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Szahadzsa jóga meditáció (Sahaja yoga meditation):

Az igazi meditáció egy olyan mély békés állapot, amikor az elménk nyugodt, csendes és 
gondolatmentes, de teljesen tudatában van mindennek. A Szahadzsa jógát, amelyet 1970. május 5-
én alapított Shri Mataji Nirmala Devi, emberek milliói használják az egész világon arra, hogy 
elérjenek egy kiegyensúlyozott állapotot, és élvezzék a szellemi, fizikai, érzelmi és spirituális életük 
javulását.

Szahadzsa annyit jelent, hogy veleszületett, spontán. Jóga annyit jelent egyesülés. A 
Szahadzsa jóga neve arra utal, hogy születésünk óta bennünk van az a tisztító, gyógyító erő, amely 
arra vár hogy felébredjen, és összekössön minket a világegyetemet átható erővel.  A Szahadzsa jóga 
egy valós tapasztalat, amelyet az idegrendszerünkkel érzékelünk.

„Bennünk rejlik a béke, a szépség, a lényünk 
  dicsősége.  Magunkon kívül nem tudjuk 
  megtalálni, belül kell keresni.”

Shri Mataji Nirmala Devi

Ki Shri Mataji?

Shri Mataji Nirmala Devi  1970-ben alapította a Szahadzsa jógát.  Azóta több ezer előadást 
tartott és milliókat tanított meg az egész világon hogyan gyakorolják ezt a nagyon egyszerű 
technikát.

1923-ban született Indiában, egy keresztény családban, egy indiai királyi család 
leszármazottjaként.  Shri Mataji fiatalon élt Mahatma Ghandi ashramában, és egész családjával 
részt vett India sikeres függetlenségi harcában.  Édesapja, India első parlamentjének tagja volt. 

Shri Mataji férje Sir CP Shrivastava, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének 
korábbi főtitkára,  kiváló munkájáért számtalan kitüntetésben részesült.

Shri Mataji, bár anya, nagymama, dédnagymama, életének utóbbi három évtizedét annak 
szentelte fáradhatatlanul, hogy eljuttassa a Szahadzsa jógát a világba.  Tanításaiért nem fogad el 
pénzt.

Shri Matajit kétszer jelölték a Nobel Béke Díjra, tiszteletben részesítette az Amerikai 
Kongresszus és az ENSZ.  Majd száz országban kapott számtalan díjat az emberiség békéje, 
egészsége és jóléte érdekében tett munkájáért.  

Beszédei és előadásai, amelyek az emberi finomrendszer bonyolultságát magyarázzák, 
elérhetőek azok számára akik ebben az új tudatosságban és örömben szeretnének elmélyülni.



ÖNMEGVALÓSULÁS

Jobb kezeddel a szíveden Jobb kezeddel a has baloldalán Jobb kezeddel a bal csípőn
kérdezd meg a Kundalinit kérdezd meg a Kundalinit kérdd Kundalinitől hatszor:
háromszor: háromszor: „Anyám kérlek adj nekem
„Anyám, én a tiszta lélek „Anyám, én a saját mesterem tiszta tudást!”
vagyok?” vagyok?”

Tedd vissza jobb kezet a Tedd a jobb kezed a szívedre Jobb kéz a nyak és a bal váll
has baloldalára,és teljes és teljes önbizalommal mondd találkozásánál.  Fordítsd a
önbizalommal mondd tizenkétszer:  „Anyám, én a fejed jobbra, és mondd tizen-
tízszer:  „Anyám, én a tiszta lélek vagyok” hatszor:  „Anyám, én egyálta-
saját mesterem vagyok!” lán nem vagyok bűnös!” 

Tedd a jobb kezed a hom- Tedd a jobb kezed a tarkódra Tedd a jobb kezed a fejtetőre
lokodra, gyengéden meg- és mondd:  „Anyám, bármilyen ujjak felfelé feszítve, tenyér a 
nyomva kétoldalról és hibát követtem el magam ellen, kutacsok területén. Lassan for-
mondd:  „Anyám, meg- kérlek bocsáss meg nekem!” gassd a fejbőrt az óramutatójárá-
bocsátok mindenkinek!” sával megegyezően hétszer, és

közben hétszer kérd: „Anyám,
kérlek add meg nekem az 
önmegvalósulásomat!” 



