
Posolstvo  Mont Saint Michel  

 

V pondelok 11.6.2018,  bolo nádherné, slnečné ráno a ja som išla spolu s kamarátkami                

do katedrály v Mont Sain Michel.  

Vstúpili sme do katedrály hneď po jej otvorení.  

Vošli sme spoločne do  chrámu v najvyššej časti katedrály.  Posadila som sa najbližšie ako 

sa dalo k energetickým líniam Archanjela Michaela a Márie Magdalény, ktoré sa v chráme pretínajú 

a tam mi prišlo nasledujúce posolstvo.  

Na tomto mieste  muži a ženy spolu stáli, ruka v ruke, bok po boku a začali spoločne 

budovať tento chrám Lásky dvoch.   

Tajomstvo tohto chrámu je v jeho budovaní, v JEDNOTE MUŽA A ŽENY.  

Muži a ženy ho spoločne budovali  pre svoje deti,  pre nasledujúce generácie, 

aby každý  kto sem príde, cítil Posvätnú Lásku muža a ženy.  

Posvätné tajomstvo tohto chrámu v ňom  spoločne ukotvili práve cez Posvätnú 

Lásku muža a ženy tu na Matke Zemi. 

V každej časti chrámu, v každej jeho lodi je zapísaná a vložená rovnako energia 

muža aj energia ženy, ktorá je vyjadrená vo farbách.   

ČERVENÁ farba je farba ŽENY, MODRÁ farba je farba MUŽA a BIELA 

farba je farba ŽIVOTA.   

Cez červenú a modrú farbu je tu zároveň vyjadrený Vesmírny zákon: Ako hore                   

tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok, pretože  červená 

a modrá farba sú základné farby Matky Zeme.  

Červená farba zohrieva z vnútra Matku Zem a je to farba magmy a preto                     

je červená farba,  farbou ženy, ktorá rovnako z vnútra zohrieva muža. 

Modrá farba je farba ochrany. Aj obal Matky Zeme je modrý a preto modrá 

farba v katedrále patrí mužovi. On tvorí a vytvára ochranu žene.  

Biela farba je farba života a nesie v sebe všetky farby a kombinácie ich odtieňov 

a preto  vyjadruje všetky nekonečné možnosti života ako takého. 

Všimni si teraz ako sa pravidelne striedajú tieto farby v harmónii a žiadna z nich nie je                        

v prevahe. Vytvárajú harmóniu aj keď tvoria rozmanité obrazce ako život sám.  

Tajomstvo tohto chrámu je jeho harmónia, veľmi jemná a krehká zároveň, ktorá tvorí 

rovnováhu aj vo vašom živote. Ak by niektorá z farieb prevládala, nevnímali by ste harmóniu 

tohoto chrámu, ale by na vás pôsobil disharmonicky.  

Tie farby vytvárajú vibrácie, ktoré síce VY nepočujete, ale oni spievajú a tú hudbu 

nebeských sfér počuje Váš duch a Vaša duša. 

Všimni si teraz obrazec, ktorý máš pred sebou tu na tomto mieste, kde sedíš. Ten obrazec 

predstavuje „rovnoramenný kríž života“.  

K zrodeniu života stačí jedno jediné životodarné vajíčko ženy a mužské spermie 

okolo neho vytvárajú ochranu a tak to má byť aj v živote.  

Ruky a ramená muža chránia ženu, ktorá v sebe nesie ten život.  

Toto je posvätnou geometriou vyjadrený zrod ľudského života, ľudskej bytosti.  

 



Ani si to ľudia neuvedomujú, keď kráčajú po dlažbe katedrály, ale vibrácie, 

ktoré prijíma ich fyzické telo cez chodidlá  ich nôh, sa hlboko zapisujú do ich vnútra 

a do ich buniek a s týmto posvätným posolstvom odtiaľto odchádzajú do svojich 

domovov a tak sa Posvätná láska muža a ženy na Matke Zemi stále zachováva 

a obnovuje. 

Obrazce, na ktorých je akákoľvek šachovnica znázornená pravidelným 

striedaním červenej a modrej  farby vyjardujú energeticky ROVNOVÁHU, nie len vás 

ľudských bytostí, či života na Matke Zemi, ale aj rovnováhu Matky Zeme                            

a aj  rovnováhu v celom Vesmíre. 

A katedrála bola postavená k tomu, aby spievala a tak šírila toto posolstvo                   

na celú Matku Zem. 

A nebojte sa spievať všade tam, kde to budete cítiť.  

V nekonečnom kolobehu života, v ktorom sa rodíte na Matku Zem, ste spievali  na týchto 

miestach, aj vtedy v tých dávnych dobách, keď sa tento chrám budoval.  

Vibrácie vášho spevu sú uložené v kameňoch, z ktorých sú postavené stĺpy katedrály a prišli 

ste sem aj preto, aby ste tú vibráciu posilnili a obnovili. 

A tak sme spievali všetky spoločne z hĺbky srdca, s radosťou a s nadšením všade tam, kde 

sme to cítili.  Spievali sme v strednej chrámovej lodi, pod hlavným chrámom, kde sa pretína  

energetická línia Archanjela Michaela a Márie Magdalény, v mužskej sieni, na mieste, kde je vidieť 

pôvodná skala, na ktorej je katedrála postavená a aj v pisárni.  

Ľudia sa pri nás zastavovali, postavili sa okolo nás a počúvali náš spev, ktorý rozvibroval aj 

ich srdcia. 

 


