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ORIENTÁCIA STROMOV - 1.časť 
 

 

Otázka: Chceli by sme sa spýtať na „Orientáciu stromov“, čo to znamená ? 

Odpoveď: Umožní stromom, aby sa opäť mohli spojiť so svojou pradávnou Múdrosťou, 

pretože toto Poznanie, ktoré sa vytvára stále v kruhu, sa odovzdáva medzi stromami navzájom. 

Všimnite si keď stojíte pri mohutných starých stromoch, ako majú okolo seba nesmierne 

veľa svojho potomstva. Ako toto potomstvo vyrastá, dokážu tieto staré stromy túto Múdrosť 

a Poznanie im postupne odovzdávať. Sú to ich deti. 

Teraz si všimnite, ako Vy – ľudia - vysádzate stromy. Nevyrastajú v náručí svojich rodičov. 

Zoberiete semienka a vysadíte ich niekde ďaleko od svojich materských stromov. Keď tam tie 

semienka vzklíčia, nenachádzajú ochranu a Múdrosť svojich predkov. Potom ich iba vezmete 

a zasadíte na inom mieste - tam, kde chcete , aby rástli. 

Ale so stromami je to úplne rovnaké, ako s vašimi deťmi. 

Predstavte si, že vám niekto zoberie vaše dieťa hneď po narodení, umiestni ho  niekde 

ďaleko od domova, ďaleko od vás, kde sa nemôžete s ním rozprávať, nemôžete  mu odovzdať 

Lásku zo svojho srdca, nemôžete ho ochraňovať. Je tam síce o vaše dieťa postarané, dostane najesť, 

je oblečené, neprší naňho, je v teple, môže sa učiť, má aj kamarátov, s ktorými sa môže hrať, ale 

nedostane to najdôležitejšie – NEDOSTANE LÁSKU SVOJICH RODIČOV.  

A tak z neho vyrastie veľmi chladný ľudský tvor. Jeho srdce sa neotvorilo Láske, neprijíma 

Poznanie, ktoré mu prináša tento ľudský cit. Nevníma a nechápe OBETAVOSŤ, ktorú by mu boli 

dali jeho vlastní rodičia a takáto ľudská bytosť nie je schopná vo svojom živote týchto hlbokých 

ľudských citov, ktoré  vyvierajú zo srdca naplneného Láskou. 

Aj stromy, ktoré vyrástli ďaleko od svojich materských stromov sú svojim spôsobom 

chladné. Nemajú Poznanie a skúsenosti svojich rodičov. Nemal im ich kto odovzdať. Rovnako ako 

z detí, ktoré vyrastajú bez Lásky svojich rodičov, sú v dospelosti chladné ľudské bytosti, aj tieto 

stromy nemajú v sebe Múdrosť a Poznanie svojich materských stromov. 

Predstavte si, ako by vyzerala ľudská spoločnosť, keby sa rodičia prestali starať o svoje deti. 

Práve cez materinský cit, je odovzdávaná Láska, vyžiarená, podporovaná v kolobehu ľudskej 

spoločnosti. A to isté sa deje aj v kolobehu iných bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi.  

Len Vy práve cez ten priesvitný obal, ktorý ste si okolo seba vytvorili to necítite, nevnímate 

a nepočujete. Tento obal vám nepredstaviteľným spôsobom skresľuje váš pohľad na Život na Matke 

Zemi.  Skreslenie vášho pohľadu na Život na Matke Zemi vám spôsobila a zároveň umožnila práve 

nadradenosť nad druhými bytosťami, ktorú ste si vo svojej pýche vytvorili a následne ste ju aj 

prijali. 

Skreslenie vášho pohľadu na Život na Matke Zemi vám spôsobila a zároveň umožnila práve 

nadradenosť nad druhými bytosťami, ktorú ste si vo svojej pýche vytvorili a následne ste ju aj 

prijali. 
 

Prišla zvláštna energia, ktorú neviem zatiaľ popísať a pomenovať jedným slovom. Bola 

nesmierne, nesmierne silná, mala v sebe veľkú vieru v samú seba, a zároveň bola nesmierne láskavá 

a milosrdná, ale  niesla v sebe aj smútok.  

