1.ČAKRA – základná informácia

Názov

Muladhara, prvá, kore ová , #akra prežitia

Frekvencie
mozgových vĺn
Dúhová farba

Delta
%ervená

Hudobný ton
stupnice

Do ( I. ton stupnice alebo hlboký ton C a C-dur)

Teplotný pocit

Ve'mi horúce

Vôňa

Ruža

Koreňová
mantra

LAM
Zem

Živel (element)
Drahokamy
a kryštály

Achát, hematit, krvavý jaspis, granát, #ervený koral, rubín, heliotrop, tigrie
oko, rodochrozit, karneol

Rastlina

Všetky ohnive – #erveni, jasno – #erveni, aktívne #erveni, napr., kvet maku,
#ervena ruža, plody šípky, paradajky, cvikla, apod.

Éterický olej

Ruža, ružové drevo, klin#ek, céder

Lokalizácia

Je medzi kone#níkom a pohlavnými orgánmi, je spojená s kostr#ou

Zmyslová funkcia

%uch

Výkonný orgán

Kone#ník

Časti tela a orgány

Žľazy a žľazoví
funkcie

Hormóny

Všetky pevné: ako chrbtica, kosti, zuby, nechty.
Plus: kone#ník, hrubé #revo, prostata, krv.
Plus: stavba buniek a tvorba krvi
Nadobličky :
• vylu#ujú adrenalín a noradrenalín, ich úlohou je prispôsobova* krvný obeh
momentálnej potrebe reguláciou rozvádzania krvi (tým je telo vždy
pripravené k akcii a môže okamžite reagova* na požiadavky)
• nadobli#ky majú dominantný vplav na vyrovnávanie telesnej teploty.
Adrenalín a noradrenalín
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2.ČAKRA – základná informácia

Názov

Svadhistana (Hare, Hara ), druha, sakrálna, sexuálna, krížová ,

Frekvencie
mozgových vĺn

Theta

Dúhová farba

oranžová

Hudobný ton stupnice

emocionálna, #akra telesných pocitov

Re (II. ton stupnice alebo hlboký ton D a D-dur)

Teplotný pocit

Teplo až prijemne horúce

Vôňa

Pomaran#, santal

Koreňová
mantra

VAM
Voda

Živel (element)
Drahokamy a kryštály

Karneol, adulár, ortoklas, tigrie oko, citrín, rútil, zlatý topás, #ervene
zlato

Rastlina

Všetky oranžoví – napr., mrkva, pomaran#, #ervený grep, nechtík,
oranžova slne#nica, mandarínka, apod.

Éterický olej

Santalový, ilang-ilang, pomaran#ový, grepový, mandarínkový, céder,
bergamotový

Lokalizácia

Nad pohlavnými orgánmi, pod pupkom, je spojená s krížovou kos*ou

Zmyslová funkcia

Chu*

Výkonný orgán

Pohlavné orgány

Časti tela a orgány

Panvová dutina, pohlavné orgány, obli#ky, mo#ový mechúr, všetko tekuté
ako krv, lymfa, tráviace š*avy, spermie, atd.

Žľazy a žľazoví funkcie

Pohlavné žľazy - semenníky, varlata, vaje#níky, prostata, u žien aj
regulácia cyklu

Hormóny

Estrogén, progesteron, testosteron a taktiež všetky hormóny, ovliv ujúci
anatómiu, fyziológiu a psychiku
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Vlastnosti

Funkcia

Tvorivos* , vnímavos*, umelecké cítenie, citlivos*, sexualita, zmyselnos*,
plodnos*, zmyselná žiadostivos*

Centrum pôvodných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl:
•

živel Voda tu predstavuje zdroj, z ktorého pochádza biologický
život; každý život z rastlinnej aj živo#íšnej ríše potrebuje vodu na
to, aby sa zrodil a vyvinul, voda oplod uje a umož uje neustála
vznik nového života, ktorý sa túži neustále obnovova*

•

Voda je aj symbolom o#is*ovania - odstra uje všetko, #o zne#is*uje
telo aj myse', všetko, #o sa stavia do cesty jej živému toku;

