
STROM  ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA -3.časť 

Otázka: Bolo tých päť bodov odstránených jedným človekom, alebo viacerými ľuďmi? 

Odpoveď : Keď si pozriete tie body, ktoré boli vyňaté, tak boli vyňaté postupne zhora nadol, 

pretože každý  ten bod v tom ľudskom živote znamená stále hlbší a hlbší pád, až nakoniec, ak nie je 

ani  POKORA, tak prevládla v ľuďoch  pýcha.  Takže išlo to postupne.  

Keď sa stratí ROVNOCENNOSŤ, začne manipulácia a nadvláda jedných nad druhými, lebo 

je tam už chamtivosť a to sa rovná tomu, že tam chýba POKORA.  

        Tie body neodstránila súčasne a naraz jedna ľudská bytosť, lebo to išlo postupne v časovej 

línii. Ako prvý vám bol zobratý bod nad hlavou, aby ste prestali byť prepojení zo ZDROJOM. 

A tým, že ste prestali počuť, vnímať a prijímať informácie, ako dôsledok to potom postupovalo 

ďalej a to v takom poradí ako z hora tie body nasledujú. 

Otázka:  Keď sa pri vytváraní matrice prepojíme s Matkou a Otcom a začneme vytvárať 

prvý kruh, robíme ho z centra - solar plexu smerom k srdcu. Keď si uvedomíme spojenie a vesicu 

piscis medzi nimi, tak ďalšie kruhy sa začnú vytvárať samé. To znamená, že takto TVORÍME.                         

Týmto spôsobom sa vytvárajú stále nové a nové kruhy do nekonečna, ale v obraze vytvárania 

matrice, s ktorým teraz pracujeme,  je nám ako keby dané ohraničenie vnútorným kruhom, ktoré 

v nás potom vytvára určité vedomie hraničnosti. Môžeš mi vysvetliť ako  je to správne?   

Odpoveď:  Tá hraničnosť je to, čo si vytvára ľudské vedomie. Tie dva kruhy sú len 

pomyselné kruhy a neznamená to, že tým ten Kvet života končí.  Je to matrica, ktorá sa 

ďalej  rozvíja do tých  nekonečných vesmírov a dimenzií. Ten obraz ktorý vytvárate je tá základná 

matrica, aby ste  vedeli ako vyzerá ten geometrický útvar, ale to neznamená, že to tým končí.  

Ten priestor medzi tými dvoma kruhmi je nekonečný priestor, v ktorom sa tvoria tie ďalšie 

Kvety života. Je to len zobrazenie pre vaše ľudské oko, myseľ, predstavu, aby ste s tým dokázali 

nejako pracovať, lebo v tom hmotnom svete, kde žijete, to potrebujete vidieť a zároveň potrebujete 

mať nejaký obraz, ktorý je váš mozog schopný spracovať. 

Otázka:  Pri  práci s matricou Stromu života v Kvete života niektorí z nás vnímali,                             

že potrebujú mať všetky neukončené kruhy vlastne ako keby ukončené, prečo to tak je?   

Odpoveď:  Kvet života nikdy nekončí. On sa tvorí stále do  nekonečna.  

Tá potreba mať tie kruhy ukončené môže vyplývať aj z potreby mať veci usporiadané 

a uchopené, ale tým človek sám seba obmedzuje. Je to aj vec ega toho človeka, ale v tom význame, 

že to ego ťažko púšťa tie abstraktné voľné veci a všetko chce mať v nejakej forme, že je to tak.   

Je to paradox, lebo na jednej strane tie kruhy Kvetu života idú ďalej do nekonečna, to 

znamená, že sa tvoria ďalej a ďalej a na druhej strane to potrebuje  mať tá ľudská bytosť 

ukončené. Je to o vnímaní tej konkrétnej ľudskej bytosti a môže sa zamyslieť nad svojou 

rozhodnosťou,  ale aj nerozhodnosťou, čo vlastne chce, či aj to, aj to, alebo aj tak, aj tak.  