NIE STE PÁNMI TVORSTVA A ŽIVOTA NA MATKE ZEMI.  

STE NEPREDSTAVITEĽNÝM SPÔSOBOM ZÁVISLÍ OD OSTATNÝCH BYTOSTÍ 

ŽIJÚCICH NA MATKE ZEMI. STE NAVZÁJOM PREPOJENÍ A PREVIAZANÍ. 

ALE VY TO NEVIDÍTE, NEVNÍMATE A NECÍTITE. 
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Orientácia stromov, ktorú robíte vracia stromom,  Poznanie o tejto prepojenosti a vzájomnej 

previazanosti. Poznanie pomáha stromom liečiť a uzdravovať v hlbokej a čistej Láske ich 

nesmiernu bolesť, v ktorej žijú. Práve Poznanie o vzájomnej prepojenosti a previazanosti Života na 

Matke Zemi im pomáha liečiť ich Bolesť, a zároveň im dáva nesmiernu silu, aby dokázali toto svoje 

poslanie aj naďalej napĺňať, napriek tomu, že Vy, ako ľudské bytosti, všemožnými spôsobmi ich 

poslanie stále maríte. 

Napojenie stromov na ich Pradávnu Múdrosť a Poznanie o prepojenosti všetkých 

foriem Života na Matke Zemi je nesmierne dôležité, pretože lieči bolesť stromov a zároveň im 

vracia späť silu a schopnosť, aby sa naďalej snažili rásť a zalesňovať územia, kde ste VY- 

ľudské bytosti, stromy zničili, a to akýmkoľvek spôsobom. 

S tým súvisí aj to, že vysádzate niektoré druhy stromov, ktoré sa Vám páčia a ktoré 

z rôznych dôvodov vysádzate na miesta, ktoré nie sú pre tieto stromy prirodzené.  

Na týchto miestach nemajú tieto stromy rásť, ale majú na nich  rásť iné stromy, ktoré, sa 

snažia tieto miesta zalesniť a rásť tam. Ale VY – a teraz poviem slovo, ktoré to presne popisuje - 

„vo svojej nesmiernej NADUTOSTI na samých seba“ rozhodnete, že sú to invazívne stromy 

a ničíte ich bezohľadným spôsobom.  

Nielen tým, že ich vypílite, ale ničíte ich jedom a chemickými prostriedkami.  

Týmto spôsobom dosiahnete to, že sa opäť zmení štruktúra pôdy, prostredie, vlastnosti pôdy, 

ale nedosiahnete to, aby sa tam mohli navrátiť pôvodné stromy.  

Vytvoríte podmienky pre úplne iné druhy stromov, ale tieto nové druhy stromov zase 

nazvete invazívne a rovnako ich vyhubíte.  

A tak vo svojej nadutosti, pýche a nadradenosti stále chodíte  

do kruhu a ničíte podmienky pre Život samým sebe. 
Stromy, ktoré nevyrastajú pod ochrannými krídlami svojich materských stromov, nemajú 

toto Poznanie a tým, že vašou ľudskou činnosťou, už dlhé  tisícročia neumožňujete stromom ich 

prirodzený vývoj, je stále menej a menej stromov, ktoré toto Poznanie majú.  

A tak si stromy odovzdávajú medzi sebou len bolesť, ktorú cítia zo  spôsobov ľudského 

správania sa k nim. Stromy tak postupne začali strácať  schopnosť - plniť svoje základné poslanie. 

Strácali prirodzenú snahu rásť a zalesňovať územia, kde boli lesy a stromy ľudskou činnosťou 

zničené. Sami vidíte na mnohých miestach na Zemi, kde ľudské bytosti akýmkoľvek spôsobom 

zničili porasty stromov, že sa vám nedarí tieto miesta opäť zalesniť.  

Deje sa tak preto, že stromy, ktoré tam vysádzate nemajú Poznanie, a preto nemajú v sebe 

snahu, tú vnútornú silu rásť za akúkoľvek cenu a akýchkoľvek podmienok. Mnohé miesta zostávajú 

holé, pusté, bez stromov, aj keď predtým v minulosti tam stromy rástli.  

Opäť je to rovnaké, ako keď sa pozriete k vám do ľudskej spoločnosti. Je to ľahostajnosť- 

„však mňa sa to netýka“.  

