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Bodi kot drevo:

• stoj zravnano in ponosno,

• ne pozabi svojih korenin,

• pij veliko vode,

• ne boj se razširiti   
svojih vej,

• nauči se ukloniti,   
da se ne zlomiš,

• uživaj v razgledu, 

predvsem pa

• nikoli ne nehaj rasti.
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Kako uporabljati ta priročnik

Ta priročnik je namenjen napredni uporabi krem za čakre.

 Če si želite čim bolj preproste uporabe svoje kreme, se lahko z njo mažete tako, kot bi   
 uporabljali običajno kremo. Tudi na takšen način boste podprli svoje čakre.

 Izberite svojo najljubšo kremo (lahko glede na vonj ali barvo) in se 1-2x dnevno namažite z njo, tako kot ste   
 se prej z običajno kremo. Pri taki uporabi ni pomembno, kje se namažete. Naravne aktivne učinkovine delujejo na  
 vaš energijski sistem ne glede na mesto nanosa. 

 * Če nimate nobenih posebnih pričakovanj, priporočamo Objem ljubezni, kremni gel za srčno čakro, ki na   

    energijski ravni najbolj vpliva na kožo.

S pomočjo vaj in nasvetov, ki jih najdete v tem priročniku, pa boste lahko ciljno okrepili določeno 
področje (npr. denar, ljubezen, počutje ...) ali pa si privoščili celovit energijski tretma za vse vaše 
čakre in s tem tudi za vsa področja.

 Če se želite osredotočiti na določeno področje, najprej poglejte v tabelo na str. 11, katero   
 čakro je potrebno okrepiti. Nato izvajajte ustrezen ritual tako, kot je priporočeno.

 Če ste se odločili, da si boste privoščili 7-tedenski celovit energijski tretma, smo vam v   
 pomoč pripravili načrt, ki ga najdete na str. 42. Rituali vam ne bodo vzeli več kot 10 minut   
 na dan.

Ne pozabite: glavno je, da vztrajate. Ne glede na to, za kakšno uporabo krem za čakre ste se odločili, 
pozitivna sprememba ne bo izostala. Le zaupajte vase in ne obupajte ob prvi oviri.
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Kako vam rituali lahko pomagajo

Rituali so kombinacija energijskih in dihalnih vaj ter 
barvne in aromaterapije. Namenjeni so intenzivnemu delu 
na posamezni čakri, tako za odpiranje kot tudi za čiščenje 
blokad.

Priporočamo vam, da z rituali začnete postopoma in pozorno 
spremljate svoj odziv. Po potrebi lahko prilagodite postopke, 
če boste opazili, da vam tako bolj ustreza.

Koristne informacije in opozorila

Pransko dihanje (6-3-6-3)

Pri ritualih, pa tudi v vsakdanjem življenju vam bo 
koristila ta preprosta dihalna tehnika:

vdihnemo skozi nos ( jezik je na nebu) – štejemo 
do 6 → 

zadržimo polna pljuča – štejemo do 3 → 

izdihnemo skozi usta – štejemo do 6 →

zadržimo prazna pljuča – štejemo do 3. 

To je 1 cikel pranskega dihanja (6-3-6-3).
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Opozorilo

Vse informacije in razlage v tej knjigi so informativne narave in v nobenem primeru niso 
nadomestek za uradno medicino in/ali pregled pri zdravniku. 

Pri interpretaciji priporočil uporabljajte zdravo pamet in bodite odgovorni. Ne zanemarjajte fizičnih 
in čustvenih težav ali zdravstvenih stanj. V kolikor ste v dilemi, se posvetujte z zdravnikom. 

V primeru, da imate zdravniška navodila glede diete, gibanja ali česarkoli, kar je omenjeno v tej 
knjigi, imajo zdravniška navodila prednost in vam svetujemo, da jih dosledno upoštevate. 
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Kje začeti? Vodnik po čakrah

Gotovo že veste, da so vaše čakre energijska središča, ki so odgovorna za pretok energije v vašem 
telesu. Vplivajo na fizično, čustveno in razumsko področje. V tej tabeli najdete najpogostejše 
težave, ki se pojavijo zaradi blokad.

