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ČO ROBÍME NESPRÁVNE VO VZŤAHU K MATKE ZEMI 

Otázka: Prosím o vysvetlenie toho, čo robíme nesprávne vo vzťahu k Matke Zemi. 

Odpoveď: Ničíte Matku Zem. Ničíte a zabíjate, naozaj zabíjate iné bytosti, ktoré sú súčasťou Matky 

Zeme, ktoré sú jej nedeliteľnou súčasťou.  

Aby Matka Zem udržala rovnováhu, aby boli vytvorené podmienky pre Život,  je potrebné, 

aby všetky bytosti, ktoré žijú na Matke Zemi mali rovnaké možnosti pre svoj Život. Nemôžete 

zobrať právo na Život jednej bytosti v prospech druhej bytosti.  

Stratí sa tým krehká, veľmi krehká rovnováha Bytia a Života, ktorú vytvorila Matka Zem. 

Práve táto harmónia bytia, táto krehká rovnováha sa u vás stratila. Ľudské bytosti, ktoré ovládli u vás 

možnosť rozhodovať, povýšili svoje vlastné sebecké záujmy nad záujmy ostatných bytostí, ktoré 

predtým v harmónii spolu s ľudskými bytosťami vytvárali krehkú rovnováhu Života.  

Vnímala som veľmi silnú energiu, ktorú som cítila vo svojom tele. 

Bytosti prírody, ktoré žijú a chránia Matku Zem svojou Láskou, svojou energiou, z mnohých 

miest odchádzajú. Stratila sa harmónia Bytia, ktorá tu celé veky existovala. Ak tieto bytosti odídu, 

prestanú byť mnohé územia chránené energiou bezpodmienečnej Lásky, ktorú tieto bytosti vyžarujú. 

Bolo to ich úlohou, tou som ich poveril, chrániť tieto územia.  

Je to nesmierne, nesmierne, nesmierne !!! dôležité, aby chránili tieto 

územia pre budúcnosť  Života ľudstva na Matke Zemi.      

Na mnohých miestach som schoval s vaším vedomím VODU, ktorá je základnou a nutnou 

podmienkou existencie Života na Matke Zemi. Všetky bytosti, ktoré  tieto miesta obývajú, mali za 

úlohu tieto územia chrániť, vytvárať energiu LÁSKY, spolupatričnosti, tolerancie, aby táto VODA 

bola touto energiou LÁSKY chránená.             

Ak tieto bytosti odídu, prestanú byť tieto územia chránené energiami Lásky, ktorú vytvárajú. 

Aj oni potrebujú pre svoj Život podmienky, aby mohli v tomto prostredí prebývať. Ak im vezmete 

podmienky na Život, musia odísť. 

Ich príbytkami sú STROMY. Ak vyrúbete stromy z týchto  území, stratia možnosť žiť 

a prebývať na týchto územiach, a odídu preč. Preto bezcitné povýšenie záujmov ľudských 

bytostí nad prirodzené  potreby a záujmy druhých bytostí, ktoré tu od nepamäti prebývali, 

narušilo nepredstaviteľne krutým spôsobom energetickú rovnováhu, ktorú tieto bytosti 

vytvorili na to, aby tieto územia chránili.  

Je nesmierne, dôležité, aby ste sa pokúsili zastaviť ďalšie ničenie priestoru, v ktorom môžu 

tieto bytosti žiť. Matka Zem postupne dokáže so svojimi deťmi energetické narušenie ukončiť. 

Matka Zem dokáže obnoviť harmóniu Bytia a vrátiť energetickú rovnováhu do týchto území. 

Voda, ktorú Matka Zem v svojom lone chráni, je pre prežitie ľudských bytostí na tejto planéte 

nesmierne dôležitá. Ak však túto vodu zničíte, nebude možný Život pre ľudské bytosti na Matke 

Zemi. Nedokážete zatiaľ svojím rozumom pochopiť veľkosť a hĺbku toho, čo VODA, ktorú Matka 

Zem v svojom lone chráni znamená, pre budúci Život ľudstva na Matke Zemi. 

Je nesmierne dôležité, aby ste sa pokúsili túto vodu ochrániť spolu s ostatnými bytosťami, 

ktoré som touto úlohou poveril. Je potrebné, aby ste aj im pomohli, aby tu mohli zostať žiť. 

Cítila som veľmi zvláštnu energiu, ktorú som vnímala po prvý krát a ktorá v sebe niesla veľa 

smútku. Nasledujúce slová sa mi nesmierne ťažko vyslovovali a len som ich zašepkala. 

