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ENERGETICKÉ CENTRÁ V TELE – 3. časť 
 

Do druhého energetického centra táto energia vstúpi až vtedy, keď naozaj viete, čo to 

znamená zabezpečiť si všetko potrebné pre materiálne zabezpečenie života, samého seba, ako 

hmotnej ľudskej bytosti.  

S tým súvisia všetky skúsenosti : mám čo jesť, mám si čo obliecť, je mi teplo, mám kde 

bývať, neprší na mňa, nesneží na mňa, nepraží na mňa, necítim ako fúka vietor, som chránený pred 

počasím, pred vetrom, dažďom, mrazom, zimou, či  horúcim slnkom, som v absolútnom bezpečí, 

som sýty, som zabezpečený, mám kde späť, je mi príjemne a mám istotu, že všetky materiálne 

potreby môjho fyzického - hmotného tela sú absolútne zabezpečené. 

Keď táto energia vstúpi do druhého energetického centra, tak v ňom môžete spoznávať 

svoju vlastnú tvorivosť a tú radosť, čo vám len život môže priniesť.  

Keď už máte preskúmané všetky možnosti prvého energetického centra, môžete skúmať 

všetky nekonečné možnosti, ktoré  prináša druhé energetické centrum. V ňom sú ukryté všetky 

možnosti vzájomných vzťahov medzi ľudskými bytosťami, ktoré vám prinášajú radosť do Života 

a ten nesmierne veľký a nekonečne tvorivý potenciál každej ľudskej bytosti.  

Ale zároveň je to energetické centrum,  kde máte uložených nesmierne veľa bolestí, pretože 

práve v medziľudských vzťahoch si spôsobujete najviac bolestí jeden druhému a sami sebe.                

Práve preto najčastejšie toto energetické centrum býva zablokované.  

Je to tak preto, že bol porušený základný princíp bytia na Matke Zemi.  

Z mnohých nepochopení a neporozumení bola porušená „Posvätná Láska“                      

medzi Mužom a Ženou, z ktorej sa vytvárala a rodila Harmónia bytia na Matke Zemi.      

(začala som sa cítiť veľmi slabá, ako keby som strácala energiu a silu, a začala som hovoriť veľmi ticho) 

Prá-ve tým, že sa ten-to naj-zák-lad-nej-ší pos-vät-ný prin-cíp na-ru-šil,  st-ra-ti-la      

sa  rov-no-cen-nosť .  A  tá-to  st-ra-ta  rov-no-cen-nos-ti  ako dô-s-le-dok  pri-nie-sla  ne-ne-

ne-ne-ne-ne  ( nedokázala som to vypovedať )  n-e-s-m-i-e-r-n-u   n-e-k-o-n-e-č-n-ú   b-o-l-e-s-ť   

ľ-u-d-s-k-ý-ch  b-y-t-o-s-t-í.  M-no-hé  ľud-ské  by-tos-ti  má-te  to-to  e-ner-ge-tic-ké  cen-

trum  za-b-lo-ko-va-né.              

V  sú-čas-nos-ti  e-ner- gia  u  dr-vi-vej  väč-ši-ny  ľud-ských by-tos-tí  to-to  e-ner-ge-

tic-ké  cen-trum ob-chá-dza a  vô-bec  ním  ne-do-ká-že  p-rú-diť.  To  je dô-vod  pre-čo                  

vz-ťa-hy  med-dzi   muž-mi  a  že-na-mi  nie  sú  har-mo-nic-ké.  Sú ria-de-né  a ov-lá-da-né                 

z  tre-tie-ho e-ner-ge-tic-ké-ho centra.   

A to je ch-ce-nie, moc a ma-ni-pu-lá-cia,  je to na s-tra-ne  mu-žov a aj na st-ra-ne  žien.  

Keď-že väč-ši-na  mu-žov má zat-vo-re-né  aj  št-vr-té  e-ner-ge-tic-ké cen-trum, čo je 

cen-trum  s-r-d-c-a, tak   fun-gu-jú  e-ner-ge-tic-ky  len  z  pr-vé-ho a tre-tie-ho e-ner-ge-tic-

ké-ho cen-tra, čo je sú-čas-ný ob-raz  va-šej  spo-loč-nos-ti.  

To je tá žia-dos-ti-vosť,  cham-ti-vosť  a ch-ce-nie  mať stá-le viac, o-ve-ľa viac než  

pot-re-bu-je-te  pre  za-bez-pe-če-nie  ži-vo-ta,   moc  ov-lá-da-nie  a  ma-ni-pu-lá-cia tých 

slab-ších  a  sa-mo-zrej-me  ži-vo-číš-ny sex, v  kto-rom  ale  chý-ba  lás-ka  a  de-je  sa to  len 

na  ú-rov-ni  us-po-ko-je-nia  fy-zic-kých pot-rieb hmot-né-ho te-la.  

