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STROMY A ICH POSLANIE NA MATKE ZEMI – 5.časť 
 

Otázka: Zo stromov sa vyrába papier, nábytok a množstvo vecí pre dennú potrebu 

ľudí. Príde tým množstvo stromov o Život. Ako s týmto narábať, a ako máme užívať už 

vyrobené drevené veci,  nábytok a všetko čo je z dreva? 

Odpoveď:  Tak opäť je tu viacej rovín. 

Po prvé, treba si uvedomiť, že papier a akékoľvek obalové výrobky z papiera, nemusíte 

vyrábať z dreva. Toto Poznanie som vám už odovzdal.  

Povedal som vám, že Matka Zem vám darovala, nesmierne, nesmierne, nesmierne vzácnu 

rastlinu. Rastlinu, ktorou jednak dokážete liečiť mnohé ochorenia vášho fyzického tela, kože a 

vnútorných orgánov, ale ona má aj také vlastnosti, že je možné z nej vyrábať papier a papierové 

obalové materiály. Dokonca ste schopní z nej vyrábať aj látky, z ktorých je možné šiť odevy pre 

vaše fyzické telo. To, že túto rastlinu nepoužívate má viacej dôvodov. 

Prvým dôvodom je skutočnosť, že ak by ste túto rastlinu využívali na výrobu papiera 

a ostatných papierových potrieb, ktoré ako ľudské bytosti používate, nebolo by potrebné také veľké 

vyrubovanie stromov. Čiže keby ste na výrobu papiera používali túto rastlinku, na oveľa väčšom 

území by rástli lesy, a tým by spojenie vás ľudských bytostí so stromami v lesoch bolo a zostalo 

oveľa silnejšie, vnímali by ste ho na hlbších úrovniach svojho vedomia. Tým územím, kde by rástli 

lesy, myslím tým, nielen pár stromov vysadených pri cestách a v parkoch, ale myslím tým staré lesy 

so stromami starými niekoľko storočí.  

Tieto staré lesy by zostali a boli blízko pri vašich obydliach. Vtedy by ste si uvedomili, 

dokázali by ste si uvedomiť práve to veľmi hlboké spojenie medzi stromami a ľudskými bytosťami, 

a pochopili by ste, že stromy sú vám ROVNOCENNÉ. 

Ak by totižto zostali staré lesy, kde majú stromy 200, 300, 400 či 500 rokov, a ak by naozaj 

vaše územie, ale aj územie kdekoľvek na Matke Zemi bolo pokryté  takýmito starými stromami, tak 

energia hlbokej čistej bezpodmienečnej lásky, ktorú by tieto staré stromy vytvárali bola taká silná, 

že by ste si už pri jedinom vstupe do lesa uvedomili silu energie Lásky, ktorú tieto stromy 

vytvárajú. 

Ale zatiaľ sa to nedeje. 
 

Tým, že stromy stále vyrúbavate a sadíte nové mladé stromčeky, ktoré z pohľadu stromov 

po veľmi krátkom čase opäť vyrúbete, práve preto aby ste vyrobili papier, tak tieto mladé stromy 

nedokážu vytvoriť energiu, ktorú vytvárajú 200,300 či 500-ročné stromy.     

Je to presne to isté, ako keď si porovnáte 6-ročné dieťa a 60-ročného človeka, ktorý má 

prežité skúsenosti svojho života. Vidíte, s akou láskou a pokorou vníma a chápe život, a potreby 

druhých ľudí tento 60-ročný človek. Aj malé dieťa má v sebe veľkú lásku, ale tým, že nemá 

skúsenosti, sa hnevá a zlostí, keď nedostane práve to, čo v tej chvíli chce.  

A tak nevytvára v sebe Lásku, ktorá má úctu, pokoru, súcit a skúsenosti prežitého života. 
 

Tieto mladé stromy, ktoré pre vás ako ľudské bytosti sa zdajú veľké, z pohľadu stromov sú 

malé deti, ktoré nemajú spracované emócie bolesti. Skúste sa prejsť po lese, kde sú 300, 400, 500-

ročné stromy a prejdite sa po lese, kde sú 20, 30 či 50-ročné stromy. Precíťte si ten rozdiel energie, 

ktorý v týchto lesoch bude. Vy sami ako ľudské bytosti, hoci nemáte toto Poznanie, tak lesy, 

v ktorých sú prevažne takéto staré stromy, nazývate ČAROVNÉ. 

