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Náš jemný energetický systém obsahuje 7 energetických 
center neboli čaker, 3 hlavní energetické dráhy (nádí) a 
mateřskou energii Kundaliní. Čakry korespondují na 
fyzické úrovni s pleteněmi nervového systému. Hlavní 
energetické dráhy pak se sympatickým a parasympatickým 
nervovým systémem. 

 

Levá dráha je na fyzické úrovni propojena s naším levým 
sympatickým nervovým systémem a pravou mozkovou 
hemisférou. Stará se o naše emoce, přání a zaznamenává 
všechny naše zkušenosti a prožitky. V dobrém stavu jsme 
my i naše vztahy emocionálně vyrovnané, dokážeme 
zažívat hlubokou radost, čistou lásku a milosrdenství. Při 
přetížení (vyčerpání) dochází k emocionálním problémům, 
ztrátě sebedůvěry, smutku, sebelítosti až depresím, ale také 
různým tělesným a psychickým onemocněním. 

 

Pravá dráha je propojena s pravým sympatickým 
systémem a levou mozkovou hemisférou. Dává nám energii 
pro naši kreativitu, uměleckou činnost, racionální myšlení, 
plánování do budoucnosti, fyzickou aktivitu a dynamiku. 
Nadměrnou aktivitou se dráha vyčerpává. Lidé se stávají 
nervózními, nadmíru aktivními, nedokážou se zbavit 
myšlenek, jsou plní napětí a nedokáží tolik projevit své 
emoce. Může se v nich také projevit zlost, arogance, 
egoismus, závist a mají tendenci k dominanci a ovládání 
druhých. Mezi nejčastější onemocnění z přetížené pravé 
strany patří srdeční infarkt. 

 

Střední dráha ve fyzickém těle odpovídá parasympatic-
kému nervovému sytému, který nepodléhá naší vůli (např. 
dýchání, trávení, vylučování hormonů, činnost srdce, 
laktace atd.).  Tato dráha je tu pro vývoj lidského vědomí, 
sebeuvědomění, které jsou cestou rovnováhy a harmonie. 
Kundaliní nejprve prostoupí střední drahou a přitom 
postupně otevírá jednotlivá centra. S upevňováním našeho 
jemného vědomí sebe sama se posiluje i Kundaliní v nás, 
čistí celý jemný systém a skrze nás se pak projevují naše 
vlastní, vrozené kvality jednotlivých center. Toho se 
dosahuje pomocí meditace ve stavu vědomí bez myšlenek, 
tj. při zjemněném vědomí, kdy si začínáme uvědomovat 
jemnou podstatu své bytosti. Upevňuje se naše plné 
prožívání přítomného okamžiku a stav naplnění. 
 
 
 
 