•

v telesnej oblasti sa vplyv Vody prejavuje v #innosti obli#iek a
mo#ového mechúra, vylu#ujúcich ne#istoty a toxické látky z tela;
na psychickej úrovni vnímame vplyv Vody ako uvo'nenie a plynutie
citov,
energia druhej #akry je prí*ažlivou silou medzi mužským a ženským
princípom v celej prírode,
je obrovským tvorivým potenciálom, prejavuje sa v nás vo forme
citov a tvorivého konania, má živiny a ochranu
do oblasti pôsobenia tvorivej sily 2. #akry u muža patria pohlavné
orgány, ktoré nosia v sebe impulz k vytvoreniu nového života;
do oblasti pôsobenia tvorivej sily 2. #akry u ženy patria pohlavné
orgány, ktoré prijímajú tento tvorivý impulz, kde z neho vzniká
nový život a kde je rastúca a vyvíjajúca sa bytos* chránená
zásobovaná všetkým, #o na svoj rozvoj potrebuje
rozhodujúco ovplyv uje naše vz*ahy, hlavne k opa#nému pohlaviu;
v oblasti pôsobenia energie druhej #akry sú erotické hry,
v oblasti pôsobenia energie druhej #akry sú aj vzdávanie sa nášho
obmedzujúceho ega a zážitok skuto#ného splynutia a naplnenia pri
sexuálnom spojení

•
•
•
•
•

•
•
•

23, 22, 21, 20,19,18, 17, 15,12,11

Priradení stavci
•
•

Vznik a
výsledok harmonickej
činnosti

•
•
•
•

•

vieme sa vysporiada* s prúdom života a citov, mame otvorený a
prirodzený vz*ah k 'u,om, najmä opa#nému pohlaviu
prijímame udalosti života tak, ako plynú a vieme sa vysporiada* s
emóciami, ktoré so sebou prinášajú
prirodzené splynutie s prúdom života a citová stabilita,
pohlavné spojenie je pre nás zjednotenie tvorivých energií muža
a ženy s prírodou a vlastnou vnútornou celistvos*ou
pohlavné spojenie a jeho vyvrcholenie je pre nás harmonickým
súzvukom - rezonanciou mužskej a ženskej tvorivej energie
máme nádherný pocit radosti a nadšenia zo svojej existencie,
cítime sa ako tvorivá životná energia neustále prúdi našim telom aj
mys'ou,
náš život je plodný a obohacujúci pre nás aj pre všetkých okolo
nás
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•

Vznik a
výsledok
disharmonickej činnosti

•

•
•

Prejav
nedostatočnosti
(zablokovaný stav)

•
•

•
•
•

Spôsob prečistenia
a aktivizácii energie

#asto vznikajúca v puberte pri prebúdzaní sexuálnych síl neistota,
pretože rodi#ia a vychovávatelia málokedy vysvetlia, ako s nimi
zaobchádza*, v dôsledku #oho sme nesmierne citliví, neistí a máme
pocit, že nám nikto nerozumie
nedostatok nežnosti a telesnej blízkosti v detstve vedie k
odmietaniu sexuality, potlá#aniu žiadostivosti alebo opa#ne sa
sexualita stáva drogou; v oboch prípadoch neistota a napätie k
opa#nému pohlaviu
potlá#aním zmyselnosti a sexuality u našich rodi#ov mnohým z nás
chýba zmyslová stimulácia, dotyky, nežnosti, hladkanie;
v puberte sa vzb.knutá sexuálna energia zablokuje úplne emocionálny a sexuálny chlad, nedostatok sebaúcty, život je pre
nás smutný a nehodný žitia

v období dospievania #asto nie sú schopní zvládnu* prebúdzajúce sa
sexuálne sily
odmietanie a popieranie sexuality, #ím sa v nás potlá#a prirodzený
tvorivý potenciál a sexuálna energia sa prejavuje nevhodným
spôsobom - vzniká prehnaná sexuálna fantázia alebo v sebe
potlá#ame sexuálnu žiadostivos*, #o sa nám potom z #asu na #as
vymkne spod kontroly, prípadne sa nám sexualita stáva drogou,
nezdravým návykom;
neistota a napätie vo vz*ahu k opa#nému pohlaviu
zmyselnos* a sexualitu prejavujeme hrubým spôsobom, záleží nám
predovšetkým na uspokojovaní vlastných potrieb
stratíme prirodzenos* a otvorenos* v postoji k sexuálnej energii,
nedokážeme využi* jej tvorivý potenciál v každodennom živote - v
práci, vo vz*ahoch, v postoji k sebe a k radostiam života

