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STROMY A ICH POSLANIE NA MATKE ZEMI – 3.časť 
 

Vedzte, že Matka Zem, bude existovať aj  bez VÁS, ľudských  bytostí, a dokáže sa 

spamätať z vašich činov. Časom zahojí aj všetky rany, ktoré ste jej svojou činnosťou 

spôsobili.  

Len VY, ako ľudské bytosti, na tejto nádhernej planéte LÁSKY, tu už nebudete môcť 

žiť. Preto vás opäť vyzývam, aby ste prevzali ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, za svoje skutky a začali sa rozhodovať vedome 

s tým, že si začnete uvedomovať dôsledky svojich rozhodnutí, nie len pre seba samých a pre 

svoje deti, ale aj pre generáciu svojich vnukov, pre generáciu pravnukov, prapravnukov, 

praprapravnukov, prapraprapravnukov.  

Pretože len vtedy, keď si uvedomíte túto ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia 

a skutky, a v týchto širších súvislostiach si začnete uvedomovať dôsledky svojich rozhodnutí 

a skutkov pre vás a pre váš ŽIVOT, ako ľudských bytostí na Matke Zemi,  zachováte 

rovnováhu Života na Matke Zemi. 
 

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

ROVNOVÁHA ŽIVOTA na Matke Zemi je nepredstaviteľne krehká, a VY ju svojou 

činnosťou bezohľadne a arogantne už veľmi dlho narúšate. 

Preto sa opäť vrátim k tomu, čo som vám povedal minule, pretože je nesmierne 

dôležité aby ste si to ako ľudské bytosti začali uvedomovať, a to je Poznanie, že VŠETKY, 

ÚPLNE VŠETKY FORMY ŽIVOTA NA MATKE ZEMI SÚ SI NAVZÁJOM 

ROVNOCENNÉ. Je to tak práve preto, že táto ROVNOCENNOSŤ, vytvára tú krehkú, 

nesmierne krehkú ROVNOVÁHU ŽIVOTA  a HARMÓNIU BYTIA NA MATKE ZEMI. 

Tým, že ste ako ľudské bytosti porušili ROVNOCENNOSŤ, a vytvorili ste hierarchiu, 

začali ste porušovať túto krehkú ROVNOVÁHU a HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi. 

A preto vedzte, že STROMY sú ROVNOCENNÉ Vám, ľudským bytostiam. 

A preto vedzte, že ZVIERATÁ sú ROVNOCENNÉ Vám, ľudským bytostiam. 

A preto vedzte, že všetky RASTLINY, ktoré žijú na Matke Zemi, sú ROVNOCENNÉ 

Vám, ľudským bytostiam. 

A preto vedzte, že PÔDA je rovnako živý organizmus, ako ste živý organizmus aj VY,  

ako ľudské bytosti, a preto PÔDA je ROVNOCENNÁ Vám, ľudským bytostiam. 

A preto vedzte, že aj každá HORNINA, ktorú vytvorila Matka Zem, je živý 

organizmus, a preto je každá HORNINA ROVNOCENNÁ VÁM, ľudským bytostiam. 

A preto vedzte, že každý jeden KAMEŇ je ROVNOCENNÝ Vám, ľudským bytostiam.  

A preto vedzte, že každý NERAST JE ROVNOCENNÝ Vám, ľudským bytostiam. 

KAŽDÁ JEDNA FORMA ŽIVOTA NA MATKE ZEMI JE 

ROVNOCENNÁ S INOU FORMOU ŽIVOTA NA MATKE ZEMI. ŽIADNA 

Z NICH NIE JE ŽIADNEJ Z NICH  NADRADENÁ. 

VY, ako ľudské bytosti, žijúce na Matke Zemi ste dostali ako DAR právo SLOBODNE SA 

ROZHODOVAŤ.  

Stromy, rastliny, pôda, kamene, nerasty, toto právo slobodne sa rozhodovať na rozdiel od 

vás nemajú, ale to neznamená, že  VY, ako ľudské bytosti ste iným formám Života nadradené.  

Preto Vám znovu hovorím, že všetky formy Života na Matke Zemi sú si navzájom 

ROVNOCENNÉ. A preto je dôležité pre vás, aby ste pochopili toto Poznanie, aby ste si začali 
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uvedomovať ROVNOCENNOSŤ VŠETKÝCH FORIEM ŽIVOTA A BYTIA na Matke Zemi a 

z týchto poznaní, hlbokých pochopení a z pohľadu  Poznania PRIJALI ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

rozhodnutia a skutky.        

