
ZODPOVEDNOSŤ – 4.časť 
 

A tiež som vám veľa krát povedal, že všetko so všetkým je prepojené a súvisí 

a preto nie je náhoda, že na Matke Zemi rastú STROMY, pretože VY ľudské bytosti 

ste zrodené z Lásky a bola vám darovaná slobodná vôľa  a ste veľmi úzko prepojené 

s inými bytosťami  Lásky zrodenými na Matke Zemi, ktorým slobodná vôľa darovaná 

nebola. A tými bytosťami sú STROMY.  

A ste navzájom jeden od druhého závislí a vzájomne ste prepojení. 

STROMY ako bytosti Lásky boli na Matke  Zemi zrodené VEDOME                      

a to práve preto, aby vytvorili podmienky pre to a k tomu, aby ste VY ľudské 

bytosti tu na MAtke Zemi mohli žiť. 

Oni pripravili podmienky a priestor k tomu, aby ste tu mohli žiť a dýchať.  

Veľmi je potrebné, aby ste mali hlbokú úctu k týmto bytostiam. 

Oni prijali toto Poznanie, ktoré bolo súčasťou ich buniek a ono sa prenieslo do celého 

spôsobu ich života. 

Toto Poznanie vám bolo zámerne zobraté.  

Tým, že ste  stratili úctu k stromom, ako rovnocenným bytostiam Lásky, ktoré spolu s vami  

v Jednote žijú na Matke Zemi, začali ste, hoci nevedome, ničiť podmienky pre život i sebe samým. 

A kedže všetko so všetkým súvisí, nedostatok stromov na Matke Zemi spôsobuje nie len to, 

že sa znižuje množstvo kyslíka v ovzduší, ale spôsobuje aj to, že sa zvyšuje percento kysličníka 

uhličitého, pretože on je potravou pre stromy.  

A tým, že VY - ako  ľudské bytosti kysličník uhličitý vydychujete, tak dávate potravu 

stromom a ani zase vytvárajú kyslík, ktorý VY dýchate a tak umožňujú život vám. 

A je to uzatvorený kolobeh života na Matke Zemi, ktorý bol zrodený 

VEDOME a ZÁMERNE, aby ste si uvedomili JEDNOTU a PREPOJENIE 

s ostatnými formami života na Matke Zemi. 

A kedže všetko so všetkým súvisí množstvo kysličníka uhličitého v atmosfére Matky Zeme 

vytvára veľmi krehkú rovnováhu života na Matke Zemi, ktorá je zase spojená s ďalším kolobehom 

a to kolobehom vody na Matke Zemi a s tým súvisí aj celý systém ovzdušia a atmosféry okolo  

Matky Zeme. 

A čím menej  stromov bude rásť na Matke Zemi, tým viacej kysličníka 

uhličitého bude v ovzduší a atmosfére  a tým viacej sa bude  prejavovať 

skleníkový efekt a zvyšovať tak teplota na Matke Zemi, čím sa začnú viacej 

a viacej roztápať ľadovce, v ktorých je ukrytá voda a naruší sa tak kolobeh 

vody na Matke Zemi, ktorý udržuje na nej krehkú n rovnováhu, nie len vás 

ľudských bytostí, ale aj zvierat,  stromov a rastlín, pretože ich hmotné telá                    

sú z veľkej časti tvorené práve z vody. 

A potrebujete vrátiť sami sebe hlbokú ÚCTU k VODE, 

STROMOM i  k MATKE ZEMI  ako bytosti, ktorá vám 

umožnila, aby ste žili svoj život na jej povrchu. 



A za toto všetko potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ- každý jeden z vás,  sami 

v sebe, aby ste prestali mlčať a postavili ste sa proti vyrúbavaniu stromov a proti 

znečisťovaniu vôd, riek, morí i oceánov, pretože od toho závisí, či tu o pár storočí 

budete môcť stále  ako ľudské bytosti žiť. 

A nepovedal som  tisícročí, ale povedal som pár storočí, lebo ten 

čas,  ktorý máte k dispozícii k tomu, aby ste túto ZODPOVEDNOSŤ 

prijali je veľmi krátky a máte na to naozaj už len pár storočí. 
Stromy ako bytosti, ktoré vedome pripravovali život pre vás ľudské bytosti na Matke Zemi 

majú a plnia oveľa väčšie množstvo funkcií a úloh pre zachovanie života, ako som vám teraz 

spomenul a povedal. 

Oni sami  svojimi korunami a listami filtrujú a čistia vzduch od toxických látok, ktoré VY 

ako ľudské bytosti vytvárate. A teraz nemyslím tie toxické látky, ktoré vytvárate v chemickom 

priemysle, ale teraz hovorím o toxických látkach, ktoré vytvárate  svojimi emóciami ako sú hnev, 

nenávisť, neodpustenie, ale aj chamtivosť, nenažranosť, neprajnosť, závisť, bezohľadnosť,                        

či nadutosť. Od všetkých týchto  emócií, sú stromy schopné čistiť vzduch, ktorý VY potom dýchate. 

A je to tak preto, že emócie, ktoré  vo svojom vnútri vytvárate vydýchnete                  

do ovzdušia a stromy ako bytosti   bezpodmienečnej lásky, práve preto, že nemajú 

slobodnú vôľu ako VY,  sú schopné v hlbokej láske tieto toxické látky, ktoré vytvorí, 

hnev, nenávisť, chamtivosť, neprajnosť, závisť či neodpustenie prijať a odovzdať ich 

cez svoje korene Matke Zemi, ktorá v svojej hlbokej   bezpodmienečnej láske ich 

prijme a transformuje na energiu Lásky. 

A toto je kolobeh, ktorý vôbec nevidíte, nevnímate, ani necítite, lebo prebieha                 

na  energetických rovinách, ktoré sú pre vás vaším fyzickým zrakom neviditeľné. 

Ale práve táto rovina vám umožňuje, aby ste  tu mohli zostať žiť.  

Keby stromy nečistili vzduch od všetkých týchto toxínov, ktoré vytvárate v svojom vnútri 

a následne ich vydychujete a Matka Zem by ich netransformovala opäť na energiu Lásky, dávno by 

ste sa v chamtivosti, hneve, nenávisti, závisti, či neprajnosti, ktorú v sebe vytvárate, zadusili. 

Túto úlohu a poslanie stromov doteraz vôbec nevnímate. 

A okrem toho stromy aj na ďalších rovinách, ktoré už dokážete vidieť fyzickými očami 

zabezpečujú pre vás ďalšie úlohy. 

Spevňujú pôdu, filtrujú vodu, zadržiavajú vodu cez svoje koreňové systémy, pri prudkých 

lejakoch a dažďoch zabraňujú odplaveniu úrodnej pôdy, vytvárajú humus v lesoch, vytvárajú 

chládok, znižujú teplotu vzduchu v horúčavách. 

Už aj vaši vedci vám dokázali, že v mestách,  kde rastú vysoké mohutné stromy s veľkými 

korunami, dokážu stromy znížiť teplotu vzduch až o 10 stupňov, než je nad  rozpálenými 

betónovými  či asfaltovými časťami vašich miest. 

Toto všetko by vás malo zobudiť, aby ste si uvedomili svoje hlboké prepojenie 

a jednotu života, ktorú spoločne s týmito bytosťami na Matke Zemi vytvárate. 

A je dôležité, aby ste pochopili, že tieto bytosti tak konajú VEDOME.  

STROMY, sú vedomé a inteligentné bytosti, ktoré  

to, čo pre vás  robia a zabezpečujú, robia VEDOME. 


