
 
KARMA  és  REINKARNÁCIÓ 

 
 
 
A karma szó szerinti jelentése a cselekvés. Az ok és okozat viszonya, kölcsönhatása, 
törvénye. Minden tett, sőt gondolat, érzelem és szó következményeket von maga után és 
minden, ami velünk történik egy korábbi cselekedet következménye. Az általunk ismert világ 
az ok-okozat összefüggésének végtelen hálózata.  
A karma fizikai szinten való létezése, ha belerúgok egy kőbe, akkor az erő hat a lábamra és a 
kőre egyaránt. Tágabb értelemben, ha Magyarországon egy pillangó megrebbenti a szárnyát, 
annak hatása van Amerikában is, habár ez a hatás elhanyagolható.  
 
Az egy életen belüli karmahatások még érthetőek, de azok, amelyek okai előző életből 
származnak, már kevésbé felfoghatóak. Azért tartunk sokszor igazságtalannak velünk történő 
eseményeket, mert nem ismerjük az előző élet karmáját vagy nem gondolunk arra, hogy a 
másoknak okozott bajok, akár tudatosak, akár nem azok ránk fognak visszahatni. Miután az 
energiák nem vesznek el, azok egy későbbi időpontban éreztetik hatásukat.  
 
Csak a jelenlegi életünket vagyunk képesek érzékelni, azt hogy mi volt születésünk előtt és mi 
lesz a halálunk után nem tudjuk. A tudatalatti azonban őrzi az emlékeket. A karmikus ciklus 
szerint az újraszületések sorozata alkalmával a lélek (vagy tudatalatti) megtisztul és a végső 
esetben már nem kell többé leszületnie. A negatív és pozitív okozatok kioltják egymást, az 
eredmény zéró.  
(A lélek meghatározása: az ember azon része, amely életről-életre testet ölt a fizikai világban 
és őrzi a reinkarnációk emlékét. A szellem meghatározása: a legfelsőbb isteni minőség.) 
 
Van egy hely, egy tudástár, ahol az összes lélek története fellelhető, ez az Akasa-krónika. A 
láthatatlan világ birodalma, egy olyan dimenzió, ahol múlt és jövő rezgései jegyezve vannak. 
 
A reinkarnáció életeken átívelő karmával magyarázható. Hogy valójában van-e előző élet, azt 
senki sem tudja, a bizonyosság nem létezik, de a bizonytalanságban mindig benne van a 
lehetőség. Mivel nem látjuk a nagy egészet, csak hinni tudjuk, hogy így van.  
A karma és a reinkarnáció logikus magyarázata annak, ami velünk történik.  
 
Ki lehet-e bújni a karma törvényei és hatásai alól? Mint ha azt kérdeznénk, hogy megtudjuk-e 
állítani a szelet, vagy eltudjuk-e intézni, hogy holnap ne keljen fel a Nap. A válaszom nem. 
Szabad akaratunk nem elég a karma hatástalanításához. Miben áll a szabad akaratunk? 
Viccesen azt mondanám, hogy szabad akarni. Komolyra fordítva a szót, abból áll a szabad 
akaratunk, hogy a hozzáállásunkat tudjuk némiképp változtatni. Az, hogy a sorsunkat mi 
irányítjuk, csak illúzió.  
Rövid példával érzékeltetve, választhatunk, hogyan éljük meg ha bőrig ázunk az esőben. 
Dühösek vagyunk, elviseljük, vagy netán örülünk neki, de mindenképen vizesek leszünk. 
Azonban a megélési variációk is emléksémák szerint működnek. Azt a lehetőséget választjuk, 
amelyekhez kellemes emlékek kötődnek.  
Mivel a szabad akarat véleményem szerint eseményekre nem vonatkozik, így a karma 
elkerülésére nincs lehetőség. 
 



A karmára ne tekintsünk úgy, mint egy büntetésre, az egy tanulási folyamat, a fejlődésünket 
szolgálja. Nem a büntetés a célja, hanem hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk meg amit tettünk, 
mondtunk, vagy gondoltunk mások felé.  
Születésünk előtt bevállaltuk azt, amiről vajmi keveset tudunk, mert valaki időben elhúzta a 
függönyt a két világ között. Ha vannak olyan tudatalatti emlékképek, amelyeket fel tudunk 
idézni, az érthetőbbé teszi jelen életünket.  
 
