
ZODPOVEDNOSŤ – 5.časť 

 

STROMY, sú vedomé a inteligentné bytosti, ktoré  to, čo pre vás  

robia a zabezpečujú, robia VEDOME. 
Sú to inteligentné bytosti, ktoré majú svoje vedomie a poznanie.  

Oni rovnako ako aj VY- ľudské bytosti dokážu vytvárať sociálne spoločenstvá,                   

kde si navzájom jeden druhému pomáhajú a podporujú sa, kde sa aj vedome jeden                         

pre druhého dokážu obetovať.  

A konajú tak s láskou a vedome pre zachovanie života ako takého.  

Oni vnímajú svoje poslanie a hlboký zmysel života na Matke Zemi a pre jeho rozvoj 

a prospech vedome konajú. 

Nie je to len bezduchá drevná hmota, ktorá je tu na Matke Zemi k tomu, aby slúžila 

a napĺňala potreby vás- ľudských bytostí.  

Táto myšlienka vám bola vštepená zámerne, aby ste ako spoločnosť stratili úctu k týmto 

bytostiam a prestali ste vidieť svoje vzájomné prepojenie i to, že navzájom jeden pre druhého 

vytvárate podmienky k životu tu na Matke Zemi. 

A opäť sa vrátim k tomu, že potrebujete začať sami od seba. 

Potrebujete si začať  vážiť a ctiť  všetky rastliny a stromy, ktoré rastú vo vašich 

záhradách a ktoré ste zasadili a nechať ich rásť, aby vyrástli na mohutné stromy, pretože                     

až vtedy začínajú  napĺňať svoje poslanie, ktoré majú na Matke Zemi. 

Vy, však práve stromy, ktoré vyrástli vo vašich záhradách vypílite, pretože sú príliš veľké 

a namiesto nich zasadíte malé stromčeky, ktoré nemajú tie veľké konáre a množstvo listov. 

A kedže tak konáte VY SAMI v malom, koná tak vaša spoločnosť v tom veľkom. 

A opäť je zo Vesmírny zákon Ako hore, tak dole,  ako vo veľkom , tak v malom  a ako 

vo vnútri, tak navonok. 

A hoci sa hneváte, že vaša spoločnosť si neváži stromy, ktoré  rastú v lesoch a tieto stromy 

sú vyrubované a vypílené,  VY SAMI sa rovnako chováte k stromom, ktoré rastú vo vašich 

záhradách. 

A tak sme sa opäť dostali do  rovnakého bodu, pretože, ak VY chcete, aby sa niečo 

zmenilo vo vašej spoločnosti, musíte to zmeniť najprv sami v sebe. 

A tak ÚCTA k stromom vo vašej spoločnosti príde až vtedy, keď každý jeden z vás 

prejaví ÚCTU k stromom, ktoré máte sami vo svojich záhradách. 

A je to tak preto, že všetko so všetkým súvisí. 

Nemôžete očakávať, že ľudská spoločnosť bude globálne prejavovať ÚCTU, keď ju 

neprejavujete VY SAMI.  Ľudská spoločnosť je  obraz  vás samých, vášho vnútra. 

Preto vždy, keď sa vám niečo nepáči, čo sa deje  vo vašej spoločnosti, pozrite sa najprv 

do svojho  vnútra, čo potrebujete zmeniť v prvom rade u seba samých. 

         ZODPOVEDNOSŤ je alfou i omegou  pre zachovanie života na Matke Zemi. 

A tým, že ste vmnohých civilizáciách prežili veľmi veľkú bolesť práve zo straty 

života, zo straty možnosti žiť  svoj život v Láske tu na Matke Zemi, nedokázali ste za 

to prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

A práve toto neprijatie Zodpovednosti si z generácie na generáciu 

v svojich bunkách odovzdávate stále dookola. 