• pozorovanie #istej vody v prírode, kúpe' v nej alebo pár dúškov z

krištá'ovo #istého prame a pre o#istenie tela a myslenia

• mesa#né svetlo, poh'ad na #istú vodu v prírode alebo dotyk s ou;
• optimálny ú#inok má sú#asné pozorovanie mesiaca a kontakt s vodou;
• pozorovanie mesiaca, najmä ak je v splne - sme tak vnímavejší na
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prejavy a posolstvá lásky
detoxikácia orgánov tela
eliminácia emocionálnych blokád, psychické uvo'nenie, oslobodenie
pôsobenie kryštálov a drahokamov
hudba a hudobná #akrova meditácia
tane#ná meditácia
sexuálna tantra
š*astne uplatnená sexuálna láska „v plnom rozsahu“
kreatívny „koní#ek“
umenie a tvorivos* ako spôsob života
aromoterapia
medita#ní obrázky
farebná terapia a meditácie
akupunktúra
špeciálne afirmácie
mantry
chatcha – joga a kundalini - joga

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.ČAKRA – základná informácia

Názov

Manipura, tretia #akra, #akra osobnosti , sociálna #akra, solárna

Frekvencie
mozgových vĺn

Alfa-1

Dúhová farba
Hudobný ton stupnice

#akra

Žlta až zlatožltá
Mi ( II. ton stupnice alebo ton E a E-dur )

Teplotný pocit

Prijemný svieži vánok, svieži vibrácie

Vôňa

Rozmarín

Koreňová
mantra

RAM

Živel (element)

Ohe

Drahokamy a kryštály

Tigrie oko, jantár, topás, citrín, ruženín, avanturín, malachit,

Rastlina

Všetky jasno - žlti, napr., repka, obilie, slne#nica, 'ubovník,
púpava, žltý agát, žltý hrach, rozmarín, citrón, marhule, žlta
paprika, lekno, atd.

Éterický olej

Levandu'a, , bergamot, rozmarín

Lokalizácia

Solar-plexus (slne#ný pletenec)

Zmyslová funkcia

Zrak

Výkonný orgán

Nohy

Časti tela a orgány

Spodná #as* chrbta, brušná dutina, obli#ky, tráviaca sústava žalúdok, pankreas, slezina, pe#e , žl#ník, žl#

Žľazy a žľazoví funkcie

Hormóny

Pankreas :
• má dôležitú funkciu pri trávení a spracovávaní potravy;
• vylu#uje hormón inzulín, ktorý má rozhodujúci význam pre
rovnováhu obsahu cukru v krvi a pre trávenie sacharidov,
vylu#uje enzýmy, nevyhnutné pre trávenie tukov a proteínov
Inzulín

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Teplo, svetlo, energia, aktivita, snaha o uznanie, moc a
spolo#enské postavenie, kariera, rast, múdros*, prispôsobivos*,
oddanos*, pripravenos* kona*, presadzovanie vlastnej osobnosti,
ovplyv ovanie, sebavedomie, sebarealizácia

Vlastnosti

Centrum pozitívnych emócií, úspešných sociálnych vzťahov
sociálnej energie, sily a aktivity:

Funkcia

•
•
•
•
•
•

•
•

•

24, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11

Priradení stavci
•

Vznik a
výsledok harmonickej
činnosti

•
•
•
•
•

Vznik a
výsledok
disharmonickej
činnosti

živel Ohe - svetlo, teplo, energia, aktivita, o#istenie duše;
predstavuje naše Vnútorne Slnko, centrum sily;
cesta von pre našu emocionálnu energiu
aktívny vz*ah k svetským veciam, k iným 'u,om, medzi'udské
vz*ahy,
sympatie a antipatie, trvalé vz*ahy a citové väzby
cez #akru slne#ného pletenca vnímame aj vibrácie iných 'udí a
reagujeme na ne pod'a kvality vibrácie - pod'a toho, #i sú
príjemné, pozitívne, alebo negatívne;
ak vnímame negatívne vibrácie, cítime hroziace nebezpe#enstvo
a tretia #akra sa mimovo'ne stiahne, uzavrie;
v prípade, že sme plní svetla, pozitívneho vyžarovania, žiara
nášho svetla vyžarujúceho z tretej #akry nás obklopí nato'ko, že
pôsobí okolo tela ako ochranný obal - vtedy máme pocit
sebaistoty, veríme si,
tretia #akra je sídlom osobnosti, schopnosti v#leni* sa do
spolo#nosti, úsilia dosiahnu* moc alebo sa prispôsobi*
spolo#enským normám a pravidlám

