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STROMY A ICH POSLANIE NA MATKE ZEMI – 1.časť 
 

Objavil sa nádherný veľký strom s mohutnou korunou. Z koruny mu išlo veľmi veľa lián 

a pomocou nich sa dá presúvať kde chceš. Ja som sa okamžite presunula do koruny stromu, kde 

som sa posadila.  

Strom mi povedal, že mám ísť dole. Sú na to dve cesty.  

Môžem ísť dole pomocou lián do koreňového systému, alebo môžem vstúpiť do stromu a ísť 

spolu s ním cez neho. Neviem čo si mám vybrať. Prvá cesta je vonkajšia, druhá cesta je vnútorná. 
 

Otázka: Čo je dôležitejšie? 

Odpoveď:  Zatiaľ to neviem. (Bola som ticho, nevedela som, ktorú z ciest si mám vybrať.) 

Je to ROVNOCENNÉ. Z jedného vyplýva to druhé a druhého zase to prvé.  

Vnútorné prostredie vytvára vonkajšie a vonkajšie prostredie vytvára a ovplyvňuje vnútorné 

prostredie. Sú spolu prepojené a previazané, navzájom sa veľmi, veľmi ovplyvňujú. 

Je to obraz, ktorý rovnako platí pre stromy ako aj pre ľudské bytosti.  

A toto rovnako platí aj pre hviezdy.  

Je to Zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom ako vo vnútri, tak navonok. 

Všeobecne to platí pre stromy, pre ľudské bytosti, pre hviezdy a pre celý Vesmír, pretože to, 

čo zo svojho vnútra vyžarujeme navonok vytvára a ovplyvňuje vonkajšie prostredie, v ktorom 

potom žijeme. A to, čo existuje vonku, spätne ovplyvňuje a vytvára naše vnútorné prostredie. Závisí 

od zákona slobodnej vôle, ako prostredníctvom svojich rozhodnutí môžeme toto prepojenie 

vonkajšieho prostredia a vnútorného prostredia ovplyvňovať a meniť. 

Vy, ako ľudské bytosti, ktorým bola darovaná slobodná vôľa a zároveň právo a možnosť sa 

slobodne rozhodovať i konať, významným spôsobom ovplyvňujete a vytvárate interakcie medzi 

vonkajším a vnútorným prostredím. 

Naproti tomu stromy, ako bytosti bezpodmienečnej Lásky, ktoré nemajú ego, vytvárajú 

vo svojom vnútri práve a len bezpodmienečnú Lásku. Túto Lásku zo svojho vnútra potom vysielajú 

navonok do vonkajšieho prostredia a tak v okolí stromov pôsobí energia bezpodmienečnej Lásky. 

To je dôvod, prečo VY, ako ľudské bytosti, sa v prítomnosti stromov a v lese cítite tak dobre, 

a prečo majú stromy a lesy na vás taký silný liečebný účinok. Tento účinok je o to  väčší, čím menej 

Lásky VY, ako ľudské bytosti, dokážete vo svojom vnútri vytvoriť. Pretože to, čo vytvárate 

vo svojom vnútri vyžarujete potom navonok. Ale keďže aj VY ste bytosťami Lásky, vaše bunky 

potrebujú cítiť a vnímať vibrácie energie Lásky a tak v prostredí, kde táto Láska je, sa cítite 

príjemne a v tomto prostredí sa potom liečia i uzdravujú vaše bolesti. Práve preto stromy a lesy vám 

pomáhajú liečiť a odplavovať všetky vaše bolesti, obavy, strachy, depresie a preto majú taký silný 

ozdravný účinok na vás ako ľudské bytosti a rovnako aj na vaše fyzické telo. 

Je to tak práve preto, že stromy vo svojom vnútri a v každej bunke svojich tiel 

vytvárajú energiu čistej bezpodmienečnej Lásky a túto Lásku potom vyžarujú von do svojho 

okolia. Práve preto v lese cítite MIER a VNÚTORNÝ POKOJ, vnímate RADOSŤ a KRÁSU, 

pretože to je vyjadrením energie LÁSKY. 

Keď sa nachádzate v lese, tak vtedy dokážete toto vonkajšie prostredie vniesť aj do 

svojho vnútra a tak Láska, čistá bezpodmienečná Láska, ktorú vytvorili stromy, lieči 

a uzdravuje vaše bolesti, ktoré vytvorilo vaše vnútro. 
 

