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2. točka
Druga energijska točka ureja delovanje druge čakre človeškega telesa, 

imenovane tudi spolna čakra (sanskrtsko: swadhisthana). Je spredaj in zadaj 
na spodnjem delu trebuha (takoj nad genitalijami) oziroma na križnem delu 

telesa zadaj. Njena barva je oranžna.

Vlada našemu zaupanju vase in naši kreativnosti ter zmožnosti empatije. 
Odraža naš odnos do doživljanja spolnosti, zemeljskih energij in vpliva na 

zavedanje lastne ženstvenosti oz. moškosti. 
Blokada druge čakre lahko povzroči različna čustvena nihanja, odvisnosti od 
tekočih opijatov, težave s plodnostjo in v spolnosti, spolne bolezni, boleče in 

neredne menstruacije, težave s prostato, razdražljivost, 
brezvoljnost in malodušje …

Postavimo se na točko in globoko dihamo. Predstavljamo si oranžno barvo 
energije, ki nam teče v čakro spredaj in zadaj v naše telo.

Energija bo uravnotežila delovanje druge čakre in 
pripomogla k dobremu počutju.

1. točka
Prva energijska točka ureja delovanje prve čakre človeškega telesa, sedeža 

volje do življenja. Leži na začetku hrbtenice ob trtici, 
imenuje se tudi korenska (sanskrtsko: muladhara), ustreza ji rdeča barva. 

Če je prva čakra uravnotežena, smo vitalni, polni življenjske energije, 
samozavestni. Njeno delovanje je povezano z energijo zemlje, prizemljenostjo 

in stabilnostjo v vsakodnevnem življenju. 
Slabo delovanje prve čakre je povezano s pomanjkanjem volje, samozavesti, 

nervozo, strahovi, problemi s težo, frustracijami, utrujenostjo, brezvoljnostjo.  

Na točki stojimo od 3 do 5 minut, globoko dihamo in si predstavljamo rdečo 
barvo energije, ki teče skozi naše telo od nog navzgor. 

Energije uravnotežijo in izboljšajo delovanje naše hrbtenice, ledvic, 
nadledvičnih žlez in celotnega limfnega sistema.

Energijska točka nas poveže z energijo matere Zemlje in 
s svojimi koreninam na tem svetu.



3. točka
Energijska točka ureja in uravnoteža delovanje sončnega pleteža, tretje čakre 
(sanskrtsko: manipura) in z njo povezanih organov. Je v trebuhu, v solarnem 

pleksusu spredaj in zadaj. Uravnotežena sije v sončno rumeni barvi.

Tretja čakra je center osebne moči. Če je uravnotežena, smo odločni, stabilni, 
produktivni, vztrajni in potrpežljivi. Ureja delovanje trebušne slinavke, ki 

uravnava raven sladkorja, delovanje jeter, spodnjega prehranjevalnega kanala 
(črevesje), žolčnika, žolčevodov, vranice in spodnjega živčnega sistema. 

Nepravilno delovanje tretje čakre se kaže kot občutek nemoči, izgubljenosti, 
pomanjkanje samozavesti, odvisnost od drugih ljudi, nezmožnost reči NE, 

občutek krivde in manjvrednosti, strah. Na fizični ravni se kaže kot motnja v 
delovanju omenjenih organov. 

Med postankom na tej točki globoko dihamo in si predstavljamo živo rumeno 
barvo energije, ki nas polni in potuje skozi naše telo spredaj in zadaj. 
Energija nas bo uravnotežila in pomirila območje sončnega pleteža.

4. točka
Četrta energijska točka ureja in uravnoteža delovanje četrte, srčne čakre in 
z njo povezanih organov. Četrta čakra (sanskrtsko: anahata) je za prsnico 

spredaj in zadaj, njena barva je zelena.

Srčna čakra ureja delovanje žleze priželjc oziroma timusa. Spodbuja 
brezpogojno ljubezen in sočutje, zmožnost odpuščanja, srčnosti do sebe in 

drugih, predanost. Vpliva na delovanje srca, krvnega obtoka, zdravje naše krvi 
in predvsem na imunski sistem. 

