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ENERGETICKÉ CENTRÁ V TELE – 4. časť 
 

Teraz sa vrátim k tomu, čo sa deje vo vašej spoločnosti a na Matke Zemi. 

Vo vašej spoločnosti však existujú aj také skupiny ľudských bytostí, ktoré si zaplatili 

výskumy, aby zistili ako majú tieto energetické centrá správne fungovať.  

Veľmi dávno pochopili, čo sa deje, a aj to, kde nastala chyba.  

Vedia aj to, akým spôsobom je možné druhé energetické centrum uzdraviť a spriechodniť.  

Práve preto, aby sa tak nestalo podporujú tie politické systémy, krajiny a spoločnosti, 

v ktorých nie je postavenie ženy rovnocenné k postaveniu muža.  

Pochopili,  že to vytvára nesmierne  veľa bolesti v celej spoločnosti, (začalo ma bolieť hrdlo, 

nedokázala som vyslovovať slová, chrapčala som a kašľala som) nie len u žien, ale aj u mu-žov. 

Oni zá-ro-veň  po-cho-pi-li, že to vyt-vá-ra  ne-pred-sta-vi-teľ-ne veľ-mi sil-ný po-cit mo-ci  

a  nad-ra-de-nos-ti  mu-žov  nad  že-na-mi,  že  ich  mô-žu  vlas-tniť  ako  to-var, pre-dá-vať  

ich  za pe-nia-ze  a ob-cho-do-vať s  ni-mi ako s ma-jet-kom. 

Zá-ro-veň  to vyt-vá-ra  ne-pred-sta-vi-teľ-ne veľ-ký prie-stor  na ma-ni-pu-lá-ciu    

mu-žov. Je tu ne-pred-sta-vi-teľ-ne veľ-ká ne-rov-nosť a zá-ro-veň tu nee-xis-tu-je žiad-na 

rov-no-vá-ha úpl-ne v ni-čom. Ta-ká-to spo-loč-nosť je ne-pred-sta-vi-teľ-ne kru-tá k tým 

slab-ším, pre-to-že tu pla-tí zá-kon moc-nej-šie-ho.  

Nee-xis-tu-je tu spra-vod-li-vosť a  n-i-e  je mož-né do-vo-lať sa prav-dy, pre-to-že 

prav-du má vždy ten, kto je sil-nej-ší. A  tak  ž-e-n-a  ne-má v  te-jto spo-loč-nos-ti  žia-dne 

prá-va, nie  je  p-o-v-a-ž-o-v-a-n-á  za  r-o-v-n-o-c-e-n-n-ú   ľ-u-d-s-k-ú   b-y-t-o-s-ť, ale  je  

oby-čaj-ným  to-va-rom,  kto-rý  ne-má  prá-vo  na  to, aby mal  svo-je  myš-lie-nky, svo-je  

po-ci-ty,  túž-by  či  že-la-nia. 

Takéto ženy v tejto spoločnosti nie sú spojené a prepojené so svojím prvým energetickým 

centrom a nemajú ho rozvinuté, pretože nie je naplnená ich základná podstata bytia a to  slobodne 

sama o sebe samej rozhodovať. Pretože tieto ženy prežívajú nesmierne veľa bolesti, majú touto 

bolesťou zatvorené aj štvrté a piate energetické centrum, lebo oni ani nemajú právo sa vyjadrovať.  

Deti, ktoré sú zrodené z takýchto vzťahov nie sú zrodené z Jednoty, pretože energetický 

systém tejto ženy nie je pre prúdenie energie Lásky voľne priechodný, ale je zablokovaný.  

Preto je v týchto krajinách a v takejto spoločnosti, tak nepredstaviteľne veľa násilia, nelásky, 

neúcty, ale aj bolesti, strachu, arogancie, krutosti, beznádeje, bezmocnosti a zároveň aj nenávisti. 

Práve prostredníctvom tejto bezmocnosti,  beznádeje a hlbokej nenávisti, následne slepej 

viery, sa rodí bezhraničný fanatizmus, ktorý nevidí, necíti, nevníma a je úplne slepý k všetkým 

ostatným ľudským bytostiam.  

Takíto ľudia sú potom schopní čohokoľvek.  

Takíto ľudia sú toho schopní práve preto, že  neboli zrodení v Láske, celý život sa im 

nedostalo žiadnej Lásky, nikto im Lásku neukázal, nikdy Lásku nevideli, nikdy Lásku necítili a tak 

nemohli Lásku spoznať a preto ani nevedia Lásku dávať.  