01 589 66 33 
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Gotovo že veste, da so vaše čakre energijska središča, ki so odgovorna za pretok 
energije v vašem telesu. Vplivajo na fizično, čustveno in razumsko področje. V tej tabeli 
najdete najpogostejše težave, ki se pojavijo zaradi blokad. 

 Glavni energijski vplivi 
na fizični ravni 

Energijske blokade na 
čustveni ravni 

Energijske blokade na 
miselni ravni 

Vpliv v vsakdanjem 
življenju 

Korenska 
čakra 

 

hrbtenica, slaba odpornost, 
zaprtje, hemeroidi, driska, 
alergije, krčne žile, mrzle 
noge, bolečine v nogah in 
sklepih 

negotovost, nezaupanje, 
strah, nemoč,  brezvoljnost 

pomanjkanje volje do 
življenja, pretiran strah za 
varnost, stabilnost, 
preživetje 

denarne težave, težave s 
telesno težo, nagnjenost h 
kopičenju stvari, 
odvisnosti 

Spolna 
čakra 

 

hormoni, težave v 
spolnosti, boleče in 
neredne menstruacije, 
neplodnost, težave z 
mehurjem in spolnimi 
organi, bolečine v križu 

čustvena nihanja, histerija, 
zamegljen razum, odvisnosti 
v povezavi s spolnostjo, 
čustvena odvisnost od 
drugih ljudi 

pomanjkanje mej, 
maščevalnost, ranljivost, 
nesprejemanje svojega 
telesa 

odpor do življenja, 
izogibanje odgovornosti, 
privlačimo negativne ljudi 
in dogodke 

Solarni 
pleksus 

  

napihnjenost, prebavne 
težave, sladkorna bolezen, 
nenadzorovana želja po 
hrani, hiperaktivnost 
 

čustvena hladnost, strahovi, 
dvom, samopomilovanje, 
vzkipljivost, občutek 
ničvrednosti 

pozabljivost, zavist, 
omahljivost, potreba po 
pomoči, nizka samozavest, 
pomanjkanje samodiscipline 

huda trema; konflikti, 
agresivnost, pretirana 
tekmovalnost; ali: 
pretirana sramežljivost, 
vloga žrtve, ne moremo 
se postaviti zase 

Srčna 
čakra  

 

oteženo dihanje, težave s 
srcem, dihali in kožo, 
bolečine v ramenih in 
rokah, težave na področju 
dojk 

ljubosumje, sovraštvo, 
obup, zagrenjenost, 
čustvena preobčutljivost, 
nezmožnost odpuščanja 

zamerljivost, sovraštvo, 
pomanjkanje 
samospoštovanja,  
pesimizem, cinizem, 
maščevalnost 

ljubezenske težave, 
zagrenjenost, 
pomanjkanje občutka 
pripadnosti, zagledanost 
vase, stalno pritoževanje 

Grlena 
čakra 

 

težave z grlom, vratom in 
ščitnico, hripavost, težave 
z usti in zobmi 

potlačena čustva, 
nezmožnost, da bi iskreno 
izražali svoje želje in čustva, 
strah pred soočenji in 
konflikti 

strah pred izbirami in 
odgovornostjo, nezmožnost, 
da bi jasno predstavili svoje 
ideje, govorimo premalo ali 
preveč 

slaba komunikacija, težko 
povemo, kaj želimo, 
laganje, pretirana 
občutljivost za mnenje 
drugih 

Čelna 
čakra  

 

glavoboli, nočne more, 
fizične težave zaradi 
stresa, težave z očmi, ušesi 
in nosom, težave z 
ravnotežjem 

zmedenost, neurejena 
čustva in navezanost na 
čustva iz preteklosti 

težave s zbranostjo in 
učenjem, raztresenost, 
nezmožnost ustvarjalne 
vizualizacije 

slaba presoja, pogosto 
začnemo stvari in jih 
skoraj nikoli ne izpeljemo 
do konca 

