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Návod na cítenie energií 
 

Všetci sme sa narodili so schopnosťou cítiť a vnímať energie. Ako však kráčame 

životom, zažívame rôzne situácie, možno šoky, traumy, alebo nepríjemné pocity 

a vnemy. Či už fyzické alebo psychické. Niekedy sú tieto pocity príliš intenzívne 

a nevieme, ako ich spracovať. A tak sa učíme rôzne obranné stratégie, ako necítiť niečo 

nepríjemné, ako sa od toho odosobniť, ako si to nevšímať či potlačiť to niekde do 

zabudnutia. Jednoducho ako sa od toho odrezať, necítiť to. 

 

Je to náš vnútorný obranný systém, ako sa vysporiadať s niečím príliš intenzívnym. Na 

jednej strane je to dobré, pretože nám to dáva príležitosť prežiť a fungovať 

v normálnom živote ďalej. Lebo inak by nás to mohlo tak ochromiť, že by sme neboli 

schopní sa o seba postarať. 

 

Na druhej strane však tento systém postupne otupuje našu schopnosť cítiť a vnímať. 

Čokoľvek negatívne, čo sme zažili, zamkne do ochrannej bubliny, ktorá zablokuje túto 

energiu. To však blokuje aj našu životnú energiu a schopnosť cítiť a vnímať aj tie pekné 

veci. A tak sa po čase môžeme cítiť otupení, bez energie a bez záujmu o život. Nič nás 

nebaví, nič nás nenapĺňa a cítime určitú vnútornú prázdnotu.  

 

Sme odrezaní od svojho tela, nevieme, čo sa v ňom deje, nevieme si užívať život 

plnými dúškami a v podstate iba prežívame. 

 

Tieto bubliny zaseknutej negatívnej energie na seba priťahujú ďalšie a to vytvára 

v našom tele napätie, čo sa neskôr môže prejaviť až chorobou. A my sa potom 

čudujeme, odkiaľ to prišlo. Takže z dlhodobého hľadiska tento systém nefunguje. Je to 

iba dočasné riešenie na prekonanie momentálneho šoku. Telo potom čaká na 

príležitosť, kedy bude môcť bezpečne tieto energie vypustiť zo systému, aby mohlo 

opäť fungovať v plnom zdraví. 

 

Ak necítiš energie, je to úplne normálne. Je to prirodzená reakcia tvojho tela na to, čo si 

vo svojom živote zažil-a. A to je v poriadku. Otázka znie: „Si teraz ochotný-á urobiť nový 

krok vo svojom živote, aby si sa vrátil-a naspäť do svojho prirodzeného plynutia energie 

a harmónie?“ 

 

Meditácia a liečenia na diaľku, ktoré robím, nám pomáhajú vytvoriť bezpečné 

prostredie, kde sa človek môže otvoriť, spojiť sám so sebou, so svojou citlivosťou 

a múdrosťou tela. Pomáhajú nám cítiť, vnímať a prežívať samých seba. To nám prináša 

do života spokojnosť, výživu a naplnenie. Expanduje to našu schopnosť prijímať aj tie 

„negatívne“ veci bez posudzovania a s láskou. A tak sa človek naučí transformovať 

„negatívnu“ energiu na blaženosť, radosť a slobodu.  

 

Takže ak si pripravený-á, poďme na to: 
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1. Pocit bezpečia. 

Tvoje telo je schopné otvoriť sa, iba ak sa cíti v bezpečí. Ak sa necíti v bezpečí, 

tak je stiahnuté a bráni sa. Vytvor si teda bezpečný priestor na meditáciu 

a prijatie liečenia. To znamená zabezpečiť všetko tak, aby si nemal pocit, že ťa 

kedykoľvek môže niekto vyrušiť, zaklopať na dvere, alebo že ti zazvoní telefón. 

Taktiež pusti akúkoľvek starosť o druhých. Neboj sa, tých 30 minút prežijú aj bez 

teba. Nejako si poradia. Jasne to s nimi odkomunikuj, aby si sa týchto 30 minút 

mohol-a venovať naozaj iba sebe. 

 

2. Jasný zámer. 

Energia nasleduje zámer. Naše vnútorné rozhodnutie ovplyvňuje to, čo sa bude 

diať. Keď si pred liečením ľahneš, zhlboka sa nadýchni a vydýchni. Urob jasné 

rozhodnutie a povedz si vnútorné „áno“ otvoreniu sa tomuto liečeniu, „áno“ 

prijatiu tohto liečenia, „áno“ cíteniu a vnímaniu svojho tela a energií v ňom. Cíť 

efekt tohto rozhodnutia vo svojom tele. Cíť, ako sa telo otvára a uvoľňuje do 

stavu prijímania. Úplne sa odovzdaj.  

