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ENERGETICKÉ CENTRÁ V TELE – 5. časť 
 

 

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.  

Ale vedzte, že jediným nástrojom k tomu, aby sa to celé zmenilo je Láska.  

Tak ako Láska postupne zmenila a otvorila srdcia ľudských bytostí, tak Láska, 

jedine Láska, môže uzdraviť tieto ľudské bytosti.  

Je to tak preto, že keď som vám vysvetlil ako funguje energetický systém v tele, 

ako prúdi energia prostredníctvom tohto systému, tak som vám povedal, že srdcové 

energetické centrum je to, ktoré dokáže liečiť a uzdravovať a prepájať energiu 

smerom nahor aj nadol a to prostredníctvom tepla Lásky, ktoré vytvára Odpustenie. 

Na základe  Poznania, ktoré som vám odovzdal, nevytvárajte hnev vo svojom srdci k týmto 

ľuďom, ale vytvárajte Lásku a hlboké Odpustenie vo svojom srdci, ktoré im pošlete, aby aj oni 

vnímali  a cítili Lásku, a aby táto Láska otvorila ich srdcia.  

Aby sa touto Láskou mohlo ich srdcové energetické centrum začať napĺňať a aby sa 

postupne, pomaly, z generácie na generáciu aj v rámci svojich vlastných rodových línií učili   

vnímať Lásku a učili sa Odpúšťať. 

Títo ľudia majú zatvorené nie len srdcové energetické centrum, ale majú zatvorené aj druhé 

energetické centrum. Majú veľmi silne prepojené a previazané prvé, tretie a piate energetické 

centrum.  

Preto, títo ľudia ,  tak veľmi  túžia po hmote, po majetku, po moci, zároveň manipulujú a sú 

veľmi dobrí rečníci.  

Preto sa dokážu ukázať, presadiť, presvedčovať a manipulovať ostatných ľudí. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste im Láskou, ktorú budete vysielať zo svojich sŕdc, otvorili ich 

vlastné srdcové energetické centrum, aby oni potom sami cez Odpustenie, ktoré dajú samým sebe 

uzdravili svoje energetické centrá a spriechodnili  kanál, ktorým Láska začne voľne prúdiť medzi 

ich jednotlivými energetickými centrami, alebo čakrami, ako ich vy nazývate. 

Pamätajte, že LÁSKA je jediná energia v celom Vesmíre, prostredníctvom ktorej 

môžete všetky bolesti uzdraviť. Jej jediným nástrojom je ODPUSTENIE, 

BEZPODMIENEČNÉ ODPUSTENIE, ABSOLÚTNE A BEZHRANIČNÉ ODPUSTENIE. 

Posielajte Lásku mužom, ženám a deťom, ktorí opustili svoje domovy zo strachu 

a pred krutosťami vojny.  

Posielajte Lásku mužom, ženám a deťom, ktorí v slepej viere bojujú a túto vojnu živia.  

Posielajte Lásku mužom a ženám, ktorí to celé vymysleli a v pozadí  len ťahajú nitky 

intríg a manipulácií.  

Posielajte im Lásku, aby celé toto falošné divadlo a hra mohla byť za vášho života 

spoznaná a odhalená.  

Zákernosť, s ktorou to zastreli je práve to, že to celé postavili na vašej hlbokej Láske a úcte 

k Životu, úcte, spolupatričnosti a solidarite k druhým ľudským bytostiam a to je to, čo nevidíte 

a nedokážete vidieť a vnímať.  

To je tá zákernosť, ktorá sa schovala za súcit, solidaritu, spolupatričnosť, Lásku k Životu 

ako takému. Keď to neprehliadnete, tak úderom, ktorý vám zákernosť vráti za váš súcit, Lásku, 

spolupatričnosť a solidaritu, bude práve bolesť a utrpenie. Strach sa vráti do vašej spoločnosti, a vy 
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sa opäť stanete manipulovateľnými. Čím je viac strachu a bolesti v ľudskej spoločnosti, tak tým 

viacej je spoločnosť ochotná bojovať.  

A už sme opäť uzatvorili kruh, v ktorom strach začne živiť a posilňovať sám seba. 
 

 

Otázka: Energia v energetickom systéme pri vytváraní Jednoty prúdi teda tak, že na 

úrovni prvého energetického centra vchádza do ženy a na úrovni siedmeho vychádza von 

a táto energia zase na úrovni siedmeho energetického centra vchádza do muža a na úrovni 

prvého vychádza von a vchádza do ženy? 

Odpoveď: Áno. Ale Jednotu vytvárate každý sám o sebe. Na to nepotrebujete byť                     

vo fyzickom spojení. Len vtedy, keď ste spojení vzájomne priberáte a preberáte energetickú 

informáciu toho druhého,  ktorou sa dopĺňate. Preto to má byť s človekom, s ktorým súzniete,       

aby  sa každý z vás  posilnil a rozžiaril ako bytosť.  