Ahhoz, hogy a hozzáállásunkon tudjunk változtatni, ismernünk kell a karmikus feladatot, fel 
kell emelnünk a tudatunkba. Ha ez megtörténik, többé már nem idegen az ellenség, ott áll 
velünk szemben, ismerjük a gyenge pontjait, legyőzhető. A karmát nem értékelhetjük jónak, 
vagy rossznak, az egy száraz tény, olyan mint a gravitáció, ha házat akarunk építeni, akkor 
hasznos mert a földön tartja, de ha a levegőbe akarunk emelni egy repülőgépet, akkor 
legyőzendő akadály.  
 
Van úgy, hogy egy életen belül lehetőséget kapunk a tettek következményeinek felismerésére 
és ezáltal könnyebb a feladat teljesítése, illetve az előző tapasztalatok alapján már nem 
szaporítjuk a karmánkat.  
 
Szabad akarattal a lélek rendelkezik leszületés előtt. Így tulajdonképpen a mi választásunk 
eredménye, hogy milyen körülmények között éljük az életünket. Senkit sem hibáztathatunk 
jelenlegi problémáink miatt.  
 
Elgondolkodtató, hogy mit jelent az idő fogalma a reinkarnáció szempontjából. Hogyan 
létezhet a jelen, múlt és jövő a materiális Földi életen kívül? Vagy minden ugyanakkor zajlik, 
csak más síkon? Léteznek-e a párhuzamos univerzumok? Ha igen, akkor most milyen életet 
élek egy másik idősíkon? Vajon kapunk-e majd választ a kérdéseinkre a kvantumfizika 
segítségével?  
 
Asztrológia és a karma 
Egyes vélemények szerint a karma nem azonos a sorssal és életfeladattal, viszont szoros 
összefüggésben vannak és részei azoknak. Rudolf Steiner (osztrák polihisztor, filozófus, a 
spirituális mozgalom, az antropozófia megalkotója) megfogalmazásában, a karma sorssá vált 
tett.   
A születési horoszkópban az MC-IC tengely mutatja, hogy honnal jöttünk és hová tartunk.  
Sikerül-e elérni a céljainkat és tudjuk-e teljesíteni a karmikus feladatainkat, vagy átvisszük azt 
egy következő életbe. A Szaturnusz a karma ura és mint a mundán X. ház vagyis az MC ura 
sok mindenre választ ad.  
Az előző életet a 12. házból olvashatjuk ki, ez a születés előtti állapot. Tartalmazza a 
tudatalattit, vagyis a lélek előző tulajdonságait.  
 
A karmaasztrológia szó számomra értelmezhetetlen.  
Az asztrológia definíciója: A csillagos ég tanulmányozásával foglalkozó tudományt régen 
görög műszóval asztrológiának, csillagismeretnek nevezték. Két részt foglalt magába, az 
asztronómiát, vagyis az égitestek mozgásaival és fizikai sajátosságaival foglalkozó tudományt 
és az asztromantikát, azaz a csillagoknak a földi életre gyakorolt hatásával foglalkozó 
ismeretrendszert, az úgynevezett csillagfejtést. (dr. Baktay Ervin szerint) 
Ahogy lent úgy fent és fordítva. A horoszkópábra az időpillanat és időminőség leképezése. 
Ha a születés pillanata pontosan maghatározza az emberi élet történéseit, lehetőségeit és 
minőségét, akkor a karmikus feladat már adott. Úgy születünk, hogy az egész folyamatot még 
a másik oldalon vállaltuk be. Mire létrejövünk már minden eldőlt és nem emlékszünk az 



előzményekre. Ilyen értelemben itt már nincs ahhoz közünk, hogy mit kell tennünk, emberi 
megítélés szerint jót vagy rosszat, egyszerűen csak a feladatot kell teljesíteni. Az életfeladat 
egyénre szabott, az hogy ÉLJÜNK az első perctől az utolsóig.  
A horoszkóp magát az életfeladatot mutatja, azt hogy mit teszünk és mi történik velünk amíg 
a testünkben létezünk.  
 