Preto majú stromy tak veľké, nesmierne veľké uzdravujúce schopnosti pre vás ako ľudské 

bytosti. Je to práve preto, že VY, ako ľudské bytosti, často vo svojom vnútri vôbec nedokážete 

energiu Lásky vytvoriť. To, čo vytvárate vo svojom vnútri, všetok ten strach, bolesť, hlboké 

neodpustenia a pocity vín, ale aj veľký hnev, nenávisť, pýcha, bezohľadnosť, nadradenosť, 
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bezmocnosť a ľahostajnosť, vysielate von do svojho okolia a takto sa navzájom ako ľudské bytosti 

ovplyvňujete. 
 

Je to nesmierne dôležité, pretože stromy vám vo chvíľach, keď VY, ako ľudské bytosti, 

nedokážete vytvoriť energiu Lásky, pomáhajú opätovne túto Lásku nájsť, pomáhajú vám opätovne 

nachádzať váš vnútorný pokoj, mier, Lásku a tak liečiť a uzdravovať všetky vaše bolesti až do 

okamihu a chvíľ, keď VY sami sa stanete schopnými liečiť samých seba, keď VY sa stanete 

schopnými túto energiu Lásky vytvárať. 

To je ďalšia z úloh stromov a ich DAR pre vás, ľudské bytosti, ktorý vám 

z hlbokej Lásky a bez akýchkoľvek podmienok odovzdávajú. Dokážu to práve preto, 

že stromy ako deti Matky Zeme, sú s ňou hlboko, nepredstaviteľne hlboko prepojené.  

Oveľa hlbšie ako VY – ľudské bytosti. Stromy môžu energiu bolesti, strachu, 

nenávisti, či hnevu, ktorú im odovzdáte, prostredníctvom svojich koreňových systémov 

priamo odovzdať Matke Zemi.   

A   Matka Zem je aj vašou MATKOU. ONA JE  MATKOU VÁS VŠETKÝCH. 

A Matka Zem, tak ako každá MATKA, dokáže všetky tieto energie 

transformovať na LÁSKU. 

Tak ako VY, ľudské matky, liečite a tíšite bolesť svojich milovaných detí, rovnako Matka 

Zem tíši a uzdravuje vaše bolesti pomocou stromov a tieto vaše energie, ktoré ste stromom 

odovzdali, mení na Lásku. To je opäť pôsobenie Zákona ako hore, tak dole, ako veľkom tak 

v malom, ako vo vnútri tak navonok. 
 

Ďalšie Vesmírne zákony, ktoré tu platia, je Zákon rezonancie a Zákon zachovania energie. 

Pretože tým, že stromy sú pri sebe, tak energia Lásky, ktorú dokážu vyžarovať jednotlivé 

stromy sa mnohonásobne zväčší a rastie, ak je tých stromov viacej a rastú pri sebe. 

To platí aj pre energie, ktoré vytvárate ako ľudské bytosti. Všimnite si, že ako ľahko 

podľahnete strachu, ktorý vyžaruje jedna ľudská bytosť zo svojho vnútra navonok. Ak túto energiu 

strachu ostatné ľudské bytosti, ktoré sú pri nej,  z vonkajšieho prostredia prijmú do svojho vnútra, 

tak táto energia strachu sa pôsobením Zákona zachovania energie zväčšuje. 

Je veľmi dôležité pre vás, ako ľudské bytosti, aby ste si to dokázali uvedomiť, aby ste to 

pochopili a uvedomili si hĺbku  Poznania. To je dôvod toho, prečo v ľudskej spoločnosti je tak veľa 

nepokojov, strachu,  bolesti,  bezmocnosti, zúfalstva, ale aj bezohľadnosti, krutosti, ľahostajnosti 

a prečo v lesoch nachádzate taký hlboký a nádherný pokoj a mier. Navzájom sa ovplyvňujete a je to 

tak preto, že všetko so všetkým súvisí. 
 

Prišla nádherná energia Lásky a cítila som ako teplo vstupuje do mojich buniek.  

 Matka Zem, vám, svojím deťom - ľudským bytostiam, ktoré nekonečne 

a bezpodmienečne miluje, chce s Láskou pomáhať, liečiť bolesti, uzdravovať vás a tak vám 

dala dar, že s pomocou svojich ďalších detí, ktorými sú stromy, vám darovala možnosť,                    

že ako ľudské bytosti môžete všetky svoje bolesti, obavy, strachy, či hnevy odovzdať stromom. 

Oni ich dokážu pomocou svojich koreňov, ktoré sú hlboko v Matke Zemi, odovzdať Matke 

Zemi a ona všetky tieto energie zmení na energiu Lásky, ktorú k vám ľudským bytostiam 

opäť vyžiari a ktorá prúdi do vás, ľudských bytostí prostredníctvom čakry Zemskej hviezdy 

už len tým, že po Matke Zemi kráčate. 

To je ďalší dôvod, prečo sa tak dobre cítite v lesoch.  

