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MODLITBA

Všemohoucí Pane!
Ať se mé tělo stane dokonalým nástrojem  

a ztělesněním Tvé božské vůle, 
která mne povede na cestě k Tobě.
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LIDSKÉ TĚLO A JEHO ČAKRY

Každý lidský jedinec je složitý otevřený biolo-
gický systém. Kromě fyzického těla má ještě 

několik dalších těl a každé z nich plní na tomto světě 
jinou funkci: energetické (éterické) tělo, tělo pocitů, tělo 
mysli, tělo rozumu, tělo vědomí. 

• kéterické tělo
• nebeské tělo
• intuitivní tělo
• karmické tělo
• mentální tělo
• astrální tělo
• éterické tělo

Celá podstata člověka je skrytá v jeho Nadduši. 
Božská jiskra vyzařuje Božské světlo a naplňuje naše 

tělo silou života. Nadduše se skrývá v duchovním srd-
ci – a díky ní bije i naše fyzické srdce. 

Základní roli v našem životě hraje čakrový systém, 
souhrn energetických center. Čaker je velké množ-
ství; obvykle rozeznáváme sedm základních. Všech-
ny se rozkládají kolem páteře, a to v různých výškách 
– od rozkroku až po temeno hlavy. 

Čakra v překladu ze sanskrtu znamená kruh, ener-
getický vír. Čakry jsou energetická místa (centra) v těle 
popisovaná jako vír nebo kruhy. Každý takovýto kruh 
nebo vír osciluje určitou frekvencí a spojuje naše astrál-
ní tělo s tělem fyzickým. Čakry se pohybují v různých 
směrech a přitom energii přijímají i vydávají, přičemž 
dohromady tvoří jednotný energetický systém, svázaný 

ČAKRA UMÍSTĚNÍ ORGÁNY, ŽLÁZY

Kořenová, múladhára Konec páteře pod kostrčí Konečník, zárodečná žláza, nohy, páteř, kosti

Sakrální, svádhišthána Spodní část břicha Pohlavní orgány, nadledvinky, slezina

Solár plexu, manipúra Na páteři ve výši pupku Játra, slinivka břišní, žlučník, žaludek

Srdeční, anáhata V těle uprostřed hrudi Podvěsek mozkový, srdce, plíce, ruce

Krční, višuddhi V oblasti hrtanu Štítná žláza, hrtan, uši, zuby, obličej, ramena

Čelní, adžňá Ve středu lebky Hypofýza, oči

Temenní, sahasrára Nad vrcholem lebky Epifýza, mozek



12

s činností tělních orgánů a soustav. Každé čakře odpoví-
dá jistá úroveň energetických vibrací a úroveň vědomí. 

Zablokování energie v některé čakře, poruchy nebo 
deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, 
špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. 
Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický 
i život člověka. 

Na čem stav čaker závisí? Jako vždy na našich cílech 
a přáních, na myšlenkách a emocích. Všechny mají vliv 
na energetický stav organismu a na naše fyzické tělo. 

Každá čakra vyživuje pránou své souhlasné orgány 
a má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých 
aspektů života a předává bioenergii do aury. Tyto 
možnosti jsou na dosah ruky, a to nejen v přenese-
ném smyslu, ale doslova. Harmonizace čaker v těch-
to záležitostech pomáhá. Existuje mnoho způsobů, 
jak pozitivně ovlivnit proudění energie v čakrách. 
Uvolnit cestu rušivým emocím, a tím harmonizovat 
čakry, dokáže právě mandaloterapie a spojení man-
dal s mantrami. 

MÚLADHÁRA – KOŘENOVÁ ČAKRA

Najdeme ji na nejnižším konci páteře pod kostr-
čí a pohlavními orgány. S ní související nervová 
zakončení se nacházejí v křížové oblasti. Kořeno-
vá čakra se projektuje na související orgán, kterým 
je konečník. Čakra ovlivňuje činnost a stav kostní 
soustavy, končetin, tlustého a tenkého střeva, muž-
ských pohlavních orgánů, prostaty, nadledvinek. 
Ke kořenové čakře patří jako tattva země, barva 
červená (a s ní spojená vitalita), jako smyslový 
orgán nos, jako prána apána a vyměšování. Jako 
pozitivní vlastnosti jsou s ní spojené kreativita  
a probouzení skrytých sil, životní energie. Čakra 

ovlivňuje procesy rozmnožování (je s ní spojená záro-
dečná žláza). 

