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STROMY A ICH POSLANIE NA MATKE ZEMI – 2.časť 
 

Ďalší uhol pohľadu, ktorý s touto otázkou súvisí, je ten, že plodiny, ktoré na týchto plochách 

potom pestujete, nie sú prirodzené pre dané územie a preto nepredstaviteľným spôsobom čerpajú 

živiny z pôdy, ktoré  Matka Zem vytvorila, rastlinami, ktoré sem Matka Zem dala, aby tu rástli.  

Touto činnosťou ľudských bytostí prichádza k vyčerpaniu pôdy na týchto územiach. 

Následne dochádza k tomu, že táto pôda veľmi rýchlo stráca svoju úrodnosť a nepomôžete jej ani 

umelo, chemicky vyrobenými hnojivami, ktoré do pôdy dávate. Tieto ľudské bytosti, ktorým ide len 

o svoje zisky, nechajú potom ležať túto pôdu ladom, bez toho, aby sa postarali o jej regeneráciu.  

Opäť bezohľadne vyklčujú ďalšie územia, na ktorých rastú stromy, veľmi staré, prastaré lesy 

a pralesy. Touto svojou zaslepenosťou za ziskami a mocou veľmi rýchlo ničia pôvodné životné 

prostredie, pôdu, stromy a zmenia klimatické podmienky pre život nielen v týchto oblastiach, ale 

postupne aj na celej Matke Zemi. 

Už som vám minule povedal, že je nepredstaviteľne málo stromov na Matke Zemi v pomere 

k tomu, aký veľký je počet ľudských bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi. Povedal som vám, že vašou 

najdôležitejšou a prvoradou úlohou je zalesniť všetky územia, úplne všetky územia, na ktorých 

rástli stromy, a ktoré boli vyklčované, vyrúbané, vypálené za účelom chamtivosti a dosahovania 

ziskov. 

Nie je to len o množstve kyslíka, ktorý stromy vytvárajú. Stromy regulujú aj množstvo vody 

v pôde, a tým udržiavajú jej pružnosť a elasticitu, aby pôda držala pokope, aby sa nestala sypkou, 

aby ju nemohol vietor odfúknuť a silné dažde i búrky odplaviť. Stromy, lesy a iné porasty stromov 

v krajine, zároveň vytvárajú prirodzenú zábranu vetru, aby nemohol získať veľkú rýchlosť a odviať 

z vašich polí úrodnú pôdu preč. 

Zároveň udržiavajú vlhkosť v ovzduší a prostredníctvom svojich listov, opäť vracajú živiny 

do pôdy a prostredníctvom koreňových systémov vytvárajú pevnosť pôdy. Sami viete, ako dobre sa 

vám dýcha v lese a aký je rozdielny vzduch v sparnom lete na poliach, kde je horúci a suchý, a aký 

je vtedy svieži vzduch v lese. To všetko zabezpečujú stromy prostredníctvom listov vo svojich 

korunách, prostredníctvom koreňových systémov a vody, ktorú dokážu zadržiavať a tak pomáhajú 

regulovať kolobeh vody v prírode. 

Ďalší uhol pohľadu, ktorý je ale rovnako dôležitý, spočíva v tom, že keď sú takýmto 

spôsobom odstraňované lesy, tak máte ako ľudské bytosti stále menej a menej území, ktoré by boli 

na dosah miest, kde bývate, aby ste mohli voľne a každodenne chodiť do lesa.  

Strácate tak prirodzený kontakt s Matkou Zemou a Láskou, s energiou Lásky, ktorú pre vás 

stromy vytvárajú. Tým, že sa stále pohybujete po vybetónovaných, vydláždených chodníkoch a celé 

dni trávite v betónových a presklených budovách, tak do svojho vnútra prijímate len to, čo ako 

ľudské bytosti vytvárate. Odtrhli ste sa tak od prirodzeného pôsobenia Lásky, ktorú Vám dáva 

Matka Zem už len tým, že po nej chodíte – po lúkach, po stráňach, po poliach, po horách, po 

pastvinách, v lesoch, v sadoch, vo viniciach, v záhradách, v parkoch, že  zároveň pri tom vdychujete 

Lásku, ktorú vytvorili stromy, a ktorú cez čakru Zemskej hviezdy vám dáva Matka Zem. Úplne ste 

od nej odtrhnutí a odlúčení a túto Lásku, ktorá je prirodzene v lesoch, na lúkach, na poliach, na 

pastvinách, na horách, v sadoch, vo viniciach, v parkoch nedostávate do svojho vnútra. 

Ak sa pohybujete len v mestách, kde už nemáte možnosť pohybovať sa v lesoch a na lúkach, 

tak prijímate do seba, do svojho vnútra len to, čo vytvárate ako ľudské bytosti a vedzte, že to nie je 

čistá bezpodmienečná Láska. To, čo vytvoríte vo svojom vnútri, to vysielate ako energiu navonok. 