To je práve to nepredstaviteľne veľké poškvrnenie „Posvätnej Lásky“ medzi Mužom 

a Ženou, ktoré sa stále deje. Bolesť stále pretrváva, ale VY nie ste schopní sa na ňu pozrieť. 

 U väčšiny mužov energia vchádza do prvého energetického centra, obchádza druhé 

energetické centrum a  vchádza do tretieho energetického centra, ktoré je centrom osobnej sily, 

moci, ale aj strachu a chcenia, potom  obchádza štvrté energetické centrum, ktoré je vyjadrením 
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lásky srdca, porozumenia, súcitu, úcty, láskavosti  i ľudskosti  a vchádza do piateho energetického 

centra, ktoré vám umožňuje vyjadriť samých seba, čiže seba prejavenie, potom obchádza šieste 

energetické centrum, kde je uložená vaša intuícia a vchádza do siedmeho energetického centra.  

Preto muži tak kričia, nepočúvajú intuíciu a sú chamtiví, chcú všetko vlastniť, privlastňujú si 

všetko, aby to len im patrilo a tak sa stalo to, (opäť som začala  sa cítiť veľmi slabá, a začala som 

hovoriť veľmi ticho)  čo je po-ru-še-ním  Zá-ko-na  slo-bod-nej  vô-le, že si pri-vla-st-ňu-jú ako 

ma-je-tok   dru-hé ľud-ské by-tos-ti. 

To bolo v minulosti otroctvo, nevoľníctvo, poddanstvo a v súčasnosti sa to prejavuje najmä 

tým, že muži si stále myslia, že žena je ich majetkom, pretože nedokážu vo svojej zaslepenosti, 

bolesti a pýche, v ktorej  ich podporuje práve tretie energetické centrum cez chcenie, moc a peniaze, 

vnímať a vidieť ženu ako rovnocennú ľudskú bytosť voči sebe samému. 

Štvrté energetické centrum je centrum vášho srdca, je to centrum Lásky.  

Je to  práve to energetické centrum, ktoré vám môže pomôcť opäť otvoriť cestu 

k vaším neprepojeným energetickým centrám.  

Štvrté energetické centrum má tú moc a schopnosť, že môže opäť tento kanál 

spriechodniť a to smerom nadol i nahor.  

Vo štvrtom energetickom centre môže energia prúdiť oboma smermi.  

Je to jeho dar. Ono má schopnosť prepájať a všetko spájať v Láske.  

Preto má tento dar uzdravenia a rozpúšťania všetkých bolestí, neodpustení 

a pocitov vín. Práve preto, keď sa naučíte Odpúšťať,  tak to teplo ľudskej Lásky, tej 

hlbokej ľudskosti z tohto štvrtého energetického centra – centra srdca vchádza do 

ostatných buniek vášho tela a aj do ostatných energetických centier, ktoré opäť týmto 

teplom, ktoré sa vytvorilo z  Lásky a Odpustenia, všetko v Láske prepojí a spojí. 

Keďže som vám už vysvetlil Zákon zachovania energie, tak je pre vás nesmierne dôležité 

Poznanie, že keď nedokážete toto štvrté energetické centrum sfunkčniť, otvoriť svoje srdce Láske, 

naučiť sa Odpúšťať, aby ste v tomto energetickom centre,  na úrovni svojho srdca, toto teplo 

dokázali  vytvárať, tak energie, ktoré vytvárate v prvom a treťom energetickom centre sami seba 

podporujú, znásobujú a rastú.  

Preto toto chcenie, mať stále viac a viac, všetko vlastniť, všetko ovládať, podriadiť si tých 

druhých, privlastniť si pre seba všetku hmotu, ktorá na Matke Zemi existuje, stále rastie.                   

Takéhoto chcenia bude stále viac a viac. 

Piate energetické centrum je prejavom a vyjadrením samého seba.  

Je to schopnosť hovoriť JA SOM, presadiť samého seba.  

Tým, že muži štvrté energetické centrum svojho srdca obchádzajú, tak opäť u nich toto piate 

energetické centrum podporuje to tretie svojím chcením, svojou mocou a túžbou po vládnutí 

a ovládaní.   

Preto muži tak kričia a z mnohých sú dobrí rečníci, ktorí svojimi rečami dokážu 

manipulovať ostatných, pretože oni vidia len samých seba, a cez svoje prvé energetické centrum 

vidia len svoje vlastné potreby. Nemajú spojenie s druhým energetickým centrom, kde sú uložené 

vzťahy s druhými ľudskými bytosťami.  

