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Fãrã îndoialã, o datã în viaþã, fiecare om îºi pune
întrebãrile: „Cine sunt eu?“, „Ce fel de forþe acþioneazã în
mine?“, „Ce capacitãþi nedescoperite se ascund în mine?“,
„Cum îmi pot valorifica întregul potenþial pentru a fi fericit
ºi creativ?“

Credem cã la aceste întrebãri nici un domeniu ºtiinþific
nu poate oferi rãspunsuri mai exhaustive decât ºtiinþa despre
centrii energetici ai omului. Atunci când înþelegem întreaga
arie a funcþionãrii chakrelor, ni se contureazã o imagine
despre om atât de fascinantã ºi de mãreaþã, încât ne umplem
de uimire în faþa acestei minuni a Creaþiei.

Cartea noastrã se vrea un instrument de cunoaºtere ºi
de dezvãluire a posibilitãþilor remarcabile ale omului.

Nu trebuie sã fii „clarvãzãtor“ ºi nu trebuie sã ai
capacitãþi supranaturale pentru a lucra cu chakrele. Totuºi,
ocupându-te de ele, vei observa cã sensibilitatea ta faþã de
domeniile materiei subtile va creºte în mod evident. Þi se
vor revela interdependenþe care pot aduna într-un întreg
inteligibil ºi armonios fragmentele de cunoaºtere ºi de
experienþã pe care le-ai acumulat.



8 9

Activarea ºi armonizarea chakrelor este, în realitate,
un lucru atât de simplu, încât de multe ori ne-am gândit cã
cei din vechime au ascuns aceastã ºtiinþã într-un „ambalaj“
complicat numai pentru ca valoarea ei sã nu fie subapreciatã
ºi pentru a fi transmisã neºtirbitã din generaþie în generaþie.
Dar faptul cã astãzi aceastã ºtiinþã devine tot mai accesibilã
pentru un mare numãr de oameni, se explicã, poate, ºi
printr-un nou pas în evoluþia gândirii omeneºti.

Vei gãsi în aceastã carte, pe lângã prezentarea
manifestãrilor ºi modului de funcþionare a chakrelor, ºi o
serie de metode uºor practicabile pentru armonizarea
centrilor tãi de energie. Tehnicile au fost selectate în aºa fel
încât, cu fineþe, pe nesimþite, ele sã conducã la înviorarea
ºi deblocarea chakrelor. Nu conteazã prea mult pe care
dintre metode o vei alege, important este numai sã începi,
cãci este vorba de ÎMPLINIREA FIINÞEI TALE, acum ºi
aici, ÎN ACEASTÃ VIAÞÃ.

Îþi urãm ca, citind aceastã carte ºi practicând terapiile
descrise, sã resimþi aceeaºi iubire ºi acelaºi interes faþã de
legile ce conduc viaþa, pe care le-am simþit ºi noi, o datã cu
înþelegerea treptatã ºi apoi prin descrierea acestor
interconexiuni.

Shalila ºi Bodo J.
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Cei mai mulþi oameni considerã ca unicã realitate lumea
materialã ºi, în ea, trupul fizic, deoarece numai acestea pot
fi observate cu simþurile fizice ºi înþelese prin raþiune.
Dimpotrivã, un clarvãzãtor, observând un om, vede o
multitudine de structuri energetice, miºcãri ale energiei, culori
ºi forme, vizibile pentru el în trupul fizic ºi în jurul acestuia.
Dacã eºti ºi tu unul dintre cei ce nu pot accepta ca realitate
nimic altceva în afara corpului fizic, atunci gândeºte-te ce
anume se întâmplã cu forþa vitalã dãtãtoare de sensibilitate
ºi de capacitãþi de manifestare a unui corp fizic, atunci când
acest corp moare. O lege a fizicii spune cã în Univers energia
nu se pierde niciodatã, ci ia doar alte forme. Forþa care
acþioneazã dincolo de forma materialã a corpului, de funcþiile
ºi abilitãþile acestuia, constã dintr-un sistem complex de
energii, fãrã de care trupul fizic nu ar putea exista. Acest
sistem energetic este alcãtuit din trei componente de bazã:

1) Corpuri de materie subtilã sau corpuri energetice;
2) Chakre sau centre de energie;
3) Canale de energie, numite Nadi.
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În acest sistem, canalele Nadi constituie niºte artere de
materie subtilã. Cuvântul „Nadi“ vine din sanscritã ºi
înseamnã tub, vas sau arterã. Rolul canalelor este de a
conduce prin sistemul energetic subtil rana, adicã energia
vitalã.