Je veľmi dôležité, aby ste prijali túto ZODPOVEDNOSŤ ako jednotlivci, ale zároveň 

aj celá spoločnosť. Pretože, keď prijmete túto ZODPOVEDNOSŤ nielen ako jednotlivci,                   

ale aj celá spoločnosť, vtedy sa spojíte, nielen ako jednotlivci, ale spojíte sa celá spoločnosť 

a nedovolíte iným ľudským bytostiam  vášho sveta, ničiť Matku Zem a ničiť akýkoľvek Život 

na Matke Zemi. 

Prijatím tejto ZODPOVEDNOSTI sa stratí ĽAHOSTAJNOSŤ, pretože je to práve 

vaša ľahostajnosť, ktorá dovoľuje iným ľudským bytostiam ničiť Matku Zem, vyrubovať 

lesy, vypaľovať pralesy a ničiť tak podmienky  na Život pre budúce generácie.  

A toto si prosím veľmi, veľmi, veľmi hlboko uvedomte. 

Začalo ma veľmi bolieť v ľavej lopatke a táto bolesť vystreľovala  do  môjho srdca, kde ma bodala 

a pichala. Keď som sa potom spýtala, čo je to za bolesť a čo ju spôsobuje, tak prišla odpoveď, že je to 

ĽAHOSTAJNOSŤ. 

Pretože toto všetko, čo sa v súčasnosti na Matke Zemi deje, je možné len preto, 

že ste neprijali ZODPOVEDNOSŤ za samých seba, že ste neprijali ZODPOVEDNOSŤ 

za svoje rozhodnutia a skutky, a stali ste sa ĽAHOSTAJNÝMI.  Zároveň ste dovolili, 

aby za VÁS, o VÁS a bez VÁS ROZHODOVAL NIEKTO INÝ. 

Oni rovnako neprijali Zodpovednosť sami za seba, za svoje rozhodnutia a skutky, ale práve 

tým, že ste im VY odovzdali tú svoju Zodpovednosť, tak získali túžbu po tom, aby vás ovládali, 

ovplyvňovali, aby nad vami mohli vládnuť, aby mali moc.  

MOC je nepredstaviteľne silný nástroj strachu, prostredníctvom ktorej ukotvuje 

strach sám seba.  

Tým, že ste sa vzdali svojej Zodpovednosti za samých seba, za svoje rozhodnutia a skutky, 

umožnili ste, aby sa moc ukotvovala vo vašej spoločnosti, a aby tak rástol na jednej strane strach 

a na druhej ľahostajnosť.  

   Ak prevezmete Zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za skutky a za samých seba, stratí  

sa ľahostajnosť. Keď sa stratí ľahostajnosť, prestanete odovzdávať svoju Zodpovednosť za 

seba, za svoje rozhodnutia, za svoje skutky druhým a nedáte im nástroj k tomu, aby vás mohli 

ovládať, manipulovať, vládnuť nad vami a strach stratí svoju moc.  

Týmto sa uzatvoril ďalší kruh, ktorý som vám teraz vysvetlil. 

Ďalšia súvislosť, ktorá súvisí s tvojou otázkou, a na ktorú sa môžeme teraz pozrieť, súvisí 

s tým, že keď odovzdáte svoju Zodpovednosť do rúk druhých a oni ju prijmú a prostredníctvom 

strachu ukotvia svoju moc v spoločnosti, tak sa stratí SPRAVODLIVOSŤ.  

Pretože ste neprijali svoju Zodpovednosť, zároveň ste sa stali ľahostajnými, 

a nedokážete sa za spravodlivosť postaviť. Nedokážete ju chrániť, a tak je jej v spoločnosti 

stále menej a menej. Keď sa stratí SPRAVODLIVOSŤ v spoločnosti, tak je na jednej strane 

veľká bezmocnosť a beznádej, a na druhej strane rastie chamtivosť, arogancia 

a bezohľadnosť. Takáto spoločnosť postupne stratí všetky MORÁLNE PRINCÍPY. 

Spoločnosť, ako taká, nedokáže potom žiť a vytvárať život v súlade s Vesmírnymi zákonmi.  

Začne si vytvárať svoje pravidlá, zákony, predpisy a obmedzenia, ktoré ale sama 

nedodržiava, pretože tie neplatia pre všetkých ľudí rovnako.  

Je to tak preto, pretože v tejto spoločnosti neexistuje ROVNOCENNOSŤ.  

