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ORIENTÁCIA STROMOV - 2.časť 
 

Otázka: Čo sa deje v ľudských bytostiach, ktoré túto orientáciu stromov robia? 

Odpoveď: Čo sa týka ľudských bytostí, ktoré túto orientáciu robia, verte, že tieto ľudské 

bytosti dokážu tento svoj obal, ktorý bol okolo nich vytvorený rozpustiť, lebo začali vnímať 

a rozumieť reči stromov. Ľudské bytosti, ktoré nepočujú, čo k nim stromy prehovárajú nikdy túto 

orientáciu nebudú robiť.  

Tým, že Vy počujete, ako k vám stromy prehovárajú, počujete čo oni potrebujú. 

Lásku, ktorá prýšti a tryská z vašich sŕdc. S touto Láskou ste sa rozhodli, že im pomôžete 

a orientujete ich, aby sa mohli prepojiť s pradávnou Múdrosťou a pochopiť tak svoje Poslanie, ktoré 

majú na Matke Zemi. 

Prišla energia, ktorá bola nesmierne láskavá a milosrdná, ale niesla v sebe veľa smútku. 

Ak by všetky stromy stratili toto Poznanie a nevedeli by, čo je ich poslaním, prečo je 

tak dôležité, aby žili na Matke Zemi, stratili by snahu ŽIŤ na Matke Zemi, opätovne sa rodiť 

na Matku Zem, potom postupne, ale nepredstaviteľne rýchlo by všetky stromy na Matke 

Zemi zomreli. 

Začala som hovoriť veľmi ticho - šepkala som nasledujúce slová. 

      Udialo by sa tak, v priebehu jednej generácie, jednej generácie ľudského života.  

Ak stromy stratia toto Poznanie, tak za jednu ľudskú generáciu zomrú všetky stromy 

na Matke Zemi, a tak zahyniete aj VY sami.  

Preto je  NESMIERNE, NESMIERNE, NESMIERNE dôležité, aby ste ponechali 

stromom možnosť spájať sa s týmto pradávnym Poznaním, aby sa opäť spojili so 

svojou Múdrosťou a pochopili, aké je ich poslanie na Matke Zemi.  

Sú to práve stromy, ktoré Vám - ľudským bytostiam umožnili a stále umožňujú Život 

na Matke Zemi. Oni Vám umožňujú dýchať a tak sa spájať cez svoj dych so Mnou.   

Sami viete, ako málo stačí, po koľkých sekundách zomierate, keď sa nemôžete nadýchnuť. 

Práve stromy sú tými bytosťami, prostredníctvom ktorých je vám toto spojenie umožnené.  

Ak zničíte stromy, zničíte sami seba.  

Je to večný kolobeh a  kruh, je to nekonečný kolobeh Života.  

Jeden bez druhého nemôžete na Matke Zemi ŽIŤ.  

VY, ako ľudské bytosti, ste na to zabudli, keď ste vo svojej pýche povýšili sami seba 

nad ostatné formy Života na Matke Zemi a stromy na toto poslanie zabúdajú v kolobehu 

nekonečnej bolesti, ktorú im VY – ľudské bytosti spôsobujete. Nie je to však preto, že by 

v stromoch bola nedôvera, ale je to preto, že im nedovoľujete ich bolesť uzdraviť.  

       Nerešpektujete kolobeh Života stromov, nedovoľujete stromom dospieť, vyrásť a dozrieť.  

Zabíjate stromy v ich mladom, útlom veku, tak ako keby ste zabíjali svoje malé deti, a oni 

nedokážu túto bolesť liečiť, uzdravovať a spracovávať a tak sa stále hromadí, hromadí a hromadí,    

a rastie, rastie a rastie.  

Rovnako ako Vy – ľudské bytosti - si bolesť odovzdávate z generácie na generáciu 

vo svojich bunkách prostredníctvom vašej DNA, aj bolesť stromov si stromy odovzdávajú 

vo svojich bunkách a v semienkach. Keď vy tie semienka zoberiete a zasadíte ich na miestach, kde 

nemajú ani svoje materské stromy, ktoré by ich liečili. Tam tieto stromy rastú. Potom ich v mladom 

veku vytnete. Ich bolesť ani nestačil niekto začať liečiť, a VY im ju svojou činnosťou ešte zväčšíte.  

Je to ako keby ste mali chorú ranu a namiesto toho, aby ste si túto ranu liečili a zašili ju, 

bodáte neustále do nej ostrým nožom a stále  si  ju zväčšujete. 
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Je to ako keby svätá povinnosť Vás – ľudských bytostí, ktoré ste svojou Láskou rozpustili 

ten obal okolo seba a počuli ste volanie stromov o pomoc, že im pomôžete, pretože tým pomáhate 

samým sebe, svojmu vlastnému rodu – rodu ľudských bytostí.  
 