A to sa netýka Kvetu života, ale tej ľudskej bytosti samotnej. A to sa týka jej života a aj jej 

samej. Takže nech sa tá ľudská bytosť zamyslí nad tým, čo vlastne v živote ona sama chce. Či chce 

žiť v tom rozlete a to sú tie nekonečné Kvety života, alebo  chce mať všetko v živote usporiadané, 

zaškatuľkované, pod kontrolou a konečné a to sú tie  ukončené kruhy Kvetu života.   

Kvet života v tomto dáva tej ľudskej bytosti tú možnosť, aby to videla a je to výborná 

pomôcka na zamyslenie sa nad sebou samou. A to platí pre každú jednu ľudskú bytosť.  

Každý  človek si sám  musí odpovedať na otázku ako to vníma, pretože Kvet života je 

súčasťou každej ľudskej bytosti a nie len ľudskej bytosti.  

Kvet života je matrica života a nemôže byť ukončená, pretože potom by život skončil.  

A Kvet života obsahuje každá vaša bunka, lebo keď si Kvet života predstavíš v tých 

priesečníkoch a  keď ho máš v horizontálnej osi a predstavíš si, že ideš po dvojitej ose, tak to 

vytvorí štruktúru DNA. Kvet života je v pohybe, je to energia a nie je to nič stacionárne. Preto je to 

stále  v pohybe a nikdy to nekončí, stále sa to rozvetvuje a to je to TVORENIE.   

Stále si nedokážete fyzickým rozumom predstaviť a pochopiť zmysel a význam Kvetu 

života. Poznávate to len postupne. A stále je to len veľmi malá časť toho, čo všetko Kvet života 

obsahuje, lebo to nie je len TVORENIE v tom zmysle ako, že niečo narastá a rastie, ale zároveň sú 

v ňom zapísané všetky informácie ľudstva, galaxií a aj všetko čo už bolo stvorené.  

Je to proces nikdy sa nekončiaceho tvorenia. Ak sa jeden kruh ukončí, tak automaticky 

začína nový. Teda všetko je ukončené aj neukončené súčasne, pretože všetko pokračuje.  

Je to podobné ako Zákon zachovania energie. Žiadna energia sa nestratí, len sa môže 

transformovať na niečo iné, na inú energiu. Keď sa ukončí  ľudský život, zomiera len fyzické telo, 

ale duša nie, a ona prejde do inej dimenzie a potom, sa znovu narodí do nového fyzického tela, do 

novej ľudskej bytosti a začína ten nový Kvet života. 

Kvet života je počítačová databáza, keď to poviem vašimi slovami, aby ste to lepšie chápali.  

Vytvorí sa, zaznamená sa a ide to ďalej. Je to nekonečný proces, tak ako život sám.  

Zrodí sa život, rozšíri sa a skončí a ide to ďalej  a ďalej a to je  Vesmírny zákon : Ako hore 

tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri , tak navonok.  

Rovnako ako je v tom DNA ľudských bytostí, tak je  v tom zaznamenaný celý Vesmír.  

A rovnako sú v ňom zaznačené všetky životy všetkých bytostí. 

Otázka:  Povedal si mi, že kto v sebe nemá LÁSKU, nerozsvieti Strom života a teda táto 

matrica a Kvet života nemôže byť zneužitý. Platí to tak v celom Stvorení a platilo to tak vždy?  

Odpoveď:  Len LÁSKA je sila,  ktorá TVORÍ.  

To je jediný mechanizmus, ktorý trvale platil, platí a bude stále platiť. Strach tvorí 

deštruktívne a teda len Láska rozvíja a len s Láskou môže ten Kvet života fungovať a len 

Láska ho môže rozsvietiť. Láska je jediný tvoriaci mechanizmus v celom Vesmíre. 


