
Posolstvo z Orvalu 
 

V nedeľu - 21.10.2018, sa skoro ráno  nad krajinou prevaľovala hustá biela hmla. 

Predchádzajúca noc už bola chladná. V tráve a na listoch stromov v záhrade bola srieň.                 

Spoza bielych oblakov hmly na oblohu pomaly začalo vychádzať slniečko na svoju 

každodennú púť.  Jeho lúče rýchlo rozpustili  hmlu aj srieň a kým sme  prišli do opátstva 

v Orvale bola obloha blankytne modrá bez jediného mráčika. Čarovná krajina, ktorou sme 

prechádzali, žiarila mnohými farbami v zlatistých odtieňoch lúčov slnka, ktoré ju prežiarovali. 

Jej názov „Orval“ presne zodpovedá  tomu čo sme videli, pretože  sme doslova prechádzali 

„zlatým údolím“. 

Išla som spolu s priateľkami do opátstva v Orvale, kde sa nachádza zrúcanina 

katedrály, ktorú dala postaviť Matilda Toskánka a jej stavba bola dokončená  v roku 1070. 

Žiaľ táto nádherná katedrála bola v následných vojnách zničená a dnes sú z nej už len ruiny. 

Bolo práve poludnie, keď sme si v Orvale  sadli pred sochu Madony s dieťaťom. 

Spoločne sme sa pomodlili „našu“ modlitbu k „Matke Márii“, ktorú sme však nevedeli 

naspamäť celú a tak sme sa modlili  len jednu jej časť, tú ktorú  sme si  zapamätali všetky. 

Zdravas Mária, milosti plná,  

Ty požehnaná  si medzi ženami. 

Požehnaný Tvoj strom, Tvoj, kvet, Tvoje lono i grál, ktorým si. 

Ja požehnaná som medzi ženami. 

Požehnaný môj strom, môj, kvet, moje lono i grál, ktorým som. 

Ja som začiatok i koniec.  

Ja som  alfa i omega.  

Ja som svetlo i tma. 

Ja som požehnaná. 

Amen 

 

Potom sme si spoločne zaspievali nádhernú pieseň o Láske, ktorá nám bola daná ako 

dar a prišla  ako posolstvo prostredníctvom našej milej kamarátky. 

Láska, rozkvitni v kvety, nechaj bolesť zahojiť.  

Láska, čo život dávaš, naplň aj ten môj. 

Láska, naplň na silou, nech sa s dušou prepojím.  

Láska, naplň na silou, nech dokážem odpustiť.  

Láska, čo všetko liečiš, zahoj žiaľu bôľ. 

Láska, ktorá sa dávaš, naplň všetky bytosti. 

Láska, ktorá si všetkým, rozžiar všetky bytosti, 

Láska, kráčaj vždy so mnou, nech rozpustí sa strach. 

Láska, bývaj tu so mnou, nech mám Lásku na perách. 

Láska, staň sa vo mne.  

Láska, staň sa v nás. 

Láska, staň sa vo všetkých bytostiach, 

Láska, prines nám Zmier, nech na Zemi zavládne Mier.  

Amen 

 

Cítili sme v srdci pokoj a nádhernú energiu, ktorá nás objímala a vôbec sa nám 

nechcelo  vstať a odísť preč. Slnko na  nás krásne svietilo a jeho lúče nám zohrievali chrbát. 

Obloha bola  blankytne modrá bez jediného mráčika. Okolo nás sa rozprestieral posvätný 

pokoj  a ja som začala vnímať nasledujúce slová, ktoré ku mne prichádzali: 



Milované dcéry,  

modlitba i slová piesne, ktorú ste spievali, Láskou rozvibrovali vaše i moje srdce. 

Kresťanstvo a cirkev stratila úctu k žene ako takej, stratila úctu k žene – matke 

a ponechala si úctu len pre jednu jedinú ženu – matku, ale úcta a posvätnosť patrí 

každej žene na Matke Zemi. 

Každá žena je hodná Lásky  a Úcty. 

Každá žena je hodná toho, aby jej bola prejavovaná 

a dávaná úcta po celý  jej život tu na Matke Zemi. 
Milované dcéry, nie len ja som požehnaná medzi ženami, ale každá žena                          

je požehnaná medzi ženami a preto všetky ženy sú požehnané, pretože všetky ženy                   

sú ROVNOCENNÉ v svojej LÁSKE,  ktorú dávajú svetu. 

Ja som  MATKA, rovnako  ako VY ste MATKAMI  

a v LÁSKE MATKY  sme všetky ROVNOCENNÉ. 
Je dôležité, aby sa vrátila ÚCTA na Matku Zem k všetkým ženám, nie len 

k jednej jedinej žene, z ktorej niekto urobil tú vyvolenú ženu medzi ženami.  

Nikto nie je vyvolený, všetci ste si rovní  v Láske stvorenia i bytia na Matke Zemi. 

Každá z vás je jedinečná, ale žiadna z vás nie je vyvolená a preto všetky ste si 

navzájom rovnocenné. 

Ak prijmete  v svojom živote, že niekto je vyvolený medzi vami, vytvoríte nie len 

v sebe a v svojom srci na jednej strane  malosť a poníženosť seba samých,                                

ale zároveň na druhej strane aj nedosiahnuteľnosť pre seba samých v porovnaní s tým 

kto je vyvolený. 

Slovo vyvolená či vyvolený vytvára v ľudskej spoločnosti  nie len hlavu pýchy 

nadradenosti, ale aj ďalšiu hlavu pýchy - a to povýšenosť  jedných nad druhými 

a zároveň nedosiahnuteľnosť tých vyvolených, ale aj poníženosť a malosť tých 

ostatných. 

A preto k modlitbe TY požehnaná si medzi ženami vždy pripojte aj  slová                        

JA požehnaná som medzi ženami a týmito slovami sa vo vašom vnútri, vo vašom srdci 

postupne zrodí vaša ROVNOCENNOSŤ. 

Pôvodná modlitba Zdravas, bola modlitbou nie len pre jednu ženu, ale pre ženu 

ako takú, pre každú ženu Matku, ktorá v svojej Láske učí a odovzdáva Lásku novému 

životu, ktorý ona sama zrodila.  

Žena odovzdáva Lásku, novému pokoleniu, ktoré v tej Láske život na Matke 

Zemi zachová a opäť aj obnoví. V tom spočíva nekonečnosť života na Matke Zemi, 

pretože sa rodí a obnovuje  v Láske. 

Láska matky, materinská láska je posvätný princíp života na Matke Zemi, ktorý 

rodí a obnovuje nový život a bez tejto Lásky by život na Matke Zemi nebol možný. 

Preto každá žena je v svojej Láske jedinečná a žiadna zo žien nie je vyvolená 

a všetky sú  v svojej Láske rovnocenné. 

Preto sa modlite : 

Ty požehnaná si v svojej  Láske. 

Ja požehnaná som v svojej Láske. 
Amen. 