A  Kundalini felemelése.  A meditáció előtt és után végezd el ezt a gyakorlatot.  Tedd a bal kezedet, 
tenyérrel a test felé, az alhas elé. Emeld függőlegesen fel a kezedet amíg a fej felé nem érsz.  Amíg 
a bal kéz emelkedik a jobb kéz óramutatójárásával megegyezően forog körülötte, mindaddig amíg 
mindkét kéz a fej fölé ér.  Használd mindkét kezedet, hogy csomót köss.  Ismételd meg még kétszer, 
másodjára két, harmadjára három csomót köss.

Bandhan.  A bandhan megvédi a finom rendszert a figyelem zavaraitól és az aurát is.  Tartsd a bal 
kezedet az öledben tenyérrel felfelé.  Tedd a jobb kezedet a bal kezeden túl és lassan emeld fel a 
jobb kezedet a tested bal oldala mellett a fejtető főlé, majd le a jobb oldal mellett.  Majd vidd vissza 
a kezedet a test jobb oldala mellett föl, a fej fölött át majd le a bal oldalad mellett. Ez egy bandhan, 
összesen hetet csinálj belőle.

 A bal és jobb oldal kiegyenlítése.  Ha zsibbadást, 
meleget vagy nehezet érzel a bal kezedben, tartsd a bal 
kezedet tenyérrel fölfelé az öledben, és tedd a jobb 
tenyeredet a földre vagy irányítsd a föld felé.  Ha jobb 
tenyereden érzel meleget, nehezet vagy zsibbadást, 
akkor tartsd a jobb kezet az öledben tenyérrel fölfelé, 
és hajlítsd a bal karodat könyökből felfelé, úgy hogy a 
bal tenyér hátrafelé nézzen.  Mindkét esetben tartsd a 
figyelmedet a fejtetőn.

Lábáztatás. Ezt a legjobb este lefekvés előtt csinálni. Ülj kényelmesen kezed 
az öledben, tenyérrel fölfelé.  Helyezd a lábaidat eg lavór meleg vízbe, amibe 
előtte tettél egy marék sót.  Így meditálj 10-15 percig. Öblítsd le a lábaidat, 
majd töröld meg őket. Öntsd le a vizet a WC-ben, öblítsd le, éss moss kezet. 
Ezt a lavort ne használd másra csak lábáztatásra!



Csakra tisztítás és egyszerű meditációk:

Meditációnk során érezhetünk hűvöset, meleget, bizsergést, a tenyereken, ujjakon, fejtetőn. 
A hűvös érzet azt jelzi nincs akadály, minden rendben.  A meleg, a bizseregés, lüktetés, enyhe 
fájdalom, akadály jelenlétére utal.  Ha a tenyerekben érezzük a meleget, az egész csatornát kell 
tisztítani, az előzőekben leirtak szerint.  

Ha az ujjakon érezzük a meleget, akkor az adott csakrát kell tisztítani.  A legegyszerűbb 
módja, ha a meleget mintegy lehúzzuk az ujjunkról, és ledobjuk a földre, addig ismételve, amíg 
elmúlik a meleg érzet.  Ha tudjuk, hogy az ujjunk melyik csakrának felel meg, dolgozhatunk az 
adott csakrán, a jobb kezünkkel.  A csakrák az óramutatójárásával megegyező irányban forognak. 
Ezt a forgást erősítjük meg a kéz forgatásával a csakra előtt, és időnként leszórva az összegyűjtött 
negativitást a földre.

Másik módszer lehet, a bal és középső csakráknál a jobb kezet, míg a jobboldali csakráknál 
a bal kezet helyezzük a problémás központra, és megerősítésként elmondjuk az adott csakra által 
adott tulajdonságokat.

BAL:
1. Mooladhara:  Kundalini, a gyermeki ártatlanság  erejével rendelkezem!
2. Swadhisthana: Kundalini,, az isteni cselekedetek tiszta tudása vagyok!
3. Nabhi:  Kundalini, elégedett vagyok, békés vagyok!
4. Void:  Kundalini, a te áldásod révén, saját mesterem vagyok!
5. Anahat:  Kundalini, a tiszta lélek vagyok! Kundalini, add meg nekem a tiszta lélek 

 örömét!
6. Vishuddhi:  Kundalini, nem vagyok bűnös!
7. Agnya:  Kundalini, kérlek bocsáss meg nekem!
8. Szahaszrara:  Kundalini, megvédesz és győzedelmessé teszel engem, a felemelkedés 

 csapdáival szemben!