Jedinec se cítí šťastně, vyrovnaně a bezpečně, po-
kud je jeho múladhára v rovnováze. Jestliže v rovnová-
ze není, mohou se objevit některé z následujících pří-
znaků: nadváha, zácpa, hemoroidy, ischias, varikózní 
rozšíření cév, zbytnění prostaty. K psychickým přízna-
kům nevyrovnané čakry patří smutek, stesk, astenie, 
rychlá únava, rozrušení, slabost, pocit schvácenosti, 
pocit neklidu a ohrožení, bezdůvodný strach. Na psy-

1 Sahasrára
2 Slunce

3 Měsíc

4 Ádžňá

5 Pingala
6 Ida

7 Višuddhi

8 Sušumna

9 Anáhata

10 Manipúra

11 Svádhišthána

12 Vzduch

13 Oheň

14 Voda

15 Múladhára
16 Země
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choemocionální úrovni se projeví závist a nenasytnost, 
zlost, vypočítavost a sklon k chamtivosti – jako výsle-
dek pocitu materiální nedostatečnosti a nestability.

Harmonizace múladháry přispívá ke zvýšení životní 
energie, odolnosti proti chorobám, přináší vytrvalost, 
bodrost a optimismus i vyšší rozhodnost v otázkách po-
zemských.

Podle východních pramenů se ovládnutí energie této 
čakry projeví obdařením nadpřirozených schopností, 
jako je levitace, astrální cestování, vidění na dálku. Mizí 
strach z fyzické smrti. 

LIDSKÉ TĚLO A JEHO 
DUCHOVNÍ PODSTATA

Naše tělo je nástrojem pro přijímání světa, ve kterém 
žijeme. Přímo odráží naše názory, přesvědčení i naše 
myšlenky. Své nemoci si „vyrábíme“ sami. Nemoci 
jsou signály, jež nám posílá naše tělo. Naučme se těmto 
signálům naslouchat a začneme jim rozumět. 

Lidské tělo reaguje na každou naši myšlenku. Je-li 
naše mysl v dobré pohodě a projevujeme svému tělu 
lásku a péči, ono odpovídá zdravím a pocitem štěstí. 
Naopak pokud je naše mysl podrážděná a neuspořáda-
ná, reaguje tělo bolestí a nemocemi. 

My sami si vybíráme své tělo. Proto by bylo od nás 
hloupé, a dokonce nebezpečné projevovat svému tělu 
nevoli a nespokojenost s ním. Náš vyšší rozum nám 
vybral právě takové tělo, které máme. Takové, jež bude 
nejlepším nástrojem pro náš život, které nám nejlépe 
přispěje k naplnění našeho předurčeného životního po-
slání na tomto světě. 

Tělo je odrazem našich myšlenek. Kdo chce změnit 
jeho vzhled, aby například bylo pohlednější, krásněj-
ší a štíhlejší, musí to udělat přeprogramováním svého 
podvědomí. Ale nejdůležitější ze všeho je nejprve při-
jmout a oblíbit si své tělo i svůj zevnějšek takové, jaké 
jsou. A naučit se s tím žít. 

Levá strana těla symbolizuje empatii, přijímání, žen-
skou energii, ženu, matku. Pravá strana symbolizuje 
mužskou energii, muže, otce. 

Nezapomínejte, že člověka musíme vnímat celost-
ním pohledem. V každém jedinci koluje jak mužská, 
tak i ženská energie. U mužů se projevuje mužská 
energie, zatímco ženská zůstává skrytá. U žen je tomu 
naopak. Ve védské kultuře byla mužská energie ztě-
lesněním nejvyššího slovanského boha Svaroga (jinde 
nazývaného Radegast)*. 

Základními vlastnostmi této energie byla odpovědnost 
a nezávislost. Mužská síla se projevuje ve tvoření, v na-
plňování – a tedy zajišťování pořádku a pravidel. Má po-
dobu Slunce, je aktivní a tvůrčí. Každý chlapec, mladík  
i muž by měli v sobě rozvíjet charakterové vlastnosti, kte-
ré napomohou projevení této energie Nejvyššího boha. 