Azonban mégis érzékelhetünk valamiféle felsőbb utasítást, én úgy nevezem, hogy a jelek az 
úton. Teszünk valamit, amit nem kellett volna – az analógiák közül nem jót választottunk – és 
hamarosan jön a jel, amely visszaterel a helyes ösvényre, ha figyelünk és ha hagyjuk.  
Én is jártam már így, az első pofon a legnagyobb, azután jön a következő, ha nem teszünk le 
az elképzelésünkről. A harmadikat nem szoktam megvárni, (vagy még is).  
Azt ajánlom, hogy az első visszatérítő jel után ne sokat habozzunk, mert az idő véges, a 
megrekedés pedig fájdalmas. Hajlamosak vagyunk késlekedéssel és halogatással rontani az 
életminőségünket.   
A visszaterelés a fejlődés része, hogy elevenen éljen a feladat, amiért megszülettünk, hogy ne 
térjünk le az útról. Viszont a tapasztalatokra igen nagy szükség van, muszáj megélni az 
eseményeket.  
 
A jelen jövő és múlt, vagy is az idő viszonylatában négyféle karma létezik 
A múlt felgyülemlett tette, amit nem lehet a jelenben elrendezni. 
Múltbeli tettek, amelyek a jelen életben rendezhetők le.  
Jelen életben létrehozott karmák, amelyek jelen életben tudhatók le. 
Jelen életben létrehozott karmák, amelyek egy következő életre vonatkoznak.  
 
Kollektív karma 
Az egész Földre hat, mint a környezetszennyezés. Egyénileg is befolyásolhatom például 
növények gondozásával, vagy szelektív hulladékgyűjtéssel. Eredmény azonban csak a kritikus 
tömeg elérése után mutatkozik. A nagy volumen miatt sokan nem is tartják fontosnak.  
 
Az eredendő bűn.  
A zsidó, keresztény és iszlám vallás szerint már az elején rosszul kezdődött mikor Éva nem 
fogadott szót Istennek és a kígyó képében megjelenő sátánnak engedett és evett a jó és rossz 
tudásának fájáról. Az érdekes az, hogy Éva nem is tudott a tiltó parancsról. Az emberpár 
kiűzetett a paradicsomból, hogy ne kapja meg az örök élet lehetőségét. Az emberiség az 
eredendő bűn következményeit viseli, élete véges. (Kérdés, hogy ki döntötte el, hogy mi 
számít bűnnek. A tudás megszerzése, vagy a szófogadatlanság?) 
Talán mégis létezik az örök élet, csak nem korlátozódik az egy testre. 
 
Nép-, vagy nemzetkarma 
Kifejezetten nép, vagy nemzethez kötődő karma.  
A legtöbb embernek ott kell helytállni, abban az országban ahová született. Vannak azonban 
olyan esetek, amikor valaki más hazát választ a sors segítségével, mert csak ott tudja 
beteljesíteni feladatát. Ez az egyén és a nemzet karmájának összekapcsolódása.  
Hogyan értékeljük a karma szempontjából azt, amikor népcsoportok halnak meg háborúk és 
üldöztetések alkalmával? (holokauszt, munkatáborok, népirtás, járványok) Vagy a kettőnek 
nincs köze egymáshoz? 
 
Tömegkarma 
Olyan tömegeket érint, akik nem feltétlen tartoznak egy néphez, vegyes a szerkezet és 
nagyobbnak tekinthető, mint egy csoport.  



2001.szept.11. New York. A World Trade Center megsemmisítése.   
A karmakutatók szerint ezek az emberek az előző életükben is nagy horderejű eseményen 
vettek részt és most is újra jelen vannak egy közös feladatban. Így hozta össze a sors azokat 
az embereket, akik az ikertornyoknál meghaltak, vagy túlélték, de részesei voltak.  
 
A túlélők, vagy azok, akik megérzés folytán el se mennek a helyszínre – nem kell ott lenniük 
– az előző tömegkarma alkalmával olyat tettek, ami társukat a nehéz helyzetből kimenekítette.  
A túlélőknél még azt kell megemlíteni, hogy már soha többé nem lesz olyan az élete, mint 
azelőtt.    
 
A természeti katasztrófáknál a helyi lakosok az érintettek, de nem kíméli azokat a külföldieket 
sem akik éppen ott tartózkodnak. Miből is adódnak a természeti katasztrófák? Abból, hogy az  
emberek nem vesznek tudomást a természet erőiről és ott tartózkodnak ahol azok 
előfordulnak. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor azok csak egyéni sorsok, nincs közük 
tömegkarmához. Az már más kérdés, hogy ki, hogyan viselkedik a kritikus helyzetben, 
ledolgozza, vagy szaporítja egyéni karmáját.  
 