KÖZÉPSŐ:
1. Mooladhara:  Kundalini, kérlek tégy ártatlanná!
2. Swadhisthana: Kundalini, kérlek add nekem a tiszta tudást!
3. Nabhi:  Kundalini, kérlek tégy engem megelégedetté, kiegyensúlyozottá!
4. Void:  Kundalini, kérlek tégy engem a saját mesteremmé!
5. Anahat:  Kundalini, kérlek add, hogy ne legyenek félelmeim!
6. Vishuddhi:  Kundalini, kérlek add hogy a tanúság állapotában legyek! Kundalini, kérlek 

 add, hogy szerves része legyek az egésznek!
7. Agnya:  Kundalini, kérlek add, hogy megbocsátó legyek!
8. Szahaszrara:  Kundalini, kérlek alapozd meg az önmegvalósulásomat!

JOBB:
1. Mooladhara:  Kundalini, te vagy a negativitások elpusztítója!
2. Swadhishtana: Kundalini, én nem csinálok semmit, te teszel mindent!
3. Nabhi:  Kundalini, te adod nekem a királyi méltóságot! Kundalini, te vigyázol a 

 családomra, anyagi jólétemre!
4. Void:  Kundalini, te vagy az igazi gurum!
5. Anahat:  Kundalini, te vagy a felelősségtudat bennem!
6. Vishuddhi:  Kundalini, te vagy a kedvesség a szavaimban, cselekedeteimben!
7. Agnya:  Kundalini, megbocsátok mindenkinek, megbocsátok önmagamnak!
8. Szahaszrara:  Kundalini, te vagy a győzelem a felemelkedés csapdáival szemben!



Finomrendszer: 

A következőkben szeretnénk összefoglalni a finomrendszer lényegét, működését, melynek 
állapotát a meditáció alatt a tenyerünkön és ujjainkon, illetve a testünk más részein is érzékelhetjük.

Az emberi finomrendszer nagyon bonyolult, több ezer csatornából áll, melyek az egész 
testben szállítják az energiát.  A finomrendszer azon pontjait, ahol ezek az energiák 
összpontosulnak, örvénylenek, csakráknak vagy energia központnak nevezzük.

Az egész rendszert három fő függőleges energiacsatorna (ezek az egész test mentén 
szállítják az energiát) és hét fő csakra irányítja.

A finomrenszerünk akkor aktivizálódik teljesen, amikor a Kundalini energia felébred, amely 
az egész rendszert tisztítja, kiegyensúlyozza, és megvilágosítja a csakrák tiszta tulajdonságait 
bennünk.



L  élek:  

A lélek nem más mint valódi lényünk, amely a szivünkben lakozik. Nem vagyunk a 
gondolataink, nem vagyunk az érzéseink, a szokásaink, a testünk. A tiszta lélek vagyunk, amely 
sugározza az örömöt, ha kifejezi magát lényünkben.

„A lélek a legértékesebb dolog ami bennünk van. A lelketek értéke felbecsülheteten, ezért 
hivják örök értékűnek. Mert végtelen, nem megmérhető. “ -Shri Mataji Nirmala Devi

Kundalini: 

A Kundalini egy anyai természetű ősi energia, amely három 
és fél fordulatban feltekeredve, alvó állapotban, a keresztcsontban 
található.  A keresztcsontot szent csontnak (sacrum) nevezték el már 
a görögök, amely arra utal, hogy felismerték ennek a csontnak a 
fontosságát.  Ezt az energiát ébresztjük fel az első meditációs 
gyakorlattal.

Ez az energia 21108-on szálból álló fonal, amelynek első 
alkalommal csak néhány szála jut el a fejtetőig (Sahasrara csakráig) 
a középső csatornán.  Ez egy anyai energia, amely automatikusan 
tisztítja és táplálja a finomrendszerünket a meditáció alatt.  A fizikai 
szinten aktivizálja a paraszimpatikus idegrendszert, ezáltal nyugodt, 
békés állapotba kerülünk.  

A Kundalini természetét tekintve egy hűvös energia, ha nincs akadály az útjában, akkor 
hűvös szellőként érzékeljük a fejtető felett és a tenyereken.  Ha útjában valamilyen akadály áll (pl: 
negativitás egy csakrában, vagy csatornában), azt mint jó édesanya kezdi eltávolítani, ez a munka 
hőt termel. Ilyenkor, langyos vagy meleg szellőt érezhetünk a fejtetőn és a tenyéren vagy az ujjak 
hegyén.  Ez a langyos vagy meleg szellő a meditáció alatt, ahogy a csakrák és csatornák tisztulnak, 
lassacskán vagy akár igen rövid időn belül hűvössé változik.  A saját Kundalinink tökélétesen ismer 
minket, csak azt a negativitást távolítja el, amire készen vagyunk, amellyel nem okoz kárt.  Ha egy 
negativitás mélyebben helyezkedik el, azt először csak „lazítgatja”, a teljes eltávolítás esetleg csak 
hetek, hónapok, szélsőséges esetben évek múlva kerülhet sor.  Minél többet meditálunk, annál több 
szála juthat fel a Kundalininek a Szahaszráráig, annál erősebb a kapcsolatunk a körülöttünk lévő 
erővel, és annál mélyebb a tapasztalat alapján szerzett tudásunk.