Takíto ľudia  nevedia, čo znamená konať z Lásky a vôbec nevedia čo slovo Láska znamená. 
 

Prišlo teplo, ktoré  vstúpilo do môjho srdca a odtiaľ sa rozlialo po celom tele.  

Energetický systém vo vašom tele je práve preto tak dôležitý, 

veľmi, veľmi, nepredstaviteľne veľmi dôležitý, aby sa vaše deti mohli 

zrodiť z JEDNOTY, z  JEDNOTY LÁSKY. 
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Toto váš energetický systém vo vašom tele vytvára.  

Vytvára Jednotu v spojení posvätnej Lásky Muža a Ženy, aby 

v Jednote sa rodil Život na Matke Zemi, ktorý keď je zrodený 

v Jednote, vytvára na Matke Zemi  Harmóniu bytia. A tak to je. 
Práve preto, že tento posvätný princíp sa porušil a váš energetický systém nie je voľne 

priechodný, nedokážete zrodiť nový Život na Matke Zemi z Jednoty. 

Pre všetky ľudské bytosti  je dôležité, aby ste si uvedomili a pochopili,  čo vytvára 

NEROVNOSŤ.   

Potrebujete si  každý sám v sebe hlboko uvedomiť, že  keď sa v spoločnosti odstráni  

ROVNOCENNOSŤ  Mužov a Žien, aký nepredstaviteľne veľký priestor sa otvorí a získa  na 

manipuláciu mužov a žien i celej spoločnosti. 

Teraz si všimnite a uvedomte  ako fungujú krajiny a politické systémy, kde je táto nerovnosť 

uzákonená, kde je súčasťou zákonov, hlbokých tradícií a predsudkov vštepovaných  deťom od 

narodenia, a koľko je v tejto spoločnosti bolesti, utrpenia, ponížení, krívd, neodpustení, ale aj 

bezmocnosti, hnevu, nenávisti a slepého fanatizmu. 

Už som vám vysvetlil, že strach hľadá nové cesty a možnosti, aby mohol vrátiť bolesť, 

porobu a nenávisť do vašej spoločnosti, pretože ste ako ľudské bytosti začali vnímať a cítiť Lásku.  

Otvárali ste tejto Láske svoje srdcia   a postupne z generácie na generáciu ste sa učili viacej 

a viacej Odpúšťať a toto teplo, nádherné, najnádhernejšie teplo Odpustenia, ktoré sa vytvorilo 

v ľudských srdciach, postupne liečilo a uzdravovalo všetky vaše bolesti.  

Tak ste z generácie na generáciu, z inkarnácie na inkarnáciu uzdravovali svoje energetické 

centrá, až ste spriechodnili  celý svoj energetický systém a vo vašej spoločnosti, sa začali rodiť deti 

zrodené z Jednoty, zrodené z posvätnej Lásky medzi Mužom a Ženou. 

Prišla nádherná energia, ktorá vstúpila do môjho srdca, cítila som ju ako teplo a odtiaľ sa 

rozliala  po celom tele a vnímala som, ako vstupuje do každej mojej bunky.  

Je to tak preto, pretože z Posvätnej Lásky medzi mužom a ženou sa  

narodili deti, ktoré boli zrodené z tejto Jednoty.  

Tieto deti vám priniesli novú DNA. Priniesli vám NÁDEJ pre celé ľudstvo.  

Tieto deti mali svoje deti, a oni mali ďalšie deti, a tak sa tento DAR 

z generácie na generáciu šíril a rozrastal.  

Všimnite si, napriek všetkému čo sa deje, manipulácie cez reklamy, manipulácie filmového 

priemyslu, napriek všetkým týmto manipuláciám, aká veľká je v spoločnosti, ktorá si ctí 

rovnocennosť,  úcta k RODINE,  aká  je v nej úcta medzi mužmi a ženami v porovnaní s krajinami, 

kde prevláda  iný spôsob života a tradícií v spoločnosti, aká  je tam  hlboká nerovnocennosť medzi 

mužmi a ženami. 

Ľudská spoločnosť  stála pred malým krôčikom k tomu, aby ženy mohli pochopiť, že nie 

ROVNOPRÁVNOSŤ s mužmi chceli dosiahnuť, ale  že túžili  v svojich srdciach po 

ROVNOCENNOSTI s mužmi. 

Práve tohoto Poznania a pochopenia žien sa strach obáva najviac, pretože keby 

ženy pochopili, že SÚ MUŽOM ROVNOCENNÉ, nie rovnoprávne, tak vtedy by 

dovolili sami sebe, aby sa stali  ŽENAMI.  

