
Posolstvo labyrintu z Amiens  

 

V sobotu, 20.10.2018 sme ráno odišli zo Chartres a vydali sme sa na cestu do mesta Amiens. 

Hoci katedrála v tomto meste je väčšia ako v Chartres, nemá v sebe to zvláštne a magické čaro.                 

Jej energia už nie je taká mäkká, objímajúca, bezpečná, pokojná  a nežná ako láskavá náruč matky, 

ktorá drží  na prsiach svoje novonarodené  dieťa a prijíma ho celým svojím srdcom, celou svojou 

bytosťou bez akýchkoľvek podmienok.  Práve to bezpodmienečné prijatie každej ľudskej bytosti  

v posvätnej láske, v Chartres priamo na vás prehovára z každého milimetra katedrály, z každej 

vitráže, z každej jej sochy, obrazu či dlažby, po ktorej kráčate. 

Katedrála v Amiens má v sebe majestátnosť, posvätnosť, úctu a vďačnosť, chýba tu však 

práve to bezpodmienečné prijatie. Na jednej strane je tu cítiť nesmierna  vďačnosť, úcta až bázeň 

ľudí, ktorí  sem po celé stáročia vstupovali a stále  vstupujú a prichádzajú sa modliť k Bohu,                  

ale na druhej strane  je tu  i nepochopenie  a povýšenosť tých, ktorí  sa o tento chrám dnes starajú.  

Napriek daru, ktorý tu jej pôvodní architekti a stavitelia postavili, nie je  dnes návštevníkom 

katedrály tento dar prístupný  a nie je dovolené, aby ľudia mohli v labyrinte, ktorý je súčasťou tejto 

katedrály kráčať, môžu si ho pozrieť len  na fotkách. Namiesto  toho je labyrint zastavaný radom 

stoličiek a ľudia tak nemôžu vidieť celú jeho krásu ani  vnímať  dômyselnosť a zručnosť majstrov, 

ktorí ho navrhli a postavili.  Tak sme sa aspoň spoločne postavili do stredu labyrintu a skúšali sme 

si ho predstaviť pomedzi stoličkami ako vyzerá celý. Ako som stála v strede labyrintu, začala som 

vnímať nasledujúce slová, ktoré ku mne prichádzali : 

Jednota skrýva v sebe obrovskú tvorivú,  ale aj deštruktívnu silu. 

A je to sila vášho zámeru, inými slovami  je to jeho sila a čistota, rovnako ako sila 

a čistota vašich myšlienok, rozhoduje o tom, či ten  výsledok je prejavom tvorivosti alebo či 

vznikne deštrukcia. 

Na Matke Zemi sa všetko tvorí a pôsobí v dualite. Preto Jednota ako výsledok pozitívneho 

zámeru zvoleného z energie čistých myšlienok je tvorivá a vždy vytvorí krásu, ale Jednota ako 

výsledok negatívneho zámeru zrodeného z energie strachu, či pýchy je deštrukcia.   

Rovnako ako stoja proti sebe Láska a Strach, stojí v dualite na opačných koncoch 

pomyselného kyvadla tvorivosť a deštrukcia. 

A tu platí Vesmírny zákon  ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, 

tak navonok.  Preto každá ľudská bytosť má Jednotu aj sama v sebe,  rovnako ako je  Jednota aj  

v spoločnosti. Ak je ľudská bytosť v Jednote so svojou dušou dokáže svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky tvoriť z Lásky a preto všetko čo v živote vytvára a prežíva tvorí pozitívnymi 

vibráciami a vtedy tvorí krásu a harmóniu a život tejto ľudskej bystosti je naplnený šťastím, 

radosťou, mierom, prijatím a zmierením, pretože táto ľudská bytosť ho tvorí energiou Lásky.  

   Tvorivá energia vytvára krásu, pretože všetko čo tvorí energia Lásky, je krása. 

Ak ľudská bytosť nie je v Jednote so svojou dušou, nedokáže svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky tvoriť z Lásky. A už viete, že všetko čo nie je Láska je Strach. Vtedy je ľudská 

bytosť ovládaná strachom a inými energiami, ktoré strach v nej vytvára. Preto  vtedy ľudská bytosť 

iné myslí, iné hovorí, inak sa rozhodne a ešte úplne inak  koná. Nie je v Jednote a nie je v súlade so 

svojou dušou a ani sama so sebou. A vtedy tvorí deštruktívnu energiu a preto sama seba v živote 

ničí. Tak ako to platí pre každú ľudskú bytosť, platí to rovnako aj pre  celú ľudskú spoločnosť. 

Gotické katedrály v Chartres, Amiens, Remeši boli postavené v Jednote všetkých ľudských 

bytostí, ktoré ich navrhli, i v Jednote tých,  ktoré ich stavali a ktoré na nich akýmkoľvek spôsobom 

pracovali.  Práve preto základné  a nosné časti týchto katedrál boli tak rýchlo postavené, hoci 

gotické katedrály na iných miestach sa stavali  niekoľko stoviek rokov.  