Kronska 
čakra 

  

nenehna utrujenost, 
nespečnost, neustrezne 
spalne navade 

depresije, žalost, občutek, 
da nas nihče ne razume in 
da nikamor ne spadamo, 
težave z zaupanjem 

bolestno iskanje smisla, 
fobije, strah pred 
prihodnostjo, pretiravanje 
ali pretirano zavračanje 
duhovnosti 

psihična nestabilnost, 
močna potreba po samoti, 
pomanjkanje notranjega 
ravnovesja, večna 
neusklajensot z okolico 
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Kako čakre delujejo
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1. ritual: DARILO OBILJA

Glavna področja (korenska čakra)    

1. denar

2. strahovi

3. bolečine v nogah, hrbtenici in sklepih

Korenska čakra: energijski vpliv na telo 

imunski sistem, debelo črevesje, 

medenica, kosti, noge, stopala

Ritual

I. Udobno se namestite in bodite pozorni, da imate zravnano hrbtenico. Zaprite oči. 

 Naredite 3 cikle pranskega dihanja 6-3-6-3 (str. 9). 

 Predstavljajte si, kako poganjate korenine v zemljo. Naj poženejo iz popka, skozi stopala in   
 nato v zemljo vse naokrog. Dovolite jim, da gredo čim globlje in se povežejo z energijo Zemlje.  
 Nato po teh koreninah posrkajte energijo Zemlje k sebi. 

 Vstopna točka: na trtici (konec hrbtenice) ali presredku.

II. Ko boste začutili, da je energija stekla, nežno odprite oči. Ne pretrgajte korenin. 

 Na roko si stisnite 1 do 2 odmerka kremnega gela Darilo obilja in ga razmažite med dlanmi s  
 krožnimi gibi. Naj vaše dlani postanejo tople, s tem pa se bo ogrela tudi sama krema.

 Z desno roko nanesite kremo na spodnji del hrbtenice s krožnimi gibi v smeri urinega   
 kazalca. Naredite 12 krogov z zmerno hitrostjo.

III. S preostankom kreme si zmasirajte dlani in stopala.

Ponavljajte ta ritual 3x dnevno: zjutraj, ko se zbudite, opoldne in zvečer pred spanjem. 
21 dni vsak dan in nato ob vsaki polni luni in mlaju (t.j. cca. 2x na mesec).
Lahko pa sledite načrtu za 7-tedenski ritual, ki ga najdete na strani 42.
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Kako lahko še okrepim ta ritual?

• Z rdečo barvo (sveče, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem rožmarina (3 kapljice eteričnega olja dodajte vodi v izparilniku)

• S kristali za korensko čakro: jaspis, hematit (predhodno ga očistite in ga imejte v bližini med 
ritualom)

Kaj pa če nimam kreme Darilo obilja?

Vseeno si zmasirajte predel ob koncu hrbtenice, da ga boste začutili. 

To bo sicer bistveno manj vplivalo na samo korensko čakro, zato priporočamo, da naredite še 50 
pol-počepov (opis vaje je spodaj).

Dodatne vaje za krepitev korenske čakre

• Pol-počepi: stojte z zravnano hrbtenico, noge naj bodo v širini bokov. Spustite 
se do polovice počepa, pri tem pa pazite, da ne upognete hrbta ter da ne 
potisnete kolen naprej. Ko se dvigujete, vdihnite, ko se spuščate, izdihnite. 
Mišice zadnjice naj bodo pri tem ves čas stisnjene.

• Hodite bosi. Kadar je lepo vreme in če imate to možnost, je še 
posebno priporočljivo hoditi bos po travi zjutraj, ko je rosna.

• Predstavljajte si, da sedite na rdeči žogi (vizualizacija).

• Joga: položaj drevesa. 