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.#akru otvárajú naše pozitívne pocity, túžby a životné
skúsenosti;
pozitívny životný postoj a rados* zo života sa prejavuje ako
vnútorné svetlo, ktoré pozitívne ovplyv uje náš život
umožní prúdenie svetla do nášho života - vtedy sa cítime
otvorení, svieži, radostní a vnútorne naplnení;
sme spokojní so sebou, so svojim životom a našim postavením v
om, naše konanie je v súzvuku s prírodnými zákonmi
prijímame seba takých akí sme a dokážeme rešpektova* pocity a
osobitosti ostatných;
máme prirodzenú schopnos* prijíma* životné skúsenosti a
rozozna* ich význam pre náš rozvoj a rast

ak sme zažili málo uznania v detstve - chýba nám sebaúcta,
chýba nám pocit sebauznania;
všetko chceme ovplyv ova* pod'a svojho názoru, presadzova*
moc a dobýva*, ovláda* vnútorný aj vonkajší svet,
ženie nás vnútorná nespokojnos*
ak nám ide o uznanie a bohatstvo, #asto sme ve'mi úspešní ale
stále nespokojní ;
potlá#anie pozitívnych emócií ,
sa #asto roz#úlime, hneváme,
cítime vnútorný nepokoj a mame pocit nespokojnosti
chýba nám vnútorné uvo'nenie, stále sa cítime napätí,
sme stále v strehu a bojím sa
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Nedostatočnosť
(zablokovaný stav)

Ak máme zablokovanú energiu v tretej čakre:
•
•
•
•
•
•

sme nevyrovnaní, pesimisticky
máme pochmúrnu náladu, #o ovplyv uje náš poh'ad na svet,
celý život zdá temný, smutný, ponurý;
cítime sa skleslo a bez odvahy, všade vidíme prekážky,
ktoré bránia splneniu našich túžob
už v detstve zo strachu, že stratíme uznanie rodi#ov sme
potla#ili svoje pocity, #o zablokovalo naše emócie;
stratili s0.1368 Tc (e) Tj-0.04416 Tc (ká) Tj0.036 Tc 0 Tc (e ) Tj-247.2 -128

4.ČAKRA – základná informácia

Názov

Anahata, päta #akra, srde#ná, srde#ný centrum

Frekvencie
mozgových vĺn

Alfa-2

Dúhová farba
Hudobný ton stupnice

Svetle- zelena až zelena, ružová, zlatá

Fa (IV. ton stupnice alebo ton F a F-dur)

Teplotný pocit

Jemný vánok bez pocitu teploty alebo chladu,
lahodne jemne vibrácie bez pocitu teploty alebo chladu

Vôňa

Mäta

Koreňová
mantra

JAM

Živel (element)

Vzduch

Drahokamy a kryštály

Ružový kreme , turmalín, kuncit, smaragd, nefrit, jadeit, avanturín,
ruženín, sugilit

Rastlina

Všetky zelene, zlate a mäkko – ružové, napr., mäta, valeriána, pšenica,
jedla, borovica, materina dúška, ruža, špenát, zelena fazu'a, hruška,
jablko, brosky a, kivi, hrozno, atd.

Éterický olej

Levandu'a, mäta pieporná, jedla, borovica, materina dúška, ruža...

Lokalizácia

Je uprostred p0s vo výške srdca

Zmyslová funkcia

Hmat

Výkonný orgán

Ruky

Časti tela a orgány

Srdce, horná #as* chrbta s hrudným košom a hrudnou dutinou, spodná
#as* p'úc, krv a sústava krvného obehu, pokožka

Žľazy a žľazoví funkcie

Týmus #iže „detská žľaza“ :
• reguluje rast,
• riadi lymfatickú sústavu,
• povzbudzuje a posil uje imunitnú sústavu
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Hormóny

Thymohormon

Vlastnosti

Vrúcnos* citov, srde#nos*, pochopenie, ve'korysos*, snaha o harmóniu,
nezištná a úprimná láska - prekonanie ega, súcit, schopnos* odpúš*a*
• #akra srdca tvorí stred sústavy #akier - spájajú sa tu tri spodné

Funkcia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

12, 10, 9, 8, 7 1

Priradení stavci
Vznik a
výsledok harmonickej
činnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vznik a
výsledok
disharmonickej
činnosti

fyzicko-emocionálne centrá a tri horné duševno-duchovné centrá pre
prúdenie energie
4.#akra sa spája so Vzduchom a hmatom, živel Vzduch predstavuje
pohyblivos* srdca, smerovanie k nie#omu, kontakt, dojatie,
tu sídli naša schopnos* vcíti* sa, súciti*, naladi* sa a spoluvibrova*,
tu vnímame krásu prírody, krásu a harmóniu v hudbe, výtvarnom
umení, v poézii;
tu sa obrazy, slová a zvuky premie ajú na pocity
spájanie s láskou,
je tu centrum skuto#nej lásky bez podmienok, ktorú nemožno
vlastni* ani strati*,
cez #akru srdca sa prejavuje túžba po kontakte, splynutí,
porozumení, láske;
4. #akra je mesto neutralizácií negatívnych emócií
cez túto #akru disponujeme obrovským potenciálom na pozitívne
zmeny a uzdravovania (láska k sebe a pozitívne prijímanie a chápanie
celej našej bytosti z h.bky srdca nás môže podstatne zmeni*
a uzdravi*);
mesto prejavovania a odovzdania lásky iným 'u,om,
mesto prejavovania súcitu,
mesto chápa* život a ma* rados* zo života

