery to absolutně sevře a
příliš nepřemýšlejí ani o škodách, které toto spojení může napáchat. Lidé, kteří prožívají karmický
vztah mají oči jen pro toho jediného/ pro tu jedinou a nevidí, neslyší. Ani v případě, že jejich okolí je
třeba varuje. Bohužel však karmický vztah má pro oba neuvěřitelné kouzlo. Lidé jsou k sobě
nevysvětlitelně přitahováni, jako by bez toho druhého nemohli žít. Cítíte se naprosto přeurčeni k
tomu, abyste s tou druhou osobou zůstali už navždy. A objeví-li se nějaká komplikace, pak nechápete,
proč to nefunguje, když je jinak všechno naprosto dokonalé. Avšak nechápete souvislosti, nevidíte
partnerovy nedostatky a nejspíš ani nedostanete možnost jej více poznat. Karmický vztah vás
má jen něco naučit a dále pak už půjdete opět sami, svou vlastní cestou.

Jak vypadá karmický vztah?
Poznat karmický vztah nemusí být vždy jednoduché, avšak existují určité znaky, které by vás
měly varovat. Mezi ně rozhodně patří:
Emoce jako na houpačce – štěstí, neštěstí, radost, pláč… všechny emoce i pocity se střídají
neuvěřitelně rychle. Dojde-li k hádce, máte pocit, že nastal konec světa. Veškeré vzestupy i pády
prožíváte mnohem intenzivněji a především velmi špatně.
Závislost – jste přesvědčeni, že bez toho druhého dál nedokážete žít. Karmický vztah totiž vytváří
jakousi závislost. Karmický vztah totiž okamžitě pohltí veškeré vaše myšlenky i pocity.

Jednostranný vztah – karmický vztah bývá hodně často jednostranný a zároveň toxický. Zatímco
jedna strana si to užije a vezme si z toho pro sebe maximum. A bude šťastná. Druhá osoba v
karmickém vztahu se utrápí.
Strach z konce – karmický vztah dříve či později skončí. Jde totiž o nezdravý vztah. Když to někomu
z účastníků dojde, nastává panická hrůza z toho, co se stane, až k takové chvíli dojde. Co bude dál,
až to celé skončí? Navíc v karmickém vztahu máte od začátku zvláštní pocit, který vás varuje, že
něco není v pořádku.

Jaký má smysl karmický vztah?
Lidé, kteří si projdou karmickým vztahem a cítí se utrápení, v depresi a na dně, se ptají: k čemu
vlastně je takový karmický vztah? I když je to pro nás v danou chvíli náročné pochopit, karmický
vztah má za úkol prolomit cykly špatného chování z minulých životů a zároveň se sám naučit,
jak se léčit. Jednoduše řečeno, má nás donutit něco změnit, dál se učit a růst. Někteří dokonce věří v
to, že karmický vztah je dohodou mezi dvěma dušemi. Ještě před zrozením na Zemi se dohodli,

že pomohou tomu druhému naučit se něco, čeho nebyl schopen v minulém životě. Karmický vztah je
zkrátka školou a účastníci jsou žáci, kteří jsou nuceni se něčemu přiučit. A posunout se zase o kus
dál.
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