Pamätajte,  že VODA je základnou a nutnou, nutnou, nutnou                  

tou najnutnejšou podmienkou, pre existenciu Života na Matke Zemi, pre 

VÁS, ako ľudské bytosti.  
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Ak stratíte VODU, stratíte do budúcnosti možnosť zachovania Života na 

Matke Zemi pre ľudské bytosti. Je to pre MŇA nesmierne ťažké 

a nepredstaviteľne smutné a zároveň veľmi bolestné.                

Ale nemôžem JA sám zasiahnuť do vášho vývoja, pretože by som tým 

porušil najzákladnejší zákon Vesmíru a tým je Zákon slobodnej vôle. 

Preto vám odovzdávam všetky tieto posolstvá a poznania, aby ste mohli začať chápať ako je 

všetko medzi sebou veľmi, ale naozaj veľmi úzko previazané, a aká nepredstaviteľne, ale naozaj 

nepredstaviteľne  krehká je  hranica rovnováhy Života na Matke Zemi. 

Potrebujem, aby ste prijali tieto poznania a potrebujem, aby ste MI pomohli zachovať Život 

na Matke Zemi pre ľudské bytosti. JA SÁM nemôžem do  procesu zasiahnuť. Musíte konať VY 

SAMI, ako slobodné ľudské bytosti na základe a v súlade so svojím vlastným slobodným 

rozhodnutím. Môžem VÁM pomáhať len tak, že VÁM všetky tieto poznania odovzdávam, že VÁS 

naučím pozerať sa na Život a na vibrácie, ktoré sú súčasťou vašich Životov prostredníctvom vášho 

VNÚTORNÉHO ZRAKU.  

VÁŠ  VNÚTORNÝ ZRAK JE MOJÍM ZRAKOM.  
Tak Vás učím vnímať Život a Svet mojím zrakom, mojimi vlastnými očami.   

Vývoj ľudstva a ľudských bytostí sa stále uberá nesprávnym smerom. Veľmi túžim, aby 

ľudské bytosti prijali tieto poznania, aby sa mohla navrátiť na Matku Zem pôvodná Harmónia Bytia. 

Vaše knihy, v ktorých sa píše o RAJI sú pravdivé, ale ten RAJ nie je v Nebi, ten RAJ bol súčasťou 

Vášho Života TU na Matke Zemi. Takáto Harmónia Bytia, bola tu na Matke Zemi.  

Sú to zapísané VAŠE spomienky. Spomienky VAŠICH DUŠÍ na Život na Matke Zemi.                 

Nie je to vymyslené miesto, nebolo ďaleko vo Vesmíre, alebo v Nebi.  

Je to VAŠA Matka Zem, na ktorej bol takýto Život stvorený. 
 

      Tým, že ste stratili všetky poznania, ktoré boli vašou súčasťou, ste to boli VY 

SAMI, kto Život na Matke Zemi zmenil do tej podoby, v ktorej ho dnes prežívate VY 

SAMI. Len VY SAMI, ako ľudské bytosti, môžete to opäť zmeniť a SAMI vrátiť späť, 

pretože nemôžem porušovať Zákon slobodnej vôle. 

Je potrebné, aby ste konali na základe svojich rozhodnutí. 

Je potrebné, aby ste konali na základe slobodnej vôle, a aby ste SAMI všetko opäť vrátili do 

rovnováhy a obnovili Harmóniu Bytia, ako som ju stvoril na počiatku. A JA stále trpezlivo čakám. 

Pomáham VÁM stále. Pomáham Vám tak, aby Zákon slobodnej vôle bol dodržaný, ale pokiaľ 

nebude existovať na Matke Zemi voda, stratí sa NUTNÁ a najdôležitejšia podmienka, pre vytvorenie 

Života na Matke Zemi pre ľudské bytosti.  To však neznamená, že na Matke Zemi prestane Život. 

Budú ju obývať iné bytosti, ale nebudú na nej môcť Žiť ľudské bytosti. A JA túžim, snažím sa, aby 

zostal na Matke Zemi zachovaný Život aj pre ľudské bytosti. 

VODA JE PRE VÁS ŽIVOTNE DOLEŽITÁ. 
Stále si to ako celok, ako ľudská spoločnosť, ale ani ako jednotlivci neuvedomujete. 

Keby ste pochopili ako veľmi, nepredstaviteľne veľmi, ste od VODY závislí, 

posvätným spôsobom by ste pristupovali k VODE ako k zdroju vášho ŽIVOTA.  

Ak stratíte túto VODU, stratíte možnosť ŽIVOTA pre ľudské bytosti na Matke Zemi.  

