
STROM  ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA -1.časť 
 

Obraz Stromu života v Kvete života, bol nám všetkým daný ako dar, ktorý prišiel prostredníctvom 

mojej milej kamarátky Danky, ktorej tento obraz prichádzal postupne v snoch a obrazoch. 

Keď túto matricu Stromu života v Kvete života, Danka pochopila a naučila sa s ňou pracovať 

odovzdala toto Poznania aj  nám ostatným. 

Pri práci s matricou Stromu života v Kvete života sme sa stretli  s viacerými situáciami, ktorým 

sme  nerozumeli a tiež aj s mnohými otázkami, na ktoré  sme si nedokázali sami odpovedať.  

A tak som sa postupne  spýtala na všetko to, čo nás zaujímalo a čomu sme nerozumeli. 

Otázka: Chýbajúce body v kabalistickom strome života, sú úmyselne spravené  chyby ?  

Odpoveď : V tom jednom áno, ale v tej podstate nie, lebo záleží na tom, kto kreslí ten obraz 

a s akým zámerom na tom obraze pracuje. 

Otázka: Tie body, ktoré tam teraz chýbajú, tam majú byť ?   

Odpoveď : Áno, majú  tam byť tie body. 

Otázka: Boli tie body úmyselne vybraté ?  

Odpoveď : Áno, niekým, kto  komponoval ten obrázok. 

Otázka: Vznikla táto zmena ako zámerná manipulácia?   

Odpoveď : Áno, ten kto kreslil ten obraz, to zámerne vybral. 

Otázka: Máme  tam doplniť tie chýbajúce body a zaktivizovať ich ?   

Odpoveď: Treba to vrátiť do pôvodnej formy. Treba to tam určite vrátiť.  

Ešte Ti chcem povedať.  

Všetky tvary posvätnej geometrie, ktoré boli vytvorené sú v tej správnej forme a vo všetkých 

priestorových dimenziách, či viditeľných alebo neviditeľných sú vytvorené správne. To, že niektoré 

ľudské bytosti, alebo iné bytosti s tým zámerne pracujú nie pre blaho svoje, či druhých ľudských 

bytostí a ich  vedomím poškodením, ich nie len znesväcujú, ale aj vnášajú nerovnováhu 

do  energetických rovín, ešte neznamená, že tieto  tvary posvätnej geometrie sú zničené.  

Každá bunka  ľudského tela má dokonalú štruktúru v tej pôvodnej forme, ktorá je stvorená 

Stvoriteľom. Ale pôsobením vonkajších vplyvov, stravou, spôsobom života, zlým životným 

prostredím atď.,  táto bunka môže zmeniť svoju pôvodnú  funkciu, začne mutovať, až vznikne 

ochorenie ľudského tela. Je to len ako príklad toho, aby ste si uvedomili, že je to ako v malom, tak 

aj vo veľkom. Rovnako ako ľudská bunka, tak aj pyramídy a celé Vesmíry, pokiaľ sú narušené, 

strácajú na určitej úrovni tú svoju pôvodnú funkčnosť, ale  stále v tej podstate tam tá pôvodná 

matrica zostáva.  

Preto je možné, tak ako ľudské telo môže ozdravieť, zmenou myslenie tej ľudskej bytosti, 

vyčistenia fyzického tela, tak aj vy môžete zmeniť, respektíve prinavrátiť tú pôvodnú matricu  

napríklad pyramídam, alebo ju môžete vniesť do akéhokoľvek iného miesta na Matke Zemi, čiže 

môžete vrátiť tam tú ROVNOVÁHU.  



Tá matrica sa potom navráti do pôvodnej polohy a nemusí to byť vždy len zásah 

mimozemskej civilizácie, ale  aj živelnou pohromou tá zmena mohla nastať. 

Keď si predstavíte Matku Zem ako planétu v tvare hexagramu alebo oktagramu a tie určité 

body sú zbortené, to znamená, že nie je v plnej funkčnosti, čiže je poškodená a tie body nie sú 

funkčné, tak to je vo veľkom.  A platí to aj pre celé vesmíry.  

Preto na tých jednotlivých miestach tam kam idete a pracujete s Matkou Zemou, týmto 

miestam nie len prinavraciate jej pôvodnú energetickú silu a tá energetická sila v tom 

geometrickom prevedení je vždy nejaký tvar posvätnej geometrie.  

Vy to  nevidíte svojimi fyzickými  očami bežne ako to funguje v tom  energetickom 

vyjadrení, lebo vy  vidíte len fyzické predmety, ale nevidíte to zloženie toho ako to vyzerá, pretože 

to hmotné je len dôsledkom tvorenia a stvorenia z toho energetického hľadiska.  

Preto vám to takto hovorím, aby ste si to uvedomili aj z tejto oblasti, aby ste si uvedomili, že 

to nie je len tá pyramída a strom života v kabale, kde sú tie chýbajúce časti, lebo to je len malinká 

časť niečoho, čo nejaká ľudská bytosť, nejakým spôsobom  vyjadrila, teda to nakreslila.  

A ten niekto to učenie zaznamenal z pozície vlastného poznania a on to vnímal takto.  

A niekto to mohol zámerne zmeniť a začal to učiť chybne, aj keď si potom v dobrej viere 

myslel, že je to správne. 

Vždy je viacero uhľov pohľadu a množstvo variant a možností a každý si vyberá, ktorou tou 

cestou pôjde a ňou súznie, čo je preňho TÁ PRAVDA. 

