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„Аз знам, че по света живеят много невежи 
хора, изостанали от своето време, отричащи 
всяко съществуване на свръхестествени сили. 
Те са като ония селяни, които никога не са 
виждали железни пътища, или като диваците 
от Централна Африка, не вярващи, че водата 
може да замръзне. За да се освободим напълно 
от предразсъдъците, е нужно да сме наясно, че в 
способността на някои хора да възприемат света 
по-дълбоко от другите, няма нищо фантастично 
и неестествено.

Когато човек, развивайки чувствата си, при-
добива способност да вижда повече от други-
те, пред него се разкрива нов, вълнуващ свят. 
Тогава вниманието му привличат чакрите. Той 
възприема в нова светлина околните, започва 
да забелязва у тях това, което дотогава е било 
скрито за него“.

Чарлз Ледбитър (1854 – 1934) – масон, епис
коп, писател, основател на Либералната като-
лическа църква и член на Теософского Общество. 
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ТА КАКВО Е ТОВА?

В буквален превод от санскритски думата 
„чакра“ означава „кръг, диск, колело“.

С това понятие се обозначават специалните 
енергийни центрове във финото тяло на човека.

В тайните учения на Изтока с всяка от седем-
те чакри е свързана определена тема, която ни 
позволява да се научим да контактуваме със съ-
ответния вид енергия.

Съгласно древните източни текстове чакри-
те „живеят“ в енергийното тяло и „пронизват“ 
нашата физическа обвивка. Най-често ги нари-
чат седемте основни енергийни възела.

1. Чакрата на корените, или основната чакра, 
крие в себе си всички възможности на физичес-
кото състояние. Тук се намира нашето битие, 
тук се натрупва потенциалът на целия човешки 
живот. Ние сме „заземени и вкоренени“ в живота 
благодарение на основната чакра (на санскрит я 
наричат муладхара). Самата чакра е разположе-
на между ануса и гениталиите.

Символично тя се обозначава под формата 
на тъмночервен лотос с четири венчелистчета 
и буквите „Вам“, „Шам“, „Ссам“1 и „Сам“ върху тях. 
В центъра на лотоса има жълт квадрат, който е 

1 „Ссам“ – в българската езотерична практика 
„Схам“. – Б. пр.
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емблема на елемента Земя и в който е вписан 
триъгълник с насочен надолу връх, който пък е 
символ на Кама Йони2. В центъра на триъгълни-
ка е лингамът3, който обвива с три и половина 
оборота спящата змия – Кундалини4. Понякога 
тук изобразяват слон, който е символ на сила и 
здравина.

АФИРМАЦИЯТА5 НА ТАЗИ ЧАКРА Е:  
„АЗ СЕ ИНКАРНИРАМ6“.

2. Чакрата на сексуалността7. В дадения случай 
става дума за преливане на енергия между взаим-
но привличащи се сили. На нивото на тази чакра се 
учат на хармония на отдаването и взаимодействи-

2 Кама Йони – на санскрит „кама“ е „желание“, а 
„йони“ на санскрит се използва за обозначение на 
влагалището, като в буквален превод означава „чер-
во, месторождение“. – Б. пр.

3 Лингам – фалически символ в индуизма, сим-
вол на бог Шива. – Б. пр.

4 Кундалини – езотерична представа за енергия, 
съсредоточена в основата на гръбначния стълб, в ин-
дуизма и западния окултизъм. – Б. пр.

5 Афирмация – потвърждаване, утвърждаване. – 
Б. пр.

6 Инкарнирам – въплъщавам. – Б. пр.
7 Чакрата на сексуалността – сакралната чакра. 

– Б. пр.
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ето. В древните източни учения я наричат „Опора 
на личността“, а на санскритски – „свадхистхана“. 
Става дума за това как да се научим да бъдем опо-
ра на самите себе си и на другите, как да се научим 
да трупаме енергия. Втората чакра се локализира 
на една длан над половите органи. 

Чакрата на сексуалността се изобразява като 
лотос с шест венчелистчета със светлочервен 
цвят. В лотоса са вписани санскритските букви 
„Бам“, „Бхам“, „Мам“, „Йам“8, „Рам“ и „Лам“. В сре-
дата на лотоса има бял полумесец, съпоставен 
мистично с Варуна9 и стихията на водата. Варуна 
се изобразява, яхнал белия крокодил Макара10. 
Биджа-мантрата11 (тоест, семенната мантра) на 
тази чакра е Вам. На някои янтри12 може да се 

8 „Йам“ – в българската езотерична практика 
„Ям“. – Б. пр.

9 Варуна – бог на световните води във ведите, а 
също така пазител на справедливостта и съдия. Един 
от главните богове на ведическия пантеон. – Б. пр.

10 Белият крокодил Макара – кръвожадна сме-
сица от крокодил, риба, птица и змей, която изяжда 
всичко. – Б. пр.

11 Мантра – религиозна сричка, дума или стихо-
творение, обикновено на санскрит. Биджа мантра е 
звукът, който контролира чакрата. – Б. пр.

12 Янтра – специфично графично изображение, 
което е енергиен еквивалент на проявените сили, 
управляващи Вселената. – Б. пр.
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види също така бог Вишну13 в обятията на сви-
репата Ракини-Шакти14.

АФИРМАЦИЯТА НА ТАЗИ ЧАКРА ЗВУЧИ 
ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: „АЗ СЪЗИДАВАМ“.

3. Чакрата на слънчевия сплит на Изток се 
нарича „Град на скъпоценни камъни“ (на сан-
скритски – „манипура“). Намира се между ре-
брата и пъпа. С помощта на намиращата се в 
нея енергия можем да се изявяваме активно в 
нашия свят.

Манипура се изобразява като светлосин или 
яркожълт лотос с десет венчелистчета. Върху 
тях са санскритските букви „Дам“, Дхам“, „Нам“, 
„Там“, „Тхам“, „Дам“15, „Дхам“16, „Нам“, „Пам“ и 
„Пхам“. В центъра на лотоса има червен триъ-
гълник със свастики, а в средата му е червеният 

13 Вишну – бог от индуистката митология, пази-
тел на цялата Вселена. – Б. пр.

14 Шакти – общата представа или олицетворение 
на божествената женска сила. Представят я и като 
съпруга на бог Шива. Ракини Шакти – наричана още 
Чакини шакти е съпругата на бог Варуна. – Б. пр.

15 „Дам“ – в българската езотерична практика 
„Дан“. – Б. пр.

16 „Дхам“ – в българската езотерична практика 
„Дхан“. – Б. пр.
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Рис. 1.
1. Чакрата на корените, или основната чакра.
2. Чакрата на сексуалността – сакралната чакра. 
3. Чакрата на слънчевия сплит 
4. Чакрата на сърцето. 
5. Чакрата на шията, на гърлото. Чакрата на хар-

монията. 
6. Чакрата „Трето око“ 
7. Теменната чакра 

(1)

(2)
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