Tieto katedrály postavené s tajnou i priamou pomocou templárov postavila Láska, ktorá 

v Jednote pôsobila u všetkých ľudských bytostí, ktoré ich stavali a táto energia Lásky zrodila a 

vytvorila tú nádhernú až magickú krásu, ktorá vás stále uchvacuje od tých čias až do dnešných dní. 

To prečo vás tieto katedrály priťahujú a prečo ich navštevuje tak veľa ľudí, je  energia 

Lásky, s ktorou boli postavené. A to je tá sila zámeru a poznanie ich  staviteľov, ľudské, duchovné 

i architektonické, ktoré spoločne v Jednote do stavieb týchto katedrál vložili. 

Tieto katedrály postavila Láska, hlboká Úcta a Rešpekt ľudských bytostí, ktoré ich  s Láskou 

stavali, nie len pre seba samých, ale aj pre budúce generácie. 

Nie sú postavené z pýchy veľkých kráľov, bohatých vládcov, či niektorých predstaviteľov 

cirkvi, ale potreba i možnosť ich postavenia vyšla zdola, pretože vyšla zo sŕdc mnohých ľudských 

bytostí, ktorí sa v čistote  svojich myšlienok v Láske spojili a preto tá tvorivá sila bola taká mohutná 

a vytvorila nesmierne veľký entuziazmus u staviteľov týchto posvätných chrámov Lásky. 

V iných katedrálach, ktoré boli postavené z pýchy, slávy či strachu bohatých a  mocných, 

ktorí rozhodli o ich postavení, táto posvätná energia Lásky, Úcty, Pokory a Rešpektu nie je.                       

Pri výstavbe týchto katedrál sa udialo veľa neprávosti, utrpenia, krívd a nespravodlivosti a práve 

tieto energie sú do ich stien vpísané. 

Energia, s ktorou je tá ktorá katedrála postavená sa stáva jej súčasťou a to nedeliteľne, 

nerozdeliteľne a neoddeliteľne. A práve táto energia je potom vo vnútri katedrály a prehovára 

k ľudským bytostiam, ktoré do nej vstupujú a preto vás niektoré priťahujú  a oslovujú a iné nie. 

A keď do takejto stavby, či katedrály vstúpite, jej energia je taká silná, že osloví vaše srdce.  

Magická sila Lásky, ktorá v nej prebýva, vás ako ľudskú bytosť zmení.  A toto je tá obrovská sila 

tej pôvodnej Jednoty, ktorá sa spojila v Láske a Láska tú vibráciu vpísala do celej stavby katedrály. 

Ona sa stala súčasťou jej stien, stĺpov, dlažby, vitráži, sôch, obrazov, každej časti katedrály, aby 

dokázala energiu Lásky stále vyžarovať na ľudskú bytosť, ktorá do nej vstúpi. 

Čím je ľudská bytosť, ktorá do takého chrámu vstúpi, viacej  naplnená Láskou, Úctou 

Rešpektom a Pokorou, tým viacej dokáže vnímať energiu Lásky, s ktorou bola postavená 

a s touto  energiou sa aj vedome prepojiť. 

Táto sila Lásky,  ktorá sa spojila v Jednote  jej  staviteľov sa preniesla do hmoty, 

z ktorej po celé veky bude žiariť a otvárať tak srdcia ľudských bytostí, ktoré do nej vstúpia. 

A preto každá ľudská bytosť, ktorá vstúpi do ktorejkoľvek stavby, či katedrály, ktorá 

bola v Jednote postavená energiou Lásky, vyjde z nej transformovaná a zmenená práve  

energiou Lásky, ktorou bola táto stavba postavená. A závisí len na vedomí tej ľudskej bytosti 

či sa tak udeje vedome, alebo nevedome. 

Energia Lásky, ktorou je katedrála naplnená sa dotkne každej ľudskej bytosti a stane 

sa jej súčasťou už len tým, že po nej  kráča tým, že vníma svetlo, ktoré prechádza cez sklá jej 

vitráží tým, že vníma krásu a dômyselnosť stavby tým,  že vníma krásu sôch a obrazov a tým, 

že dýcha vzduch, ktorým  je katedrála naplnená a ktorý má v sebe bázeň, obdiv, vďačnosť 

a úctu všetkých ľudských bytostí, ktoré do nej v celej línii času vstúpili či vstúpia. 

A táto energia  sa stane súčasťou každej ľudskej bytosti, ktorá do katedrály vstúpi. 

A rovnako táto ľudská bytosť tu prostredníctvom svojho dychu zanechá svoju Lásku, 

úctu, bázeň, obdiv, vďačnosť, posvätnosť i pokoru. 

A to je tá JEDNOTA, pretože ona sama sa cez túto energiu Lásky spojila v Jednote 

s energiou tých, ktorí katedrálu vytvorili a postavili a ktorú vložili do nej aj jej pôvodní  

architekti a stavitelia. 

     A tak Jednota stále v nekonečnej špirále života spája všetky ľudské bytosti v Láske.  