Cuvântul sanscrit „prana“ poate fi tradus prin „energie
absolutã“. În spaþiul chinezesc ºi cel japonez aceastã forþã
vitalã universalã se numeºte „qi“ sau „i“. Ea este izvorul
primar al tuturor formelor de energie ºi se manifestã, prin
diferite frecvenþe, în fiecare dintre domeniile de existenþã.
Una dintre formele sale de manifestare este respiraþia, cu
ajutorul cãreia, printre altele, noi preluãm prana.

Nivelul de conºtienþã al fiecãrei forme de viaþã depinde
de frecvenþele prana pe care acestea le pot asimila ºi acumula.
La animale constatãm frecvenþe mai joase decât la oameni,
iar la oamenii evoluaþi frecvenþe mai înalte decât la oamenii
aflaþi la începutul evoluþiei lor.

Prin chakre, canalele de energie ale unui sistem energetic
sunt legate de canalele de energie ale corpurilor energetice
învecinate. Unele vechi texte tibetane ºi chineze vorbesc
despre 42.000 de Nadi, alte scrieri considerã cã numãrul
canalelor de energie este de 350.000. Cele mai importante
canale de energie sunt Sushumna, Ida ºi Pingala, despre
care vom vorbi mai amãnunþit în capitolele urmãtoare.
Chinezii ºi japonezii cunosc un sistem asemãnãtor de canale
de energie, numite de ei meridiane. (Din ºtiinþa acestor
meridiane s-a dezvoltat acupunctura).

În sistemul energetic uman chakrele funcþioneazã ca
niºte staþii receptoare, transformatoare ºi distribuitoare ale
diferitelor frecvenþe prana. Ele preiau, direct sau prin canale,
energii vitale din corpurile de materie subtilã ale altor oameni,
din mediu, din Cosmos ºi din sursele originare care stau la
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Aceastã figurã constituie o prezentare istoricã a unei tabule

tibetane de Chakra – Nadi. Alãturi de cele ºapte chakre

principale putem vedea un mare numãr de chakre secundare ºi o

reþea aproape supraîncãrcatã de canale energetice – Nadi. Unele

texte pãstrate amintesc 350.000 de Nadi, prin care circulã

energiile cosmice. Acestea se unesc în 14 canale principale care

corespund, la rândul lor, chakrelor.

baza oricãrei manifestãri; ele transformã aceste energii în
frecvenþele necesare corpului fizic sau corpurilor de materie
subtilã, pentru întreþinerea ºi dezvoltarea lor ºi transmit energia
mai departe prin canalele de energie. Prin acestea energiile
radiazã în mediul în care trãim. Prin acest sistem energetic
omul realizeazã o interacþiune ºi un schimb cu forþele care
îºi desfãºoarã influenþa la diferitele trepte de existenþã, în
mediul terestru ºi în Univers ºi care constituie forþele de
bazã ale creaþiei.

Deoarece chakrele se aflã în strânse relaþii de schimb
cu corpurile energetice, dorim ca în acest capitol sã descriem
pentru început aspectul ºi rolul acestor corpuri. O descriere
generalã a chakrelor se va face în cele ºapte capitole dedicate
chakrelor, în care vom prezenta în detaliu rolul fiecãrui centru
de energie.

De obicei, se deosebesc patru corpuri energetice ºi
anume:

1) Corpul eteric;
2) Corpul emoþional sau astral;
3) Corpul mental;
4) Corpul spiritual sau cauzal.
Din aceste corpuri de materie subtilã îºi dobândeºte

fiecare fiinþã umanã frecvenþa sa de bazã. Corpul eteric, cel
mai apropiat de corpul fizic, vibreazã la frecvenþa cea mai
joasã. Corpurile astral ºi mental au o frecvenþã mai înaltã,
iar în corpul spiritual se înregistreazã frecvenþa cea mai înaltã.

Fiecare dintre aceste corpuri executã un „dans“ al
energiilor în limitele propriului sãu domeniu de vibraþii, ceea
ce face ca în cursul evoluþiei ulterioare a unui om, frecvenþele
sã creascã tot mai mult. Corpurile energetice constituie niºte
purtãtori de conºtienþã în anumite domenii de frecvenþã, ºi
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atunci când numãrul vibraþiilor acestora sporeºte, omul
dobândeºte energii vitale mai intense, capacitãþile ºi
cunoºtinþele specifice rolului ºi îndatoririlor sale personale
crescând tot mai mult.

