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ENERGETICKÉ CENTRÁ V TELE – 1.časť 
 

Toto posolstvo prináša iný uhoľ pohľadu na fungovanie a význam energetických centier 

v ľudskom tele a zároveň  je to ďalší rozmer chápania týchto energetických centier. 
 

Všade je len TMA. 
 

Otázka: Čo Ti to pripomína? 

Odpoveď: Je to veľmi hlboká tma, ale nemám z nej strach. Je to zvláštne, lebo tá tma je 

teplá. Je to prapôvodná tma. Je to tma, v ktorej je všetko skryté.  

Ona v sebe obsahuje VŠETKO  a  NIČ. Môže tam byť naozaj čokoľvek a keď čokoľvek, tak 

naozaj aj nič. Rovnako ako čierna farba má v sebe všetky farby. Keď si na seba oblečieme čiernu 

farbu, tak sme sa obliekli do všetkých farieb. 
 

Otázka: Nie je to tak, že biela farba v sebe obsahuje všetky farby?  

Odpoveď: Áno, biela aj čierna farba obsahuje všetky farby. Čierna farba, rovnako ako biela 

farba, má preto v sebe hlboký zmysel, pretože keď si oblečiete čierne šaty, tak ste sa obliekli do 

všetkých farieb. Rovnako je to aj s bielou farbou. Sú to  symbolické farby.                     

Preto ste si symbolicky určili bielu farbu, ako farbu vyjadrenia radosti a šťastia.  

Preto nevesta v očakávaní šťastia, radosti a Lásky si tradične oblieka biele šaty. Ale ony sú 

iba symbolicky biele. V skutočnosti nesú v sebe všetky farby, a to je to spektrum nekonečných 

možností. Rovnako aj čierna farba symbolicky, keď si ju oblečiete vyjadruje taktiež spektrum 

nekonečných možností. Vy ste si ju však určili, že je vyjadrením smútku, nešťastia a bolesti.  

Všimnite si, ako vyjadrujú navzájom opačné protipóly, ale pritom podstata obidvoch farieb  

je úplne rovnaká. 

Aj biela farba má v sebe všetky farby, a aj čierna farba má v sebe všetky farby.                        

Takže vo svojej podstate sú úplne rovnaké, len ich vyjadrenie je rozdielne. Je to len o pocite 

ľudských bytostí, či si bielu farbu symbolicky určia za prejav radosti, šťastia i lásky a čiernu farbu 

za prejav smútku, nešťastia a bolesti, pretože to vyjadrenie môže byť aj opačné. 

Mnohé ľudské bytosti vnímajú symbolické vyjadrenie bielej a čiernej farby takto. Ale sú aj 

národy, ktoré to vnímajú opačne. To, či si pomenujete, že čierna farba je prejavom smútku, bolesti 

a nešťastia, alebo radosti, šťastia a Lásky, nie je podstatné.  

Podstatné je to, že biela a čierna farba sú energeticky rovnaké, sú totožné. Obidve        

v sebe obsahujú rovnako všetky nekonečné možnosti, ich podstata je totožná, len ich prejav je 

rozdielny a VY ten rozdielny prejav, potom aj rozdielne vidíte, vnímate, cítite a pomenúvate.  

Tým som vám chcel povedať a vysvetliť, že podstata SVETLA aj  TMY je rovnaká.  

Tak ako má svetlo v sebe nekonečne veľa možností, aj tma má v sebe nekonečne veľa 

možností. Aby bolo možné tieto nekonečné možnosti preskúmať, spoznať, prežiť a precítiť, tak sa 

tá podstata vyjadruje v navzájom opačných hodnotách, polaritách. Vytvorila dva protipóly.  

Práve vďaka tomu môžete prežívať a vedieť, čo znamená byť šťastný, mať radosť, lásku, ale 

aj cítiť bolesť, vnímať smútok a byť nešťastný. Jedno bez druhého nie je možné.  

Nedokázali by ste vnímať, čo je to byť šťastný, keby protipól byť nešťastný neexistoval. 

Nevideli by ste ten rozdiel a nedokázali by ste to precítiť, vidieť a prežiť. 
 

Otázka: Môžeme pomenovať, že biela je ako výška a čierna je ako hĺbka? 

Odpoveď: Áno,  navzájom  potom vytvoria priestor. Správne si to pochopila. Potrebuješ 

mať veľkú hĺbku, nekonečne hlbokú tmu, do ktorej keď vchádza lúč bieleho svetla, tak ich 

spojením, práve v tej nekonečnej hĺbke a priestore sa zrodí a vytvorí modrá farba.  
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Tak sa vytvára priestor. Ten priestor potom vnímate a vidíte ako blankytne modrú oblohu. 