A to, čo je vonku, aké energie pôsobia priamo vo vašom okolí, veľmi silne na vás pôsobí, 
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ovplyvňuje vás to a práve tieto energie prijímate do svojho vnútra. Tak sa navzájom ako ľudské 

bytosti dokážete veľmi silne ovplyvňovať. 

Preto som vám povedal, že je to veľmi široká otázka a má to veľké dopady na vás, ako 

ľudské bytosti, ktoré si však vôbec do dôsledkov nedokážete uvedomiť.  

Je to tak preto, že ste stratili Poznanie, že ste od stromov nepredstaviteľne závislí a ak 

nebudú na Matke Zemi stromy, nebudete môcť na Matke Zemi žiť ani VY, ako  ľudské bytosti. 

Ďalší uhol pohľadu, ktorý s touto otázkou súvisí je ten, ktorý vám chýba, a to je 

ROVNOCENNOSŤ  života všetkých bytostí žijúcich na Matke Zemi. 

Pretože keď VY, ako ľudské bytosti, zničíte les, zničíte „DOMOV“ pre mnohé živočíchy, 

ktoré v tom lese žili. Nie sú to však len živočíchy, ktoré sú veľké, a ktoré sú voľným okom 

viditeľné, a ktoré dokážu utiecť pred ohňom, ale zničíte tak množstvo života a živočíchov, ktoré 

žijú priamo v stromoch, vo vnútri stromov, v korunách stromov, v koreňových systémoch stromov, 

na listoch stromov a v pôde, ktoré tu žili práve preto, že tam tie stromy rástli.  

Touto svojou činnosťou zabíjate mnohé formy života na Matke Zemi a pritom si ani 

neuvedomujete, že niektoré z týchto foriem života vám Matka Zem dala ako dar, pomocou ktorého 

by ste mohli liečiť a uzdravovať  ochorenia vašich fyzických tiel. A tak sami seba o túto možnosť 

pripravíte. 

Deje sa tak práve preto, že vaše rozmýšľanie je veľmi krátkozraké. Neskúmate, a ani sa 

nezaujímate o širší dopad svojich rozhodnutí, lebo jediným meradlom a cieľom je veľkosť 

dosiahnutého zisku. 

Vedzte, že nedokážete predpokladať dôsledky týchto činov a tak sa môže stať, že tieto 

oblasti po krátkom čase sa stanú vyprahnutými pustinami, kde nebudú rásť stromy, trávy, plodiny, 

ale nebudete tam môcť žiť ani VY, ako ľudské bytosti.  

Pôda tu už potom nedokáže udržať žiadnu vlahu. Tým, že sú to rozsiahle oblasti bez 

stromov, budú tu fúkať silné vetry, ktoré nikto nezastaví, a ktoré tak dokážu nabrať veľké a ničivé 

rýchlosti. Zničia všetko, čo im bude stáť v ceste. Tým, že tam nebudú žiadne stromy, ktoré by 

dokázali udržať vlhkosť v ovzduší, budú to vyprahnuté pustiny s horúcim vzduchom a časom sa 

zmenia na púšte. Takto sami sebe ničíte priestor, kde ako ľudské bytosti môžete žiť. 

Matka Zem je nesmierne múdra a inteligentná bytosť, a preto ona sama najlepšie vie, kde je 

vhodné aby rástli, nepretržite rástli, mohutné lesy a pralesy, ktoré dokážu  vytvárať dostatok kyslíka 

pre vás, a rovnako majú vplyv na vytváranie klimatických podmienok na Matke Zemi.  

Je to tak preto, že vek ľudských bytostí a dĺžka ich života je veľmi krátka v porovnaní so 

životom stromov a skál, v porovnaní s tým, aký dlhý čas je potrebný k tomu, aby sa vytvorila 

úrodná pôda, a aby táto pôda mala tie látky a živiny, ktoré sú potrebné pre život ľudských bytostí. 

Preto nedokážete posúdiť z   ďalekosiahleho hľadiska dôsledky svojich činov. 

Ak by ste však mali možnosť každodenne sa spájať s Matkou Zemou tým, že by ste chodili 

po lúkach a lesoch, ktoré by zostali v bezprostrednej blízkosti vašich domovov, uvedomovali by ste 

si dôležitosť lesov a stromov na Matke Zemi, pretože by ste práve to vo svojich srdciach cítili, 

vnímali a videli, a vtedy by ste nedovolili iným ľudským bytostiam toto  bezbrehé drancovanie 

Matky Zeme, ktoré úplne všade prebieha. 