Treba ju chrániť. Matka Zem ju chráni vo svojom lone. Chránia ju aj ostatné bytosti, ktoré na 

Matke Zemi žijú, svojou energiou Bezpodmienečnej Lásky. 
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 Jediní, kto túto vodu nechráni a pritom ju potrebuje najviac zo všetkých bytostí, ktoré 

Matku Zem obývajú, ste VY – ľudské bytosti. Ste jediné bytosti, ktoré Matku Zem obývajú,  

ktoré ju najviac potrebujú a pritom VODU nechránia. 
 

Otázka: Môj anjel strážny mi povedal, že rastliny majú len bezpodmienečnú lásku. 

Stretla s názorom ľudí, že stromy medzi sebou bojujú o územie, kde rastú a že dokonca 

vypúšťajú do Zeme cez korene jedovaté látky, aby ostatné stromy otrávili a tie tam potom 

nerástli. Nerozumiem tomu, prosím Ťa môžeš nám to vysvetliť? 

Odpoveď: Rovnováha a Harmónia Bytia bola vytvorená aj medzi stromami. Pokiaľ túto 

rovnováhu a Harmóniu nenarušili ľudské bytosti, stromy nevytvárali jedovaté látky vo svojich 

koreňoch k tomu, aby zabili druhé stromy. Tým, že stromy poznajú svoju úlohu, snažia sa ju zo 

všetkých svojich síl napĺňať. Stromy, ktoré si uvedomili, že majú rýchlejšiu schopnosť rásť, že môžu 

obsadiť územia, na ktorých bola ľudskými bytosťami narušená rovnováha, a sú presvedčené, že 

dokážu ešte splniť úlohu, ktorá im bola zverená, napríklad, že majú chrániť územie, v ktorého 

útrobách je voda, snažia sa  plochy, na ktorých boli stromy vyrúbané zarásť.  

Tieto stromy, ktoré si myslia, že by to dokázali, že by dokázali rýchlejšie rásť, rozmnožovať 

život a nepotrebujú tak veľa podmienok, aby mohli narásť do dospelosti, tak sa snažia vytlačiť 

stromy, ktoré tam boli pôvodne a ktoré z ich pohľadu nedokázali splniť svoju úlohu. 

Nie je to forma boja medzi stromami, ale snaha splniť úlohu, ktorá im bola zverená. 

Existuje kolektívne vedomie stromov, do ktorého má každý strom od narodenia prístup a ten 

je neobmedzený. 

Ak sú stromy, ktoré pre svoj rast potrebujú špecifické podmienky – napríklad veľa vlahy 

a veľa vody – a tieto podmienky boli ľudským zásahom zmenené, stratili sa prirodzené podmienky 

pre ich rast, tieto stromy chradnú, neprospievajú. Potrebujú sa starať viacej o seba, aby prežili, čím 

nedokážu dávať a vytvárať energiu, aby dané územie chránili. Vieš, nie je to náhodné, aj keď 

z ľudského hľadiska sa to javí ako náhodný jav. To Matka Zem zabezpečila, aby sa na toto územie 

dostali stromy, ktoré už nepotrebujú toľko vlahy pre svoj rast, ako pôvodné stromy, ktoré v tejto 

lokalite rástli. Podmienky, ktoré zmenil človek v tejto lokalite, vyhovujú práve tým novým stromom, 

ktoré do tejto lokality prišli. A pohľad ľudských bytostí je, že tieto nové stromy sú tu náhodne, ale 

z pohľadu Matky Zeme, to tak nie je. Matka Zem vie, že tu nie sú  náhodne. Matka Zem vie, že tieto 

jej deti – teda stromy - vytvoria nové podmienky k tomu, aby bytosti, ktoré dokážu toto územie 

energeticky chrániť, mohli v týchto stromoch  prebývať, aby tu zostali a územie chránili. 

Všimnite si ako to spolu súvisí, ako je to prepojené. Všimnite si, že pôvodné stromy, ktoré 

tam boli, potrebovali pre svoj dobrý rast viac vody. Ľudské bytosti to zmenili. Voda sa stratila. 

Stromy, ktoré tu pôvodne rástli sa strácajú, chradnú, sú krehké, lámu sa a bytosti, ktoré v tých 

stromoch prebývali, strácajú svoje príbytky. A čo urobí Matka Zem? Zabezpečí, aby tu mohol rásť 

iný druh stromu, aby mu podmienky, ktoré zmenil človek, vyhovovali. Keďže pôvodné stromy 

chradnú, potrebuje Matka Zem, aby rýchlo narástli iné stromy, aby sa do nich bytosti, ktoré vytvárajú 

energetickú ochranu, mohli presťahovať. Je to prirodzený proces z pohľadu Matky Zeme i Vesmíru. 

Len VY, ľudské bytosti, to nechápete. Silou mocou sa snažíte, aby ste zachovali pôvodné stromy 

a pritom podmienky, ktoré tieto stromy pre svoj rast potrebujú ste zmenili. Nie je možné, aby tam tak 

rástli. Potrebujú vodu, veľmi veľa vody a tú ste im  VY – ako ľudské bytosti - zobrali.  