Hrana z ugodnim vplivom na korensko čakro

Vse rdeče sadje, zelenjava in začimbe ( jabolka, jagode, repa, čili 
...), zelenjava, ki pride iz zemlje (krompir, korenje), beljakovine živalskega izvora ( jajca, meso).

*Namig: privoščite si vsak dan vsaj pri enem obroku vsaj eno rdeče živilo (npr. solata iz rdeče pese; jabolko za malico; rdeča 
paprika pri zajtrku ...)
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Kako deluje korenska čakra?

Korenska čakra je energijska točka oziroma vrtinec, kjer energija zemlje vstopa v vaše telo. Zato jo 
imenujemo temelj energijskega sistema. Omogoča nam, da se prizemljimo in poženemo korenine 
– najdemo svoj prostor v svetu.

Nahaja se na koncu hrbtenice (trtica), drugi deli telesa, ki so bistveno 
povezani z njo, pa so:

• presredek,

• dlani in 

• stopala.

Kaj najbolj vpliva na korensko čakro?

Vse tisto, kar je povezano s preživetjem. Najpogosteje sta to denar in hrana, pa tudi vse v zvezi z 
neodvisnostjo ter voljo do življenja in energijo na splošno, v smislu da imamo moč in zagon, da 
nekaj počnemo.

Kako lahko okrepim svojo korensko čakro?

Naše terapevtke so preverile in ugotovile, da kremni gel Darilo obilja učinkuje na korensko čakro 
tako, da jo poveča. Sama velikost čakre je bistvena za njeno dobro delovanje. Če je korenska čakra 
majhna, ne more sprejeti dovolj velikih količin energije, da bi se ustvarjal dober energijski pretok.

Pogost primer je, da imajo ljudje veliko kronsko čakro (vrh glave) in precej manjšo 
korensko čakro. To pomeni, da energija iz višjih sfer doteka v veliko večji meri kot 
zemeljska energija.

Taki ljudje imajo veliko izjemnih idej (vedno vejo, kaj bi lahko naredili), nimajo pa 
moči (denarja, časa ...), da bi jih uresničili.

Ob redni uporabi kremnega gela Darilo obilja pa zaradi boljšega pretoka energije pride tudi 
do čiščenja blokad. Tako se znebimo energijskega vpliva slabih izkušenj in drugih življenjskih 
dogodkov, ki so nas zaznamovali. 
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Katere so najpogostejše blokade?

V korenski čakri je zapisana naša pravica, da obstajamo in da imamo vse, kar potrebujemo za 
preživetje. Tukaj najdete nekaj najpogostejših primerov, kako se v praksi kažejo blokade s tega 
področja:

• alergije

• krčne žile

• težave s hrbtenico

• težave s pritiskom

• zaprtje 

• hemeroidi

• driska

• mrzle noge

• psihična nestabilnost

• malodušje

• kopičenje stvari

• dolgovi

• ne morete postaviti zdravih mej

• ne morete priti v dobro kondicijo, nimate vitalnosti

• nekontrolirano zapravljanje (običajno v kombinaciji z blokado na ažni čakri)

• nezaupanje (običajno v kombinaciji z blokado na kronski čakri)

• odvisnost od alkohola in/ali dela (in druge odvisnosti)

• prenajedanje in težave s telesno težo (običajno zablokiran tudi solarni pleksus)

• težave s pravilno izbiro poklica
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2. ritual: MAGNET PRIVLAČNOSTI

Glavna področja (spolna čakra)    

1. občutki krivde

2. ljubosumje, strah pred izgubo

3. težave z mehurjem in v spolnosti

Spolna čakra: energijski vpliv na telo 

hormoni, rodila, spolni organi, mehur, kolki, ledveni del hrbta 
(križ)

