
Posolstvo katedrály v ROUEN 
 

 

V stredu ráno - 18.09.2019 som spolu s priateľkami išla do katedrály  Nanebovzatia  Matky 

Márie (Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ) v meste Rouen.  

Už samotné priečelie  tejto katedrály na mňa zapôsobilo nesmierne silným dojmom.  

Po vstupe do katedrály ma úplne očaril priestor nad krížením, kde sa týči  veža vysoká              

až 151m  a vytvára v človeku pocit, že sa spája s nebesami.  

Vnímala som, že katedrála nesie  v sebe nie len  majestátnosť stavby ako takej,                      

ale aj posvätnosť, úctu, pokoj, zmierenie, vďačnosť aj bázeň ľudí, ktorí  do nej  po celé stáročia 

vstupovali a stále  vstupujú a prichádzajú sa sem modliť k Bohu. 

Okrem tohto som v  katedrále vnímala prítomnosť ešte niečo, čo  som nedokázala 

pomenovať, ale čo mi prinášalo hlboký pocit bezpečia, pokoja a mieru.  

Sadla som si v priestore kríženia, aby som mohla vnímať krásu rozetových okien a vitráži, 

ktoré sú v rozetách umiestnené a pozorovala som svetlo, ktoré presvecovalo vitráže, prechádzalo 

nimi a osvetľovalo priestor v katedrále.  

Pýtala som sa v sebe, čo je to za pocit, ktorý mi priniesol bezpečie, pokoj a mier ?  

Čakala nás v ten deň cesta  na Mont St. Michelle a tak som musela  ukončiť moje 

pozorovanie vitráži a svetla, ktoré cez ne prechádzalo a ísť ďalej bez odpovede na moju otázku. 

V piatok – 20.9.2019  sme prišli do malebného mestečka Chartres a hneď sme všetky išli do 

katedrály. Milujem energiu, ktorá v nej pôsobí, lebo ma upokojuje a zároveň povznáša. Najprv sme 

vstúpili do labyrintu, aby sme si ním prešli a precítili  jeho energiu. Potom sme si spoločne prešli 

katedrálu a napokon som si sadla k soche Matky Márie. Ako som  tam sedela, začala som vnímať 

nasledujúce slová, ktoré ku mne prichádzali a postupne som si uvedomovala, že je to odpoveď na  

moju otázku, ktorú  som si položila  ešte v katedrále  Nanebovzatia  Matky Márie v meste Rouen. 

Katedrála Notre  Dame  v Rouen je  katedrála  DUCHOVNEJ  POKORY.  

POKORY ducha, ktorý posilňuje VIERU vo vyššie dobro, ktoré prináša 

na Matku Zem Stvoriteľ cez LÁSKU ako takú, cez seba samého a cez vás ľudské 

bytosti. 

POKORA  neznamená pokorovanie  seba samých. 

POKORA  neznamená klaňanie sa iným ľudským bytostiam, či sochám. 

POKORA neznamená povyšovanie iných ľudských bytostí nad seba 

samých. 

POKORA je vnútorný pocit, ktorý  prebýva v srdci každej ľudskej 

bytosti, ktorá sa otvorí LÁSKE a SÚCITU. 

POKORA je vyjadrením VIERY v seba samých, v Život, v Lásku, 

v Stvoriteľa a  v to, že všetko sa deje tak ako sa má. 

POKORA  dáva ľudskej bytosti vnútornú silu nesúdiť samú seba 

a nesúdiť tých druhých. 

Ak prestanete súdiť, POKORA vám pomôže nájsť  svoje dvojča a tým je 

SEBADÔVERA, čiže pomôže vám nájsť VIERU v seba samých. 



SEBADÔVERA vám pomôže začať chápať, čo to znamená SLOBODNE 

sa rozhodovať a zároveň  REŠPEKTOVAŤ  slobodné rozhodnutia druhých 

ľudských bytostí. 

A toto dokážete práve vtedy a jedine vtedy, keď prestanete súdiť sami 

seba  a prestanete súdiť aj všetky ostatné ľudské bytosti, lebo práve vtedy v tej 

duchovnej pokore dokážete prijímať všetko to, čo k vám do Života prichádza. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Mnohé ľudské bytosti však POKORU chápu ako pokorovanie sa pred druhými ľudskými 

bytosťami a zároveň povyšovanie iných ľudských bytostí nad seba samých a preto nedokážete 

porozumieť, čo slovo POKORA energeticky vyjadruje. 

Toto skreslenie vám nedovoľuje POKORU vnímať a preto nedokážete  vidieť pravdivý 

význam slova POKORA, ktorý zostáva skrytý pred vaším vnútorným zrakom. 

A tento význam slova POKORA vám skryla práve PÝCHA, pretože nevidíte, že sami seba 

pokorujete pred tými ľudskými bytosťami, ktoré ste povýšili nad seba samých. 

V tomto nepochopení,  sa pred nimi skláňate a obdivujete ich a nevidíte, že to čo robíte, 

nemá s Pokorou vôbec nič spoločné, ale dosahujete  tým opak POKORY ako takej a VY SAMI 

SEBA pokorujete pred týmito ľudskými bytosťami, lebo Pokora človeka pred človekom je 

poníženosť, to nie je Pokora.  

A práve preto  neviete, čo je pravá POKORA, lebo nechápete POKORU  DUCHA v tej 

podstate, v tej službe a oddanosti. 