Preto aj tieto stromy, keď nemajú Poznanie sú ľahostajné k tomu, či budú rásť a budú 

vytvárať podmienky k tomu, aby Život na Matke Zemi zostal  zachovaný, alebo tu nebude.  

Sú ľahostajné.  

Ale keď sa im vráti ich pôvodné poznanie, keď sa môžu spojiť so svojou pradávnou 

Múdrosťou a Poznaním, a uvedomia si, ako sú všetky bytosti a formy Života prepojené, jedna od 

druhej závislé, a ako v hlbokej Láske je Život na Matke Zemi spojený a previazaný.  

Práve táto Láska im pomôže liečiť ich bolesť a oni sú opäť schopné napĺňať svoje pôvodné 

poslanie. Láska ich uzdraví. 
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Otázka: Prečo Matka Zem, cez korene neodovzdáva túto pradávnu Múdrosť 

a Poznanie tým stromom sama ? 

Odpoveď: Matka Zem vám nebráni, keď ten les zapálite a spálite. Ona tú svojou Lásku 

stromom dáva práve cez korene. Keby Matka Zem stromy nevyživovala cez korene 

a neodovzdávala by im svoju Lásku, dávno by všetky stromy krutosťou ľudských bytostí na Matke 

Zemi zomreli. 
 

Otázka: Čo sa deje pri orientácii stromov ? 

Odpoveď: Orientácia stromov pomáha pri ich napájaní sa na kolektívne vedomie stromov a 

na prepojenie stromov s  ich dávnym Poznaním a Múdrosťou. Pomáha im pochopiť podstatu tejto 

Múdrosti a dávneho Poznania. 
 

Otázka: Môžu sa na kolektívne vedomie stromov napájať len orientované stromy? 

Odpoveď: Môžu sa napájať všetky stromy, ale tie druhé to nedokážu, na základe bolesti, 

ktorú si nesú. Tým, že im napomôžete sa napojiť, tak energia Lásky ich lieči a oni tak spoznávajú 

svoju pradávnu Múdrosť a Poznania. Poznajú prepojenosť všetkých foriem Života na Matke Zemi, 

a poznávajú svoju úlohu a svoje poslanie k zachovaniu Života na Matke Zemi.                                  

Toto prepojenie lieči ich bolesť a ľahostajnosť, ktorú táto bolesť vytvára. Vracia im ich snahu ŽIŤ 

a plniť svoje poslanie. Stromy ako bytosti čistej Lásky, ktoré nemajú ego, nevytvárajú hnev, ani 

vzdor. Len tá bolesť, ktorú cítia, im berie ich snahu žiť.  
 

Otázka: Čo je teda podstatou orientácie stromov - pre stromy ako také ? 

Odpoveď : Stromy tým, že sú živé bytosti rovnako ako vy, ľudské bytosti, si dokážu 

vytvárať bolesť. Ale práve preto, že nemajú možnosť slobodne sa rozhodovať, tak na rozdiel od vás 

NEBOJUJÚ, ale to neznamená, že oni tú bolesť necítia.  

A tak keď orientujete stromy pomáhate im napájať sa na pradávnu 

Múdrosť stromov, ktorá je uložená v kolektívnom vedomí stromov, a na ktorú 

sa potom môžu napojiť.  

Táto pradávna Múdrosť stromov im pomáha liečiť ich vlastnú bolesť.  

Ich vlastná bolesť je spojená so stratou ich Poznania o tom, aké je ich poslanie na Matke 

Zemi. Tým, že stromy strácajú toto Poznanie stávajú sa ľahostajnými, a strácajú schopnosť rásť na 

Matke Zemi za akýchkoľvek podmienok.  

To je to, čo stromom vytvára tak veľa bolesti.   

Ak ich zorientujete a spoja sa s pradávnou Múdrosťou, Poznanie, že ich základným 

poslaním je rásť na Matke Zemi za akýchkoľvek podmienok sa stane ich súčasťou. 

 Prestanú byť ľahostajnými, a začnú rásť na Matke Zemi všade tam, kde je to čo len trošku 

možné. Tým, že napĺňajú svoje základné poslanie, tak sú šťastné. 

 

 