Lebo každá ľudská bytosť je samostatná a celistvá pokiaľ JE.  

Lebo sú ľudské bytosti, ktoré nemajú partnera celý Život, a potom sú aj ľudské bytosti, ktoré 

už nemajú kontakt s partnerom a sú v Jednote, ak na sebe pracujú.  

Rovnako sú aj ľudské bytosti, ktoré zasa striedajú partnerov, a tie naberajú na seba všeličo. 

Je to o energiách. Lebo nie s každým partnerom vytvárate Jednotu, pretože je to výmena aj 

prijímanie informácií na úrovni fyzickej aj energetickej, a na úrovni energetickej je to oveľa viacej. 
 

Ešte jednu vec vám vysvetlím. 

Keď strach prostredníctvom vojny začne manipulovať ľudské bytosti, tak  strácate spojenie 

so svojím  prvým energetickým centrom, uzatvoríte si sami v sebe  svoje spojenie s prvým 

energetickým centrom.  

Deje sa tak preto, že energia Lásky, ktorá do vás vstupuje od Matky Zeme, vôbec vaším 

prvým energetickým centrom neprejde, pretože vo vojne strácate svoje základné existenčné istoty, 

strácate spojenie s Matkou Zemou. 

Druhé energetické centrum  máte zatvorené z vytvorenej bolesti z nerovnosti medzi mužmi 

a ženami, zo straty základného princípu bytia  na Matke Zemi a to z porušenia Posvätnej Lásky 

medzi Mužom a Ženou.  

A tak táto energia vstúpi len do tretieho energetického centra, kde vytvára nenávisť, moc, 

chcenie, chamtivosť, ale aj veľmi veľký strach.  

Táto energia potom obíde aj štvrté energetické centrum, pretože bolesť, ktorú vojna prináša 

a vytvára, vám zatvorí vaše srdce pred energiou Lásky a zároveň obíde aj piate energetické 

centrum, pretože vo vojne nedokážete samého seba vyjadriť a  o intuícii vo vojne ani nehovorím, 

a cez siedme energetické centrum bez akéhokoľvek prepojenia vašich energetických centier vyjde 

von.  

A vy sa tak nespájate s energiou Lásky vo svojich energetických centrách. 

Chápete  už čo vytvára vojna?  Áno.  

Chápete už ako ste vo vojne manipulovaní? Áno. 

Takíto ľudia, ktorí prežívajú utrpenie a bolesť, ktoré vojna prináša,  majú auru tmavej farby, 

a je to tak preto, lebo nedovolili svojim energetickým centrám, aby sa spojili a prepojili.  

Ale v tej čiernej farbe sú rovnako všetky farby ukryté. Ľudská bytosť, ktorá svoje 

energetické centrá má otvorené a tým kanálom môže voľne prúdiť energia Lásky, ktorá sa spojí vo 

všetkých farbách a navzájom sa prepoja, má auru bielu.  

Čiže keď sa prepoja všetky farby, spoja sa nekonečné možnosti, vznikne biela farba aury. 

Svetlo a Tma majú v sebe všetky možnosti. Ale aj keď sa neprejavovali a neukázali, aj tak sú tam 

všetky možnosti, ale farba je tmavá – je čierna.  
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Čiže najjednoduchšie môžem povedať, že Svetlo je prepojením Tmy.  

Je to Tma, ktorá prepojila, spojila, všetky svoje nekonečné možnosti. 

Opäť je to pôsobenie Zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak  v malom, ako vo 

vnútri tak navonok. To je to prepojenie vášho energetického systému, spojenie všetkých farieb, 

možností, krásy, radosti, Lásky a šťastia, čo vám Život prináša, ktoré sa prejavia ako svetlo.  

Máte to rovnako v sebe, aj keď to nevyužívate, všetok ten potenciál, ktorý je vo vašom 

vnútri a neochutnáte radosť Života, ktorú vám ponúka, ale zostanete v tme, bolesti a nešťastí, to je 

tá tmavá farba.  

Máte v sebe to aj to. Je len na vašom slobodnom rozhodnutí, čo si v Živote vyberiete, pre čo 

sa rozhodnete, čo si vyskúšate,  prežijete a akú skúsenosť si na  úrovni duše vyberiete. 
 

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.  

Aj to Svetlo je dobré.  

Aj Tma je dobrá.  

Všetko je potrebné, preto nič nie je zlé.  

Vnímajte srdcom, cíťte srdcom, pozorujte srdcom a podľa svojho srdca sa 

s Láskou, pre Lásku a v hlbokej Láske rozhodujte. 

 