Preto prišli nové stromy, aby mohli celé územie zalesniť, aby mohli bytosti prírody zostať 

a naďalej vytvárať energetickú ochranu – TÚ  OCHRANU, ktorá vytvorí krehkú Harmóniu Bytia. 

Ich úlohou je vytvárať energiu bezpodmienečnej Lásky a ňou ochraňovať. Túto Harmóniu Bytia 

narušujú ľudské bytosti. Tým, že tieto nové stromy považujete za invazívne, neprirodzené stromy 

a nedovolíte im rásť na svojich územiach, bránite Matke Zemi, aby vytvorila Harmóniu v prírode. 
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Nedovolíte novým stromom rásť a zároveň staré stromy vymierajú. Tak sa po čase stane, že nebudú 

žiadne stromy, a bytosti, ktoré v nich žili a vytvárali energetickú ochranu, odídu preč, lebo nemajú 

miesto, kde by mohli žiť. 

Všimnite si veľmi dobre, ako všetko so všetkým súvisí. Z vášho pohľadu to vnímate, že nové 

stromy vylučujú zo svojich koreňov do Zeme jed. Nie je to tak. Je to dohoda. Nové stromy potrebujú 

miesto, aby mohli rásť a rozmnožovať sa, staré stromy zase chradnú a umierajú. Je to dohoda, aby 

mohli rýchlejšie zmocnieť, a staré stromy tým uvoľnia miesto novým stromom, aby mohli rýchlejšie 

vyrásť, a aby sa mohli do nich  presťahovať bytosti, ktoré dané miesto energeticky chránia. 

Všetko so všetkým súvisí. Ak naozaj nepochopíte, že sa zmenili podmienky pre život 

stromov, a VY tam nedovolíte rásť iným druhom stromov, staré stromy zomrú, nebudú tam 

rásť žiadne stromy. Tým, že sa nedokážete pozrieť svojím vnútorným zrakom, konáte svojimi 

činmi nielen sami proti sebe, ale aj proti druhým ľudským bytostiam, a konáte tak aj proti 

tomu, čo robí Matka Zem, aby ochránila krehkú rovnováhu a harmóniu bytia. Matka Zem vie, 

že toto miesto je nesmierne dôležité.  

Matka Zem vie, že aby mohlo byť energeticky chránené, je potrebné, aby tu  rástli stromy, 

v ktorých tieto bytosti môžu prebývať. Matka Zem zabezpečila, aby sem prišli také druhy stromov, 

aby rýchlo mohli toto územie zalesniť. K tomu, aby tu mohli rásť pôvodné druhy stromov, je 

potrebné vrátiť vodu, ktorá tam bola predtým. Keď ju vrátite, bude sa dariť pôvodným stromom, 

energeticky vytlačia nové stromy, lebo každý druh potrebuje iné podmienky pre svoj rast a život. 

A toto nevidíte, nevnímate, necítite. Pretože poznanie, že všetko so všetkým súvisí a je vzájomne 

veľmi úzko prepojené, nie je vašou súčasťou. 
 

Otázka: Prečo niektoré druhy drevín, vypúšťajú také chemické látky, ktoré zmenia 

pôdu  a tam nedokáže absolútne nič vyrásť? 

Odpoveď: Pre určité obdobie sú charakteristické určité zmeny. A keďže všetko so všetkým 

súvisí a ľudia sa správajú inak, aj stromy sa správajú inak. Stromy sú presádzané, či samo vysádzané, 

a tie sa zachytia na miestach, ktoré sú pre ne vyhovujúce.  

A aj to, že v tom čase pri nich nedokážu rásť iné dreviny, nie je na škodu, pretože oni tým čo 

vypúšťajú do zeme tú zem obohacujú a keď tam raz nebudú, tak iné stromy z toho po čase budú 

čerpať živiny, pretože to, čo v zemi zostane sa pretransformuje na dobré, užitočné a potrebné.                   

Vy nevidíte ten dlhodobý zámer kolobehu života na Matke Zemi. To je tak, ako keď sa presídľujú 

alebo osídľujú rôzne miesta na Matke Zemi rôznymi rasami ľudských bytostí. Ako keď černoch 

príde žiť do Európy, alebo indián do Číny. Premieša sa, niečo tam zanechá, zmení genofond a ďalšie 

generácie sú tým obohatené. To, že ľudské bytosti to dehonestujú a považujú miešancov za 

menejcenných, za menej dobrú rasu, je zase len povedomie nadradenosti tých ľudských bytostí, ktoré 

takto rozmýšľajú. 

 


