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STROMY - 2.časť 
Otázka: A ako medzi sebou komunikujú rôzne druhy stromov? 

Odpoveď : Všetky stromy sú si navzájom Rovnocenné, lebo stromy sú bytosťami čistej 

Lásky. Nemajú ego, preto nemajú pýchu a všetky sú navzájom Rovnocenné. Túto Rovnocennosť 

a hlbokú Úctu, cítia, vnímajú a vidia. A to je ten rozdiel medzi ľudskými bytosťami a stromami. 

Opäť prišla zvláštna energia, ktorú som nevedela popísať a pomenovať jedným  slovom. 

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

láskavá a milosrdná. Teraz mi prišlo, že táto energia stelesňuje silu Života. 

STROMY ROVNOCENNOSŤ ŽIJÚ !!! 
Pre stromy je rovnako vzácny, dôležitý a rovnocenný malý stromček, ktorý práve 

vzklíčil z pôdy, ako ten, čo má mohutný kmeň a má už stovky rokov.  

Nikto  nie je menej a nikto nie je viac.  
Ak je strom mohutný, vysoký a starý, vníma to ako svoje poslanie, že môže svoje 

skúsenosti odovzdávať mladým stromov, ktoré sa narodili neskôr ako on. Je to o poslaní 

a hlbokej Láske a schopnosti to poslanie Žiť. Nie je tam žiadna nadradenosť a preto medzi 

všetkými stromami je veľmi hlboká a úprimná Úcta. 

    Stromy rovnako ako ľudské bytosti vytvárajú energie, aby ste to lepšie chápali, môžeme ich 

nazvať myšlienkami. Tak ako energia vašich myšlienok sa nestráca a prebýva v kolektívnom 

vedomí ľudstva, tak energia myšlienok stromov prebýva v kolektívnom vedomí stromov. Preto 

stromy v hlbokej úcte cítia navzájom veľkú Rovnocennosť a môžu všetky nerozdielne a bez 

podmienok, v kolektívnom vedomí stromov čítať a môžu sa naň napájať. 
 

Otázka: Mohutné a staré stromy si pamätajú všetko čo prežili a čo sa pri nich stalo? 

Odpoveď : Na danom mieste stromy, ktoré tam žijú vedia všetko, ale VY nie. Stromy si 

pamätajú vojny, boje, rituály, všetko to pekné aj zlé, čo sa pri nich udialo. Stromy vedia čítať 

myšlienky ľudských bytostí. Čiže, keď prídete k stromu s akýmkoľvek zámerom, ten strom vie, čo 

máte vo svojich myšlienkach. Pozná váš zámer, smútok, bolesť, Lásku, pozná, keď sa radujete, keď 

ste šťastní, aj keď cítite bolesť. Strom vám pomôže, keď ho požiadate, stiahnuť vašu energiu bolesti 

a odovzdať ju cez korene Matke Zemi. A je to Matka Zem, ktorá tieto vaše energie lieči a opäť 

transformuje na Lásku. Strom jej energiu odovzdáva. Ak stromy požiadate, aby vám zobrali tieto 

energie bolesti, smútku, nepochopení,  hnevu, tak to urobia. Stromy túto energiu cez svoje korene 

odovzdajú Matke Zemi a je to Matka Zem, ktorá ich potom spracováva  a opäť transformuje na 

Lásku. 
 

Otázka:Prečo Matka Zem neodovzdáva pradávnu Múdrosť, Poznanie 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: Prečo to Poznanie nepríde cez Matku Zem? 

Odpoveď: To závisí od veľkosti bolesti, ktorú si stromy nesú a ako hlboko sa dokážu 

s Matkou Zemou prepájať. Keď vysadíte nové stromy na miestach kde bola bolesť, stromy tú bolesť 

prevezmú. Napríklad: Je veľký hustý les a Vy – ľudské bytosti ste sa rozhodli, že na tomto mieste 

chcete pestovať plodiny pre svoju obživu a tak celý les vypílite, alebo ho dokonca spálite, aby ste si 

svoju prácu uľahčili. Bolesť tých stromov cez korene zostane v Matke Zemi, ako odkaz tejto ich 

bolesti. Preto ak sa po rokoch rozhodnete, že vysadíte na to isté miesto iné stromy, ktoré ste 
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vypestovali zo semienok stromov niekde ďaleko, napríklad v lesnej škôlke, kde tieto nové stromy 

nemali spojenie s materskými stromami a oni im nemohli odovzdať svoje Poznanie, a ešte k tomu 

všetkému urobíte to, že len čo sa tieto semienka zakorenia a začnú prijímať Lásku Matky Zeme, tak 

ich vykopete a presadíte na miesto, kde bol predtým les spálený, spoja sa s bolesťou stromov, ktoré 

tam boli predtým. Opakujem spoja sa s ich bolesťou. Korene nových stromov sú malé a nie sú 

veľké ako korene stromov, ktoré mali Poznanie. Potom za pár rokov prídu iné ľudské bytosti, ktoré 

sa rozhodnú a povedia, že toto miesto nie je vhodné pre les a že oni tam chcú mať jazero. Les znova 

vyrúbete alebo spálite, a urobíte na tom mieste jazero. Potom po 50-tich či po 100 rokoch príde 

ďalšia generácia ľudských bytostí, ktorá povie, že tam nechce mať jazero, že tam chce mať les. 