Ženská síla je projevem vůle bohyně Lady, bohy-
ně jara, manželství a lásky. Základními vlastnostmi této 
energie je uklidnění a smíření. Ženská síla se projevuje 
v naplnění láskou a starostí o životní prostor, ve vytvo-
ření souladu v rodině a domě. Taková síla je poddajná  
a mírná a má povahu Měsíce. Každá dívka a později 
žena by měla v sobě rozvíjet charakterové vlastnosti, 
které napomohou projevení energie bohyně Lady. 

* V Eugenice jsme k tématu slovanských bohů vydali knihu 
Petera Weleslava Kuzmišína Bohové starých Slovanů (2016) 
– pozn. red.
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Naši předkové dobře chápali, že poměr mezi muž-
skou a ženskou energií musí být vyrovnaný, protože 
obě jsou polovinami jednoho celku, který představuje 
bůh Rod. 

Jak poznáme, že obě tyto energie jsou v našem těle 
v harmonii? Snadno. Vaše vztahy k mužům a ženám 
ve vašem životě jsou toho důkazem. Zamyslete se nad 
svým vztahem k opačnému pohlaví. Začněte u svých 
vlastních rodičů. Zjistili jste, že máte ve vztahu k rodi-
čům a druhému pohlaví byť jen malé negativní myšlen-
ky? Potom je rovnováha ženského a mužského prvku 
právě ve vás narušená a tato ztráta rovnováhy se pro-
jevuje různými onemocněními: skoliózou, nemocemi 
pohlavního ústrojí a podobně. 

Přehodnoťte svůj vztah k rodičům, protože otec v ži-
votě dítěte znamená mužský počátek vesmíru a matka 
ten ženský. Zbavte se negativních myšlenek ve vzta-
hu k sobě i opačnému pohlaví. Tím vyrovnáte svou 
mužskou a ženskou sílu – a tedy srovnáte i svou levou  
a pravou polovinu těla a mozkové hemisféry.

VLIV NAŠEHO VĚDOMÍ 
NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI TĚLA

Šíje

Symbolizuje ohebnost, hbitost a pružnost. Schop-
nost vidět to, co se odehrává vedle nás nebo za našimi 
zády. Problémy s krkem (například ztuhlé svaly) jsou 
adekvátní umíněnosti, strnulosti a neschopnosti vidět 
problémy i z druhé strany. 

Měl jsem jednu pacientku, kterou vždy, když ne-
souhlasila se svým mužem, postihl záchvat jedno-
stranného svalového strnutí šíje, latinsky torticollis, 
a tedy stočení hlavy k jedné straně krku často pro-
vázené bolestivým spasmem krčních svalů.

„Vždycky, když on začal s těmi svými nesmyslný-
mi bláboly, snažila jsem se demonstrativně odvrátit 
a snažila jsem se ho neposlouchat.“ 

U jiné pacientky se objevilo strnutí šíje, jestliže 
si tvrdohlavě stála na svém nebo začala kritizovat 
okolí.

Páteř, záda

Záda jsou symbolem životní opory a páteř je jejich 
ohebným nositelem. Problémy se zády a páteří ukazují 
na nedostatek životní opory a zázemí. Člověk s pro-
blémy se zády a páteří přijímá život jako nesnesitelnou 
tíhu a jako neustálý tlak životních útrap. 

Ve své ordinaci jsem vyšetřoval ženu, která před 
nedávnem utrpěla zlomeninu páteře. Když jsme si 
začali vyjasňovat příčiny traumatu, řekla mi: 
 „Víte, pane doktore, že jsem nikdy v životě necíti-

la podporu svého muže? “
 „Podporu v čem?“
 „Víte přece, že žena by měla cítit, že má ve svém 

muži oporu? Já jsem to nikdy nezažila. Měla jsem 
pocit, že mě nemá rád, že se mnou žije jen kvůli 
dětem. Dokonce ani hmotně mě moc nepodporo-
val. “

K problémům s dolní částí páteře nás často dovádí 
starost o peníze, o naše materiální blaho.