   Ale je to len o tom, akú veľkú, čistú a hlbokú energiu Lásky tieto stromy vytvárajú 

a vyžarujú zo svojho vnútra von. Tak toto bol prvý dôvod, prečo vám o účinkoch tejto vzácnej 

rastlinky nepovedali pravdu.  Týmto vo vás udržiavajú pocit nadradenosti voči stromom. 
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Druhý dôvod, že vám nebola odovzdaná pravdu je ten, že táto rastlinka má nesmierne silné 

liečivé účinky. Táto rastlinka sa pre svoje účinky a liečivú silu, musí používať ako  éterické oleje – 

len po kvapkách. Lieči rovnako ako éterické oleje. Čím menej kvapiek éterického oleja použijete, 

tým je jeho účinok silnejší. Rovnako to platí aj o tejto rastlinke. Práve preto, že je taká silná 

a liečivá, je zároveň možné jej liečivé účinky zneužívať.  

Preto vám všetkým nebolo odovzdané Poznanie o liečivých účinkoch tejto rastlinky, ale len 

o jej ničivých účinkoch.  Je to konope. Práve preto, že vám, ľudským bytostiam, boli odovzdané len 

ničivé účinky, je pestovanie tejto rastlinky zakázané. 

Je to preto, že ste takto udržiavaní v nadradenom postavení k stromom ako živým bytostiam, 

a zároveň sú znásobované zisky z priemyslu, ktorý spracováva stromy len ako drevnú hmotu 

a zároveň  preto, že sa potom mohol vybudovať farmaceutický priemysel, kde umelým spôsobom 

vyrábajú látky, ktoré vám Matka Zem prostredníctvom tejto rastlinky darovala. Jej liečivá sila je 

nesmierne veľká. A to, čo vám bolo zámerne zamlčané je, že sa môže používať len ako éterické a 

esenciálne oleje – po kvapkách. Spôsob použitia tejto rastlinky, ktorý vám bol zámerne odovzdaný, 

je pre vás ako ľudské bytosti, nesmierne škodlivý. 
 

Otázka: Správne som pochopila toto posolstvo o KONOPE, že ho máme naozaj 

používať po kvapkách ako éterické oleje ?  

Odpoveď: Áno. Skupiny ľudských bytotsí, ktoré toto poznanie majú, ho  zámerne pred 

vami taja. Oni mnohé veci vedia a taja, a mnohé veci zámerne menia a zámerne programujú 

negatívnymi kódmi, zámerne škodia ľudským bytostiam, ovplyvňujú chod počasia, ovplyvňujú 

vedomie ľudí a myslia si, že majú na to právo. Zase je to o tej tme, lebo nevidia svetlo. Ale oni sú 

ešte v hustejšej tme, pretože mnohé veci robia zámerne a vedome, kvôli svojej moci, vlastnej sláve, 

bohatstvu a pocitu neomylnosti, mysliac si, že majú právo určovať druhým ľudským bytostiam ich 

život i smrť. Robia pokusy na ľudských bytostiach, a ani neviete cez čo všetko to robia a v akej 

miere. KONOPE CEZ KVAPKY napomôže toto všetko čistiť. Všetko však nevyrieši, ale 

napomôže, lebo to závisí aj na vašich energetických telách, vibráciách a myšlienkach, ktoré sa 

potom zhmotňujú. Takže musíte aj zvnútra aj zvonka vkladať to očistné a zase je to ako vonku tak 

aj vnútri, ako hore tak aj dole, ako vo veľkom tak aj v malom, ako pre dušu tak aj pre telo a je to 

o tom, že všetko so všetkým súvisí.  
 

Teraz sa vrátim k ďalšej časti tvojej predchádzajúcej otázky – k nábytku z dreva. 

Ak by ste stromy používali s ich súhlasom len za účelom výroby nábytku, nespotrebovávali 

by ste ich také veľké množstvo. Dokázali by ste sa dohodnúť so stromami, aby vám dovolili za 

týmto účelom časť z nich vyrúbať. Zároveň by sa stromy prestali ničiť. Ich kresba a štruktúra dreva, 

ktorá by sa prevtelila do nábytku, ktorý je potom súčasťou vašich domovov, by vytvorila spojenie 

medzi vami a stromami na úrovni vašich sŕdc.  

Ak máte doma nábytok z dreva, cítite jeho teplo, ktoré vám stromy týmto spôsobom 

odovzdávajú. Zároveň vnímate krásu  nábytku, ktorý je z dreva urobený a tak sa vám stromy 

prostredníctvom tejto krásy a tepla, ktoré takýto nábytok vyžaruje,  bez podmienok odovzdávajú. 

V tomto prípade, aj keď si to neuvedomujete na vedomých rovinách, poznanie o nezastupitelnosti 

stromov vo vašom živote a v tejto rovine  aj o dôležitosti a rovnocennosti  stromov, vám zostalo. 

Je to práve vďaka tomu nábytku, ktorý si zachoval pôvodnú štruktúru stromu.  

Nie je to však nábytok, ktorý v súčasnosti vyrábate tým, že stromy popílite, zošrotujete 

a túto hmotu opätovne lepidlom a rôznymi chemicky vyrobenými látkami spojíte.  

V tomto smere si neuvedomujete krásu a teplo, ktoré vám stromy odovzdávajú.  

