
STROM  ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA -2.časť 
 

Otázka: Môžeš mi prosím vysvetliť jednotlivé body, ktoré sa teraz do Stromu života v Kvete 

života doplnili? 

 

 

Odpoveď: Červené body  sú v obrázku nanovo doplnené, tie boli  v minulosti zámerne 

odstránené preč.    

Ako prvé vám bolo zobraté spojenie s vašou dušou a teda aj so Stvoriteľom.  

Potom vám bola zobratá pamäť celého  vášho  bytia a tak ste sa stali ako ľudské bytosti 

veľmi ľahko manipulovateľní.  

Následne  vám bola zobratá Zodpovednosť za vaše  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky 

a tak ste ju prestali vnímať v širších súvislostiach a stali ste sa  ovládateľnými.   

Nakoniec vám bola zobratá Pokora a tak ste sa stali nadradenými a nadutými bytosťami, 

pretože ste si prisvojili právo rozhodovať o živote a smrti iných  bytostí a iných foriem života na 

Matke Zemi.  

Ešte ti chcem povedať niekoľko informácii, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť.  

Prvý červený bod, ktorý sa doplnil smerom nahor  má význam - uvedomenie si nekonečna                  

a spojenie s dušou a teda so Stvoriteľom. Nachádza sa približne 1m nad vašou hlavou. 



Ďalší červený bod, ktorý sa doplnil pod tretie oko má  význam - pamäte celého vášho bytia 

tu na Matke Zemi a  jeho umiestnenie  je zozadu na krku,  tam kde končí krk a začína hlava, ako 

keby   v tej  jamke, ale nie je to bod, ktorý by bol totožný s krčnou čakrou.    

Ďalej sa doplnil celý spodný trojuholník, ktorý predstavuje  Zodpovednosť- sú to dva 

červené body, zhruba v úrovni  bedrových kĺbov  a vrchol spodného trojuholníka je v oblasti 

chodidiel a predstavuje Pokoru a zároveň nesmierne veľký dar Lásky pre každú ľudskú bytosť 

a tým je schopnosť Odpúšťať.   

Tým, že tieto body vám boli vymazané, neviete prijať Zodpovednosť a ani si ju uvedomovať              

v širších súvislostiach a rovnako neviete Odpúšťať a nechápete ani čo to znamená. 

Ak  ľudskej  bytosti chýba Pokora, tak nevie Odpúšťať a to sa odzrkadlí  na kĺboch  jej nôh, 

ale nie len na kolenách, ako si väčšina ľudských bytostí myslí, pretože  schopnosť kráčať  životom 

s Pokorou, je o Odpúšťaní a Prijímaní a to  zahŕňa všetky kĺby nôh, pretože len keď sú  všetky kĺby 

v poriadku, môže ľudská bytosť kráčať svojím životom ľahko a radostne, lebo vtedy ju neťaží 

hnev, nenávisť, chamtivosť, neprajnosť, neprijatie,  zlosť, závisť či zatrpknutosť.  

Zároveň si  všimnite, že  obrázok Kvetu života, má dva kruhy jeden je vnútorný a druhý je 

vonkajší. A ten vonkajší kruh je vlastne ten kruh,  do ktorého ste  si zapísali Matku Zem 

a Stvoriteľa, pričom  Stvoriteľ je zároveň Matka aj Otec -  spoločne v jednom 

nedeliteľne,  nerozdeliteľne a neoddeliteľne. Ten priestor medzi vnútorným a vonkajším kruhom 

kvetu života je nekonečne hlboký, veľký , široký, vysoký ako ho kto z vás potrebuje mať veľký, tak 

si ho môže predstavovať  a tam sú tie body Matka Zem a Stvoriteľ .   

Všimni si ešte, že body, ktoré predstavujú  " slová, rozhodnutia , skutky a zodpovednosť" sú 

symetrické a sú po obidvoch stranách Stromu života, pretože je to vyjadrenie Rovnováhy v živote. 

Tých sedem  bodov v stredovej čiare Stromu života ste  vlastne VY  SAMI a tak sa spájate                    

s Matkou zemou a so Stvoriteľom a tak vytvárate  kanál Svetla a Lásky, ktorého ste sami 

súčasťou.  

Otázka: Viem, že tento systém je nadradený nášmu čakrovému systému a úplne presne mu 

nezodpovedá, ale keď som sa na dívala na Strom života v Kvete života, tak mi tam ako 

keby  chýbalo srdce.  Preto by som sa chcela spýtať, kde  je v tomto  obrázku vlastne naše SRDCE? 

Odpoveď: KVET ŽIVOTA je prvotný posvätný symbol TVORENIA.  

A Stvoriteľ tvorí LÁSKOU a SVETLOM, teda celý KVET ŽIVOTA           

je LÁSKA,  čiže to je to SRDCE. Energia tvorenia je LÁSKA. 

Je to pozitívna sila tvorenia, čiže všetko, celý KVET ŽIVOTA je SRDCE 

a  keď tam nejaký bod chýba, tak tam nie je rovnováha a celistvosť.  

A vtedy k vám môže prísť strach, pochybnosti, obavy, úzkosť, hnev, bezmocnosť  atď.  

VŠETKO  je SRDCE, lebo v SRDCI je obsiahnuté VŠETKO. 