A Kundalini felébresztése nem mindig volt ennyire egyszerű.  Egy-egy megvilágosodott 
gurunak több tanítványa volt, és általában csak egyikük, nagyon nehéz, önmegtagadó életmóddal és 
próbákkal érdemelhette ki sok-sok év után a Kundalini felébresztését. 

Az idők során sokan megpróbálták a Kundalinit felébreszteni a helytelen módon is.  A 
Kundalini alatt található Mooladhara csakra egyik feladata a Kundalini védelme, az ilyen esetekben 
a csakra erős, kellemetlen hőhullámokat indít el, figyelmeztetve a próbálkozót, hogy helytelen úton 
jár.  Ha a kísérletezés folytatódott, a figyelmeztetés akár fájdalmassá is válhatott.  Ezeken a 
tapasztalatokon alapult az a tévképzet, miszerint a Kundalini felébresztése veszélyes, valami, 
amivel nem szabad próbálkozni. 

A Kundalini teljesen tiszta, kívülről-belülről ismer minket, csak akkor emelkedik fel, ha a 
vágyunk az, hogy ugyanebben a tisztaságban fürödjünk.  „Ő a te szerető édesanyád.  Te vagy az 
egyetlen gyermeke. Bántana vagy megégetne valaha?  Csak jelez.”-mondta Shri Mataji Nirmala 
Devi.



NADHIK VAGY CSATORNÁK: 

A finomrendszerünkben három fő csatorna található, a bal (kék), a jobb (sárga) és a középső 
(fehér).  Ezek a csatornák a gerincben találhatóak, és megfelelnek az autonóm idegrendszernek, 
amely a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert tartalmazza.
 

Bal csatorna vagy Ida nadhi: 

A bal oldalon a legalsó csakrától indul és a hatodik csakra szintjén 
kereszteződik át a jobb oldalra, létrehozva a szuperegót, amelyben végződik.  

A bal csatorna (kék) energiája megfelel a múltunknak, a bennünk lévő 
érzelmeknek  a vágyaknak. Ezt a csatornát Hold csatornának is nevezik, ez a nőies 
oldal. Ha valaki ezt a csatornát használja többnyire, az inkább érzelmes, 
manipulálható egyéniség, aki könnyen elérzékenyül, szomorkodik, és gyakran idézi 
fel a múltat.  A bal csatorna a szuperegóban végződik, amely az emlékeink, 
félelmeink, szokásaink és megszokásaink raktára. 

Ha a bal csatorna működése nem megfelelő, az szélsőséges 
engedelmességben és érzelmi egyensúly hiányában jelentkezhet, ahol az illető 
egyén a szétáradó jókedv és a depresszió között ingadozik.  Ilyen esetben az 
önfegyelem nehéz és a rossz szokásoktól nehéz megszabaduni.  Mivel a csatorna 
vége (szuperegó) a koponyában található, a nyomás az agyon felfokozódhat, ami 
szellemi leépülést, demenciát, epilepsziát okozhat.

A bal csatorna a fizikai szinten a szimpatikus idegrendszer baloldalaként jelenik meg 
bennünk.

Jobb csatorna, Pingala nadhi: 

 A jobb oldalon a második csakrától indul és a hatos csakra szintjén 
kereszteződik át a bal oldalra, és az egóban végződik.  Az egó, az ami az Én-tudatot 
hozza létre bennünk, azt az érzetet, hogy különállóak vagyunk a világtól.

A  jobb oldal (sárga) energiája a jövőnek fel meg bennünk, férfias jellegű, 
Nap csatornának is nevezik, a szellemi és fizikai aktivitás , a tervezés és a cselekvés 
csatornája.  Aki főleg ezt az oldalt használja, az a jövőben él, mindig előre tekint, 
tervez, cselekszik.  Személyisége inkább uralkodó, mint alárendelt.  