Cítila som v srdci veľkú bodavú bolesť. Bolo to, ako keby mi niekto zabodával do srdca 

kopije. Stále hádzali nové a nové kopije a tie sa mi zabodávali hlboko do srdca. 

Prišla energia, ktorá bola síce láskavá, ale niesla v sebe veľkú silu a ako keby rozhorčenie. 

Neviem to ináč pomenovať.  

   VY, ako ľudské bytosti - si myslíte, že iné formy Života nemajú city a že nič necítia. 

Ale stromy, rovnako ako VY cítia strach a cítia veľkú bolesť, keď ich idete vypíliť, vyrúbať, 

alebo keď horí les. Platí to nie len pre stromy, ale aj pre zvieratá, a platí to rovnako aj pre kamene   

a horniny, ktoré vytrhávate z lona Matky Zeme a používate ich pre svoje účely a potreby.  

Beriete si bez dovolenia, nepýtate sa nikoho.  
Vo svojej nadutosti a pýche si myslíte, že vám všetko patrí, že ste neobmedzení 

vládcovia na Matke Zemi, a že vládnete Životu na Matke Zemi, že máte nad ním kontrolu. 

Ale to je veľký a hlboký omyl, ktorý vyplýva priamo z Vašej slepoty, nadutosti a pýchy. 
 

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že tak ako sa VY bojíte svoj Život, rovnaký strach 

prežívajú aj stromy. Stromy volajú o pomoc a chvejú sa strachom, keď k nim prídete a chcete 

ich vypíliť či vyrúbať. Prosia o pomoc a zároveň vedia, že sú úplne bezmocné.  

Učil som vás, že bezmocnosť vytvára beznádej. Je to práve  bolesť,  ktorá v ríši 

stromov spôsobila stratu ich pradávneho Poznania a Múdrosti a veľmi dobre vieš, že 

beznádej je ako oheň. Keď vzplanie a stane sa nekontrolovateľným, tak všetko spáli a zničí, 

a to je to, čo sa deje v ríši stromov. Vzrastá a mocnie v nej beznádej.  

Práve preto je dôležité orientovať stromy, pretože to pôvodné pradávne Poznanie im 

vracia NÁDEJ a tá NÁDEJ im prináša SVETLO VIERY v dobro  a Lásku ľudských bytostí, 

a to Svetlo Viery im  prinášate VY – práve tým, že im túto orientáciu urobíte. 

Všetko  je to prepojené a spojené v kruhu.. 

Je to tak preto, že tu platí Zákon zachovania energie. Pretože VY – ľudské bytosti - ste  

tými, kto im túto beznádej vytvára, tak rovnako VY musíte byť tými bytosťami, ktoré tým 

stromom NÁDEJ  a  SVETLO VIERY navrátite späť.  

Je to opäť na vás  - ľudských bytostiach, ak VY ste tú energiu beznádeje vytvorili, iba VY 

máte v sebe silu, aby ste túto energiu  zmenili a uzdravili. Aj v tom je vaša previazanosť jedného 

s druhým, závislosť jedného na druhom. Tak ako to platí medzi vami ako ľudskými bytosťami,                

tak to platí  medzi všetkými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi.  

A takto sa navzájom  pomáhate uzdravovať a liečiť. Vraciate stromom Vieru v Dobro,                   

v Lásku a vo Svetlo v ľudských bytostiach, v to že ľudské bytosti sú opäť schopné ich počuť, cítiť, 

vnímať a že dokážu v srdci vytvoriť hlbokú Lásku, ktorá je schopná rozpustiť obal, ktorý si okolo 

seba vytvorili. Takto vidíš prepojenosť a previazanosť z druhej strany.  

Takže nielen, že im umožňujete sa spojiť s ich Poznaním a Múdrosťou, ale vraciate im 

NÁDEJ a prinášate SVETLO VIERY v Lásku ľudských bytostí. Už som vám vysvetľoval, že tam 

kde zomrie NÁDEJ, zomiera aj ŽIVOT. Preto vy cez túto orientáciu stromov, im vraciate možnosť 

nielen spojiť sa so svojím Poznaním, ale vraciate im aj NÁDEJ.  

To je to, čo tým stromom prinášate zo svojich sŕdc, ako dar čistej a úprimnej 

Lásky –Svetlo Nádeje v Lásku a Dobro ľudských bytostí. 

Stromy už strácali Nádej v schopnosť ľudských bytostí uzdraviť sa. Strácali Nádej 

a Vieru, že ľudské bytosti dokážu otvoriť svoje srdce Láske, aby rozpustila tento obal a preto 



3 
 

je orientácia stromov tak veľmi dôležitá. Je to dôležité práve preto, že VY – ako ľudské 

bytosti -  nedokážete v súčasnosti prijať toto Poznanie, ale stromy áno.  