 

3. Všetko je súčasťou liečenia. 

Možno cítiš strach, nervozitu, úzkosť, napätie, odpor, nechce sa ti do toho, 

možno ťa niekto práve rozčúlil, možno si v napätí a nevieš sa uvoľniť, možno 

máš hlavu plnú myšlienok z celého dňa a možno si hovoríš, že toto celé je 

hlúposť a aj tak to zase nebude fungovať. To je v poriadku. Nech je to čokoľvek, 

príjmi to, uvoľni sa do toho, nijako to neposudzuj či je to dobré alebo zlé, dovoľ 

tomu, aby to bolo v tvojom poli a nesnaž sa to nijako zmeniť. Zachyť ten pocit. 

Zhlboka dýchaj, ostávaj s ním v kontakte a pozoruj ho. Kde v tele to cítiš? Dovoľ 

si precítiť to naplno a zhlboka do toho dýchaj. Ak cítiš, že sa tvoje telo potrebuje 

hýbať, dýchať a vydávať zvuky, dovoľ mu to. Nijako to neposudzuj, iba to 

pozoruj. Dovoľ mu absolútnu slobodu. Nijako ho neobmedzuj. 

 

4. Možno necítiš vôbec nič.  

To je v poriadku. Zhlboka sa nadýchni a vydýchni. Vedome sa so svojou 

pozornosťou spoj so svojím telom. Nacíť si ho. Ako sa cíti? Čo sa v ňom deje? 

Daj pozornosť všetkým vnemom svojho tela. Cíť, ako sa telo dotýka podložky. 

Cíť, ako sa šatstvo dotýka tvojho tela. Cíť svoj dych, ako prichádza do pľúc, ako 

sa hrudník dvíha, ako odchádza a hrudník klesá. Cíť, ako bije tvoje srdce. Možno 

ho aj počuješ. Aký je to pocit? Vedome sa spájaj so svojím telom a s pocitmi v 

ňom. Prejdi všetky časti svojho tela a preskúmaj ho. Ak cítiš niekde napätie, 

zmeň polohu.  

 

5. Možno ti myšlienky utekajú. 

To je tiež v poriadku. Nevynadaj si za to, iba sa jednoducho vráť svojou 

pozornosťou naspäť do tela a pozoruj ho. Možno si niekde počul-a, že meditácia 

znamená stav bez myšlienok. Meditácia však znamená vedomé pozorovanie 

všetkého, čo sa deje vnútri a vonku. Ak ti myšlienky utečú, nijako to neposudzuj 

a opäť sa s láskou vráť do tela. A takto pokračuj počas celej meditácie. 

Myšlienky utečú, všimneš si to a vrátiš sa. A takto stále dokola. Iba to pozoruj. Je 
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to v podstate sranda. Pozoruj aj to, čo sú to za myšlienky a kam ťa ťahajú. Je to 

naozaj zaujímavé. :) 

 

6. Zahoď očakávania. 

Možno máš v hlave nejakú fixnú predstavu o tom, ako by malo liečenie prebiehať 

a čo by si mal-a cítiť. Možno čakáš niečo veľké, úžasné a bombastické. A možno 

si si prečítala skúsenosti druhých a teraz čakáš, že zažiješ niečo podobné. Ak sa 

sústredíme na to, čo by sme „mali“ cítiť, tak nám uniká to, čo sa deje práve teraz. 

Zahoď akékoľvek očakávania. Toto je tvoj vlastný a jedinečný proces. Nechaj sa 

prekvapiť a viesť. Vnímaj, čo sa deje tu a teraz. Nijako to neposudzuj a prijímaj to 

také, aké to je. Aj keď sa deje nič. Vychutnaj si to nič. Uvoľni sa do toho nič 

a preskúmaj ho. Toto liečenie je veľmi jemné. Treba sa naozaj stíšiť a zjemniť, 

aby sme boli schopní zachytávať aj tie najjemnejšie pohyby energie. 

 

7. Pozoruj, čo sa deje v tvojom bežnom živote. 

Možno, že počas liečenia necítiš nič, ale na druhý deň sa cítiš lepšie alebo máš 

pocit, že je niečo inak. Že sa niečo zmenilo, aj keď to nevieš presne identifikovať. 

Všímaj si, ako sa cítiš aj počas dňa. Akú máš náladu a čo sa mení. Všímaj si, 

ako reaguješ v podobných situáciách. Všímaj si synchronicity a náhody. Možno 

ľudia na teba reagujú inak, možno „náhodne“ stretávaš ľudí, veci, informácie 

alebo situácie, ktoré ti pomáhajú s tým, čo momentálne riešiš. Pozoruj a vnímaj, 

čo sa v tvojom živote mení. Môžu to byť úplné drobnosti.  

 

 

Body 3, 4 a 5 môžeš robiť aj ako samostatnú meditáciu mimo času vyhradeného na 

liečenie. Môžeš si sadnúť do meditácie kedykoľvek počas dňa a spojiť sa sám-a so 

sebou a s tým, čo cítiš a čo sa v tebe deje. Alebo to môžeš robiť večer pred spaním, 

keď už ležíš v posteli alebo hneď ráno po prebudení.  

 

 

 

 

Prajem ti krásne meditovanie. 

 

S láskou 

Amrita 

 

terapeutka a tantrická lektorka 