Ha életmódunk, munkánk miatt a jobb oldal energiáját túlságosan sokat 
használjuk, a bal oldal meggyengülhet, és a lélek öröme elvész.  Szélsőséges esetben 
az illető személyisége szárazzá és nagyon agresszívvé válhat.  A túlzott energia által 
keltett nyomás feláramlik az agy baloldalán elhelyezkedő egóba, amely felfújódva 
elzárja a középső csatornát.  Az egész finomrendszer kibillen az egyensúlyból.  Az 
egó által megvakítva még saját érzelmeink is eltűnnek, döntéseink és cselekedeteink 
mások életét is nehezíti.  Az extrém „jobboldalas” viselkedés szívbetegségekhez 
vezet.

A fizikai szinten a szimpatikus idegrendszer jobboldalaként jelenik meg bennünk.



Középső csatorna, Sushumna nadhi:  

A  középső csatorna  a paraszimpatikus idegrendszer finomszintű 
megjelenése, akkor  meg, amikor azon keresztül a Kundalini felemelkedik bennünk, 
és kilép a fejtetőn összekapcsolva minket a körülöttünk lévő erővel.  Amikor ez 
megtörténik automatikusan aktivizálja a paraszimpatikus idegrendszert, ami 
lenyugtatja a szimpatikus idegrendszert, ezáltal egy belső békét érzünk.  Ez a 
csatorna a jelent képviseli bennünk, igazán csak itt létezünk.

A középső csatorna a felemelkedés csatornája, ennek ereje az az erő, amely 
fentartja a fejlődésünket, és vezet minket a Szahaszrara (legfelső csakra), egy 
magasabb tudatosság, felé.  A középső csatornát a Középútnak is nevezik, onnan 
kezdődik ahol a Kundalini tartózkodik, és egyenesen felmegy a gerincben a legfelső 
csakráig.

A középső csatornában történő események, ugyanúgy mint a paraszimpatikus 
idegrendszer működése, tudatunkkal nem befolyásolható, nem irányítható.  A 
Kundalini felemelkedése spontán történik, mint ahogyan a pulzusunk is a szervezet 
igényeinek megfelelően automatikusan változik.

Amint megkaptuk az önmegvalósulásunkat, azaz a Kundalinink 
felemelkedett, áthaladt ezen a középső csatornán és kilépett a fejtetőnkön, kezdünk tudatában lenni 
ennek a rendkívülien bonyolult finomrendszernek.  Ez az első lépés, életünk egyik legnagyobb 
lépése, egy új tudatosság, egy új dimenzió és egy új kaland felé.
.

Csakrák vagy energia központok:

A bal és a jobb csatornák energiái hullámokat, hurkokat hoznak létre a két csatornában. 
Ahol ezek a hurkok találkoznak, ott jönnek létre a csakrák.  Minden csakrának adott számú szirma 
van, amely tulajdonságokat fejez ki.  A csakrák vízszintes helyzetben helyezkednek el, és 
felülnézetből átfedő köröknek néznek ki.  A csakra szó szanszkritül azt jelenti, kerék.  Arra utal, 
hogy a csakrák, működésük során, az óramutatójárásával megegyező irányban forognak. 

A csakrák az evolúciónk mérföldkövei, mindegyikük annak egyegy szakaszában alakult ki. 
Erre egy példa a Vishuddhi csakra, ami a torokban található, es amely akkor alakult ki teljesen, 
amikor emberré válasunk során felegyenesedtünk.

Az egészséges, kinyílt csakrák olyanok mint különböző számú szirmokkal rendelkező 
virágok, amelyek forognak és sugározzák a rájuk jellemző energiát, ami mint egy tulajdonság 
jelenik meg a személyiségünkben (pl: elégedettség, béke, bölcsesség, megbocsátás stb).  Amikor 
ezekhez a csakrákhoz negativitások tapadnak, a szirmok becsukódhatnak, a forgás lelassulhat, 
szélsőséges esetben a csakra megállhat és teljesen bezárulhat.  Így az általuk képviselt 
tulajdonságok torzultan jelennek meg személyiségünkben, vagy pont az ellentétük jön létre 
(békétlen, elégedetlen, buta, haragtartó stb.).  Ezektől a negativitásoktól, negatív tulajdonságoktól 
tisztít meg minket lassacskán a Kundalinink a rendszeres meditáció során.  

A csakrák állapotát a tenyerünkön, ujjainkon, sőt a fejen, lábon, izületeken stb érezhetjük a 
meditáció alatt.  Néha egy csakra rossz állapota, a test más területén okozhat problémát, pl: Nabhi 
csakra problémája okozhat gondokat a térdben vagy  könyökben is.

