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ENERGETICKÉ CENTRÁ V TELE – 2. časť 
 

 

Otázka: Ja si predstavujem a myslím si, že každé energetické centrum, čiže v podstate 

jeho farba, v  iných rovinách môže vibrovať aj v iných farbách. Napríklad červená farba- 

spojenie so zemou, oranžová farba - s vyjadrením života, zelená a ružová  farba - spojenie 

s láskou, keď komunikujem je modrá farba a po prepojení – fialová farba. Či to aj takto 

funguje v rámci farieb – ako jedno energetické centrum? 

Odpoveď: Nie.  

Prvé energetické centrum, čiže prvá čakra, je vyjadrením tvojho vzťahu k Životu.       

Len k Životu.  

Nevyjadruje vzťahy k druhým ľudským bytostiam.  

Je to len vyjadrenie tvojho vzťahu k Životu.  

Ak vyjadruješ akékoľvek vzťahy s inými ľudskými bytosťami aktivuje sa druhé energetické 

centrum, vstupuje do toho aj druhá farba a ich spojením vzniká iný odtieň. Premiešajú sa navzájom.     

Keď cítiš Lásku k Životu, tak sa zosilňuje štvrté energetické centrum, čiže rovina tvojho 

srdca a opäť sa rozvibrujú iné farby. Keď tvoje energetické centrá  navzájom všetky vibrujú tými 

správnymi farbami a sú prepojené, voľne prúdi medzi nimi energia a všetky navzájom spolupracujú, 

tak tvoja aura má úplne bielu farbu.  

Vtedy sú všetky energetické centrá v harmónii a každé z nich vibruje tou svojou farbou. 

V konečnom výsledku je farba tvojej aury biela.  

Ak však niektoré energetické centrum, nie je v rovnováhe, keď je oslabené, alebo                

je dominantné nad ostatnými, tak sa farba  energetického centra v tvojej aure prejaví najviac. 

Samozrejme bude tam vidieť aj pôsobenie iných energetických centier, ale už farba tvojej aury 

nebude biela.  

To je to, čo som Ti povedal  na začiatku, že je nekonečné pole možností v rámci bielej farby. 

Prvé energetické centrum môže mať farbu úplne, ale úplne tmavo bordovej, takej bordovej, 

že  sa môže povedať, že už je fialová, ale nie je. Môže mať farbu bledej červenej, že sa  môže 

podobať na ružovú, ale nebude to ružová.  

Každá farba má v sebe nekonečne veľa možností a tým aj nekonečne veľa  rôznych vibrácií.  

Spektrum farieb prvého energetického centra je nekonečne veľké a to je rovnako pôsobenie 

Zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok, pretože 

rovnako ako čierna a biela farba majú v sebe všetky farby a vyjadrujú nekonečné pole možností,    

tak aj jednotlivé farby vyjadrujú nekonečné pole možností. 

Červená farba má nekonečné pole možností a vyjadruje ich v nekonečnom množstve 

odtieňov červenej farby od tých najtmavších po tie najsvetlejšie odtiene.  

To jedno jediné energetické centrum má nekonečné pole možností, rovnako ako má 

nekonečne veľa možností ľudská bytosť ako taká.  

Rovnako ako nekonečne veľa možností má Vesmír. Neupieraj sa na to vyjadrenie, že to 

jednotlivé energetické centrum, môže mať v sebe iné farby.  

Nekonečne veľa možností je dané tým, že tá farba má nekonečne veľa vyjadrení.                 

Nie je tam žiadne obmedzenie. Uvedom si, že každé energetické centrum má  nekonečne veľa 

vyjadrení samého seba. Navzájom medzi sebou spolupracujú, takže sa nekonečné možnosti 

zdvojnásobujú, strojnásobujú, atď. 

Ak sa pozrieš na celok, môžeš tam vnímať farby, ktoré sa prelínajú. Ale vieš  a dokážeš 

presne určiť, či tá farba, ktorú vidíš, je súčasťou prvého energetického centra alebo druhého?   

Odpoveď:  To je ťažké, asi nie. 
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Nie je to oddelený proces. Nie je to tak, že tu urobím čiaru a to je hranica.                          

Všetko so všetkým súvisí a spolupracuje, je v súčinnosti a nemáš takýmto spôsobom vytvárať 

hranice. Pre energiu, pre prúdenie energie, takéto hranice neexistujú. Môžeš zastaviť nejakou 

hranicou v rovine prúdenie Lásky?   