Preto je potrebné stromom, ktoré v tej nesmiernej bolesti vyrástli, túto bolesť liečiť. 

Tým, že orientujete staré stromy, uzdravujete ich. Vraciate im  Vieru a Nádej, a oni sa potom 

dokážu spájať, liečiť a uzdravovať bolesť stromov, ktoré  vysádzate.  

Stav stromov na Matke Zemi dosiahol kritickú hodnotu. Je nepredstaviteľne veľa ľudských 

bytostí na Matke Zemi a k nim je veľmi málo stromov. Ich počet je naozaj kritický.  

Ak počet stromov na Matke Zemi poklesne, nedokážu stromy vytvárať potrebné množstvo 

kyslíka pre vás ľudské bytosti, aby ste tu mohli Žiť. Nedostatok kyslíka spôsobí mnohé oslabenia 

vášho fyzického ľudského tela. A vy na tieto oslabenia začnete zomierať.  

Nie je problémom skleníkový efekt. Váš problém je nedostatok stromov.  

Ak by bolo viacej stromov, kysličník uhličitý, ktorý produkujete, by stromy spotrebovali pre 

seba a premenili by ho na kyslík. Problém kysličníka uhličitého, ako skleníkového efektu, je umelo 

vytvorený, aby odvrátil vašu pozornosť od podstaty problému.  

Vaším JEDINÝM , JEDINÝM, JEDINÝM problémom je nedostatok stromov.   

Preto, aby niektoré ľudské bytosti mohli riešiť svoju chamtivosť a vyklčovať ďalšie lesy 

a stromy, vytvorili problém skleníkového efektu. Odvrátili vašu pozornosť na úplne iný problém, 

aby ste si nemohli uvedomiť, že JEDINÚ VEC, ktorú potrebujete riešiť sú STROMY.  

Zastaviť ich vyrubovanie, ničenie, vypaľovanie a  venovať sa tomu, aby opätovne boli 

zalesnené všetky územia, kde boli predtým stromy, všetky, úplne všetky územia, kde boli pred 

tým stromy. To potrebujete urobiť čo najskôr. 

Ak to neurobíte, vaše ľudské fyzické telá z nedostatku kyslíka, ktorého bude v ovzduší  

málo, začnú chorľavieť. Na tieto ochorenia budú ľudské bytosti vo veľkom umierať. 

Predstav si stromy ako malé dieťa, ktoré sa narodí. Ty, ako matka, mu dávaš mlieko zo 

svojich pŕs, dávaš mu Lásku a chrániš ho, ale neodovzdávaš mu Múdrosť a Poznanie, lebo v tom 

čase to ešte nie je schopné prijať a porozumieť tomu. 

Rovnako je to aj u stromov. Matka Zem ich vyživuje, chráni ich, odovzdáva im svoju Lásku 

cez ich korene, ale rovnako ako malé deti, ani oni nie sú schopné prijať Múdrosť a prastaré 

Poznania. Ako rastú prijímajú svoje skúsenosti, svoju Múdrosť, svoje Poznanie, ale stále nie sú 

dostatočne zrelé na to, aby prevzali tie prastaré Poznania a Múdrosť, na ktorú potrebujú dozrieť. 

 Tým, že kolobeh života stromov sa pohybuje v stovkách rokov, a váš kolobeh života ako 

ľudských bytostí sa pohybuje v desiatkach rokoch, a ste to práve VY – ľudské bytosti, ktoré konáte 

a konáte príliš rýchlo a rýchlo meníte ráz krajiny, nedovolíte tým stromom aby dozreli k tomu,                

aby toto Poznanie a prastarú Múdrosť mohli prijať. 

Tým, že v mladom veku ich vypílite, odovzdáva sa z generácie na generáciu viac a viac 

bolesti v bunkách stromov. Bolesť a beznádej sa zároveň ukladá aj v kolektívnom vedomí stromov, 

a je to presne také isté ako u ľudských bytostí. 

Práve tým, že robíte orientáciu stromov a prepájate stromy s ich prastarou Múdrosťou 

a Poznaním, tak práve oni, rovnako ako aj vy, prijmete tieto Poznania, ktoré potom odovzdávate 

druhým ľuďom, a tí sa prostredníctvom nich môžu liečiť a uzdravovať zo svojich bolestí.  

Rovnako aj stromy, ktoré príjmu svoje prastaré Poznania a Múdrosť a pomocou nej uzdravia 

samých seba, začnú liečiť tie ostatné stromy a týmto spôsobom sa uzdravuje kolektívne vedomie 

stromov. Rovnako aj u vás ľudských bytostí sa uzdravuje kolektívne vedomie ľudskej spoločnosti. 

Je to analogické.  

Tak, ako VY-ľudské bytosti potrebujete pre svoj život Lásku, tak isto ju potrebujú aj stromy.   

Tak si ju dávajte a odovzdávajte navzájom. 