A už viete, že všetko so všetkým súvisí. 

POKORA je nedeliteľne previazaná so SEBADÔVEROU a so SÚCITOM. 

Až keď dovolíte, aby Láska vstúpila do vašich sŕdc a zasiala v ňom 

semienko SÚCITU a VY sa naučíte  ODPÚŠŤAŤ SAMI SEBE  a aj tým druhým 

bez  podmienok, vráti  sa  k  vám  SEBADÔVERA  a  VIERA  v  seba samých 

a to znamená, že pochopíte v svojom srdci, že máte právo sa SLOBODNE 

ROZHODOVAŤ  bez obmedzení a bez napĺňania očakávaní tých druhých 

a prijmete za každé svoje rozhodnutie ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach 

a vtedy začnete vnímať vibráciu slova POKORA a  potom začnete  chápať 

aj  energetický význam slova POKORA a vtedy prestanete samých seba 

pokorovať a tak dovolíte LÁSKE plynúť svojím Životom bez akýchkoľvek 

podmienok a obmedzení  a v POKORE svojej duše prijmete všetko to, čo vám 

Život prináša, nie len ako duša, ale aj ako ľudská bytosť. 

Tento energetický stav POKORY DUCHA, v ktorom spočiniete, vám 

prináša VNÚTORNÝ POKOJ a ZMIERENIE, pretože dokážete prijímať so 

SÚCITOM k sebe samým aj k tým druhým každú situáciu, ktorá je súčasťou 

vášho Života a tak prestávate bojovať a vtedy nevytvárate žiadny tlak, tiaž, 

ťarchu, napätie, ani žiadnu bolesť v sebe samých. 

Zostávate  v MIERI. 

A preto POKORA prináša na Matku Zem MIER. 



Ak prestanete sami seba pokorovať a pochopíte energetický 

význam  slova POKORA, dokážete ako ľudské bytosti  zachovať  na 

Matke Zemi MIER. 
To, že túto pravdu nevidíte a toto Poznanie nie je vašou súčasťou, vytvorila vo vás práve 

pýcha, ktorá vám zobrala pravdivý význam slova POKORA a naučila vás pokorovať  samých seba 

a ponižovať  tých druhých. 

Ak je vašou súčasťou POKORA, dokážete stáť vzpriamene na svojich 

nohách a zároveň slobodne kráčať v svojom živote, pretože prijímate 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje  rozhodnutia a prijímate všetko to, čo k vám do 

Života prichádza a prijímate slobodné rozhodnutia druhých ľudských 

bytostí  s Láskou a Súcitom v srdci bez toho, že by ste ich posudzovali, hodnotili 

a súdili. 

Prijímate s vďačnosťou Život  TU a TERAZ ako taký, lebo je vašou 

súčasťou Poznanie, že všetko čo k vám prichádza ste si sami pre seba 

energeticky vytvorili  v svojich myšlienkach, slovách, rozhodnutiach, emóciách  

a skutkoch nie len v tomto živote TU a TERAZ, ale vo všetkých životoch v celej 

línii času svojho bytia tu na Matke Zemi. 

A toto  je ten význam slova POKORA. 

Toto je uzatvorený kruh, ktorý vám však pýcha nedovoľuje vidieť, pretože vás 

prostredníctvom svojich hláv jedinečnosti, výnimočnosti a dôležitosti naučila pokorovať nie 

len  samých seba, ale naučila vás pokorovať a ponižovať aj tých druhých. 

Pýcha vám prostredníctvom svojich hláv jedinečnosti, výnimočnosti a dôležitosti zobrala 

ROVNOCENNOSŤ a tak vás naučila pokorovať samých seba a ponižovať tých druhých a tak vám 

zobrala Poznanie, čo POKORA ako taká znamená a aký DAR prináša ľudskej bytosti do jej života. 

Všetky vaše problémy s kĺbmi na nohách, či sú to členky, kolená, bedrá, ale aj kĺby na 

prstoch nôh, sú vyjadrením vášho nepochopenia  energetického významu slova POKORA a nie je 

to len energia pýchy ako takej, ale aj energia ponižovania tých druhých a pokorovania seba samých, 

čo je rovnako energetickým vyjadrením pýchy, ale na opačnej strane pomysleného kyvadla. 

Význam slova POKORA pochopíte len vtedy, keď sami sebe  vo svojom 

vnútri  vytvoríte  a dosiahnete   ZMIERENIE a vtedy ste v MIERI sami so sebou 

a aj s tými druhými. 

Tento MIER dosiahnete  vtedy, keď prijmete samých seba presne takých 

aký ste aj so všetkými svojimi chybami a nedokonalosťami, pretože oni sú pre 

vás DAROM, aby ste pochopili a prežili v svojom  Živote  všetko to, čo ste si 

sami pre seba  naplánovali a energeticky vytvorili. 

Dokážete to vtedy, ak prijmete DAR LÁSKY, ktorým je ODPUSTENIE. 

Tento DAR ODPUSTENIA, vám prostredníctvom POKORY 

pomôže  vrátiť sa k sebe samým, k svojej podstate,  čiže k tomu kým  naozaj 

STE a z čoho ste sa zrodili, teda k LÁSKE. 

A toto je uzatvorený kruh. 

A tak to je. Amen. 