Tým, že ženy, rovnako ako muži, obchádzajú druhé energetické centrum a vstupujú až do 

štvrtého energetického centra, teda do srdca, tak často krát obchádzajú aj piate energetické centrum  

a vstupujú až do šiesteho energetického centra intuície, lebo bolesti, ktoré si nesú z druhého 

energetického centra, im nedovoľujú prejaviť sa slovami a vyjadriť tak samú seba, ale zato ženy 

majú  intuíciu, vedia vycítiť a vnímať. To im umožňuje práve štvrté a šieste energetické centrum.  
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Prišla energia, ktorá ako teplo vstúpila do môjho srdca, a odtiaľ sa rozliala po celom tele.  

V súčasnosti je najdôležitejšie, ab-so-lút-ne  naj-dô-le-ži-tej-šie, ne-pred-sta-vi-

te-ľne dô-le-ži-té, aby sa obnovil najposvätnejší princíp bytia na Matke Zemi, aby ste 

pochopili, čo „Posvätná Láska“ medzi Mužom a Ženou znamená, ako sa rodí a vytvára 

nový Život a Harmónia bytia na Matke Zemi.  

Ak nenavrátite tento princíp, ak mu nevrátite úctu, nedokážete uzdraviť a sfunkčniť druhé 

energetické centrum v svojom energetickom systéme, a tak budete vytvárať stále viac bolesti na 

Matke Zemi. Hoci sa vám občas na krátke okamihy podarí sfunkčniť druhé energetické centrum, 

nedokážete si to udržať dlhodobo. 

  Len vtedy keď máte sfunkčnený celý energetický systém a energia Lásky môže 

voľne prúdiť všetkými vašimi energetickými centrami, môže voľne prechádzať vaším 

energetickým systémom energia Lásky, tak vtedy sa nový Život, ktorý sa rodí zo 

spojenia muža a ženy v Posvätnej Láske, sa rodí z JEDNOTY.  

LEN VTEDY SA RODÍ Z JEDNOTY.  

Len takto zrodený Život si v sebe nesie Poznanie Harmónie bytia na Matke 

Zemi, a tak je opäť schopný túto Harmóniu bytia na Matke Zemi vytvárať. 

Energia neprúdi samostatne ako dva oddelené hady.  

Energia je energia.  

Prúdi voľne, nemôžete ju oddeľovať.  

To ako je vám teraz popísané, ako táto energia prúdi, a že sa rozdeľuje do dvoch 

samostatných hadov,  je dôsledok toho,  že vaše druhé energetické centrum nie je plne funkčné a je 

zablokované bolesťou, ktorú ste VY sami doňho uložili.  

A tak na úrovni vášho druhého energetického centra sa energia rozdelí a obchádza ho.  

Preto si myslíte, že energia prúdi ako dva hady, ktoré sa potom spletú a spoja do jedného. 

Energia má prúdiť voľne, tak ako prúdi cez prvé energetické centrum tak má prúdiť cez 

všetky energetické centrá. Táto energia sa potom spája v kruhu cez muža a ženu.  

Nevytvára dva oddelené hady, ktoré sa prepletajú.   

Majú prúdiť ako jeden tok, alebo jeden had, ktorý vstúpi do prvého energetického centra 

a vystúpi zo siedmeho energetického centra a následne vstúpi do siedmeho energetického centra 

a vystúpi z prvého energetického centra.                  

Takto vytvorí kruh.  

To je tá JEDNOTA. Pretože táto energia voľne prejde všetkými 

energetickými centrami muža a všetkými energetickými centrami ženy.                       

Nič neobchádza a nič nerozdeľuje, ale všetko v JEDNOTE spája. 

Teraz to funguje tak, ako vám to popisujú, ale je to tak preto, že cez druhé energetické 

centrum táto energia nedokáže voľne prúdiť.  

Deje sa tak práve preto, že bol porušený princíp Posvätnej Lásky, zrodenie Života  v Jednote 

a Harmónia bytia na Matke Zemi. Preto to vyzerá ako dva hady, ktoré idú samostatne, a potom           

sa prepletajú a spájajú, ale na počiatku bytia to tak nebolo. 

Je nesmierne dôležité, aby ste dokázali vytvárať na úrovni svojho srdca, 

čiže štvrtého energetického centra, teplo Lásky, ktoré prináša Odpustenie, aby 

týmto teplom Lásky ste uzdravili druhé energetické centrum a spriechodnili tak 

celý energetický systém vo svojom  ľudskom tele. 