uzdravovanie, harmónia a sympatia
brána do Duše, sídlo našich najhlbších pocitov;
kanál Božskej energie,
vyžarujeme vrúcnos*, srde#nos*, veselos*;
naše pocity sú bez vnútorných zmätkov, konfliktov, pochybovania a
neistoty
milujeme kvôli láske, z radosti z dávania, bez toho, aby sme nie#o
o#akávali naspä*,
cítime sa bezpe#ne na celom svete,
všetko robíme s láskou a chu*ou
s otvorenou #akrou srdca môžeme vysiela* lie#ivé energie aj na
dia'ku a tak uzdravova*

• všetky city a životné prejavy pochádzajú z túžby po láske a sú
prejavmi lásky – preto každým odmietaním vytvárame v sebe
negatívnu energiu - smútok, zlos*, zúfalstvo, apod.
• nevieme milova* a dáva* nezištne;
• zrejme si to ani neuvedomujeme alebo nepriznáme, ale za všetku
svoju lásku o#akávame znovu a znovu uznanie a potvrdenie,
• sme opätovne sklamaní, ak naše úsilie milova* a dáva* nie je
dostato#ne ohodnotené
• sme rozdávame zo svojej vnútornej sily, ale nie schopní otvori* sa
prijímaniu lásky - lásku hodnotíme ako prejav slabosti, nežnos* a
jemnos* nás privádza do rozpakov;
• si nahovárame, že lásku nepotrebujeme, ale #asto je to len silná
citová blokáda zo sklamania a neopätovanej lásky
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5.ČAKRA – základná informácia

Názov

Vishuddha, päta, karmícka, komunika#ná, kr#ná

Frekvencie
mozgových vĺn

Beta-1

Dúhová farba

Svetle - modrá, strieborná, belasá, striebristo - modrá, zelenomodrá

Hudobný ton stupnice

Soľ ( V.ton stupnice alebo ton G a G-dur )

Teplotný pocit

Chlad

Vôňa

Levandu'a

Koreňová
mantra

HAM alebo CHAM

Živel (element)

Éter
Akvamarín , tyrkys, chalcedón, lápis lazuri, modrovrstvený achát,
striebro, ažurít

Drahokamy a kryštály
Rastlina

Všetky svetle-modré, strieborne, belasé , striebristo–modré ,
zelenomodré, napr., nezábudka, #akanka, levandu'a, lotos, rakytník,
slivky, hrozno, palina, breza, eukalyptus, atd.

Éterický olej

Levandu'a, šalvia, eukalyptus, 'alia

Lokalizácia

Medzi kr#nou jamkou a ohryzkom, je spojená s kr#nou chrbticou

Zmyslová funkcia

Sluch

Výkonný orgán

Orgány re#i (hlasivky)

Časti tela a orgány

Oblas* krku, šije, tylu a spodnej #e'uste, uši, hlasové orgány,
priedušnica, priedušky, horná #as* p'úc, hrtan, hltan, plecia
Štítna žľaza :

Žľazy a žľazoví funkcie

• dôležitá pri raste kostry a vnútorných orgánoch,
• stará sa o rovnováhu medzi telesným a duševným rastom a stavom
• reguluje látkovú výmenu a rýchlos*, akou premie ame potravu na
energiu a akou túto energiu spotrebovávame,
• reguluje látkový výmenu jódu a obsah vápnika v krvi a tkanivách
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Hormóny