Otázka : Sme cez tieto chýbajúce body – diery v  Strome života manipulovaní?  

Odpoveď : Áno, lebo tam je tá medzera, že tam niečo chýba a nie je tam ROVNOVÁHA 

a CELISTVOSŤ. Ale tú si spôsobujete sami, ako jednotlivé ľudské bytosti a aj keď ste 

manipulovaní, nie ste obete. 

Otázka: Sme bez týchto bodov, uzlov, či dier necelistvi? Áno .  

Otázka:  Je v našej ľudskej moci to opraviť? Áno. 

Otázka: Čo sú to vlastne tie diery -  tie chýbajúce body ?   

Odpoveď : Je to miesto, kde je poškodená vaša aura, energetický obal ľudského tela.  

A môže byť poškodený kdekoľvek, nie len na mieste čakry a tadiaľ sa tá temná sila môže dostať 

k vám, ako keby ste nechali otvorené dokorán dvere pre ňu a povedali jej : „vojdi, nech sa páči“.   

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vytvárali energetickú ochranu, aby ste chránili sami seba 

svojou silou, energetickým obalom - čiže aurou, ale to dosiahnete vtedy, tú JEDNOTU 

a CELISTVOSŤ vášho energetického obalu – aury, keď VY ako ľudské bytosti ste vo   svojom 

VNÚTORNOM SÚLADE, lebo platí tu  zákon ako vo vnútri, tak vonku, čiže neživiť v sebe 

strach,  neistotu, hnev atď., to je to, že ako myslíte, ako hovoríte, ako sa rozhodujete, ako konáte 

a ako žijete - a raz sa vám to darí lepšie a raz horšie a to je tá ZODPOVEDNOSŤ za seba samých. 
 

 



Otázka: Je potrebné, aby sme tie diery - tie chýbajúce body, doplnili a opravili sami v  sebe?  

Odpoveď: Áno, ale nie opravili, ale vrátili do pôvodného stavu. Ten záznam tam existuje, len 

to treba vrátiť naspäť. Tak ako všetko vo vašom živote, to čo je hmotné a to čo je viditeľné, má 

všetko svoje energetické vyjadrenie, aj stolička na ktorej sedíš, aj pero, ktorým píšeš, všetko má 

svoju energetickú matricu. Neznamená to ale, že to všetko má silu energie ako takej. Je to kópia 

toho predmetu a tá je zapísaná. Tak ako všetky myšlienky sú zapísané, tak aj všetky obrazy sú 

zapísané. 

Otázka : Myslíš tým, že keď napríklad potrebujem nejaký nástroj, tak si ho najprv 

v myšlienke vymyslím - je to ono ?  

Odpoveď: Nie, to je iná rovina. To pero má presnú svoju kópiu v tom nehmotnom svete, ale 

to  neznamená, že to pero lieči. Všetko čo je vytvorené v hmote, má aj svoju neviditeľnú podobu. 

Vysvetlím to na príklade.  

Keď ľudská bytosť zomrie, tak sa stáva, že to nevníma, pretože po opustení fyzického tela môže 

mať pocit, že to svoje fyzické telo stále má a potom žije v tom istom meste a pozná tých istých ľudí 

a pri tom už nie je v tom fyzickom tele, ale stále je tam ten verný obraz, tá kópia toho, čo ona v tom 

živote mala a poznala.  

Po smrti, podľa toho aký život tá ľudská bytosť viedla, aký stupeň Poznania dosiahla, akú mala 

úroveň vedomia, opustí duša fyzické telo a podľa toho automaticky DUCH vchádza do astrálnej 

roviny, ktorých je však veľmi veľa, resp. vchádza do takej úrovne, ktorá tomu prislúcha, podľa 

stavu ako sa skončil ten fyzický život.  A tak isto aké má tá ľudská bytosť presvedčenia o 

posmrtnom živote, tak tam abstrahuje tie svoje predstavy, ktoré si  zhmotňuje, aj keď je to v 

nehmotnej rovine a tak  ona vchádza do známej úrovne pre seba samú, kde môže stretnúť tých, 

ktorí už odišli pred ňou a aj svetelné bytosti, ktoré  jej prídu pomôcť a liečia ju.  

A tak tam vníma aj obraz svojho fyzického tela, hoci je nefyzický.  A v tejto rovine je čas – 

nečas, nie sú tam hodiny, dni, týždne, atď., ale je to obdobie počas, ktorého sa duša  adaptuje  na 

nefyzické telo,  kým ho prijme a pochopí to a až potom  začne fungovať v tej  inej rovine .  

A je to individuálne. Každému sa stane podľa jeho VIERY. 

Niektorí tam zostanú naveky a nevedia to prezrieť, napríklad prudérny náboženský veriaci tam 

čakajú na posledný súd a niektoré duše  tým len prejdú do iných rovín a nezostávajú tam.  
 

Otázka: Všetkými svojimi inkarnáciami na Matke Zemi smerujeme k Rovnováhe a Láske?  

Odpoveď: Z Lásky sú všetky bytosti stvorené a k tej Láske smerujú.  

Získaním Poznania cez tie životy smerujete k ROVNOVÁHE, ale to je len jedna 

kvalita, ktorú sa ľudské bytosti učia žiť, ďalšia je aj ROVNOCENNOSŤ 

a JEDNOTA a sú aj iné kvality, ktoré sa učíte. 


