
Anáhata čakra 

 

plamen 

Princip (božstvo):  Šrí Džagadamba, Šrí Durga 

     levá: Šrí Šiva - Duch - Átma, Šrí Párvatí 

     pravá: Šrí Ráma, Šrí Síta 

Fyzická úroveň:  centrum srdečního plexu, část levého plexu 

     levá: orgán srdce, levý srdeční plexus 

     pravá: pravá strana srdečního plexu 

Kontroluje (řídí):  dýchání, hruď, tlukot srdce 

Kvality:   matka vesmíru, fyzická matka, pocit bezpečí, tvorba protilátek 

levá: bytí, láska, radost, sjednocení radosti, pozornosti a pravdy 

po seberealizaci 

pravá: oddaný život jako otec, manžel, bratr, dobrotivost, 

dodržování hranic chování (maryády) 

Počet okvětních lístků: 12 

Odpovídající - den:   pátek 

- barva: purpurová 

- planeta: Venuše 

- element: vzduch 

- drahokam: rubín 

- symbol:  plamen - oheň 

Místo na ruce:  malíček 

Příčiny poškození 



nejistota, problémy s mateřstvím, posedlost, strach, dětství s rozhádanými rodiči 

levá strana: extrémní fyzická i duševní aktivita, špatné příbuzenské vztahy - 

zvláště k matce, pozornost na vnější věci, hatha jóga, drogy, nezájem 

o hledání pravdy, nedůvěra v Boha, konání proti Bohu, slepá víra  

pravá strana: otcovské problémy nebo problémy s otcem, citová agresivita, 

arogantní, zbrklé nebo bezohledné chování, nezákonná nadvláda, 

hospodářský a politický útlak 

 

Čištění srdeční čakry 

Střední srdce 

A / Užití elementů 

Velmi efektivní je užití svíčky pro srdeční oblast. Na chvíli hluboce a uvolněně dýchat. 

Nadechněte se, zadržte dech, pak vydechněte. Bez napětí, uvolněně. Několikrát zopakujte. 

B / Věty vyjadřující naše přání 

Matko, prosím, učiň mne nebojácným.  

C / Všeobecné rady Šrí Mátadží 

Nadechněte se, řekněte 12 krát „Džagadambe“ a uvolněte dech. Dávejte vibrace střednímu 

srdci zepředu i zezadu. Recitujte 23 žalm z bible. Čtěte Déví Mahátmjam. Použijte svíčku, je-

li napadaná i levá svádhišthána. 

Levé srdce 

A / Užití elementů 

Dejte vibrace levému srdci. 

B / Věty vyjadřující naše přání 

Matko, jsem Duch. 

Matko, jsem Duch, pouze Duch, nejsem ego, nejsem toto tělo, nejsem emoce - jsem čistý 

Duch. 

C / Všeobecné rady Šrí Mátadží 

Dávejte vibrace levému srdci. Udržujte pozornost na Átma, které sídlí ve vašem srdci. Když 

je srdce napadeno vlivem přespřílišné aktivity pravé strany, vyzvedněte 108 krát svoji levou 

stranu. Také používejte vibrací - vztáhněte pravou ruku k fotografii a levou nasměrujte nahoru 

k nebi - éter rozpustí negativity srdce. 

 



Pravé srdce 

A / Užití elementů 

Hluboké dýchání. Vnímání elementu vzduchu - v sobě, v našem okolí. Poprosit ho o vyčištění 

naší srdeční čakry.  

B / Věty vyjadřující naše přání 

Matko, prosím, učiň mne laskavým. 

Matko, nauč mne, prosím, abych v sobě vnímal zásady přirozeného chování. 

C / Všeobecné rady Šrí Mátadží 

Dávejte vibrace pravé srdeční čakře. Rozviňte hranice správného chování v rodině a 

společnosti (maryády). Neberte na sebe přespřílišnou zodpovědnost, neciťte se přespříliš 

zodpovědným. Nebuďte ale ani nezodpovědným. Rozviňte v sobě kvality a ochranu otce a 

manžela. Napravte všechny špatné situace, které pramení z vašich vztahů jako otce, manžela, 

syna nebo bratra. Když je pravé srdce napadeno díky přehnaně citovému založení člověka, 

vyzvedněte pravou stranu (a potlačte dolů levou) 108 krát a užijte vibrací k čištění tak, že 

vztáhnete levou ruku k fotografii a pravou položíte na matku Zemi. To uvolní levostranný 

problém, který zapříčiňuje napadení pravého srdce. 

 