Tyroníny, napríklad tyrokalcitonín a iní hormóny štítnej ž'azy, napr.,
tyroxín

Vlastnosti

Funkcia

Vô'a, komunikácia, výmena vedomostí a skúseností, sebavyjadrenie,
inšpirácia, sprostredkovanie vyššej múdrosti a poznania, nezávislos*

centrum 'udskej vyjadrovacej schopnosti, komunikácie a inšpirácie;
riadi na podvedomom úrovne (automaticky) vybavenie karmickych
záležitosti
slúži ako prepojenie medzi našim myslením a cítením,
slúži aj ako prepojenie medzi našimi impulzmi a reakciami na ne,
sprostredkúva obsah všetkých #akier vonkajšiemu svetu;
cez #akru krku vyjadrujeme všetko - smiech, pla#, cit lásky a
radosti, strach a hnev, naše úmysly a túžby, myšlienky, názory,
vnímanie svojho vnútra
živel Éter sa považuje za látku, z ktorej sa zahustením formujú
živly nižších #akier - Zem, Voda, Ohe , Vzduch;
Éter, Akáša sa definuje aj ako priestor, v ktorom sa vytvárajú a
pôsobia hustejšie živly;
Éter je nosite' zvuku, hovoreného a tvorivého slova.
„komunikácia - hovorené slovo, mimika, gestikulácia, tvorivos*
(hudba, ma'ba, tanec...)“ - vyjadrova* však môžeme iba to, #o v
sebe máme
Éter je priestor, preto najhlbšie poznanie nám bude umožnené
vtedy, ak budeme naširoko otvorení ako šíre nebo, ako nekone#ný
priestor;
poznanie nám bude sprostredkované, ak dokážeme zosta* ticho,
otvori* sa a po#úva*;
sluchom vnímame zvuky zvonku, sluchom vnímame aj náš vlastný
hlas;
u#íme sa po#úva* hlas svojho vnútra a rozvíjame si tak sebadôveru

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Priradení stavci

• harmonická #akra - úprimne a bez obáv vyslovujeme svoje

•

Vznik a
výsledok harmonickej
činnosti

•
•
•
•
•
•

myšlienky, pocity a vnútorné poznatky, dávame najavo svoje silné i
slabé stránky;
naša vnútorná úprimnos* vo#i sebe i druhým sa prejavuje v našej
otvorenej komunikácii aj v našom priamom konaní
dokážeme sa tvorivo vyjadrova* a dokážeme aj ml#a*, ak je to
potrebné;
máme schopnos* k pochopeniu, tolerancii a odpusteniu
máme schopnos* po#úva* druhých srdcom a s porozumením
náš hlas je sýty, istý, príjemný;
dokážeme poveda* "nie", ak to tak cítime, nedáme sa ovplyvni*,
zachovávame si slobodu a nezávislos*
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Vznik a
výsledok
disharmonickej
činnosti

• máme problém vyjadrova* slovami svoje myšlienky a skuto#né

pocity,

• usilujeme sa neis* proti názorom ostatných,
• skrývame sa za slová a gestá;
• nechceme pripusti* vyzera* ako slaboch, za každú cenu robi* zo

seba siláka, #o sa prejavuje neustálym zvyšovaním tlaku a
povinnosti sú stále vä#šie bremeno;
• vyjadrujeme sa hrubo, neprívetivo, odmerane; #asto je tu prí#ina
našich porúch vyjadrovania, napríklad zajakávanie
• prejavuje sa aj u 'udí, ktorí zneužijú svoje slová a vyjadrovaciu
schopnos* na manipuláciu s ostatnými alebo sa usilujú obráti* na
seba pozornos* neprerušovaným prívalom re#i;
• týmto 'u,om chýba úprimnos*, otvorenos* a nezávislos*

Nedostatočnosť
(zablokovaný stav)

•
•
•
•
•
•
•

•

Spôsob prečistenia
a aktivizácii energie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prejavuje sa *ažkos*ami pri vyjadrovaní,
prejavení sa - sme zdržanliví, plachí, utiahnutí alebo
rozprávame iba o bezvýznamných veciach
ak sme nútení vyjadri* naše myšlienky a pocity, náš hlas pôsobí
stiesnene, #asto sa zajakávame
sme neistí vo vz*ahu k ostatným 'u,om, obávame sa, akú majú
o nás mienku,
intenzívne vnímame názory iných a #asto nevieme, #o chceme;
nedôverujeme svojim pocitom
choroby štítnej ž'azy, p'úc, dutín, noso - hrtane, neorganické
(funk#ne, priležitostne) zajakávanie
modrá farba bezobla#ného neba, 'ahnime si vo'ne v prírode pod
klenbu oblohy, pocítime uvo'nenie všetkých úzkostí, otvoríme
sa prijímaniu, získame slobodu a vo'nos*
zrkadlenie modrého neba v priezra#nej vode, tiché žblnkanie
v.n
pôsobenie kryštálov a drahokamov modrej farby, striebra
hudba a hudobná #akrova meditácia
aromoterapia
medita#ní obrázky
farebná terapia a meditácie
akupunktúra
rebirthing
psychoterapia, hypnoterapia
špeciálne afirmacie
mantry
holistická terapia
karma – joga a radža – joga
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6.ČAKRA – základná informácia

