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Wyobraźmy sobie, że ciało jest 
mapą, na której naniesiono 
liczne, czasami kręte, tory.
Te specjalne tory to meridiany, 
przez które przepływa energia. 
Można porównać je do rzek 
płynących swoimi korytami.

Jak pamiętamy z lekcji geografii, 
każda rzeka ma swój główny 
nurt, dorzecza, przewężenia, 
a także miejsca, w których woda 
może się kumulować, a nawet 
wirować. Podobnie jest 
z przepływem energii życiowej. 
Wszystkie czakry są ze sobą 
powiązane. Główny nurt naszej 
energii przechodzi dokładnie 
przez środek ciała, zaczynając 
od podstawy kręgosłupa, a 
kończąc na szczycie głowy. 
Wzdłuż tej linii występuje 
siedem kluczowych punktów 
energetycznych, czyli czakr, 
gdzie kumulacja energii jest 
największa.

Dawno, dawno
temu… czyli
czakry w wersji
obrazowej
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Siedem głównych czakr to siedem 
głównych skupisk energii 
mieszczących się wzdłuż rdzenia 
kręgowego. Pisząc bardzo 
obrazowo, możemy wyobrażać 
sobie energię, która przemieszcza 
się w górę i w dół wewnątrz tego 
kanału. Uznaje się, że kundalini – 
boska moc i energia twórcza 
ukryta w każdym człowieku – 
znajduje się w dole, a jednym 
z podstawowych celów praktyki 
jogi i medytacji jest podnoszenie 
jej na wyższy poziom 
i umożliwianie swobodnego 
przepływu. Wcale nie wkładanie 
nogi za głowę ;).

Mówiąc o czakrach, zdajemy 
sobie oczywiście sprawę, 
że po fizycznym pocięciu ciała 
na kawałki, nie znajdziemy w nim 
żadnych wirów czy spirali 
ani innych fizycznych manifestacji 
czakr (chyba że weźmiemy pod 
uwagę właśnie gruczoły). Są one 
jedynie modelem ukazującym 
system naszego energetycznego 
funkcjonowania.
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Każda czakra odpowiada 
za odpowiednią fizyczną lub 
emocjonalną sferę naszego 
życia. Jeżeli któraś z nich nie 
pracuje harmonijnie, znajdzie 
to swoje odbicie w naszym 
zdrowiu fizycznym 
i emocjonalnym.

Uważna i świadoma praktyka
oraz odpowiednio dobrane 
pozycje pomagają 
odpowiednio stymulować 
przepływ energii i aktywizować 
obszary, które tego potrzebują.
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Na koniec quiz, który pomoże Ci sprawdzić, czy 
potrzebujesz pracy z czakrą podstawy. Zobacz, na ile 
z tych stwierdzeń odpowiadasz twierdząco i na tej 
podstawie oceń, czy chcesz pracować nad jej
harmonizowaniem.

Quiz nierównowagi

Mam problemy z zasypianiem.

Nie lubię spędzać czasu w naturze.

Nawet pomimo wielu godzin snu 
nie mogę się wyspać.

Pracuję więcej niż wymaga tego ode mnie 
stanowisko.

Bardzo rzadko chodzę boso, nie lubię tego.

Nie lubię dotykać ziemi i piasku, np. przy 
przesadzaniu roślin domowych.

Czuję, że o wszystko w życiu trzeba walczyć.

Mam słaby system odpornościowy 
i często choruję.

Nie lubię się dzielić, bo mam poczucie,
iż mam za mało.

Ciężko jest mi skupić się na chwili obecnej.

Nie umiem wyceniać swojej pracy, zarabiam 
mniej niż powinnam/powinienem.

TAK NIE

Natalia Knopek, „Czakry – źródła Twojej mocy”
80



Znajdź czas i przestrzeń, by w spokoju i szczerości 
odpowiedzieć na poniższe pytania.

Karty pracy

Czy na co dzień odczuwam powiązanie i kontakt z moim 
ciałem fizycznym? Co mogę zrobić, by go ulepszyć?

Natalia Knopek, „Czakry – źródła Twojej mocy”
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