Csoportkarma 
Valamely csoportos feladathoz eleve így születnek le emberek. Egymás közelségében, 
hasonló érdeklődési körrel és azonos indíttatással. Jó példa erre valamely sportág csapata, 
akik győzelmükkel érdemeket szereznek országuknak. De említhetek tudományos 
kollektívákat is, akik együtt dolgoznak egy feladat elvégzése érdekében.  
 
Mi történik az egyénekkel, ha a csoportkarma beteljesedett? 
1949.máj.4. Torontó. Futballcsapat repülőgép szerencsétlensége. Nincs túlélő. 
1972.okt.13. Uruguay. Lezuhant az Andokban egy rögbicsapatot szállító repülőgép.  
                     45 emberből 19-en maradtak életben. 
2011.szept.7. orosz jégkorongcsapat repülőgép balesete. 43 áldozat. 
Aki kilépett az életből a baleset következtében az nagy valószínűséggel letudta a 
csoportkarmáját és több feladata nem lévén befejezte földi pályafutását.  
Hogyan olvashatók ki az egyéni horoszkópokból a csoportos életvesztések? Feltételezem, 
hogy minden horoszkópban van utalás erre, csak másképp.   
 
De ne csak a nyomasztó dolgokról beszéljünk. Van egy csoportos karmaféle, ami elvarázsol, 
különleges lelkiállapotba hoz és olyan élményt nyújt, ami semmihez sem hasonlítható. Ez a 
művészetek, az alkotás öröme és átadása. Aki létre hozza, arra a feladatra vállalkozott, hogy a 
művészeteket kedvelő csoportoknak különleges élményt adjon. Befolyásolja őket 
gondolkodásukban, érzelmeikben, embertársaikhoz való viszonyulásukban.  
 
Egyéni karma 
Lehet, hogy az egyén kapcsolatban áll másokkal, de mégis csak az ő feladata, kifejezetten rá 
vonatkozik. Az egyéni karma összekapcsolódhat a nemzetkarmával, ha az illető 
életvitelszerűen sok időt tölt külföldön.  
 
Családi karma 
A család a társadalom alapegysége, így a vérségi kapcsolatok leginkább meghatározóak az 
egyén sorsában az ezotéria tanai szerint.  
A vér szava, a gének öröksége és az ősök tette generációkon keresztül húzódik, amíg nem 
születik a családba valaki, aki teljesíteni tudja a feladatot. Felelősek vagyunk elődeink 



mulasztásaiért, másoknak vagy saját magunknak okozott sérelmekért. Sokszor végig lehet 
vezetni egy-egy történetet generációkon keresztül. 
A család kihalása, az utód nélküli ágak a karmikus folyamatok befejezését jelzik. Nincs több 
adóság azon a vonalon. Akkor sem folytatódik a vérvonal, ha ledolgozhatatlan negatív 
karmák halmozódtak fel. Ilyenkor olyan lányok születnek, akiknek nem lesz gyermekük. 
 
A szülő és gyermek viszonya ritkán felhőtlen, hiszen a gyermek választja meg hová szülessen, 
hol tudnak tanulni egymástól. A súlyosan fogyatékos, rövid életű gyermekek nem önmagukért 
vannak a Földön, a gondozó szülőt segítik hozzá a súlyos karma ledolgozásához. Sokszor a 
feladatot csak az egyik szülő vállalja. Ne értékeljük ezt negatívan, mert az aki távozik annak 
nem ez a feladata és aki, marad annak nagyobb lesz az érdeme. Bíznunk kell a Nagy 
Ügyintézőben, az ítélkezés az ő feladata.  
 
Az örökbefogadás mind a három félnek lemondással jár. A lemondó szülő csak géneket 
örökít, nem ő neveli föl gyermekét. Az örökbe fogadó a saját gyermekről mond le. A gyermek 
pedig azt vállalja, hogy nem abban a családban nevelkedik, amelyet születése előtt 
kiválasztott. A veszteség ugyanaz, de mindenki másképp éli meg.  
Ilyenkor a gyermeknek más genetikai háttérrel kell rendelkezni, mint a nevelőszülőknek 
ahhoz, hogy életfeladata beteljesülhessen.     
 
Sorsfordító találkozások 
Idegen emberek látszólag véletlenszerű találkozása, valamelyik, vagy mindkét részről 
karmikus adóságot takar. Arra az időre kerülnek össze, amíg meg nem valósul a törlesztés, 
utána megy mindenki a maga útján. Ezek a találkozások sorsfordítóak lehetnek mindkét 
félnek.  
 