Zasa zasadí mladé stromy, ktoré vypestovali niekde ďaleko a ktoré nezískali Poznanie od svojich 

materských stromov. Len čo sa spojili s Matkou Zemou už ste ich vykopali a zasadili na miesto, kde 

rástol pôvodný les a oni sa prepoja s bolesťou prvého lesa, ale aj s bolesťou druhého lesa, ktorý sa 

ešte vôbec nestihol spojiť s Matkou Zemou a už bol vypálený. Tieto nové mladé stromčeky 

preberajú generačnú bolesť prvých aj druhých stromov.  Kým stihnú vyrásť,  hlboko sa zakoreniť a 

spojiť sa s Matkou Zemou príde ďalšia generácia ľudských bytostí, ktorá tento les opäť vyrúbe 

a zničí.  Týmto spôsobom Vy – ľudské bytosti, nedávate stromom žiadnu šancu, aby sa mohli spojiť 

s Matkou Zemou, aby ich mohla liečiť, hlbokou Láskou, aby sa mohli spojiť s prastarými stromami 

a prijať Poznania a pradávnu Múdrosť stromov. Príliš rýchlo z pohľadu stromov meníte ráz krajiny. 

Vyrúbavate stromy, ktoré ste zasadili a neumožňujete stromom, aby mohli dorásť do veku, aby sa 

s touto prastarou Múdrosťou mohli spojiť.   

Kolobeh Života stromov je oveľa dlhší ako kolobeh Života ľudských bytostí a je to tak 

práve preto, aby stromy mohli plniť svoje poslanie, aby mohli napĺňať dohodu, ktorú s vami 

uzatvorili. Stromy potrebujú oveľa dlhší čas, aby mohli narásť, zmohutnieť a vytvárať tak 

cez svoju korunu  potrebné množstvo kyslíka, ktorý VY – ľudské bytosti potrebujete dýchať 

k Životu, ktorý potrebujete k tomu aby ste na Matke Zemi mohli žiť.  

Práve tým, že váš kolobeh Života ako ľudských bytostí je oveľa kratší ako kolobeh 

Života stromov, nevidíte čo svojím konaním stromom spôsobujete.  

Ani neumožňujete stromom, aby sa zakorenili, hlboko zakorenili, spojili a prepojili 

s Matkou Zemou, so svojím Poznaním a Múdrosťou. Pozri sa okolo seba, ako málo je starých 

stromov. Pozri sa ako sa ľudské bytosti správajú. Postavia domy, zasadia stromy, ale tieto stromy 

ešte počas svojho Života, myslím tým ľudského života, niekoľko krát vypília a nasadia nové 

stromy. Je to tak preto, že stromy, ktoré sadia podliehajú móde, módnym trendom, tomu, čo 

považujete ako ľudské bytosti, že je pre vás najvýhodnejšie, alebo aký je celospoločenský trend. 

Ani nedovolíte, aby sa tieto stromy s Matkou Zemou spojili a po 10-tich, 20-tich rokoch, vám tie 

stromy začnú prekážať, pretože vyrástli, sú veľmi vysoké, alebo sú veľmi široké, či majú veľa 

kvetov, alebo z nich opadávajú listy  ich prestanete chcieť v svojich záhradách, či parkoch 

a vyrúbete ich. Na ich miesto zasadíte nové malé stromčeky.  

Z pohľadu kolobehu Života stromov je to, ako keby ste zabíjali svoje malé deti 5- ročné                 

či 7-ročné. Ale vám tieto stromy prestali vyhovovať, pretože narástli. 

Matka Zem potrebuje, aby ste nechali stromy rásť, aby rástli 200 rokov, 300 rokov, 500 

rokov, aby sa dožili svojej staroby a aby tieto veľmi staré stromy mohli odovzdávať svoje Poznanie 

a Múdrosť mladým stromom. Opakujem Vám, platí zákon: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom ako vo vnútri tak navonok. Všetko to, čo sa deje a čo platí pre Život ľudských bytostí, 

platí aj pre kolobeh Života stromov.  

Len kolobeh Života ľudských bytostí sa počíta na desiatky 

rokov a kolobeh Života stromov sa počíta v stovkách rokov. 
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To je ten rozdiel, ktorý Vy – ľudské bytosti nevidíte, nevnímate. Tým, že vypiľujete 

a vyrúbavate mladé stromy, ktoré majú 20, 30 či 40 rokov, oni ešte nedorástli a ani nezískali toto 

Poznanie, a tak nemôžu novým stromom ani nič odovzdávať. 

