
STROM  ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA - 4.časť 

Otázka: Keď s touto matricou môže a mohla pracovať len bytosť, ktorá má v sebe lásku, 

ako z nej mohla zobrať tých päť bodov, pretože z môjho súčasného ponímania ide o zneužitie?  

Odpoveď: Keď má ľudská bytosť v sebe Lásku, tak ten symbol nezneužije.  

Ak nemá ľudská bytosť v sebe Lásku, tak ten symbol zneužije a zneužije nie len tento 

symbol kvetu života, ale aj mnohé iné symboly.  

To sú potom  len falošné hry na LÁSKU, ale to nie je Láska. Tie ľudské bytosti, ktoré ten 

symbol zneužili, v sebe Lásku nemali a práve tým, že ju nemali, tak vytrhli tie body, ktoré oni chceli 

odstrániť, aby potom druhých tým symbolom manipulovali. 

  Otázka: Spájalo sa niekedy  v minulosti tvorenie tejto matrice Stromu života v  Kvete života               

so slovným odriekavaním modlitby- aramejský otčenáš. V preklade do slovenského jazyka však už 

aramejský otčenáš, nie je ten  pôvodný aramejský otčenáš, čiže nie je to tá modlitba, ktorá je 

spojená s touto matricou Stromu života v  Kvete života, je to tak?  

Odpoveď: Áno, ono ako celok modlitba vytvára ten grafický záznam, lebo každé slovo má 

vibráciu a keď je to slovo, tak je to zvuk v nejakom tvare.  

A každá reč má svoju vibráciu a zvukomalebnosť a preto preklady do iných rečí väčšinou 

nevystihujú presne jej obsah, lebo to každé slovo má niekoľko významov a iba v kontexte s tými 

ďalšími  slovami to dáva nejaký význam, alebo aj viacero významov a aj skrytých významov, 

určitých kódov, ktoré tá reč obsahuje, ale ten preklad to už nevystihuje.  

Je to potom ako keby oploštené oproti tomu originálu, lebo nie každé slovo tvorí kruh.   

Nie každé slovo  vytvorí ten kruh Kvetu života. Je to v tej komplexnosti a nie je to vždy len 

ten Strom života v Kvete života. Je to súčasť tvorenia, lebo Kvet života je základný tvar posvätnej 

geometrie, z ktorého je potom odvodené všetko ostatné. 

Otázka: Bol toto spôsob tvorenia, akým to  ľudia v minulosti robili tu na Matke Zemi?    

Odpoveď : Nie je to na odpoveď áno alebo nie.  

Treba si uvedomiť, že Kvet života ako taký je databázou všetkého VEDENIA.  

A práve preto sa s ním tvorí, lebo obsahuje všetko POZNANIE a VEDENIE.  

A tvorí sa v prvom rade  VEDOMÝM ZÁMEROM.  

Pre vás je to v tejto dobe obrazec, ktorému v podstate veľmi nerozumiete v rámci jeho 

veľkosti.  A ten Strom života v Kvete života je len jedným z nekonečných častí toho, čo obsahuje to 

prostredie, len  jedno z mnohých a mnohých vyjadrení. Preto sa nedá jednoznačne povedať, že 

tým  odriekaním, že tou modlitbou sa tvorilo, lebo v tomto význame to tak nie je. 

Tak ako ľudská bytosť obsahuje všetko, aj Kvet života obsahuje všetko, lebo každá jedna 

bunka je súčasťou Kvetu života. Váš život je stvorený z Kvetu života aj Stromu života a aj z iných 

tvarov, ktorých podstatou je Kvet života a tak aj VY ste súčasťou toho väčšieho celku a toho 

veľkého Kvetu života, lebo ste všetci a vo všetkom prepojení  a previazaní.  



Lebo je to ten nástroj tvorenia Stvoriteľa, ktorý tvorí a kedže VY ste súčasťou Stvoriteľa, 

tak aj VY ste ten Kvet života a aj VY tvoríte Kvet života, napr. pri  stvorení ďalšieho života- 

človeka, keď sami dávate život, ale nie je to len vtedy, lebo VY aj vo vedomí, keď vedome pracujete 

s Kvetom života a vytvárate jeho jednotlivé kruhy ako keby obnovujete na jednej strane tú matricu 

v sebe, posilňujete ju a ona vám na druhej strane odovzdáva to vedenie v tom význame  múdrosti a 

poznaní, ktoré vám potom otvárajú ďalšie dvere.  

Kvet života je súčasťou všetkého a VY ako bytosti v rôznych dobách ste toto Poznanie mali, 

bolo vašou súčasťou a nemuseli ste niečo odriekať na to, aby ste  to vytvárali, lebo ste ho vedeli 

využívať ten princíp na to, čo ste potrebovali tvoriť, zhmotňovať, liečiť, uzdravovať a 

harmonizovať.  

Otázka: Po vytvorení Stromu života v Kvete života,  môžeme ešte vytvoriť dvojitý 

kužeľ,  ktorý  si vložíme do bodu , kde je uložená pamäť celého nášho bytia a  ktorým tak môžeme 

čistiť sami seba. Tento dvojitý kužeľ sme vytvorili  spojením dvoch kužeľovitých pyramíd 

v kruhovej základni.   Niektorým  z nás sa však ten  kužeľ vytvoril iným spôsobom a to tak, že sa tie 

dve kužeľovité pyramídy spojili vo vrcholoch a nie  v kruhovej základni.   Prosím Ťa, ktorý spôsob 

vytvárania tohto dvojitého kužeľa je správny a môžeš mi to viacej vysvetliť  ? 

Odpoveď: Keď vytvárate ten dvojitý kužeľ ako spojené pyramídy, tak pri ich spojení cez 

kruhovú základňu  horný špic ide do Vesmíru a spodný špic ide do Matky Zeme a vtedy vytvoríte 

vertikálny kanál, ktorým prúdi energia. V Kvete života idú jeho lupene  lúčovito do šiestich strán 

a ten dvojitý kužeľ, ktorý takto vytvoríte,  je ako jeden lupeň Kvetu života.   

Teraz si predstav ten Kvet života ďalej, pretože tie lupene, ktoré idú z jeho stredu lúčovito 

do šiestich strán  sú spojené práve tými špicami s tými ďalšími lupeňmi  v tom 

ďalšom  Kvete  života.  Keď si to dokážeš predstaviť v priestore, tak tie priesečníky v priestore, 

práve tie body, kde sa to pretína, tie priesečníky - vytvárajú obraz DNA.  

Keď pri čistení  začnete ten dvojitý kužeľ vytvárať  tým stredom, tak máte spojenie práve 

cez ten špic. V tom špici začína to nové  a k nemu sa sústreďuje tých šesť lupeňov.  

Z toho bodu to ide do šiestich strán a je to jednoduchšie, keď sa to tak točí.  

Čiže v Kvete života môžete používať obidve  tieto formy  vytvárania tohto dvojitého kužeľu, 

ktorým sami seba čistíte a obidve formy sú správne.  

Záleží od toho, kto to ako cíti, kto akú formu sám pre seba vytvorí.  

Keď tie kužeľovité  pyramídy spojíte základňami, tak vytvoríte jeden list Kvetu života práve 

tým, že tie kužele spojíte tými základňami. A ten jeden lupeň priestorový môže byť ľubovolne 

veľký a VY ste  stred toho lupeňa, toho Kvetu života.   

Spojené základne kužeľov sú spojené kruhy, kde jeden končí a druhý začína a preto sú 

obidva spôsoby správne a každý z vás sa môže slobodne rozhodnúť, ktorý spôsob si pre seba 

vyberie. 