Odpoveď: Nie. 

Tak ani tu tie hranice nemáš vytvárať. Energie plynú a jedna druhú ovplyvňujú, 

spolupôsobia a tak vytvárajú vaše pocity, emócie, skúsenosti a poznania. 

Pamätaj, že sú si všetky ROVNOCENNÉ, všetky energetické centrá sú rovnako 

dôležité, žiadne nie je druhému nadradené, a jedno bez druhého nemôže existovať, 

pretože z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé. 

Výťah neprišiel preto, lebo nebol potrebný.  

Pretože to všetko je súčasťou každej ľudskej bytosti.  

A tak nebolo potrebné, aby prišiel výťah a aby ma niekam odviezol. 
 

Otázka: Môžeš nám vysvetliť aj ďalšie energetické centrá ? 

Odpoveď: Ak sú vaše energetické centrá otvorené a sú v rovnováhe, tak voľne nimi prúdi 

energia Lásky, a to  v akomkoľvek vyjadrení, či cítite radosť ako takú, šťastie, radosť zo Života, 

radosť z tvorivosti, radosť z bytia, Lásku ako takú vo svojej podstate, či cítite vďačnosť, súcit, úctu, 

alebo akýkoľvek iný prejav Lásky, vaše energetické centrá sú otvorené a táto energia voľne nimi 

prechádza a prúdi, tak v každom jednom energetickom centre sa rozsvieti práve tá sýta stredná 

hladina tej farby, ktorá nesie, alebo ktorá je nositeľkou tejto vibrácie a spojením týchto farieb potom 

žiari vaša aura bielou farbou.  

Vtedy máte všetko v rovnováhe. Cítite Lásku vo svojom srdci, milujete svoj Život, vidíte 

krásu Života, vidíte krásu Matky Zeme a ste s ňou spojení a previazaní. Zároveň veríte a dôverujete 

Životu,  aj sebe samému, cítite hlbokú spokojnosť, nepociťujete CHCENIE, ale vnímate len 

láskyplné túžby svojho srdca, a vnímate hlboký pokoj a mier vo svojom srdci a duši.                      

Tak vtedy ste v rovnováhe. 

Ak však v niektorom zo svojich energetických centier nemáte rovnovážny stav, tak energia 

nedokáže týmto energetickým centrom voľne prúdiť, a hľadá si iné cesty, nedokáže prúdiť jej 

stredom.  

Niekedy si energia nájde v energetickom centre iné cestičky a chodníčky, ktorými sa dokáže 

pretlačiť, ale vtedy je už farba, ktorou vibruje a ktorú potom vyžaruje iná.  

Niekedy nedokáže táto energia energetickým centrom prejsť vôbec, vtedy ho musí 

obchádzať a potom energetické centrum skoro vôbec nežiari, má ten najslabší odtieň farby, ktorým 

by malo žiariť.  

Vtedy sa toto energetické centrum do vášho energetického systému ako keby nezapojilo 

a energia ním nie je schopná prechádzať. Farba tohoto energetického centra neprinesie svoj odtieň 

do vášho celkového energetického a farebného vyjadrenia. Vaša aura nemôže byť biela. 

Aby ste dokázali fungovať, lebo ste energetické bytosti a vibrujete, táto energia, ktorá cez 

energetické centrá  prúdi si vo vašom tele nájde cestu, aby mohla vstúpiť do ostatných 

energetických centier a tak sa môže stať, že obíde nie len jedno energetické centrum, ale aj dve, tri, 

štyri, či päť energetických centier. To záleží od toho ako veľmi ste sa zatvorili. Ako veľmi ste sa 

zatvorili sami pred sebou a pred Láskou.   

Ale tak, ako táto energia do vás vstupuje z Matky Zeme a je to energia Lásky v tom 

prvopočiatku, ktorú vám Matka Zem odovzdáva cez vaše energetické  centrum, ktoré voláte čakra 

Zemskej hviezdy  a ktorú prijímate už len tým, že po Matke zemi kráčate a chodíte, tak z vás v tom 



3 
 

energetickom systéme musí aj vyjsť von, hoci môžete mať ako keby zatvorené všetky energetické 

centrá.  Vtedy ste nekonečne nešťastný, a vaša aura je v podstate skoro čierna, úplne tmavofialová, 

a keď táto energia do vás vstúpi cez čakru Zemskej hviezdy, tak môže vo vašom tele obísť úplne 

všetky energetické centrá a tým posledným len vyjde von.  