Fizikai szinten a csakrák a szimpatikus idegrendszer plexusaikent jelennek meg a 
szervezetünkben, a csakrák szirmainak száma megegyezik a plexushoz tartozó szubplexusok 
számával. Mindegyik csakra energiát biztosít a plexusok működéséhez.  Így a csakra állapota 
befolyásolja a plexus működését, és ezen keresztül a plexus által beidegzett szervek működését is. 
A csakrák energiaszintje önmegvalósulás előtt limitált és kimeríthető.  Önmegvalósulás után a 
Kundalini összeköti őket a középső csatornán keresztül a világegyetemet átszövő tudatosság 
erejével, a mindenható isteni szeretettel, ami állandóan feltölti ezeket a finomenergia központokat. 



Így a csakrák és csatornák tisztítása, karbantartása, táplálása befolyásolja a szimpatikus és 
paraszimpatikus idegrendszerünk működését, és ezáltal közvetve egészségi állapotunkat.

Számtalan technika létezik a csakrák és csatornák tisztítására, de a legfontosabb a 
hozzáállás.  Fontos hogy ne azonosítsuk magunkat a saját problémáinkkal.  Ezzel az egyszerű 
meditációval mindennap kinyithatjuk a csakráinkat, egyensúlyba hozhatjuk magunkat és minden 
napot örömmel kezdhetünk.  Újraéleszthetjük magunkat, kapcsolatainkat, azáltal, hogy belülről 
dolgozunk kifelé.

Mooladhara csakra:

A Mooladhara vagy Gyökér csakra a keresztcsont alatt található.  Ez az egyetlen csakra, 
amely a gerincen kívül található, és amelyen nem halad át a Kundalini felemelkedése közben.  Neve 
két szóból áll: „Moola” azt jelenti Kundalini, „adhara” pedig azt, hogy támasz.  Elnevezése a csakra 
egyik legfontosabb szerepére utal, amely védi a Kundalini tisztaságát és támogatja felemelkedését. 
Gyenge Mooladharával rendelkezőknél a Kundalini könnyen visszaesik, nem tud tartósan 
felemelkedni.  Ebböl a csakrából indul a bal csatorna (Ida nadhi).

A Mooladhara csakrát tenyereink tövén, sarkunkon, illetve tarkónk fölött középen, a fej 
hátulján érezhetjük.

A csakrának négy szirma van, szine halvány korall piros, amely negativitások jelenléte 
esetén sötétebb lesz, akár fekete is lehet. Köve a korall, bolygója a Mars, tisztító eleme a föld, 
szimbóluma pedig az órajárásával megegyező irányú szvasztika.  

A Mooladhara négy szirma négy tulajdonságot hordoz, amelyek leginkább a gyerekekben 
figyelhetők meg: tisztaság, ártatlanság, bölcsesség, bátorság.  A fizikai szinten a csakra a medencei 
idegfonatként (pelvikus plexus) jelenik meg bennünk, és így a kiválasztásért és a szexért felelős.
Bal oldali aspektusának problémái túlzott szexuális aktivitáshoz, míg jobboldali aspektusának 
problémái túlzott puritanizmushoz, fanatizmushoz vezethet.  Az idetartozó szervek a méh, a 
prosztata, és a kiválasztás szervei.

Swadisthana csakra:

A Swadhisthana csakra a második csakra, amely valójában a harmadik, mivel a Nabhi 
csakrából induló zsinóron lóg, és a Nabhi csakra körül kering, támogatva a Void-ot.   A Kundalini 
először a Nabhin halad át oldalirányban, majd a zsinóron keresztül jut a Swadisthanaba, és onnan 
vissza a Nabhiba.

A Swadisthana csakrát kezünkön a hüvelykeken,  a középső lábujjakon, a fejen kétoldalt a 
fülek fölött érezhetjük.

A Swadisthana az aorta plexusnak felel meg fizikai szinten, így az idetartozó szervek a belek 
egy része, a hasnyálmirigy és részben a máj és a méh.  Finomszinten a csakra egyik legfontosabb 
feladata, hogy ellát minket a kreativitáshoz és absztakt gondolatokhoz szükséges energiával, 
valamint az agyat látja el energiával, azáltal hogy lebontja a hasi zsirsejteket, hogy az agysejteket 
hozzon létre.  Ez a csakra a jobb csatorna (Pingala nadhi) kinduló pontja is, ezért ha jobb csatorna 
innen próbálja utántölteni energiahiányát, az további egyensúlyzavart hozhat létre, ami a bal Nabhi 
csakra illetve az egész baloldal „lefagyását” okozhatja.