Szerelmi karmák 
A szerelem, a házasság és az együttélés komoly helyet foglal el a karmikus kapcsolatokban. 
Az anya-gyermek kapcsolaton kívül itt van a legközelebbi testi érintkezés. A szerelemben 
egyesül a férfi és a nő (konvencionális esetben). Látszólag választott kötelék, nem úgy mint a 
család, amelybe bele születünk. A párkapcsolat olyan finom antennák segítségével jön létre, 
amely sokszor több életeken keresztül át ível.  
Szerelem első látásra. Az egymásnak teremtettség érzése. Mi már találkoztunk régebben is. 
Ezek olyan érzések, amelyek túlmutatnak egy életen. Az emberpár előzőleg nem feltétlen volt 
szerelmi viszonyban, lehettek például testvérek, vagy ellenségek is. Addig vannak együtt, 
amíg dolguk van egymással. Ezt az időtartamot nagymértékben meghatározza a Szaturnusz és 
kilépni is csak ő enged. Ciklusai mérföldkő a párkapcsolatokban.  
Létezik jutalomjáték is, amikor mindkét fél letudta a párkapcsolati karmát és már csak 
jutalomból vannak együtt. Ezek szellemileg és lelkileg igen építő találkozások.    
 
Egyéni horoszkópokat vizsgálva bonyolítja a kifejtést, ha valaki nem csak egyéni, hanem 
családi, vagy csoport, esetleg nemzeti, vagy tömegkarmával is rendelkezik egyszerre.  
 
 
Egy másik csoportosítás szerint a karma lehet: 
 
A gondatlanság karmája 
A megbízhatatlanság, a nemtörődömség, a figyelmetlenség, a gondatlanság és a pletyka sokat 
árthat másoknak. Akár emberek életébe is kerül.  
 



A szépség karmája 
A lélek a születéskor testet ölt, leginkább az Ascendensnek megfelelően. A kinézettel 
bizonyos dolgokat el lehet érni. Akkor van baj, ha az mások kárára, vagy megbántására 
történik. Nem szabad elfelejteni, hogy testi adottságaink nem a mi érdemünk és nem helyes 
azzal visszaélni.   
 
A mulasztás karmája 
A mulasztás karmáját az veszi magára, akinek módjában állna jót tenni, vagy valamely 
negatív dolgot megakadályozni, de nem teszi azt meg.  
 
A kitagadás karmája 
Minden családban vannak olyan egyének, akik látszólag nem sok hasznot hajtanak, sőt 
időnként vérlázítóan viselkednek azokkal, akik eltartják őket. A kitagadás nem jó ötlet, mert 
az nem a megoldásról szól, hanem a fel nem vállalásról és a probléma előli elmenekülésről.   
 
A magány karmája 
A párkapcsolat nélkül eltöltött évek, évtizedek azt jelentik, hogy egész más feladat vár az 
egyénre és az egész embert igényel.  
 
A gyermektelenség karmája 
Hasonló a magány karmájához. Olyan életet mutat, amely ha gyermek lenne, akkor annak 
nevelése elvonná a figyelmet arról a feladatról, amely egész embert kíván. A fentebb említett 
családi vérvonal megszakadása is lehet ok. A környező családok gyermekeivel való törődés 
sem ritka saját gyermek híján.  
 
A szenvedély karmája 
Kevesen gondolnak rá, de a szenvedélybetegség is megjelenhet karmaként. Ha a szenvedélyek 
közé soroljuk például a szerelmet, akkor egy múltban elkövetett szerelemféltési bűntény 
jelentkezhet az utódoknál alkoholista, drogfogyasztó, vagy mániás depresszió formájában.  
 
A fogyatékkal élők karmája 
Azt tartják róluk, hogy egyszerre két életet dolgoznak le. Az viszont tény, hogy ebben a 
helyzetben tanulnak és tanítanak is. Megtanulják különleges formában élni az életüket és 
megtanítják környezetüknek az elfogadást, az odafigyelést, a gondoskodást.  
 
Orvos és beteg karmája 
Élet-halál kérdése és karmája, amely egy korábbi élethelyzet következménye.  
 
Vezetői karma 
A munkaadó, vezető, irányító felelős a munkavállalókért és azok családjáért. Tőle függ, hogy 
beosztottjaival mennyire emberséges, megtesz-e értük mindent, ami tőle telik és ami a 
kereteken belül lehetséges?  
 
 
 
 
Bp., 2016.10.30. 
Ujvári Csilla 
 
 




