
Fizikai szint: Aortic plexus

Megnyilvánulása:
(az irányítása alá tartozó szervek): Máj, vesék, lép, hasnyálmirigy

Tulajdonságai: Kreativitás, ihlet, esztétika, művészetek, 
intellektus, észlelés, érzékelés (tiszta tudás 
vagy igazság)

Szirmok száma: Hat (6)

A csakrával kapcsolatban álló nap: Szerda

A csakrával kapcsolatban álló szín: Korall sárga

A csakrával kapcsolatban álló bolygó: Merkúr

A csakrával kapcsolatban álló elem: Tűz

A csakrával kapcsolatban álló drágakő: Ametiszt

Helye a kézen: Hüvelykujj

Szimbóluma: Dávid csillag

Az akadályok okai:

Bal oldalon: Szellemidézés, fekete mágia, hamis guruk, 
hamis tudás, szeszesital és drogok fogyasztása, 
szolgalelküség, és rabszolgaság

Jobb oldalon: Túl sok gondolkodás és tervezés, politikai 
szélsőség és fanatizmus, rossz étkezési 
szokások, önző életmód, másokon való 
uralkodás

 Swadisthan  csakra  egy a  Nabhi 
csakrából  kiinduló  húron  függ, 
akár  egy bolygó,  és  a  Void  (űr) A területe  körül  kering,  táplálva  annak  tíz 

szirmát  (melyek  a  tíz  parancsolatot 
jelképezik).  Amikor  a  Kundalini 
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felemelkedik, először a Nabhi csakrán halad 
át,  onnan  a  húr  mentén  a  Swadisthan 
csakrába  jut,  hogy megvilágítsa  azt,  majd 
visszatér a Nabhihoz, hogy fojtassa útját  a 
fejtető felé. 

Tulajdonságai
A Swadisthan csakra alapvető tulajdonsága 
a kreativitás. Itt termelődik a kreativitáshoz 
szükséges energia. Önmegvalósulásunk után 
felfedezzük,  hogy  a  kreativitáshoz  vezető 
igaz  út  a  meditáció  által  elért  gondolat 
nélküli  tudatosság  (nirvichara  samadhi). 
Ezáltal felfedezzük, hogy a teremtés minden 
szépsége  tükröződik  bennünk,  akár  egy 
csendes,  mozdulatlan  tóban.  Ha  egyszer 
megtaláljuk a szépség e tavát a csatornáivá 
válhatunk.  A  kollektív  tudattalan  kreatív 
eszközeivé  válunk,  egó  nélkül,  mely 
eltorzíthatná a művészet szépségét. Olyanná 
válunk,  ahogy Wordsworth  mondja:  „mint 
egy szív mely szemlél és befogad”.

Az  evolúció  során  az  ember  a  menedék 
keresést  felcserélte  az  otthonépítéssel. 
Ahogy az  esztétikai  érzéke  fejlődött,  úgy 
folytatta  a  menedékek  formájának 
tökéletesítését,  (amíg  az  építészet 
megjelent). A kreativitás absztrakt formákat 
öltött,  amikor  már  képes  volt  elképzelni, 
megtervezni és megalkotni egy olyan képet, 
aminek  nem  volt  előzőleg  anyagból 
hasonmása. Erről a rügyező esztétizmusról 
fakadnak az alkotó művészetek.

A  kreativitás  megnyilvánulásának  minden 
formája  a  Swadisthan  csakra 
tulajdonságaiból  ered.  Ha  ez 
kiegyensúlyozott  állapotban  történik  (a 
finomrendszer  középső,  Sushumna 
csatornájának  energiáját  használva),  akkor 
az eredmény fokozottan spirituális lesz, azt 
is  mondhatnának,  lelke  lesz.  Az 
önmegvalósítás  után  ez  az  energia 
kihangsúlyozódik,  és  a  létrejött  alkotás 
ihletett  művé  válhat.  Az  ilyen  minőségű 
művek halhatatlanok,  örömet  és  szépséget 

árasztanak,  ami  egy  egész  korszakot 
határoz  meg.  Láthatjuk  ezt  a  múlt  oly 
nagyszerű  művészeinek  alkotásaiban,  mint 
Mozart  és  Michelangelo,  akik  fejlett 
önmegvalósult lelkekként születtek. 