Tvár , o#i, uši, nos, dutiny, malý mozog, centrálna nervová sústava

Časti tela a orgány

•

Žľazy a žľazoví funkcie

Hypofýza:
svojou #innos*ou riadi ostatné ž'azy s vnútorným vylu#ovaním,
ako dirigent zabezpe#uje ich harmonickú súhru

Hormóny

Vasopresin ( adiuretin ), pituitrin

Vlastnosti

Intelektuálne poznanie, racionálne myslenie, poznanie vnútorných
súvislostí, vyššie chápanie, sila predstavivosti, intuícia, vô'a, viera,
prístup k vnútorným pravdám, preniknutie k podstate veci

Funkcia

• vedomé vnímanie bytia, sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnej

•
•

•

•
•
•
•
•
•

1, 2, 3, 4, 5

Priradení stavci
Vznik a
výsledok harmonickej
činnosti

schopnosti rozlišova*, pamäti a vôle; na úrovni tela - centrum
najvyššieho vedenia CNS;
racionálnej alebo intelektuálne myslenie vyvoláva žltú vibráciu,
intuícia indigovo-modrú vibráciu
každej udalosti a #inu v našom živote predchádzajú predstavy a
myšlienky; môžu vychádza* z podvedomia alebo z poznania
skuto#nosti; cez šiestu #akru - tretie oko sme spojení so všetkým #o
existuje vo vesmíre v neprejavenej forme; takto je vo vesmíre ukryté
všetko poznanie tak ako sú v semienku obsiahnuté všetky informácie,
z ktorých raz vznikne rastlina;
v 'u,och sú obsiahnuté všetky úrovne vesmíru, po#núc #istým bytím
až po kompaktnú látku, tuhú hmotu a prejavujú sa rôznymi úrov ami
vibrovania jednotlivých #akier
myšlienky, ktoré ur#ujú náš život, sú riadené citovými návykmi a
programované našimi a cudzími názormi a predsudkami;
náš duch je sluhom myšlienok nabitých emóciami, ktoré nás môžu
#iasto#ne ovláda*;
všetko, #o prežívame, je iba prejav našej subjektívnej skuto#nosti
sídlo sily našej predstavivosti, tzn. vytváranie energii potrebnej na
splnenie myšlienky, sna alebo túžby;
prístup ku všetkým úrovniam vesmíru;
poznanie dostávame v podobe intuície, videnia, po#utia a cítenia
pomocou vnútorných vyšších zmyslov - to, #o sme predtým iba
nejasne tušili, sa stáva zrete'ným pocitom a vnemom

• v sú#asnosti má iba málo 'udí otvorenú šiestu #akru;
• harmonická funkcie aj úplne nerozvinutej #akry sa prejavuje bystrým

rozumom a duševnou obratnos*ou, vedeckým bádaním

• pri #iasto#nom otvorení tejto #akry máme dobrú schopnos*

•
•
•
•
•
•

vizualizácie a intuitívne chápanie súvislostí, myslenie sa opiera o
fantáziu;
ob#as pozorujeme, že naše myšlienky a predstavy sa spontánne plnia
harmonická #innos* #akry sa prejavuje vnímaním sveta novým
spôsobom,
prekro#íme hranice racionálneho rozumu,
naše myslenie a poznanie sa prehlbuje;
intuícia otvára cestu k jemnejším úrovniam skuto#nosti,
dokážeme vníma* javy z minulosti aj budúcnosti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vznik a
výsledok
disharmonickej
činnosti

•

disharmónia prúdenia energie v šiestej #akre sa prejavuje prioritou
rozumu.
žijeme vyslovene na základe poznania intelektu a rozumu.
disharmonicky pôsobia aj pokusy ovplyv ova* silou myšlienok 'udí a
veci za ú#elom presadenia vlastnej moci alebo uspokojenia
vlastných potrieb,
priorita rozumu, berieme len to, #o je sprostredkované racionálnym
myslením;
aj ke, sú naše intelektuálne schopnosti výrazné a máme nadanie
rýchlo analyzova*, chýba nám celkový poh'ad a schopnos*
integrácie, vnímanie súvislostí - platí pre nás len to, #o je
pochopite'né rozumom, overite'né a dokázate'né vedeckými
metódami
pokus ovplyv ova* silou myšlienok 'udí alebo veci za ú#elom
demonštrovania svojej moci
život je ur#ený len materiálnymi potrebami, duchovné pravdy
odmietame ako nevedecké a nerealistické, myslenie orientujeme
pod'a prevládajúcich názorov,
mávame poruchy zraku - sú upozornením, aby sme sa pozerali viac
dovnútra

