
Posolstvo Matky Márie zo Chartres  

 

Piatok 15.6.2018,  bolo nádherné, slnečné ráno a ja som išla do katedrály  v Chartres.  

Hneď ráno, ako ju otvorili, vstúpila som do nej s veľkou úctou, radosťou a nadšením. 

Vydržala by som v nej sedieť celé hodiny, od rána do večera, pretože energia v tejto katedrále 

na mňa pôsobí úplne magicky a upokojujúco. 

Zastavila som sa pred sochou Matky Márie a napísala som na papierik svoju prosbu. 

Poprosila som Matku Máriu, aby mi  pomohla s tým, aby som dokázala prijímať to,                         

čo zmeniť nemôžem, aby som zmenila to, čo zmeniť dokážem a prosila som ju o požehnanie 

Múdrosťou, aby som dokázala rozlíšiť jedno od druhého. 

Papierik som hodila do veľkej priesvitnej  nádoby a počula som ako mi niekto povedal :  

„Sadni  si a píš“. Tak som si sadla do jednej z lavíc, ktoré sú pred sochou Matky Márie a začala som 

písať slová, ktoré mi prichádzali ako myšlienky. 

Zmeniť môžeš len samú seba.  

Ostatných je dôležité v Láske prijímať, takých akí sú.  

To prijatie v Láske, je vyjadrením Lásky bez podmienok.  

Je to Láska, ktorú ako matka dávaš všetkým svojím deťom.  

Tak ako matka v Láske prijíma svoje dieťa, tak sa potrebuješ naučiť v Láske prijímať 

aj všetkých ostatných.  

A to je tá Múdrosť, že zmeniť môžeš len samú seba, svoj postoj, svoj uhoľ pohľadu, 

svoje prijatie situácií  v tvojom živote, svoje prijatie všetkých ostatných bez podmienok.  

To je uvedomenie si svojej Zodpovednosti a zároveň ponechanie Zodpovednosti tým 

druhým, aby ju oni sami niesli a nepreberala si ju za tých druhých. 

A je to zároveň aj vyjadrením hlbokého súcitu k všetkým ostatným bytostiam,                       

že oni sami dokážu prijať svoju Zodpovednosť a sami v sebe i  v svojom živote tú zmenu 

urobia. 

A vedz, že tento vývoj a táto cesta ľudstva k prijatiu Zodpovednosti samých za seba,              

je veľmi dlhá a pomalá, pretože každá ľudská bytosť raz precitne na tejto ceste a prijme svoju 

Zodpovednosť. 

Ty si len teraz začala kráčať po tejto ceste a sama vidíš, koľko Zodpovednosti si nesieš 

na svojich pleciach za tých druhých. 

 A je potrebné, aby ste všetci tú Zodpovednosť vrátili ostatným ľudským bytostiam 

a prestali ju niesť za tých druhých, aby oni sami mohli prísť k rovnakému poznaniu,                        

ako prichádzaš Ty sama. 

Láska matky je o bezpodmienečnom prijatí, ale jej druhá poloha, či tvár, je závislosť.  

Ak sa bezpodmienečné prijatie preklopí do závislosti, prijímate a nesiete Zodpovednosť 

za  tých druhých na svojich pleciach, ale vtedy im nedovoľujete  rásť a získavať svoje vlastné 

skúsenosti v celistvosti, aby ich súčasťou bola aj Zodpovednosť, aby mohli vidieť, vnímať 

a cítiť dôsledky svojich rozhodnutí. 

Kým nepochopia práve ten dôsledok, čo je poučenie z toho ako sa rozhodujú a konajú 

v svojom živote, neprijmú Zodpovednosť za svoj život a tak v mnohých životoch opakujú stále 

tie isté skúsenosti dokola práve preto, že  neprijali za ne Zodpovednosť.   



Alebo práve  naopak nesiete v tých životoch  nie len svoju vlastnú Zodpovednosť,                         

ale aj Zodpovednosť za tých druhých.  

A vtedy nevidíte, necítite, nevnímate a neprijímate poučenia zo života, ktorý žijete a ktorý ste 

prežili. 

Táto katedrála je postavená tak,  že v sebe nesie Zodpovednosť za Poznanie a Vedomosti, 

ktoré prijali a mali  jej stavitelia.  

Oni našli v sebe ODVAHU a prijali Zodpovenosť za to,  ako Poznanie, ktoré bolo ich 

súčasťou, odovzdajú svetu.  

Svoje Poznanie jej stavitelia preniesli a odovzdali v Láske  a Úcte v priebehu storočí  

výstavby tejto  katedrály do jej stien, do každého kameňa, z ktorého je postavená, do vitráži, do sôch                 

i do obrazov.  

Je tu vyjadrená úloha a poslanie ženy v živote každej ľudskej bytosti. 

Je tu vyjadrená rovnováha života. 

Je tu vyjadrená  aj rovnováha medzi mužom a ženou a preto jej energia je iná. 

Je tu vyjadrená  rovnocennosť  medzi mužom a ženou. 

Je vyjadrením Lásky medzi mužom a ženou. 

Je vyjadrením učenia o posvätnej láske medzi mužom a ženou na Matke Zemi.  

Nie je tu nadradenosť muža nad ženou.  

S týmto Poznaním a v Láske a hlbokej úcte k tomuto učeniu bola táto katedrála postavená. 

Hlboká  úcta  jej staviteľov  k tomuto učeniu  je zakomponovaná priamo v katedrále. Preto sa hovorí, že: 

„Umenie spasí svet.“ 

Tajomstvá, ktoré poznali jej stavitelia, sú  vašou súčasťou, sú uložené vo vašich bunkách            

a vo vašej DNA, pretože ste to VY sami, kto ste si tieto tajomstvá odovzdávali v nekonečnom kruhu 

života,  v ktorom sa na Matku Zem rodíte.  

Máte v sebe zapísané všetky poznania Vesmíru a záleží len na vás samotných, 

čomu sa v tom,  ktorom živote otvoríte a čomu dovolíte, aby sa stalo vašou  vedomou 

súčasťou.   

Všetko máte v sebe, pretože ste alfou aj omegou života.  

Ste nekonečný kruh, ktorý nikde nezačína a nikde nekončí a jeho vyjadrením je 

špirála, pretože váš vývoj môže smerovať vpred, ale aj vzad a to podľa toho ako 

prijímate Zodpovednosť sami za seba, za svoj život. 

Keď je vašou súčasťou Zodpovednosť, váš vývoj smeruje vpred.  

Keď sa vzdáte svojej Zodpovednosti, alebo ju odovzdáte iným, váš vývoj smeruje 

vzad, pretože spolu so Zodpovednosťou ste stratili svoju SLOBODU.  

A SLOBODA je vašou podstatou a potom dlhé veky musia prejsť, kým si opäť 

zoberiete späť svoju  SLOBODU a  spolu s ňou prijmete aj svoju Zodpovednosť. 

Byť slobodný a neprijímať Zodpovednosť za svoje myšlienky, 

slová, rozhodnutia a skutky, je len ilúzia SLOBODY, ktorú žijete. 