Preto ak môžete, kupujte si nábytok vyrobený priamo z dreva. Vtedy to teplo, ktoré stromy 

vyžarujú, sa vás bude dotýkať, vašich sŕdc, aj keď ten strom, už nestojí v lese.  
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A čo môžete urobiť? 

Môžete začať verejne hovoriť o tom, aby sa papier nevyrábal zo stromov, keď vám Matka 

Zem dala rastlinu, ktorú na ten účel zrodila. Rovnako môžete stromy podporiť tým, že budete 

kupovať len nábytok vyrobený priamo z dreva stromov a nie nábytok, do ktorého sú pridané rôzne 

chemické látky, ktoré ničia a zakrývajú podstatu toho, čo drevo vytvorilo - energiu čistej 

bezpodmienečnej Lásky.  

Rovnako ako pri potravinách sa v potravinárskom priemysle v procese výroby stratila 

z rastlín Láska, ktorú do nich vložila Matke Zem, tak v drevárskom priemysle sa v procese výroby, 

stratí Láska, ktorú vytvorili stromy. 

Ak máte doma nábytok, ktorý je vyrobený z dreva, tak na nevedomých rovinách poznanie 

o nezastupiteľnej úlohe stromov a o ich dôležitosti vám stále zostáva.  

Vtedy je jednoduchšie, aby sa toto Poznanie z nevedomých rovín prenieslo do vedomých. 

Toto je ďalšia pomoc stromov, prostredníctvom ktorej sa vám odovzdávajú bez podmienok, 

a zároveň vám odovzdávajú svoju Lásku a dokážu vám touto formou slúžiť a pomáhať,  a naďalej 

vám teplo Lásky odovzdávať, aj keď už  nie sú živé. 

Teraz si uvedom, koľko odvahy, statočnosti, čestnosti a spravodlivosti potrebujete nájsť 

vo svojom srdci, aby ste sa dokázali postaviť na ochranu stromov, a aby ste dokázali presadiť 

v celom kolobehu myslenia ľudskej spoločnosti, aby sa prestali vyrubovať stromy na to, aby sa 

z nich vyrábal papier.  

Toto nie je úloha stromov. To nie je ich úloha!!!  

Deje sa tak len preto, aby ste si nemohli uvedomiť ich ROVNOCENNÉ postavenie k vám 

ľudským bytostiam. 

Z celej histórie ľudstva viete, že sa papier vyrábal z iných materiálov. Len posledných pár 

storočí ste začali na tento účel používať stromy. Je to tak preto, ako som vám už dnes veľakrát 

vysvetlil, že to súvisí s ľahostajnosťou, ktorá vás ovláda, a na základe ktorej ste odovzdali strachu 

Zodpovednosť za svoju budúcnosť. Neprijali ste  Zodpovednosť, ale prijali ste  ľahostajnosť. 

Ale zároveň tým, že na jednej strane ste sa ako ľudské bytosti stále stávali vedomejšími a dokázali 

ste prijímať Poznania, ktoré vám boli tisíce rokov zatajované a zamlčované, musel strach urobiť 

všetko pre to, aby ste tieto Poznania nedokázali vnímať a cítiť. Pretože, ak by boli ponechané 

prastaré lesy, a teda by v nich zostali staré stromy, tým že ste sa stali vedomejšími bytosťami by ste 

si okamžite uvedomili ten rozdiel energií. Energiu, ktorú vytvorili tie staré stromy by ste videli, 

vnímali a cítili rovnako, ako keby ste sa dotýkali vysokých stromov, vdychovali vôňu ich kvetov, 

alebo hladili ich kôru. Potom by ste už nedovolili vyrubovať lesy, postavili by ste sa na ich ochranu, 

lebo by ste vedeli, že stromy sú vašou súčasťou, že sú vám rovnocenné a že ste nesmierne závislí od 

toho, aby tu zostali žiť. Preto vám stále hovorím, že všetko so všetkým súvisí a je veľmi dôležité, 

aby ste začali vnímať a cítiť tú prepojenosť a previazanosť všetkého so všetkým, a aby ste začali 

vnímať a cítiť všetky tie prepojenia, spojenia a súvislosti. 

Takéto staré stromy, keď vytvoria hustý les, a v tom lese vysielajú energiu čistej 

bezpodmienečnej Lásky a  do kolobehu  lesa vstúpi ľudská bytosť, tak táto Láska, ktorú 

vytvorili stromy, dokáže meniť psychiku, zmýšľanie  a myšlienky tejto ľudskej bytosti.  

Láska ju premení a ona začne vnímať energiu Lásky, začne ju cítiť, dokáže si ju 

ohmatať a tak Láska učí túto ľudskú bytosť ODPÚŠŤAŤ.  

A to je to, čoho sa strach bojí zo všetkého najviac, že sa naučíte ako ľudské bytosti 

ODPÚŠŤAŤ. 