Ritual

I. Gnezdenje. Udobno se namestite v svoj najljubši kotiček. Lahko je to v stanovanju ali zunaj, lahko   
 uporabite blazine, odeje, svoj najljubši vonj ali barvo, določena oblačila ... Zaprite oči in naredite 3   
 cikle pranskega dihanja 6-3-6-3. 
 Usmerite svojo pozornost v to, kako se počutite varno in udobno. Skušajte se čim bolj prepustiti tem  
 občutkom. 
 * Če vas bodo sprva napadale skrbi, jih ne odrivajte, ampak samo dovolite, da grejo mimo  vaše   
 pozornosti in ven iz vašega prostora varnosti.
II. Ko boste začutili, da ste dovolj sproščeni, nežno odprite oči. Ostanite v udobnem položaju in skušajte  
 zadržati prijeten občutek varnosti. 
 Na roko si stisnite 2 odmerka kremnega gela Magnet privlačnosti in ga razmažite med dlanmi s   
 krožnimi gibi. Naj vaše dlani postanejo tople, s tem pa se bo ogrela tudi krema.
 Z desno roko nanesite kremo na spodnji del trebuha pod popkom. Naredite 9 počasnih krogov.
III.  S preostankom kreme si zmasirajte celo telo.

Ta ritual lahko ponavljate, kolikor pogosto vam ustreza. Najprimernejši čas je tisti del dneva, ko si tudi običajno 
privoščite malce razvajanja. 

Nasvet za začetek: kremo uporabljajte 3–6 dni po dvakrat na dan. Nato se najmanj 21 dni mažite enkrat na dan. Ko boste 
zadovoljni z učinki, kremo uporabljajte enkrat tedensko.
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Kako lahko še okrepim ta ritual?

• Z oranžno barvo (sveče, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem ylang-ylanga ali sandalovine (3 kapljice eteričnega olja dodajte vodi v izparilniku)

• S kristali za spolno čakro: karneol, oranžni aventurin, mesečev kamen (predhodno ga očistite 
in ga imejte v bližini med ritualom)

Kaj pa če nimam kreme Magnet privlačnosti?

Vseeno si zmasirajte spodnji del trebuha, da ga boste začutili. 

To bo sicer bistveno manj vplivalo na samo spolno čakro, 

zato priporočamo, da naredite še nekaj ponovitev katere od spodnjih vaj 

ali pa skozi ves dan ponavljate afirmacijo: »VARNO JE ČUTITI SEBE«.

Dodatne vaje za krepitev spolne čakre

• Afirmacija: PREPUŠČAM SE TOKU ŽIVLJENJA IN BREZ SRAMU SPREJEMAM SEBE V CELOTI IN VSE 
SVOJE OBČUTKE.
Prepišite si to afirmacijo na listek oranžne barve, okrasite ga in ga postavite na vidno mesto. 
Ponovite to misel z zaupanjem čim večkrat na dan; lahko kadar koli, še posebno pa v situacijah, 
ko se počutite negotove, nemočne ali vas je strah. Postopoma skušajte začutiti njeno vibracijo – to 
je energija vaše spolne čakre.

• Podkrepite afirmacijo še s fizično vajo: podrgnite dlani drugo ob drugo in ju položite na vsako 
stran popka tako, da se palca dotikata popka.

   • Povežite se z vodo. Možni načini: sprehod ob potoku, jezeru;
   • plavanje, kopeli. Poskrbite, da pijete dovolj vode.
   • Joga: položaj kobre.  

Hrana z ugodnim vplivom na spolno čakro

Vse sladko sadje (pomaranča, melona, kokos) ter cimet
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Kako deluje spolna čakra?

Spolna čakra je sedež vaših primarnih čustev. Vanjo so se zapisale vaše najzgodnejše izkušnje, zato 
v veliki meri določa vaše nezavedne reakcije. Je center kreativnosti v vseh pomenih besede (kaj bi 
radi ustvarili, dosegli v življenju; obilje, denar in vse dobro, kar si privoščimo; plodnost, spolnost).

Nahaja se dva prsta pod popkom, drugi deli telesa, ki so bistveno 
povezani z njo, pa so:

• spolni organi,

• hormoni in 

• križ.

Kaj najbolj vpliva na spolno čakro?