A Swadisthana csakra jobb oldali aspektusának problémáit, a túlzott fizikai vagy mentális 
aktivitás okozhatja, míg a baloldali aspektust a spiritizmus, mágia, látnoki erők, okkultizmus 
gyakorlása merítheti ki.

A csakrának hat szirma van, szine sárga, tisztító eleme a tűz, bolygója a Merkur, köve az 
ametiszt, szimbóluma Dávid csillaga. 



Nabhi Csakra:
Ez a csakra a has közepén, a köldök mögött helyezkedik el, és a Kundalini először ezen a 

csakrán halad át.  Fizikailag a középső ujjainkon, a nagylábujjakon, a fejen a kutacsok előtt és 
mögött érezhetjük.

Fizikailag a Napfonatnak (Solar plexus) felel meg, és így a gyomor, lép, máj és a belek egy 
részéért felelős.  Finomszinten az elégedettség kereséséért felelős anyagi és spirituális szinten 
egyaránt.  Amikor a Kundalini áthalad rajta belső békét és megelégedettséget érzünk, bőkezűekké 
válunk,  a jól működő Nabhi megtartja az egyensúlyt ami a Kundalini emelkedését segíti.

A Nabhi csakra jobb oldali aspektusához tartozik részben a máj, ami nem más mint a 
figyelem helye, ami nem összekeverendő a koncentrációval.  Tiszta figyelemmel mélyebb 
meditációt érhetünk el, illetve hatékonyabbak vagyunk a mindennapi életben.  Csakra 
problémákhoz vezethet a helytelen táplálkozás, a mohóság, vagy a táplálék megtagadása is, az 
alkohol fogyasztása, az anyagi dolgokhoz való ragaszkodás, fösvénység, a család iránti túlzott 
aggódás.

 A csakrának tíz szirma van, szine zöld, tisztító eleme a víz, bolygója a Jupiter, köve a 
smaragd, szimbóluma a Jin és Jang.

Void:
A finomrendszerünkben a Void nem egy csakra, hanem az a rés, amelyí a Kundalini és 

Bolygó ideg (nervus vagus) között található.  Ez szimbolizálja a Bhavasagarat, a Teremtés óceánját, 
amelyet az illúzió fátyla borít. Ez az a vákum, amely az emberi tudatosságot elválasztja az 
abszolúttól. 

A Void-ot a Swadisthana csakra legkülső keringési pályája hozza létre a Nabhi csakra körül. 
Amikor ezen a területen áthalad a Kundalini, megvilágosítja azt, így a figyelmünk az illúziókról a 
magasabb tudatosság felé irányul.  Ezt szimbolizálja Mózes története, amikor népét átvezette a 
Vörös tengeren. A megvilágosodott Void tesz minket a saját mesterünkké, gurunkká.  A guru szó 
súlyt, gravitációt jelent, olyan embert aki egyensúlyban marad nehéz körülmények között is.  A Void 
tíz aspektusa hozza létre belső törvényeinket (Tíz Parancsolat), amelyek a helyes úton tartanak.

A Void szine zöld, tisztító eleme a víz, bolygója a Jupiter.  Fizikálisan a tenyéren, talpon, és 
a fejtetőn a kutacsok körül mint körgyűrűt érezzük.

Anahat (Szív) csakra:

Az Anahat vagy Szív csakra a szegycsont mögött található, a gerincben a cardiac plexusnak 
felel meg, így a szív és a tüdő beidegzéséért felelős.  

A szív csakra három aspektusa különböző szerepeket tölt be.  A középső szív csakra 
biztonságot nyújt, fizikai szinten a csecsemőmirigy jeleníti meg szerepét, amely tizenkétéves kor 
után szívódik fel, de addig létrehozza az antitesteket termelő T-sejteket. Így a jól működő középső 
szív csakra jól működő immunrendszerrel, és magabiztos személyiséggel ajándékoz meg.  
A bal szív csakra a lélek helye, és így nagy tiszteletet érdemel.  Önmegvalósulásunkkor megszűnik 
önmagunk azonosítása a testünkkel, gondolatainkkal, érzelmeinkkel és kifejezzük valódi énünket. 
A bal sziv csakra állapota tükrözi még biológiai édesanyánkkal, illetve női rokonokkal való 
kapcsolatunkat.  A jobb szív csakra tükrözi biológiai apánkkal, illetve férfi rokonainkkal való 
kapcsolatainkat.  A jobb szív csakra megajándékoz minket a felelős viselkedéssel.