Blokada četrte čakre se kaže lahko kot čustvena neuravnoteženost, 
pomanjkanje življenjske moči, pretirana občutljivost, težave s srcem in krvnim 
obtokom. Pojavi se lahko močan občutek strahu in občutek čustvene bolečine.

Tudi na tej točki globoko dihamo in si predstavljamo zeleno barvo energije, ki 
se pretaka skozi naše telo, nas polni in zdravi spredaj in zadaj. 

Strahovi in bolečina bodo počasi izzveneli.
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Energijska krožna pot je zasnovana na osmih, najmočnejših energijskih 
točkah. Število osem nosi v sebi energijo neskončnosti in celovitosti. 

Prvih sedem energijskih točk je povezanih s čakrami, 
energijskimi centri v telesu. 

Osma zdravilna točka pa harmonizira energijsko, duhovno in fizično 
stanje telesa in nas napolni z vitalno življenjsko energijo.

Na vsaki posamezni energijski točki stojimo od tri do pet minut, po 
potrebi tudi več, in se povežemo z energijskim centrom v telesu, ki 
ga točka predstavlja. Delovanje energij izboljša in usklajuje delovanje 

čaker, notranjih organov in celotnega telesa ter uravnoteža delovanje žlez z 
notranjim izločanjem, ki so povezane z delom telesa, kjer je čakra. 
Že po kratkem postanku na energijski točki boste začutili blagodejno 
učinkovanje energij: toploto, mravljince, sproščenost in podobno.

Zdravilne točke na nas vplivajo pozitivno ne glede na to, ali verjamemo 
v njihov blagodejni učinek ali ne. Že krajši, umirjen sprehod nas bo 
sprostil in pozabili boste na vsakdanji stres.

Za obhod celotne energijske krožne poti potrebujemo do 40 minut. 

Vabimo vas, 
da se prepustite nežnemu in lahkotnemu potovanju 

k boljšemu zdravju in večjemu duševnemu miru. 

Zasnova energijske krožne poti



5. točka
Peta energijska točka ureja in uravnoteža delovanje pete oz. grlene 

čakre (sanskrtsko: visuddha). Vpliva na uravnoteženo delovanje ščitnice, 
bronhialnega in vokalnega aparata, obe pljučni krili in 

zgornji prehrambni  kanal. Peti čakri pripada modra barva.

Peta čakra je na vratu spredaj in zadaj. Vpliva na zmožnost govoriti resnico, 
izhajati iz lastne volje in odločnosti ter na zmožnost poslušati in biti slišan. 

Če je peta čakra uravnotežena, komuniciramo konstruktivno, smo 
osredotočeni in ustvarjalni v komunikaciji.

Pri nepravilnem delovanju pete čakre lahko doživljamo močno neutemeljeno 
vznemirjenost, tremo, pogosto zbolevamo za angino, prihaja do vročinskih 
stanj, nepravilnega delovanja ščitnice in obščitnic, pljučnih bolezni, razjed 
v ustih, herpesa. Smo neodločni pri sprejemanju odločitev, težko izražamo 

lastne potrebe, besedno smo neustvarjalni.

Ustavimo se, globoko dihamo in si predstavljamo energijo modre barve,
ki teče skozi naš vrat spredaj in zadaj in skozi vse telo. 

Energija nas zdravi in pomiri celotno telo.

6. točka
Energijska točka ureja delovanje šeste čakre (sanskrtsko: ajna), ki je na čelu, 

v točki med obrvmi, in obenem nasproti na zadnji strani glave. 
Znana je tudi kot tretje oko.  