Vtedy  je to ideálne spojenie nekonečnej hĺbky a nekonečnej výšky. Zároveň medzi nimi neexistujú 

žiadne prekážky  a vtedy sa vytvorí blankytne modrá obloha.  

Čím je v tomto priestore viacej prekážok, tak tým sa zmenšuje hĺbka  priestoru, ktorá je 

veľmi dôležitá pre vytvorenie blankytne modrej oblohy. Keď sú tam prekážky, ktoré zmenšia hĺbku 

tohto priestoru, tak sa vytvorí obloha, ktorá je šedá, až tmavofialová.  

Keď sa vytvoria veľké mraky z vody, ktorá sa vyparila do vzduchu a vytvoria sa búrkové 

mračná, ktoré sú ťažké a nedovoľujú svetlu preniknúť do hĺbky, a podľa toho aké prekážky            

sa vytvoria na oblohe, tak vidíte potom rôzne farby oblohy od ružovej, červenkastej, krvavočervenej 

až po bordovú a rôzne odtiene šedej až po tmavofialovú a čiernu farbu búrkových mračien.             

Ale základná farba, ktorá sa vytvorí, keď nie sú žiadne prekážky, keď svetlo vstúpi do hlbokej tmy, 

je blankytne modrá farba. Sama vidíš, že spojením bielej a čiernej farby sa vytvárajú všetky farby. 

Môžete to naozaj vidieť aj priamo na oblohe, nad svojimi hlavami.  
 

Otázka: A farba vody je modrá preto, že je v nej odraz oblohy? 

Odpoveď: Nie. Farba vody je modrá preto, že oceán má hĺbku a je to rovnaké ako máš 

hĺbku vo Vesmíre. Ale hĺbka Vesmíru je oveľa  hlbšia, ako je hĺbka oceánov a morí, preto je obloha 

blankytnejšia a farba morí býva tmavšia. Ale aj more má viac farieb a odtieňov, podľa toho, aká je 

hĺbka mora a samozrejme podľa toho, aké prekážky sú vo vode a aké je podložie.  

Je to tak preto, lebo voda ako taká, je priesvitná, priehľadná, je prispôsobiteľná, ale to som 

vám vysvetlil už minule. Voda je preto taká aká je, lebo voda je nekonečne prispôsobiteľná 

absolútne všetkému.  Oceány a moria sú modré práve kvôli hĺbke, ktorú majú. Tým, že sa v tejto 

hĺbke spojí tma so svetlom, tak sa vytvorí rôzna farebná škála morí a oceánov.  

Je to obraz Zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak 

navonok. Práve toto máš nádherný príklad pôsobenia  tohto zákona. Uvedomuješ si to?  

Odpoveď : Teraz už áno. 

Ak by ste neznečisťovali rieky, moria, oceány rôznym odpadom zo svojej ľudskej činnosti, 

dokázali by ste lepšie vnímať a vidieť, ako hĺbka oceánov, morí a riek mení farbu vody.                       

Farba vody, teda to aký má odtieň, je závislá len od tej hĺbky a od prekážok, ktoré svetlu vo vode 

medzi povrchom vody a dnom oceánu, mora, či rieky stoja.   

Keby neboli oceány, moria a rieky znečistené, dokázali by ste vnímať túto súvislosť a toto 

Poznanie by bolo vašou súčasťou, lebo by to bolo jasné, zjavné a viditeľné, rovnako ako to, že jasne 

vidíte a viete, že dieťa porodí žena a nie muž,  pretože vidíte, že žena to dieťa nosí pod srdcom. 

Takto jasne by ste to videli.  

Ak by sa však muži začali maskovať, a začali by si vytvárať tehotenské brušká, začali by 

nosiť tehotenské šaty, tak po určitom čase, by ste ako ľudské bytosti stratili aj toto Poznanie. 

Vytvorili by sa vo vás pochybnosti a neskôr by vám nebolo jasné, či dieťa, ktoré sa narodilo, 

priviedla na svet žena, či muž.  

Je to obraz toho, čo  prostredníctvom vašich zmyslov dokážete vidieť, ohmatať si, ovoňať,  

cítiť a prežiť. Preto ste túto súvislosť medzi farbami oblohy a farbami oceánov a morí  nevideli. 