Je to to isté, ako keby ste žiadali, aby vaše deti, ktoré majú 5 či 7 rokov,  mali začať 

vychovávať svoje deti a čudovali by ste sa, že prečo nič nevedia a nedokážu tie  ďalšie maličké deti 

vychovávať. Svojím konaním prerušujete prirodzený kolobeh Života stromov. Tak ako malé deti, 

keď prežijú niektoré traumy a nesmiernu bolesť, ju zo svojho Života vytesnia. To, že ju vytesnili 

neznamená, že ju vyliečili, uzdravili, ale že si nesú v sebe túto bolesť celý svoj život. Rovnako to 

platí aj pre stromy.  

Stromy potrebujú dospieť, dozrieť, dosiahnuť určitý vek, aby zmúdreli, mohli liečiť 

a uzdravovať svoje vlastné bolesti. Minule som vás učil, že kým neuzdravíte bolesť, tak túto bolesť 

stále energeticky vysielate a nemôžu sa uzdravovať ani tie iné ľudské bytosti, ku ktorým túto bolesť 

vysielate. To isté platí aj pre stromy. Keď im nedovolíte, aby narástli, dozreli a dospeli, nemôžu 

liečiť druhé stromy. Stromy, aby dorástli na svoju Múdrosť, aby dozreli, tak ako je to aj u vás - 

ľudských bytostí, potrebujú mať minimálne 100 rokov. Potrebujú prežiť rôzne skúsenosti, aby 

dokázali liečiť a uzdravovať. Vedia to aj mladšie stromy, ale to hlboké Poznanie prichádza 

v staršom veku, tak isto ako u vás – ľudských bytostí. 

Samé dobre viete, že keď ste mladí 20 či 30-roční, ba aj 40-roční, nedokázali by ste prijať 

Poznania, ktoré Vám teraz odovzdávam. Je to tak? Áno. 

To isté platí aj pre stromy. Neznamená to však, že malé stromy nedokážu šíriť Lásku, snímať vašu 

bolesť a odovzdávať ju Matke Zemi. Rovnako aj Vy ste milovali, keď ste  mali 2, 5, 10, 20, 30 či 40  

rokov, ale to hlboké Poznanie a Múdrosť, ktoré dokážete teraz prijímať, potrebuje čas, aby ste 

preňho dozreli. To sú tie všetky vaše životné skúsenosti, ktoré prežijete.  

Tým, že v takom rýchlom slede stromy vyrúbavate, nedovoľujete im, aby do tohto 

veku dospeli. Prirýchlo meníte ráz krajiny, pôdu pre  rast stromov a pritom nechápete, že 

zmena podmienok v pôde, znamená to, že tam pôvodné stromy už nemôžu rásť. Je to ako by 

ste žili a vytvárali začarovaný kruh. Je to tak preto, že ten priesvitný obal, výťah, ktorý ste si 

vytvorili, vám skresľuje obraz Života na Matke Zemi, neumožňuje vám počuť, čo k vám iné 

formy života prehovárajú a necítite energiu, ktorú vám tieto bytosti vysielajú do srdca, aby sa 

tam s vami spájali energiou Lásky. 

Tým, že stromy sú bytosti Lásky, ktoré nemajú ego, sa vám v tejto hlbokej Láske bez 

podmienok odovzdávajú. Keby to tak nebolo a stromy by mali ego, navzájom by ste sa dávno 

vyhubili. Ani VY – ako ľudské bytosti, a ani stromy, by ste na Matke Zemi už dávno nežili. 
 

Otázka: Ako pomôcť stromom v lesných škôlkach? 

Odpoveď: V týchto lokalitách potrebujete ponechať staré stromy, ktoré sú prepojené 

s Matkou Zemou, aby ich spájali, liečili bolesť a potom cez energiu, ktorú odovzdávajú mladým 

stromom cez korene, konáre, listy, vôňu kvetov, tým všetkým, aby odovzdávali svoje Poznanie 

novým mladým stromom. Práve tak sa lieči ich bolesť a oni sa potom dokážu napájať na staré 

Poznanie a Múdrosť. Postupne, tak ako budú rásť. Je to presne to isté, ako Vy postupne môžete 

odovzdávať svoje Poznanie svojim deťom. Svojmu dieťaťu nemôžeš vysvetliť a odovzdať 

Poznanie, ktoré si schopná prijať dnes, ale hlbokou Láskou ho chrániš a odovzdávaš mu Poznania 

a Lásku tým, ako sa k nemu správaš. Takto to prebieha aj v ríši stromov. Je to ten istý Zákon, ktorý 

tu platí: Ako hore tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok. Vždy sa 

môžete pomocou  zákona pozerať na všetky javy. Tak ako to funguje vo Vesmíre, ak pochopíte 

nejaký princíp, rovnako funguje aj na Zemi a aj na úrovni buniek Vášho tela. Tak ako funguje 

odovzdávanie Poznania u vašich detí, tak to funguje aj u stromov. Ak pochopíte akýkoľvek princíp 

na akejkoľvek rovine, tak tento princíp funguje aj na tých ostatných rovinách. 