A je to začarovaný kruh, pretože až vtedy, keď túto ZODPOVEDNOSŤ 

prijmete, dokážete žiť a obnovovať život v Láske tu na Matke Zemi,  bez toho, aby ste 

tú nesmiernu bolesť, ktorú v sebe nosíte stále dookola vytvárali. 

Je to základ života na Matke Zemi, preto je veľmi dôležité, aby ste                        

ju dokázali   vedome pochopiť a prijať ako súčasť svojich budniek i DNA.  

Aby sa v tom Poznaní tá nesmierne bolesť, ktorá zostala uložená v pamäťovej stope vašich 

buniek mohla rozpustiť. Pretože vždy, keď stratíte možnosť života na Matke Zemi, v ktorej koľvek 

civilizácii si túto bolesť opäť prehĺbujete.  

A zmeniť môžete len to, čo ste prijali. 
A vrátim sa teraz k tomu kameňu.  

Ten kameň, ktorý na Matku Zem priniesli má tvar rovnoramenného kríža, pretože vyjadruje  

rovnováhu, rovnocennosť, vnútorný pokoj, zmierenie, harmóniu a prijatie. 

A toto vyjadruje  život v súlade s Vesmírnymi zákonmi, kde prostredníctvom rovnocennosti 

všetkých bytostí žijúcich na Matke Zemi, vzniká v jednote nový život cez odovzdanie sa a prijatie                            

v rovnocennosti. 

Je to princíp LÁSKY, posvätnej Lásky, z ktorej sa rodí, v JEDNOTE sa rodí, 

a obnovuje nový ŽIVOT. JEDNOTU vytvárajú síce navzájom rozdielne, ale absolútne 

ROVNOCENNÉ  bytosti a to MUŽ a ŽENA, alebo ŽENA a MUŽ,  lebo sú si navzájom 

ROVNOCENNÍ, absolútne ROVNOCENNÍ.  

Posolstvo, ktoré je v strede toho kameňa vyryté, je zapísané do štvorca vo vnútri,  ktorého  

sú štyri menšie štvorce, ktoré vyjadrujú:  

Štyri roviny  ľudskej bytosti - fyzické telo, éterické telo, astrálne telo a duchovné telo. 

Štyri živly, ktoré pôsobia na Matke Zemi- zem, oheň, voda, vzduch,  prepojením ktorých  

vznikol na Matke Zemi život v hmote. 

Štyri svetové strany - východ, juh, západ, sever. 

Štyri končatiny ľudskej bytosti a to dve nohy, aby ľudské bytosti vedno spolu pri sebe  

kráčali a dve  ruky, aby sa v láske  objímali.   

          To sa naučíte vtedy, keď pochopíte ako fungujú a ako pôsobia Vesmírne zákony. 

Sú to zákony Lásky,tej najčistejšej, všeobjímajúcej, bezpodmienečnej, bezhraničnej 

Lásky, z ktorej bol stvorený celý  Vesmír aj Matka Zem ako miesto, kde sú rovnaké 

podmienky pre všetko živé, a všetko živé je voči sebe absolútne a bez akýchkoľvek 

podmienok ROVNOCENNÉ. 

Potrebujete pochopiť,  že ZODPOVEDNOSŤ je nutnou podmienkou 

života,  ale LÁSKA je postačujúcou podmienkou života, pretože keď máte v sebe 

LÁSKU,  tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ. 

LÁSKA VYTVÁRA ROVNOCENNOSŤ.  

LÁSKA VYTVÁRA VNÚTORNÝ POKOJ A MIER. 

LÁSKA VYTVÁRA ZMIERENIE. 

LÁSKA VYTVÁRA JEDNOTU. 

LÁSKA VYTVÁRA HARMÓNIU. 

LÁSKA VYTVÁRA SLOBODU A VOĽNOSŤ. 

LÁSKA VYTVÁRA ÚCTU A  POKORU. 

LÁSKA VYTVÁRA SÚCIT A REŠPEKT. 