Fizikai szinten az Anahat csakrát kisujjainkon, kislábujjainkon és a kutacs közepén 
érezhetjük.

A csakrának tizenkét szirma van, színe rubinvörös, tisztító eleme a levegő, bolygója a 
Vénusz, köve a rubin, szimbóluma a láng.



Vishuddhi csakra:

A Vishuddhi csakra a torok magasságában található a gerincben.  A cervical plexusnak felel 
meg a fizikai szinten, amely a pajzsmirigyen kívül, az orr, fül, torok, nyak, nyelv, karok stb 
működéséért felelős.  Mivel ezen részeink segítségével kommunikálunk, ez a csakra felelős a 
kommunikációnkért. 

Fizikai szinten a mutató ujjainkon, illetve a megfelelő lábujjakon, a fejen pedig elöl középen 
a hajunk tövénél érezzük.  Ha a csakra jól működik, akkor kommunikációnkra az igazmondás, 
szavahihetőség, diplomatizmus és a kedvesség lesz jellemző.  Durva beszéd, bűntudat, dohányzás 
blokkolja ezt a csakrát.  Ennek a csakrának a megfelelő működése teszi lehetővé a felismerést, hogy 
szerves részei vagyunk a világnak, és hogy azt a tanúság állapotából láthassuk.  A tanúság 
állapotában tisztán látjuk saját cselekedeteinket, a körülöttünk lévő világ történéseit, de képesek 
vagyunk azt kívülről, mint egy szindarabot, szemlélni. Ez a fajta objektivitás segít, hogy megfelelő 
döntéséket hozzunk nehéz helyzetekben.

A Vishuddhi csakrának tizenhat szirma van, szine kék, tisztító eleme az éter, bolygója a 
Szaturnusz, köve a zafír, szimbóluma az időkerék.

Agnya csakra:

Az Agnya csakra a látóidegek kereszteződésénél (optic chiasma) található az agyban, ez a 
keskeny kapu az egó és a szuperegó között.  A csakra két szirma irányítja az epifízist (tobozmirigy), 
amely az összes szokásunkat raktározza szuperegóban, és a hipofizist, ami az egót hozza létre.

A csakra két szirma a megbocsátóképességet hordozza magában, önmagunkkal és másokkal 
szemben, amint megbocsátunk, a Kundalini áthalad a keskeny résen, ami az egó és a szuperegó 
között található, meghosszabbítja két gondolatunk közötti szünetet, és létrehozza bennünk a 
gondolatmentes tudatosságot, elménknek azt a csendes állapotát, ahol mindennek tudatában 
vagyunk, de semmire sem reagálunk, azt az állapotot, amit meditációnak hívunk.

Fizikai szinten ez a csakra felelős a látásért, ezért minden, ami a szemet terheli, árt a 
csakrának (pl túlzott tévézés, számítógép monitor). 

Az Agnya csakra állapotát a gyűrűsujjainkon, illetve a megfelő lábujjakon, valamint a 
homlokon érezzük.  A csakra színe fehér, tisztító eleme a fény, bolygója a Nap, köve a gyémánt, 
szimbóluma a kereszt.

Szahaszrara csakra:

A Szahaszrara csakra a limbikus rendszer területén található, ide lép be a Kundalini azután, 
hogy áthalad az Agnya csakrán, itt megvilágosítja a csakrák fejen található helyeit (peeta) és a hat 
peeta egyesülve hozza létre a Szahaszrarát.  Így ebben a csakrában az egész finomrendszerünk 
integrálva található.  A finomszinten itt történik meg a lélek megvilágosodása, integrációja, 
egyesülése a valósággal, a mindenen átható isteni erővel.  Itt lépünk túl a relatívon, és kezdődik el a 
vibrációs tudatosság. A Kundalinink egyesít minket az univerzummal, és hirtelen megérezzük, 
megértjük a világegyetem vibrációit.  Ez a második születésünk.  Egy finomabb kommunikációs 
szintre, a kollektív tudatosság szintjére emelkedünk.  Már nem kell vélemények alapján döntenünk, 
csak kérdeznünk kell és a pozitív válasz vibrációk hűvös áramlásaként jelentkezik.

A Szahaszrara csakrát fizikailag a tenyereink és a talpunk közepén, valamint a fejtetőn 
érezzük.

A csakrának ezer szirma van, amelyek minden színben tündökölnek, és egységesen 
kristálytiszta lánggá egyesülnek. Eleme az összes elem, bolygója a Hold, köve az igazgyöngy, 
szimbóluma a patkó vagy bandhan.


