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STROMY A ICH POSLANIE NA MATKE ZEMI – 4.časť 
 

Prijali ste učenie, o tom, že Život nie je nekonečný, že ste tu len raz - jeden jediný raz, 

a práve preto ste sa stali tak bezohľadnými, sebeckými a arogantnými.                

Keby poznanie o nekonečnosti kolobehu Života bolo vašou súčasťou, a mali by ste ÚCTU 

k ŽIVOTU ako takému, prestali by ste ničiť podmienky pre ŽIVOT na Matke Zemi, pretože by ste 

vedeli a veľmi, veľmi hlboko by ste si uvedomovali, že ich vlastne NIČÍTE SAMI SEBE.  

Vedeli by ste, že Život je nekonečný, a že sa sem v mnohých a mnohých inkarnáciách svojej 

duše stále na Zem vraciate.  

Aj keď máte a uvedomujete si ÚCTU k ŽIVOTU, ktorý žijete TU a TERAZ, stratili ste 

ÚCTU k nekonečnému kolobehu Života, pretože ste stratili Poznanie, že sa vaša duša opakovane 

rodí do konkrétneho fyzického tela ako ľudská bytosť, a že ste prežili ako ľudská bytosť už veľmi 

veľa Životov na Matke Zemi. 

Práve strata ÚCTY k tomuto nekonečnému kolobehu Života vám dovoľuje byť v tom 

jednom, jedinom, konkrétnom živote TU a TERAZ takým ľahostajnými, sebeckými a arogantnými, 

pretože si myslíte, že ste tu len raz v tomto jedinom živote. 
 

Je to nesmierne dôležité a je veľmi, veľmi dôležité, aby ste pochopili ten rozdiel, a aby 

sa vám vrátila prostredníctvom vášho uvedomenia ÚCTA k nekonečnému kolobehu ŽIVOTA  

na Matke Zemi.  

Aby ste si uvedomili, že VY SAMI sa v nasledujúcich inkarnáciách  narodíte opäť sem, 

na Matku Zem, a že to VY SAMI sa narodíte do podmienok, ktoré v tomto okamihu pre 

nasledujúce generácie, a teda SAMI  PRE SEBA VYTVÁRATE. 

Chápete ako veľmi, nepredstaviteľne veľmi je to pre vás dôležité? Áno. 
 

  Keď prijmete ÚCTU K NEKONEČNEMU KOLOBEHU ŽIVOTA, tak 

prijmete ÚCTU K SAMÝM SEBE, a potom budete schopní prijať ZODPOVEDNOSŤ 

za seba samých, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, 

a práve v tej ZODPOVEDNOSTI sa rozpustí a stratí   ĽAHOSTAJNOSŤ,  

ktorá dovoľuje chamtivým a bezohľadným zoskupeniam ľudských bytostí, aby svoju moc 

v spoločnosti ukotvovali a tak vás prostredníctvom strachu manipulovali a ovládali.  

Toto je ďalší uzatvorený kruh, ktorý som vám chcel vysvetliť. 
 

Preto si veľmi hlboko uvedomte, že NIE JE ÚCTA ako ÚCTA. 

Rovnako ako som vám vysvetlil, že NIE JE DÔVERA ako DÔVERA, 

a NIE JE VIERA ako VIERA. 
 

Otázka: Ako môžeme najlepšie pracovať so stromami, aby nás mohli liečiť 

a uzdravovať energiou Lásky, alebo aj ako MY môžeme energiu Lásky stromom dodávať? 

Myslím tým úplne fyzicky. Objatia, dotyky, alebo stačia len naše myšlienky, slová,                           

či orientácia stromov. Čo a ktoré? 

Odpoveď: Všetkým možným. Už len tým, že prídete do lesa dýchate Lásku, ktorú stromy 

vytvorili.  V lese sa energia Lásky, ktorú dýchate, vo vás fyzicky ukotvuje.  

Rovnako tým, že vydychujete kysličník uhličitý odovzdávate  stromom to, čo potrebujú.  

Tak ste boli stvorení.  

To je práve súčasť tej krehkej rovnováhy.  
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Vy potrebujete kyslík, ktorý dýchate a ktorý stromy vytvárajú, a oni potrebujú kysličník 

uhličitý, ktorý zase dýchajú oni. 

Tým, že prídete do lesa a dýchate Lásku, ktorú stromy vytvorili - to je to vonkajšie 

prostredie a tá Láska sa stáva vašou súčasťou, lebo v lese nachádzate pokoj a vnútorný mier.  

Tak sa v lese zmení vaše vnútorné prostredie, a keď sa vrátite medzi ľudské bytosti tak to, 

čo máte vo svojom vnútri, to vysielate navonok. Vtedy vysielate pokoj, mier a Lásku a druhé 

ľudské bytosti to prijímajú.  

Tak meníte vonkajšie i vnútorné prostredie ľudských bytostí a celej spoločnosti.  

Keď sa to zmení, tak ako ľudská spoločnosť, prijmete svoju Zodpovednosť, pochopíte 

Rovnocennosť, uvedomíte si Úctu k Životu, uvidíte kde je Spravodlivosť a s tou Láskou sa 

postavíte za Stromy a začnete ich chrániť, a tým im pomôžete. 

Rovnako môžete zo svojho srdca vysielať Lásku stromom a tak im opätovať tú ich, ktorú 

vám bez podmienok dávajú. 