Corpurile energetice nu sunt separate între ele. Ele se
întrepãtrund, în timp ce fiecare vibreazã la propria sa
frecvenþã ºi chiar ºi un clarvãzãtor le poate deosebi numai
atunci când îºi regleazã forþa vizualã asupra sferei
corespunzãtoare. Astfel, de exemplu, pentru a vedea corpul
astral, el trebuie sã-ºi îndrepte capacitatea de clarviziune
asupra sferei astrale. Dacã vrea sã cerceteze corpul mental,
el trebuie sã se concentreze asupra sferei mentale º.a.m.d.

CorCorCorCorCorpul epul epul epul epul etttttericericericericeric

Corpul eteric are aproximativ aceeaºi dimensiune ºi
aceeaºi formã ca ºi corpul fizic. Din acest motiv uneori este
numit ºi „dublurã etericã“ sau „corp fizic interior“. Este
purtãtorul forþelor evolutive ale corpului fizic, precum ºi al
forþei vitale, creatoare ºi al tuturor simþurilor fizice.

Corpul eteric se formeazã din nou la fiecare reincarnare
a omului. Dupã moartea corpului fizic el se dizolvã în trei-
cinci zile. (Corpurile astral, mental ºi spiritual continuã sã
existe dupã moarte ºi se alãturã corpului fizic nou, cu ocazia
fiecãrei reincarnãri). Corpul eteric dobândeºte energii vitale
din Soare prin chakra plexului solar ºi energii vitale din
pãmânt prin chakra-rãdãcinã. El acumuleazã aceste energii
ºi le conduce prin corpul fizic spre chakre ºi canale de
energie, într-un flux vital continuu. Atunci când „foamea de
energie“ a organismului este satisfãcutã, energia suplimentarã

este radiatã în exterior prin chakre ºi prin pori. Ea iese din
pori în raze de energie de circa 5 cm ºi formeazã aura
etericã, perceputã de clarvãzãtori ca un prim domeniu parþial
al aurei persoanei respective. Aceste radiaþii cuprind corpul
fizic aidoma unei mantale protectoare. Ele îndepãrteazã
germenii nocivi ºi substanþele dãunãtoare, împiedicându-le
sã pãtrundã în organism ºi radiazã în acelaºi timp un curent
constant de energie vitalã cãtre mediul ambiant.

Aceastã protecþie naturalã înseamnã cã, în principiu, un
om nu se poate îmbolnãvi din motive cauzate din exterior.
Cauzele îmbolnãvirii se aflã întotdeauna în el însuºi. Gândurile
ºi emoþiile negative, precum ºi un mod de viaþã ce nu se aflã
în armonie cu necesitãþile naturale ale corpului
(suprasolicitarea, alimentaþia nesãnãtoasã, alcoolul, nicotina
ºi drogurile) pot fisura forþa vitalã etericã, ceea ce face ca
alimentarea naturalã cu energie sã scadã în intensitate ºi din
forþã. Astfel apar în aura etericã puncte slabe. Liniile
energetice amintite apar încurcate sau încruciºate în forme
dezordonate. Un clarvãzãtor recunoaºte „gãuri“ sau „fisuri“
în aurã, prin care pot sã pãtrundã în corp vibraþii negative
sau bacterii. De asemenea, energia vitalã poate „scãpa“ în
exterior prin aceste rãni ale corpului eteric.

Pe baza acestei legãturi între starea corpului fizic ºi
pierderea energiei prin fisurile corpului eteric, se vorbeºte
adesea despre o „aurã a sãnãtãþii“. Bolile se aratã mai întâi
prin aura etericã, ºi numai dupã aceea pot fi diagnosticate în
corpul fizic. Deja la acest nivel îmbolnãvirile pot fi tratate ºi
vindecate. Aºa-numita Fotografie Kirlian*  pune în evidenþã
aura etericã proprie fiecãrei fiinþe. Pe baza acestei descoperiri

* Este vorba de o metodã specialã de fotografiere cu înaltã frecvenþã, dezvoltatã de
cercetãtorii ruºi Semion ºi Valentina Kirlian, metodã care le poartã numele.