Tým, že sa táto energia Lásky Matky Zeme neprepojila s energiou ostatných energetických 

centier vo vašom energetickom systéme, nezískala ich vibrácie a farebné spektrum, tak preto  vaša 

aura má  tmavé, tmavofialové až čierne vyjadrenie.  

Tú harmóniu a bielu farbu získavate, keď naozaj prijmete a prežívate rôznorodosť, to široké 

spektrum možností, ktoré vám umožňuje získať skúsenosti, spoznávať samého seba, najmä vnímať, 

vidieť, prežívať a preciťovať Lásku. To je to, čo vám prináša radosť zo Života, a čo vám dáva váš 

vnútorný pocit šťastia, mieru, pokoja a spokojnosti. 

To, či táto energia Lásky, ktorá je vám daná Matkou Zemou, ale zároveň aj  Stvoriteľom, 

dokáže prúdiť vaším energetickým systémom a jednotlivými energetickými centrami vo vašom 

fyzickom a energetickom tele, závisí od toho, aké veľké a hlboké emócie bolestí, neodpustení, 

nenávisti, pocitov vín, nehodností, zlyhaní, ponížení, krívd, zrád, závisti, zlosti či zatratení, máte 

v týchto energetických centrách uložené. 

Práve to, že táto energia nedokáže voľne prúdiť cez tieto vaše energetické centrá, a vaša aura 

nie je biela a má v sebe uložené tmavé škvrny, je znakom toho, že máte v sebe nespracované 

emócie, ktoré sú pre vás veľmi bolestné.  

Keď energia, nedokáže cez niektoré energetické centrum prejsť, ale ho obchádza,                        

tak v tomto energetickom centre máte uložené nesmierne veľkú bolesť, neodpustenie, či pocity vín, 

ktoré ale zároveň  máte nepredstaviteľne veľmi, veľmi hlboko vytesnené.  

Je to tak dovtedy, pokiaľ sa ako ľudské bytosti stanete pripravenými sa na tieto bolesti, 

neodpustenia a pocity vín pozrieť. Dovtedy rozvíjate iné energetické centrá, získavate iné 

skúsenosti a iné zážitky ako ľudské bytosti.  

Nehovorím vám to preto, že by to bolo niečo zlé, ale je to tak preto, že vás to chráni pred 

bolesťou, ktorú ste si tam v minulosti uložili.  

Ak nie ste pripravení sa na tie bolesti, neodpustenia a pocity vín  pozrieť, prijať ich, 

spracovať a riešiť ich, tak energia týmito energetickými centrami preteká inými cestami, ako                       

je hlavný kanál, alebo toto energetické centrum obchádza úplne.  

Je to tak dané preto, že pre ten konkrétny Život, ste sa na úrovní duší dohodli s inými 

dušami a rozhodli ste sa sami za seba, že budete získavať iné skúsenosti, budete rozvíjať iné 

zážitky, iné prežívania a iné skúsenosti, ktoré budú prislúchať k inému energetickému centru.  

Keďže v každom vašom energetickom centre je nekonečne veľa možností, tak je nekonečne 

veľa životov, ktoré môžete prežiť, aby ste spoznali to konkrétne jedno jediné energetické  centrum.  

Najprv sa ako ľudské bytosti, keď po prvý krát prichádzate na Matku Zem rozhodnete,            

že budete spoznávať prvé energetické centrum.  

Je to tak preto, že ako ľudské bytosti potrebujete byť najprv ukotvení a zakorenení v Matke 

Zemi. Počas prvých inkarnácií, keď sa vaša duša zrodí ako ľudská bytosť na Matke Zemi, tak 

skúmate a poznávate nekonečné možnosti vášho prvého energetického centra. Učíte sa byť hlboko 

spojení a zakorenení v Matke Zemi, prepojení s ňou a so sebou samým ako s hmotou, teda s vaším 

fyzickým hmotným telom. 

Až keď získate tieto skúsenosti, keď si uvedomíte samého seba ako hmotu, keď sa hlboko 

spojíte s Matkou Zemou, keď si uvedomíte to hmotné, materiálne zabezpečenie svojho života        

na Matke Zemi, tak až vtedy začne táto energia prúdiť do vášho druhého energetického centra, 

ktoré začnete spoznávať. 


