39_46_KRITICKA.qxp

14.10.2005

18:43

StrÆnka 10

.ilustrácia Ladislav Csurma

.kritická príloha

FRANTIŠEK ŠEBEJ

Ako sa vrtia vaše čakry?
To, že má človek v tele čakry, by sa mal dozvedieť šetrne, najlepšie v detstve. V dospelosti môže
to náhle poznanie spôsobiť neurózu, dezorientáciu a ľavicový radi kalizmus. Ale aj to je lepšie
ako zostať v nevedomosti. Preto to poviem všetkým rovno do tváre: aj vy máte čakry. Darmo
ich skrývate pod šaty.

.d

ozvedel som sa to od jogínov. Vraj sa skladám (aj
vy všetci) z rôznych zložiek,
z ktorých jedna je astrálna či
energetická zložka. No a tá je
organizovaná do čakier. Sú to
vraj energetické a a duchovné
centrá, ktoré presahujú naše
hmotné telá. Prosím, posaďte
sa pokojne a predstavte si, že
máte v sebe čakry – energetické
víry, ktorými prúdi do tela i z tela energia. A to úplne bez zástrčky. Ak vás ani toto nerozhádzalo, tak zacitujem odborný
text: „Každá čakra má svoju vibráciu. Nižšie čakry majú nižšiu
vibráciu, vyššie čakry vyššiu vibráciu. Prebudiť môžeme čakru
tak, že ju vystavíme rovnakej vibrácii.“ Cítite silu tej prostej lo-
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giky (nižšia nižšiu, vyššia vyššiu)?
Aby ste mali jasnejšiu predstavu:
„U zdravého človeka má čakra
priemer asi 10 cm. Čakra ako
energetické stredisko rotuje rýchlo v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Pri rotácii v smere hodinových ručičiek prijíma
pránu, pri opačnej rotácii pránu vysiela.“ Tak. Vy ste si naisto
doteraz mysleli, že sa vo vás nič
nevrtí. Vrtí! A to ešte nie je všetko. Čakier je podľa jogínov v ľudskom tele 88-tisíc, ale väčšinou
sú podružné. Tých hlavných je
sedem a sú umiestnené pozdĺž
chrbtice – od, prepytujem, panvového dna až po temeno hlavy. No a ak ste niekedy cítili, že
vám niečo lezie pozdĺž chrbtice
zdola nahor, môžete hovoriť
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o šťastí – bola to hadia sila kundalini – šaktí, ktorá stúpala pozdĺž vašich čakier. Netreba sa pre
to hneď pýriť. Čo sa týka tej rotácie, tak u žien a u mužov sa
vrtia rozdielne. Asi nikoho neprekvapí, že u mladých sa všetky čakry vrtia rýchlejšie a kužeľ
energie z nich vraj vyžaruje ďaleko pred telo, u starých sa vrtia pomalšie (kužeľ ani nespomínam). Ale rýchlosť otáčania vraj
možno zvýšiť. O tom hádam inokedy. Ale medzi ľuďmi, ktorí sú
vo veciach jogy osvietení, je pri
stretnutí celkom namieste otázka: „Ako sa ti dnes vrtia čakry?“
„Ako turbína, tuším ide jar,“
môže znieť odpoveď. Alebo aj:
„Niektoré už tuším vôbec. A tvoje čo. Ešte stále iba doľava?“

Jedna z čakier ma naozaj zaujala. Ak si teraz niektorý jogy
znalý špinavec pomyslel, že určite tá druhá odspodu zvaná
Svadhisthana – sexuálna čakra,
tak je vedľa. Fascinuje ma tá najvyššie umiestnená – Sahasrara.
Jogínom sa vraj javí ako lotosový kvet s tisícom okvetných lístkov. Všetky ostatné čakry sú
niekde v tele, ale na tejto je úžasné, že je úplne mimo tela – asi tri
prsty nad temenom hlavy, tam
kde je mäkká priehlbina, fontanela, tam, kde sa krútia do špirály rastúce vlasy. Ak má teda
nejaká dáma na temene drdol,
tak má tú čakru priamo v drdole.
Ak to dovedieme do konzekvencií, tak džentlmeni mávali
tú čakru v cylindri a rytieri v chochole helmy. Tvrdím, že práve
o to ide, keď dá pán pri stretnutí s dámou na okamih dolu z hlavy klobúk a ukloní sa. Pán tak
ukáže dáme svoju čakru a tá si už
môže urobiť o ňom obraz (napríklad skontrolovať, či a ako sa mu
tá čakra vrtí).
Prajem vám naozaj úprimne,
aby sa vaše čakry stále rezko vrz
teli.

