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Slýcháváme o rovnováze mysli, duše a těla. Vždy
cítíme, pokud jsme v nerovnováze, například pokud

se naše tělo nachází jinde, než si naše srdce přeje,
nebo pokud nás naše hlava odpojí od těla a to začne
strádat. Je mnoho nástrah, které nám život přináší.

Není pochyb o tom, že vše kolem nás i vně nás je
enrgie. Vždyť i myšlena je energie :).

Dle čínské medicíny je naše tělo protkáno
energetickými  drahami. Jeden z přístupů nám

pomáhá pochopit, jaká energetická centra máme k
dispozici, je to centrum hlavy, srdce a břicha.

Vybalancovat svá energetická centra a objevit své
instinktivně nejsilnější centrum, tedy místo, kde se

skrývá náš veškerý tvořivý potenciál, je skutečně
osvobozujícím okamžikem života. 
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Rovnováha našich životů
spočívá v rovnováze našich
center. Jakmile se vám povede
navázat spojení s vaší duší
(centrum srdce),
 tělem (centrum břicha) a
 s myslí (centrum hlavy), 
jako byste přestali kráčet proti
silnému větru s hlavou
skloněnou a ohnutými zády, ale
naopak chytnete vítr do
plachet, uvolníte se a nová
energie vás vede.  

-2-

Uvolní se energetický
přiliv odpovědí, na

veškeré naše
každodenní otázky :) 



S trochou nadsázky lze říci, že existují tři typy lidí.
Jedni, co mají své nejsilnější centrum v hlavě, další jej

mají v srdci a třetí skupina lidí  má své dominantní
cetnrum v břiše. 

Nejčastěji díky současnému stylu života, výchovy a
současným nárokům na lidstvo, lidé „uvíznou“ ve své
mysli, tedy v hlavě a vzniká energetická disbalance. 

 Jako kdyby nás někdo od toho, co doopravdy chceme
a co doopravdy cítíme odpojil. Naše hlava přebírá

pomyslné velení nad srdcem i tělem a nechce slyšet
jejich názor. 

Pojďme se ale postupně podívat na jednotlivá centra,
co vše v našich životech ovlivňují. 
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Centrum břicha

V břišním centru sídlí naše primární instinkty.
Prapůvodně je to  boj o přežití a rozmnožení se.
Rozuměj v dnešních časech, jako boj o finanční

příjem a každodenní potřeby.
 V břiše máme primární instinkt postarat se sám o
sebe, o jídlo, bydlení, movitý majetek, oblečení,
ale i o věci, které nutně nepotřebujeme a přesto

po nich toužíme.
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V břiše nám sídlí pud rozmnožení a zachování
rodu, ale také (zdroj: kundaliny) silné instinkty na
sexuální sblížení.  Břicho je centrem AKCE. Skrze

toto centrum aktivujeme veškerou energii našeho
fyzického těla.
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Někdy prostě vnímáme „ten pocit v
břiše“, který nám napovídá, co TEĎ

potřebujeme :) .



Centrum srdce

Naše srdeční centrum má ze všech center nejsilnější
elektromagnetické pole, které lze naměřit až několik

metrů do prostoru.  Ano, díky technologíím a
popularitě oborům jako je kvantová fyzika, máme

mnoho nových informací.

Srdce má svou vlastní inteligenci. Je centrem našich
vztahů k okolí, ale i k nám samým. 

Sídlí zde Láska, nebo chceteli Zdroj. Srdce je naším
hlavním životadárným zdrojem 
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Srdíčko začíná tlouct
kolem 20 dne od početí.

Je tedy starším
energetických centrem

než-li mozek.



Srdce nám dovoluje vycítit, co je pro nás nejlepší na
niterné úrovni a uvádí nás do souladu s intuicí a s

vyšší úrovní vědomí, je centrem naší moudrosti
předků. 

Naše cítění nám pomáhá chápat to, co je mimo
logiku, tedy hlavu.
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"Potřebujeme klid a sebedůvěru, abychom
pochopili, proč nás to táhne určitým směrem a
pak se podle toho chovali s naprostou vírou ve

výsledek."



Budete-li mít aktivovanou energii srdce a budete
naladěni na své vnitřní vnímání, chcete-li „hlas

srdce“, budete jak vysílač na frekvenci lásky.
Dovolte srdíčku být více ve spojení s vaším

myšlením. 

Stres a negativní emoce způsobují poruchy
srdečního rymu a zraňují naše srdce. Pečujme o něj

láskyplně, trpělivě a často.
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Říká se, že srdce s rozumem se sváří.
Stařešina by namítla: 

„Řiďte se hlasem svého srdce“. :)



Centrum hlavy

V centru hlavy jsou naše myšlenky a mnohá
smyslová centra. Ústředí vědomých pohybů,

myšlení i paměti, náš spouštěč emocí, ta málá
"potvůrka" amygdala.
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Přes hlavu generujeme náš sebeobraz. Tedy to, co
bychom měli a neměli dělat, jak bychom měli a

neměli vypadat a reagovat, jde o sídlo superega.
Zdaleka se nejedná jen o naše myšlenky, tedy

mozek. Nachází se zde tři horní čakry a ty jsou centry
duchovními. 

Odtud  vychází smysl propojit intuici s ráciem, nebo
schopnost napojování se na ostatní lidi a světy. 
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Říkáváme: „Mě se z toho snad rozskočí
hlava“. Nebo: „Nevím, kde mi hlava stojí“.
Nebo: „Mě už to hlava nebere, potřebuji

restartovat.“ 



Díky překotnému vývoji technologií a vědy, náš
mozek prožívá evoluční zátěž.

 Jsme od malička učeni pracovat s naším mozkem ve
vysokém kmitočtu, měřeno v Hz.  Mozek neustále
pracuje a je ve stresovém módu. Mnohdy ani po

dlouhém spánku, necítíme úlevu a jsme unaveni. 

To proto, že mozek již nedokáže zpomalit na
potřebné nižší kmitočtové vlny alfa. 
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Jak si můžeme pomoci?  Způsobů je více.
Já osobně kromě meditací a jichcý
technik použivám Techniky Access

Counsciouseness jsou nám k dsipzici. I vy
si je můžete dovolit a přivítat do svého

života lehkost a radost.



Je tedy potřeba dostat své myšlenky pod kontrolu
a ukázat „kdo je tady šéfem." Nebýt ovládáni
našimi myšlenkami, ale propojit toto geniální

centrum s centry srdce a břicha, aby se navzájem
vyslyšely a podporovaly a tím nám přinášely

balanc do života.
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Přeji vám, ať jste hlavou v oblacích, 
ale nohama na zemi a vaše energie ať proudí

:).
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