A szívünkben lévő lélek a kreativitás valódi 
tárháza.  Akik  túl  sokat  gondolkoznak,  a 
hírnév  vagy  siker  megszállottjai  gyenge 
Swadisthannal  rendelkeznek  és 
kiegyensúlyozatlan  személyiséggé  válnak. 
Az a törekvésük, hogy mások felett álljanak, 
hogy elismerjék a  tehetségüket,  az  egóból 
fakad, ami a jobb csatornán keresztül a jobb 
Swadisthannal  áll  kapcsolatban. 
Spontaneitásuk  elvész  az  alkotásért  tett 
ambiciózus  és  versengő  érőfeszítéseikben, 
ez  magyarázza,  hogy  a  legtöbb  modern 
alkotás bármely aspektusából miért hiányzik 
az életerő, a lélek, a szív.

A fizikai aspektus
A központ legfontosabb feladata a zsírsejtek 
lebontása a hasban és ez által az agy szürke 
és fehér sejtjeinek a pótlása, így keletkezik 
az energia, mely gondolkodásunkat táplálja. 
A túlzott gondolkodás és tervezés túlterheli 
ezt  a  folyamatot  és  kimeríti  a  csakrát.  A 
Swadisthan  (a  Nabhival  együtt) 
gondoskodik a májunkról is.  Ha a csakrát 
túlzott  gondolkodással  terheljük,  akkor 
elhanyagolja a többi szervet,  amit táplálnia 
kellene. A máj különösen érzékeny erre. Ezt 
a  problémát  a  jobb  kéz  hüvelyk  vagy 
középső  ujjának  bizsergése  vagy  szúró 
fájdalom jelzi. 

A  máj  rendkívül  fontos,  mert  a  figyelem 
(chitta) székhelye. A figyelmet nem szabad 
összetévesztenünk a gondolatokkal, melyek 
az  egóból  (Én)  és  a  szuperegóból  (a 
múltbeli  kondícióink  és  neveltetésünk) 
erednek. A figyelem tiszta összpontosítás,
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gondolatok  vagy  mentális  tevékenység 
nélkül.  Pl.  ha egy virágot  nézünk és  nem 
csak  szemléljük,  hanem  gondolataink  is 
keletkeznek  –  milyen  szép,  valyon  hogy 
hívják?  -,  ez  nem  tiszta  figyelem.  A 
figyelemnek  nincsenek  a  tárgyhoz 
kapcsolódó  gondolatai  -  tiszta 
összpontosítás,  megfigyelés,  jelenlét.  A 
kiegyensúlyozott  máj  fenntartja,  táplálja 
figyelmünket  és  megszűri  azt  alaposan 
átvizsgálva minden szennyeződést  és külső 
zűrzavart. Ebből a tiszta figyelemből fakad a 
békesség  és  nyugalom,  amit  a 
meditációnkban elnyerünk. A máj hajlamos 
a  túlhevülésre  (alkohol  és  más  serkentők 
útján),  ami  végzetes  hatással  van  a 
figyelmünkre,  ez  végül is a  meditációnkat 
gyengíti, és így tovább.  

A Swadisthan állapota
A  gyenge  Swadisthan  többféleképpen 
mutatkozik meg;

Cukorbetegség,  vese-  és  vele  kapcsolatos 
betegségek,  nehézségek  a  meditációban, 
ingerlékenység. 

A  szellemidézés  és  okkúlt  tudományok 
iránti érdeklődés is káros hatással van erre a 
központra.  Ha behatolunk erre  a területre, 
figyelmünket  a  kollektív  tudatalatti 
területeire  irányítjuk,  ami által  megnyitjuk 
magunkat  a  mélyebb  letargia,  és  akár  a 
hallucinációk és átfogó negativitások előtt

A Swadisthan tisztítása
 A jobb Swadisthan csakra tisztítása.

A) Az elemek használat:

Áztassunk lábat egy, hideg, akár jeges, sós 
vízzel telt edényben (meditáció közben).

Helyezzünk  jeget  a  jobb  Swadisthan 
csakrára  (a  törzsünk  és  jobb  lábunk 
találkozása fölé)

B) Kijelentések:

Anyám, kérlek vedd el a gondolataimat.

C) Általános tanácsok

Helyezzük jobb kezünket a csakrára és bal 
kezünket tartsuk a fénykép felé.

Emeljük fel a bal csatornát és nyomjuk le a 
jobb csatornát 108-szor.

Tartsunk májkúrát.

A bal Swadisthan csakra tisztítása

A) Az elemek használata:

Áztassunk lábat meleg, sós vízzel telt 
edényben (meditáció közben).

B) Kijelentés:
Anyám, kérlek adj tiszta tudást. (Nirmala
Vidja)

C) Végezzünk gyertyás kezelést a bal 
Swadisthan 

csakra körül.
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