Šesta čakra je povezana z žlezo hipofizo in ureja delovanje malih možganov, 
levega očesa, obeh ušes, nosa, sinusov in zgornjega živčnega sistema. Prav 

tako ureja delovanje preostalih žlez z notranjim izločanjem.
Uravnoteženo delovanje šeste čakre ugodno vpliva na sposobnost realnega 

razmišljanja, intuicijo in videnja, domišljijo, razsodnost, notranjo stabilnost in 
suverenost. Prek nje se lahko povežemo z višjimi bitji in svojim višjim jazom. 
Motnje v delovanju tretjega očesa se kažejo kot glavoboli, težave z očmi in 

sinusi, nočne more, napadi panike, težave s koncentracijo in vizualizacijo … 

Šesta čakra je ena najpomembnejših čaker za duhovno delo, razmišljanje in 
zdravje. Pripada ji indigo modra oz. vijoličasta barva. 

Med postankom na tej zdravilni točki globoko dihamo in si vizualiziramo 
indigo barvo energije, ki se pretaka skozi našo glavo in celotno telo. 

Energija nas zdravi in nam razjasni naše misli.



7. točka
Sedma energijska točka ureja uravnoteženo delovanje sedme ali kronske 

čakre (sanskrtsko: sahasrara), ki je na vrhu glave, malo za temenom. Ta čakra 
je z energijskim kanalom povezana 

z vsemi glavnimi in stranskimi čakrami.
Kronska čakra  ureja delovanje velikih možganov in desnega očesa in je v 

neposredni povezavi s češeriko oziroma epifizo. Vpliva na našo povezanost 
s kozmično energijo, s svojim višjim jazom, z vsem, kar je onstran omejene 

zavesti telesa. Pripada ji močno belo-srebrna barva.

Uravnotežena kronska čakra se kaže kot odprtost duha, udejanjanje 
moralnih  vrednot, premišljenost, inteligentnost. Preveva nas občutek enosti 
z Univerzumom. Neuravnotežena vpliva na izgubo namena bivanja in smisla 
življenja, povzroča apatičnost, duhovni cinizem, težave z zaupanjem. Izzove 
kronično izčrpanost, ekstremno močne glavobole, motnje živčnega sistema, 

možganske tumorje in kapi, psihoze … 

Ustavimo se od tri do pet minut, globoko dihamo in si predstavljamo 
belo-srebrno barvo energije, ki teče od zgoraj v naše celotno telo 

do prve čakre in nazaj. Razširimo roke in globoko dihamo. 
Energija nas zdravi in uravnoteži. Naredi nas močne in samozavestne.

8. energijska točka
Osma in hkrati zadnja glavna energijska točka na krožni poti je namenjena 

harmonizaciji celotnega telesa, fizičnega, energijskega in duhovnega. Na njej 
uravnotežimo delovanje vseh glavnih in stranskih čaker. 

Učinek osme energijske točke je izredno močan.

Tudi na njej se ustavimo za nekaj minut. Dihamo globoko z razširjenimi rokami 
in si predstavljamo vse mavrične barve energij, ki tečejo skozi naše telo, skozi 

vse čakre, nas zdravijo in uravnotežijo na vseh ravneh 
in v vseh sistemih našega telesa. 

Vse celice našega telesa so napolnjene z zdravilno energijo barv. 
Povezani smo z vsemogočno kozmično energijo in s svojim višjim jazom.
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SEVNICA

Krožna energijska pot 
za vzpostavitev notranjega ravnovesja

Grad Sevnica so naši predniki zgradili na razglednem griču 
s strateško močnim in čudovitim razgledom na dolino Save. 

Kot se je izkazalo, lokacije niso izbrali samo zaradi strateške lege in razgleda, 
temveč tudi zaradi več kot 40 zdravilnih energijskih točk,

ki so razkropljene po celotnem grajskem kompleksu. 

Z radiestezijskimi metodami smo vse točke določili in izmerili 
ter na tej podlagi zasnovali energijsko krožno pot. 

Obhod celotne poti traja do 40 minut. 

Vabimo vas, 
da se po njej odpravite na nežno in lahkotno potovanje 

do boljšega zdravja in večjega duševnega miru.  