Neexistuje tu Rovnocennosť ani medzi vami, ako ľudskými bytosťami. Tak sa vytvorí určitá 

skupina ľudských bytostí, ktorá je za ich nedodržiavanie tvrdo trestaná. Potom existuje ďalšia 
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skupina ľudských bytostí, ktorá tieto predpisy, zákony a obmedzenia nedodržiava vôbec. Rovnako 

tieto zákony, pravidlá a predpisy vytvára a mení podľa svojich potrieb.  Je to možné preto, lebo 

v celej spoločnosti sa zakorenila ľahostajnosť, stratila sa Zodpovednosť, a preto sa nikto nedokáže 

postaviť a hájiť Spravodlivosť. Tak sa stále viacej a viacej v tomto kruhu ukotvuje moc 

a bezohľadnosť na jednej strane, a bezmocnosť a beznádej na druhej strane. Táto spoločnosť si ani 

neuvedomuje ako stále viac a viac dovoľuje strachu, aby ju prostredníctvom svojich nástrojov 

ovládal a manipuloval. To je ďalší uhol pohľadu na to, čo sa v súčasnosti vo vašej spoločnosti deje. 

Práve preto sa nedokážete postaviť za STROMY, nedokážete ich chrániť a obhajovať ich 

ROVNOCENNÉ právo na ŽIVOT. 

Tých jednotlivcov z vás, ktorí si toto uvedomia a postavia sa za Spravodlivosť, a začnú 

chrániť právo stromov na Život, postavia sa za Rovnocennosť, za rovnaké právo a podmienky pre 

Život stromov ako majú ľudské bytosti, tak práve veľká ľahostajnosť vás ostatných ľudských 

bytostí umožní, aby bezohľadnosť tých ziskuchtivých udupala ich hlas do prachu Matky Zeme. Ich 

hlas, keď je osamelý, tak zanikne. Ale ak prijmete, svoju Zodpovednosť za zachovanie Života na 

Matke Zemi pre svoje deti, vnúčatá, pravnúčatá, tak prijmete do svojho vnútra hlas týchto bytostí, 

a rovnako sa dokážete postaviť za Spravodlivosť, za Rovnocennosť, za rovnaké právo na Život pre 

zvieratá a pre všetky  formy života na Matke Zemi, ako máte  VY, ľudské bytosti. 

To je práve to, čo sa v súčasnosti na Matke Zemi deje. 

V súčasnosti máte technológie k voľným, obnoviteľným zdrojom energie. Boli Vám, 

ľuďom, tieto informácie a vedecké poznatky odovzdané. Vedzte, že vám boli odovzdané všetky 

informácie už veľmi, veľmi dávno.  

Ale bezohľadnosť ľudských bytostí, ktorí túžia po moci - osobnej moci, majetku a ziskoch, 

zamlčala tieto informácie a naďalej bezohľadným spôsobom drancuje Matku Zem. Ťažia z jej lona 

nerastné suroviny, prostredníctvom ktorých vám predávajú energiu. Pritom energia, voľne dostupná 

energia, je pre všetkých, a je nepredstaviteľne ľahké aby táto energia bola prístupná pre všetky 

ľudské bytosti.  

To, že sa tak deje, bolo môžné kvôli tomu, že ste sa vzdali svojej vlastnej 

Zodpovednosti, a namiesto nej ste prijali ľahostajnosť čím dovoľujete iným, aby za vás 

rozhodovali. 

Začalo ma bolieť v ľavej lopatke. Bolesť vystreľovala do môjho srdca, kde ma bodala a pichala. 

  Tým, že nepoznáte pôsobenie Vesmírnych zákonov, že vám bolo zámerne zamlčané                     

ako pôsobia, konáte vo svojich Životoch proti nim a preto konáte sami proti sebe. 

Prišla energia Lásky, ako teplo sa rozliala po mojom tele a v nej sa predchádzajúca bolesť rozplynula.  

Pre vás, ako ľudské bytosti, je nesmierne dôležité aby ste pochopili a začali chápať 

Zákon slobodnej vôle, a je to tak preto, lebo vaša forma ŽIVOTA, ako ľudských bytostí, 

DOSTALA PRÁVO SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ ako DAR.  

Ale nedeliteľnou súčasťou práva slobodne sa rozhodovať je aj ZODPOVEDNOSŤ.  

Tým, že ste túto Zodpovednosť neprijali, nedokážete si tento  nesmierne veľký DAR, 

ktorý vám bol daný, vážiť.  

Tým, že ste svojím spôsobom, týmto vzácnym darom pohrdli, alebo ste ho neprijali, ste 

sa ho potom ľahko  zriekli v prospech ostatných, či druhých ľudských bytostí.  

Zároveň tým, že ste neprijali Zodpovednosť sami za seba, za svoj Život, za svoje 

rozhodnutia a skutky, za svoje myšlienky, za svoje slová, ste stratili ÚCTU k  ŽIVOTU                  

ako takému.  

Tým ste stratili všetky Poznania, ktoré sú spojené s princípmi nekonečného kolobehu 

a zrodu Života na Matke Zemi. 