Odomkli by potom dvere, za ktoré zatvorili  svoju vnútornú ženskú silu. 



3 
 

A tak, keby sa obnovila ROVNOCENNOSŤ, tak by sa vytvorila Harmónia bytia 

na Matke Zemi. Deti by sa rodili z Jednoty, vrátila by sa ÚCTA k Matke Zemi a ľudia 

by žili v súlade s Matkou Zemou. 

Tieto skupiny ľudských bytostí, by ale prišli o svoje osobné zisky, ktoré získavajú  

manipuláciou obrovského počtu ľudí, a tak jediným prostriedkom ako to zastaviť a  vrátiť naspäť,   

je  vrátiť bolesť do ľudských sŕdc, a tým ich donútiť, aby začali medzi sebou bojovať.  

Ako už viete, boj vytvára opäť len ďalšiu bolesť a strach.  

Cez boj a bolesť podporuje strach sám seba.  

Ako už viete, ľudská bytosť je najľahšie manipulovateľná práve vtedy, keď cíti strach a má 

vo svojom srdci bolesť. Je dôležité, aby ste si uvedomili aj toto prepojenie. 

Opäť som začala sa cítiť veľmi slabá, vytvorili sa mi v hrdle prekážky, ktoré mi nedovoľovali 

vypovedať slová, kašľala som, nemohla som  slobodne hovoriť. 

P-r-e-t-o-ž-e  ch-a-m-t-i-v-o-s-ť,  n-e-p-r-e-d-s-t-a-v-i-t-e-ľ-n-á   p-ý-ch-a                 

a    n-a-d-u-t-o-s-ť  i  n-a-d-r-a-d-e-n-o-s-ť  tý-ch-to  ľ-u-d-s-k-ý-ch  by-tos-tí, kto-rá  

ich (veľmi som sa rozkašľala a nemohla som pokračovať)  o-v-l-á-d-a, ch-c-e  m-a-ť  a                 

v-l-a-s-t-n-i-ť   ú-p-l-n-e    v-š-e-t-k-o  n-a   M-a-t-k-e  Z-e-m-i. 

Tie-to  ľud-ské  by-to-stí,  sú s-chop-né  z-n-i-č-i-ť (opäť som sa rozkašľala 

a nemohla som pokračovať) s-v-o-j-o-u  ch-a-m-t-i-v-o-s-ť-o-u,  k-r-u-t-o-s-ť-o-u  

a                  b-e-z-o-h-ľ-a-d-n-o-s-ť-o-u   M-a-t-k-u  Z-e-m.  

Os-tat-né  ži-vé by-tos-ti na Mat-ke Ze-mi po-va-žu-jú za me-nej-cen-né, ako sú  

oni  sa-mi.  Vo  svo-jej  na-du-tos-ti  sú  pre-sved-če-ní,  že  ľud-ské  by-tos-ti sú na 

Mat-ke Ze-mi len pre-to, aby im slú-ži-li, a aby pros-tred-níc-tvom nich zväč-šo-va-li  

svo-je bo-hat-stvo, zis-ky a ma-je-tok.  

Pla-tia  mno-hé výs-ku-my, aby  zis-ti-li, ako  je  čo naj-jed-no-duch-šie  ľu-dí  

ma-ni-pu-lo-vať, aby ľu-dia uro-bi-li  to, čo oni pot-re-bu-jú, ale aby si pri-tom ľu-dia 

mys-le-li, že ko-na-jú z vlas-tnej vô-le. 

Práve v tom je tá  zákernosť.  

A vedzte, že toto dokážu s jediným nástrojom, ktorým ovládajú a manipulujú celú ľudskú 

spoločnosť. Ani si to neuvedomujete – a tým nástrojom sú  PENIAZE.  

Je to ich nástroj, ktorý pre túto manipuláciu vymysleli.  

Prostredníctvom tohto nástroja - PEŇAZÍ, vás celé tisícky rokov používajú k tomu,                     

aby vytvorili v celej spoločnosti nerovnováhu a nerovnosť.  

Zároveň tým, že sa nerovnováha a nerovnosť v spoločnosti vytvára a na jednej strane 

vzniknú bohatí a na druhej strane sú chudobní,  tak sa v nej vytvára nenávisť.  

Táto nenávisť, veľmi hlboká nenávisť má len malý krôčik k slepému fanatizmu, 

prostredníctvom, ktorého sa vytvorí nesmierne veľa bolesti a strachu, a tak zase vytvárajú pre seba 

značný priestor k tomu, aby mohli ľudstvo manipulovať. 

 

 

 

 

 

 