•
•
•
•

•
•
•

Nedostatočnosť
(zablokovaný stav)

• jedinou vnímate'nou skuto#nos*ou pre nás je len vonkajší, vidite'ný

svet;

• náš život ur#ujú a ovplyv ujú len materiálne túžby a telesné potreby;
• duchovné pravdy sú pre nás preludy a nezmysly
• naše myslenie sa zakladá na prevládajúcich názoroch, v náro#ných

situáciách 'ahko strácame hlavu, sme zábudliví, máme nejasné,
zmätené myšlienky a negatívne citové návyky
•

Spôsob prečistenia
a aktivizácii energie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tretie oko stimuluje tmavomodrá, hviezdami posiata obloha; jej
pozorovanie otvára našu schopnos* intuitívneho vnímania sveta
a skuto#nosti
pôsobenie kryštálov tmavomodrej farby má tiež pozitívny
aktivizujúci ú#inok,
pôsobenie kryštálov a drahokamov modrej, zlatej, žltej a fialovej
farby, zlata
hudba a hudobná #akrova meditácia
aromoterapia
medita#ní obrázky
farebná terapia a meditácie
akupunktúra
rebirthing
psychoterapia, hypnoterapia
špeciálne afirmacie
mantry
holistická terapia
karma – joga a radža - joga
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7.ČAKRA – základná informácia

Vlastnosti

%íre kozmické vedomie, vnímanie Vesmíru a splynutie s ním,
prenikanie hmoty vesmírnym svetlom, pokoj, vnútorné nazeranie,
koncentrácia na podstatné, oddanos*, splynutie
• sídlo najvyššej dokonalosti v #loveku, zjednotenie všetkých

Funkcia

energií #akier;

• je to miesto, kde sme doma; odtia'to za#ala naša cesta do života

a sem sa vrátime na konci svojho rozvoja

• #o sme na za#iatku chápali intelektuálne a neskôr intuitívne,

dospelo teraz k úplnému pochopeniu

• otvorením 7. #akry budeme #oraz #astejšie prežíva* vo svojom

•
•

•
•

•
•

vnútornom tichu svoju vlastnú podstatu ako ve#né tiché bytie, v
ktorom je všetko
fialové vyžarovanie je farba meditácie a odovzdanosti;
otvorením siedmej #akry sa uvo'nia aj posledné blokády v
ostatných #akrách a ich energie za#nú vibrova* na najvyšších
možných frekvenciách
v #akre hlavy nie sú skuto#né blokády, môže by* len viac alebo
menej otvorená;
v rokoch, ke, na základe životných cyklov nastáva mimoriadna
otvorenos* pre energie #akry hlavy, dostaneme možnos* získa* v
rámci svojho doterajšieho vývoja takú h.bku poznania, aká sa
nám nezdala vôbec možná;
meditácie a spo#inutia v tichu svojho vnútra nám sprostredkujú
nepoznané pocity jednoty s celým vesmírom
akonáhle je siedma #akra otvorená, skon#ila jej úloha prijíma*
Kozmickú energiu - sama ju za#ne vysiela*
Žiadny a všetky

Priradení stavci

• otvorenie a harmonizácia šiestich #akier nám môže

sprostredkova* úžasné množstvo poznania, skúseností a
schopností, ale bez otvorenia #akry hlavy nie sme úplne
oslobodení od strachu, ktorý udržiava ur#itý zvyšok blokád v
jednotlivých #akrách;

Vznik a
výsledok harmonickej
činnosti

Vznik a
výsledok disharmonickej
činnosti
Nedostatočnosť
(zablokovaný stav)

• ak sa v rokoch, v ktorých má nasta* otvorenie tejto #akry,
neotvoríme duchovným pravdám, môže sa dostavi* pocit neistoty
a bezcie'nosti
Život bez cieli a zmyslu
• šírka a bezmedznos*, blízkos* k nebu a oslobodenie od udalostí

Spôsob prečistenia
a aktivizácii energie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osobného života, ktoré môžeme zaži* na vrchole vysokého kopca,
podporia otvorenie #akry
pôsobenie kryštálov a drahokamov modrej, zlatej, žltej a fialovej
farby, zlata
hudba a hudobná #akrova meditácia
aromoterapia
medita#ní obrázky
farebná terapia a meditácie
akupunktúra
rebirthing
psychoterapia, hypnoterapia
špeciálne afirmacie
mantry
holistická terapia
radža - joga
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