Lebo tým, že kráčate svojimi nohami po Matke Zemi, prijímate od Matky Zeme 

energiu Lásky a zároveň vám ju stromy z vonkajšieho prostredia odovzdávajú.                              
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Vy ju prijímate do svojho vnútorného prostredia a tak táto Láska, ktorú vám dáva Matka 

Zem a zároveň aj stromy, dokáže veľmi, veľmi, nepredstaviteľne veľmi účinne liečiť všetky 

vaše bolesti uložené vo vašich srdciach. Preto sú pobyty v horách a lesoch, tak veľmi ozdravné 

a účinné pre vás ako ľudské bytosti. 
 

Otázka: Prečo niektoré ľudské bytosti vyrubujú celé lesy. Je to preto, že zámerne chcú 

ostatným ľudským bytostiam zobrať túto možnosť liečenia a transformácie? 

Odpoveď:  Je to oveľa, oveľa širšie a je tam viacero súvislostí. 

Jednak je to otázka absolútnej bezohľadnosti, arogancie, nadutosti, zaslepenosti a pýchy 

tých ľudských bytostí, ktorí okrem svojich vlastných ziskov a možnosti ľahšie vás ovládať 

a manipulovať, skutočne nič iné nezaujíma. 

Potom je tu vývoj spoločnosti ľudských bytostí, ktoré nevidia ako sú manipulované 

a nevidia, že postupne stále viacej a viacej hrajú falošné hry vytvorené práve týmito druhými 

ľudskými bytosťami za jediným účelom dosiahnutia stále väčšieho a väčšieho zisku.  

Nevidia, že sa stali obyčajnými hráčmi, figúrkami, nahraditeľnými pešiakmi, ktorí nemajú 

vôbec žiadnu cenu, v hre tých ľudských bytostí,  ktoré svojou chamtivosťou ovládajú Matku Zem.  

Tým, že sa vyrubujú lesy, vypaľujú pralesy, aby sa tam mohli pestovať iné druhy 

poľnohospodárskych plodín, strácate veľké množstvo kyslíka, ktorý tieto stromy vytvárali.  

Zároveň sa v danej oblasti zmenia klimatické podmienky, pretože vytváranie kyslíka, nie je 

jedinou schopnosťou a darom stromov, ktoré na konkrétnych miestach na Matke Zemi rastú. 

Stromy dokážu zadržiavať vlahu, ktorá je nepredstaviteľne dôležitá pre pôdu a pre celý 

kolobeh vody v prírode. Okrem toho stromy svojimi listami dokážu čistiť ovzdušie od toxických 

látok. Keď v týchto častiach Matky Zeme vyrúbete veľké množstvo lesov, tak jednoducho v týchto 

miestach sa prestane čistiť vzduch od toxických látok, zároveň sa vytvorí menej kyslíka, ktorý je 

pre vás životne dôležitý a kysličník uhličitý, ktorý ako ľudské bytosti vydychujete, nemá kto 

spracovávať.  Zostane v ovzduší a je ho tam stále viacej a viacej.  

Keď tam nie sú stromy, ktoré zabezpečovali vodu v pôde, tá začne vysychať, pôda stráca 

svoju prirodzenú pružnosť a elastickosť, časom podlieha vysychaniu, erózii a stáva sa prašnou.  

Keď prídu silné vetry, ktoré nič nezastaví, pretože tam už nerastú žiadne stromy, tak práve 

túto úrodnú časť pôdy, odfúkne vietor a odnesie ju preč. Rovnako, keď prídu dažde, odplavia túto 

úrodnú časť pôdy preč a tak postupom času, a vedzte, že to nie je dlhý čas, z pohľadu vás, ľudských 

bytostí, nie sú to stovky rokov, ako by ste  si mohli myslieť, sa táto pôda stáva mŕtvou. Táto pôda, 

už nebude schopná rodiť potrebné plodiny, ktoré VY pre svoju obživu potrebujete.  

Vedzte, že týmto spôsobom neprirodzeného kolobehu Života na Matke Zemi, ktorý v tomto 

čase vytvárate a žijete, prichádzate o veľmi veľké množstvo úrodnej pôdy behom života jednej 

ľudskej generácie. 

Prostredníctvom listov, ktoré na stromoch v lesoch vyrastú a na jeseň opadnú, tým, že sa 

vrátia naspäť do pôdy, sa uzatvára kolobeh živín a sami dobre viete, že najúrodnejšia pôda je v lese.  

Je to tak práve preto, že je tam prirodzeným spôsobom zabezpečený kolobeh živín v prírode.  

Tento prirodzený kolobeh živín, ktorý je zabezpečený v prírode prerušujete, keď vyklčujete 

porasty lesov, a na ich mieste pestujete poľnohospodárske plodiny, za účelom dosahovania ziskov. 