Môžete im svoju Lásku posielať v myšlienkach, lebo 

MYŠLIENKA JE ENERGIA. Je to tvorivá energia Vesmíru.  

MYŠLIENKA je nástroj tvorenia vo Vesmíre. 
Môžete im spievať. Stromy milujú spev. Môžete im hovoriť láskavé slová, alebo ich môžete 

objímať. Nielen vtedy, keď sú vaše srdcia naplnené bolesťou, a keď žiadate  stromy aby túto bolesť 

stiahli z vášho srdca a cez korene ich odovzdali Matke Zemi, ale objímajte ich aj vtedy keď ste 

šťastní, keď cítite vo svojich srdciach Lásku, a môžete sa s nimi o tento cit podeliť.  

Rovnako je potrebné, aby ste učili druhé ľudské bytosti o rovnocennosti stromov, aby ich 

začali vnímať ako rovnocenné bytosti samým sebe, aby sa učili s nimi komunikovať a rozprávať. 

Toto všetko je pomoc, ktorú môžete pre stromy urobiť, pretože je nesmierne dôležité, aby 

pomocou  Poznania sa zmenilo všeobecné povedomie v kolektívnom vedomí ľudstva, že 

STROMY SÚ ROVNOCENNÉ BYTOSTI ĽUDSKÝM BYTOSTIAM. 

Stromy majú tiež radi, keď ich pochválite.  

Môžete ich pochváliť za to, že vám vytvárajú v sparnom lete svojimi listami 

v korunách stromov tieň. 

Môžete ich pochváliť za to, že vám prináša radosť spev vtákov, ktorí hniezdia na ich 

konároch. 

Môžete sa im poďakovať za krásu kvetov, ktoré robia radosť vašim očiam keď kvitnú 

a za omamné vône, ktoré šíria ich kvety.  

Môžete sa im poďakovať za nádherné farby listov, ktoré vytvoria na jeseň a ktoré 

liečia a uzdravujú vašu dušu.  

Môžete sa im poďakovať za to, že udržiavajú vlahu v pôde. 

Môžete sa im poďakovať za to, že stabilizujú a spevňujú pôdu na strmých svahoch, na 

stráňach a v lesoch. 

Môžete sa im poďakovať za to, že čistia vzduch od toxických látok. 

Môžete sa im poďakovať za to, že zadržiavajú prach. 

Môžete sa im poďakovať za to, že vytvárajú kyslík, ktorý dýchate.   

Môžete sa im poďakovať za to, že udržiavajú v ovzduší vlhkosť. 

Môžete sa im poďakovať za to, že pomáhajú regulovať kolobeh vody v prírode. 

Môžete sa im poďakovať za to, že prostredníctvom listov vracajú živiny späť do pôdy. 
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Môžete sa im poďakovať za to, že umožňujú vytvoriť si domov množstvu drobných 

zvieratiek a hmyzu v kôre, v konároch, v listoch, v koreňových systémoch. 

Môžete sa im poďakovať za to, že sa vám dávajú a odovzdávajú bez akýchkoľvek 

podmienok. 

Aj keď VY, ako ľudské bytosti, ste stratili schopnosť vnímať to, čo vám stromy 

hovoria, oni vám rozumejú. A tak im prejavujte vďačnosť za všetko, čo robia pre vás, ako 

ľudské bytosti, vo svojich myšlienkach, slovách, tým že ich pohladíte svojimi rukami, že ich 

objímete, že im posielate Lásku zo srdca.  

Môžete im to rozprávať len cez svoje myšlienky, môžete im to hovoriť nahlas a môžete 

im to aj spievať. Stromy milujú vaše piesne, milujú keď im spievate, milujú keď ich  hladíte 

a milujú keď ich objímate. 

Toto všetko sú spôsoby, ako im môžete pomáhať. Tým, že im vyjadríte ÚCTU 

a VĎAČNOSŤ, a tým, že svojím prístupom začnete meniť celé kolektívne vedomie o poslaní 

STROMOV. 
 

Teraz sa vrátim k orientácii stromov. 

Stromy tým, že sú živé bytosti rovnako ako vy, ľudské bytosti, si dokážu vytvárať bolesť. 

Ale práve preto, že nemajú možnosť slobodne sa rozhodovať, tak na rozdiel od vás NEBOJUJÚ, ale 

to neznamená, že oni tú bolesť necítia.  

A tak keď orientujete stromy pomáhate im napájať sa na pradávnu Múdrosť stromov, 

ktorá je uložená v kolektívnom vedomí stromov, a na ktorú sa potom môžu napojiť.  

Táto pradávna Múdrosť stromov im pomáha liečiť ich vlastnú bolesť.  

Ich vlastná bolesť je spojená so stratou ich Poznania o tom, aké je ich poslanie na Matke 

Zemi. Tým, že stromy strácajú toto Poznanie stávajú sa ľahostajnými, a strácajú schopnosť rásť na 

Matke Zemi za akýchkoľvek podmienok. To je to, čo stromom vytvára tak veľa bolesti.   

Ak ich zorientujete a spoja sa s pradávnou Múdrosťou, Poznanie, že ich základným 

poslaním je rásť na Matke Zemi za akýchkoľvek podmienok sa stane ich súčasťou.  

Prestanú byť ľahostajnými, a začnú rásť na Matke Zemi všade tam, kde je to čo len trošku 

možné. Tým, že napĺňajú svoje základné poslanie, tak sú šťastné. 
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