Takto sa vám strácajú Poznania.. 
 

Otázka: Môžeš nám prosím, vysvetliť energetické centrá v ľudskom tele, ich význam 

a to ako fungujú? 

Odpoveď: Energetické centrá predstavujú práve to farebné spektrum, ktoré v sebe ukrývate 

VY sami, ako ľudské bytosti. 
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 To sú tie všetky nekonečné možnosti, ktoré v sebe nesiete, pretože ste rovnako TMOU 

aj  SVETLOM.  Preto to máte v sebe ako dar, ktorý vám dala aj TMA aj SVETLO spoločne 

a nerozdielne vo všetkých farbách uložené.  

Keď vnímate kvalitu jednotlivých farieb dostávate odpoveď, čo vám tá, ktorá farba v tom 

celom spektre nekonečných možností do vášho života prináša.  

Práve podľa týchto farieb, podľa ich vibrácií, ich energetického vyjadrenia boli pridelené, 

pomenované, jednotlivé energetické centrá vo vašich ľudských telách a nazývate ich čakry. 
  

Otázka: Je to aj tak, že každé energetické centrum obsahuje v podstate všetky farby na 

rôznych úrovniach?  

Odpoveď: Nie. Vy ako jednotný energetický systém obsahujete všetky farby.                  

Ako celok obsahujete všetky farby. Ale aby ste mohli spoznávať kvalitu tej, ktorej farby, aby ste    

si ju mohli uvedomiť a potom prežiť, tak tá farba v energetickom centre je len jedna.  

Samozrejme v rámci samej seba má tá farba mnoho odtieňov, ale pre to jedno energetické 

centrum, je len jedna. Ak by tam bola iná farba, už by sa zmiešali a ich spojením vznikne iná  

kvalita, ktorá má iné energetické vyjadrenie, pretože jej vibrácia je iná. 
 

Otázka: Len ja som sa spýtala na to, keďže energetické centrum má viac rovín, ja si 

myslím, že až multidimenzionálnych, tak v tých istých rovinách, ako len ľudské telo, tým 

prúdi, vibruje v iných rovinách a tým v iných farbách? 

Odpoveď:  V iných odtieňoch. Ale prelínaním v multidimenzionálnych rovinách sa 

prelínajú potom všetky farby, ale tam môžeš vidieť, ako sa navzájom spájajú ako prechádzajú jedna 

do druhej. Je to také, ako to môžeš vidieť,  keď sa odfotí aura človeka.  

Ale keď chceš vidieť, spoznať a pochopiť to k jednému energetickému centru, tak v ňom 

pôsobí len jedna farba v svojich rôznych odtieňoch, lebo vyjadruje určitú energetickú hodnotu          

a kvalitu. A v tejto kvalite a energetickom naladení aj vibruje. Podstata jedného energetického 

centra je stále rovnaká, pretože prostredníctvom neho ti prináša a sú ti odovzdávané určité 

skúsenosti a poznania, teba ako ľudskej bytosti.  

Ak sa mení farba, tak je to iné energetické centrum, ktoré má zase opäť svoju kvalitu, svoje 

energetické vyjadrenie a vibrácie, ale samozrejme tým, že ste zároveň multidimenzionálne bytosti,  

v ktorých tie energetické centrá nepôsobia oddelene, len sami za seba, môžeš vnímať prelínanie 

farieb.  

Tak ako nemôžeš vytrhnúť jednu bunku zo svojho tela, nemôžeš vytrhnúť a oddeliť ani 

energetické centrá. Preto v konečnom vyjadrení vidíš ako sa energetické centrá prelínajú a spájajú, 

jedno do druhého a vytvárajú auru - to svetelné vyjadrenie ľudskej bytosti.  

Ale vo svojej podstate ak to energetické centrum žiari odtieňmi červenej farby a je to celé 

spektrum červenej farby, tak tam určite nenájdeš zelenú. Pretože to, čo toto centrum energeticky 

a vibračne umožňuje spoznávať, prežívať a spoznať, je kvalita farby červenej. 

Je tam aj ten multidimenzionálny aspekt, ale keď chceš sa pozrieť na konkrétne energetické 

centrum, je tam len tá jedna farba v odtieňoch a rozmanitosti tej farby.  

Každá farba vyjadruje inú kvalitu, má iné energetické vyjadrenie, inú frekvenciu a práve 

preto za ňou stojí tá iná kvalita, čiže vibrácia tej konkrétnej farby.   
 

 

 

 