Všimnite si aj iné krajiny, ktoré susedia s vašou krajinou. Tam, kde je ráz krajiny taký, že im 

neumožňuje vytvoriť veľkomestá, do ktorých by sústredili všetko obyvateľstvo, tak v týchto 

krajinách, kde veľká časť obyvateľstva žije na vidieku, a kde  majú možnosť ľudia v každodennom 

styku vnímať prírodu a Matku Zem, tak v týchto krajinách, či oblastiach sa zachovala oveľa väčšia 

ÚCTA k pôde, k stromom a k Matke Zemi ako takej. 
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Je to tak preto, že títo ľudia zo svojho vnútra vysielajú von, do svojho okolia ÚCTU 

k prírode, k Matke Zemi, k pôde, k stromom, k vode, k zvieratám a aj tie ľudské bytosti, ktoré 

nežijú na vidieku, to vnímajú, a sú schopné to prijímať a vnárať do svojho vnútra a tak povedomie 

o tejto ÚCTE k prírode, k Matke Zemi, k pôde, k stromom, k vode a k zvieratám  v celej 

spoločnosti je oveľa väčšie.  

Preto je pre vás dôležité, aby sa vrátila ÚCTA k prírode, k Matke Zemi, k pôde, k stromom, 

k vode a k zvieratám do celej spoločnosti. 

Aby sa tak stalo je potrebné, aby si to začali uvedomovať ľudské bytosti ako jednotlivci. 

Aby ÚCTU vytvárali vo svojom vnútri, a potom ju vysielali navonok do svojho okolia, lebo sa to 

nedá urobiť a vytvoriť zhora nejakým príkazom, ale musí to vychádzať zdola, z vnútra každej 

jednotlivej ľudskej bytosti a až potom to prijme celá spoločnosť. 

To, čo vytvárate vo svojom vnútri, odovzdávate navonok. Tým, čo odovzdávate navonok, 

jeden druhého veľmi ovplyvňujete. To, čo rezonuje celou spoločnosťou, potom spätne prijmete do 

svojho vnútra. Je to Zákon rezonancie. Toto je aj dôvod, prečo ste tak veľmi ľahko ako ľudské 

bytosti manipulovateľní. 

     Toto je Poznanie, ktoré vám strach všeobecne zobral, ale určité skupiny ľudí ho využívajú. 

Prostredníctvom neho vás ovládajú, manipulujú a využívajú k tomu Zákon rezonancie,  Zákon ako 

hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri tak navonok a zároveň aj Zákon 

slobodnej vôle s tým, že vám prostredníctvom tejto manipulácie dali obraz - falošný obraz toho, že 

sa slobodne rozhodujete VY SAMI. Keby ste sa skutočne mohli slobodne rozhodovať, nikdy by ste 

nedovolili toto bezohľadné drancovanie Matky Zeme. 

          Prišla energia, ktorá v sebe niesla veľmi veľa hlbokého smútku a začala som hovoriť potichu. 

Spôsob, ktorým v súčasnosti ako ľudské bytosti na Matke Zemi žijete, je tak veľmi 

vzdialený, nepredstaviteľne veľmi vzdialený od pôvodného spôsobu bytia na Matke Zemi,                

že ak naďalej budete s bezohľadnosťou, s ktorou v súčasnosti Matku Zem ničíte a drancujete 

pokračovať, tak behom pár generácií Matku Zem zahubíte a pre VÁS, ako ľudské bytosti, 

ŽIVOT na Matke Zemi už nebude možný. 

Nebudete mať úrodnú pôdu, na ktorej by ste mohli pestovať plodiny pre svoju obživu, 

nebudete mať nezávadnú pitnú vodu a vzduch na Matke Zemi bude plný toxických látok 

a pre vás bude jedovatý. Vedzte, že nehovorím o budúcnosti vzdialenej tisícky rokov.  

Ak s touto bezohľadnosťou, s ktorou teraz jednáte, budete naďalej pristupovať 

k Matke Zemi, prírode, pôde, vode, stromom, zvieratám a k životnému prostrediu, (cítila som 

túto energiu hlbokého smútku veľmi silne a nasledujúce slová som len zašepkala) tak behom dvoch 

storočí len, a to zdôrazňujem LEN DVOCH STOROČÍ, zničíte všetky podmienky pre život 

ľudských bytostí na Matke Zemi. 

Z pohľadu jednotlivca môže sa zdať, že dve storočia je dlhý čas, ale z pohľadu života 

celej ľudskej spoločnosti je to OKAMIH.   

Je to nepredstaviteľne krátky čas, ktorý máte k tomu, aby ste  prevzali, aby ste naozaj 

prevzali ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, 

ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, za svoje konanie a začali si 

uvedomovať, do hĺbky uvedomovať dôsledky svojich rozhodnutí a činov. 

Aj teraz, keď toto posolstvo prepisujem, cítim a vnímam tú energiu ako sa stáva mojou 

súčasťou a ako ma vyzýva jemne, ale zároveň aj dôrazne, k tomu, aby  som si túto 

ZODPOVEDNOSŤ začala uvedomovať a chápať v oveľa širšom meradle a zo širšieho uhľa 

pohľadu. 

 