Spolna čakra je kot nekakšen magnet, ki privlači stvari (in ljudi) v vaše življenje na podzavestni 
ravni. Povezana je z izbiro partnerja, odnosom do spolnosti in vseh drugih oblik uživanja, določa 
pa tudi, koliko imate veselja do življenja.

Kako lahko okrepim svojo spolno čakro?

Naše terapevtke so preverile in ugotovile, da kremni gel Magnet privlačnosti učinkuje na spolno 
čakro tako, da jo poveča. Ravno spolna čakra pa je tista, ki se jo vedno »splača« povečati, saj s tem 
samo odpiramo prostor v energijah, kamor lahko pridejo dobre stvari.

Veliko ljudi ima pretiran, ponavadi privzgojen občutek dolžnosti. Ne glede na to, 
kaj vse dobrega jim ponuja življenje, ne znajo uživati v tem. V njihovo spolno čakro 
se je namreč že v otroštvu shranilo prepričanje, da je življenje eno samo delo in 
trpljenje.

Taki ljudje običajno ne pridejo do denarja, čeprav so lahko pravi »garači«.

Ob redni uporabi kremnega gela Magnet privlačnosti pa zaradi boljšega pretoka energije pride 
tudi do čiščenja blokad. Tako se znebimo energijskega vpliva izkušenj iz zgodnjega otroštva, ki nas 
zaznamujejo veliko bolj, kot se zavedamo. 
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Katere so najpogostejše blokade?

V spolni čakri so zapisane vaše zgodnje izkušnje ter vzorci razmišljanja in ravnanja. Razreševanje 
teh blokad je pogosto boleče, saj pridejo na dan močna čustva, ki jih težko kontroliramo. Tukaj 
najdete nekaj najpogostejših posledic takih blokad:

• bolečine v križu

• težave z mehurjem in spolnimi organi

• boleče in neredne menstruacije

• nesprejemanje svojega telesa

• histerija

• osamljenost

• čustvena odvisnost od drugih ljudi

• čustvena hladnost (pretirana 
strogost)

• agresivnost

• ustvarjalne blokade

• neplodnost

• odpor do življenja

• travmatični spomini iz otroštva

• »večna« vloga žrtve

• izogibanje lastni odgovornosti

• strah pred uspehom

• zaprtost vase

• strah pred prevarami

• težave v spolnosti

• strah pred prihodnostjo
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3. korak: TOČKA MOČI

Glavna področja (solarni pleksus)    

1. občutek ničvrednosti

2. agresivnost in jeza, večni boji z okoljem

3. prebavne težave

Solarni pleksus: energijski vpliv na telo 

prebavila (želodec, žolč, trebušna slinavka, 

vranica, jetra, tanko črevo), srednji del hrbta
Ritual

I. Lezite na hrbet, najbolje na tla ali na drugo (trdo) podlago, ki vam bo omogočila, da boste imeli   
 ravno hrbtenico. Pokrčite obe nogi.

 Začutite, kako sonce segreva vaš želodec. Dovolite, da se njegova toplota širi in veča. Začutite, kako   
 se ta toplota razliva najprej po vaših prebavilih in nato skozi vse telo, enakomerno navzgor    
 proti glavi in navzdol proti stopalom. 

II. Ko boste začutili, da se je toplota dovolj razširila, nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. 

 Na roko si stisnite 1 odmerek kremnega gela Točka moči in ga razmažite med dlanmi s krožnimi   
 gibi. Naj vaše dlani postanejo tople, s tem pa se bo ogrela tudi sama krema.

 Z obema rokama »narišite« sonce na področje želodca. Predstavljajte si, kako vaše sonce sije.   
 Dovolite, da se njegova toplota razlije še v vašo okolico, v vaše načrte, odnose ...

III. Pretegnite si celo telo, še posebno hrbet in trebušne mišice.

Če uporabljate samo kremo za solarni pleksus, tega rituala ne ponavljajte prepogosto. Priporočamo ga vsak drugi dan. 
Naj postane vaša navada za dlje časa (najmanj pa 3 mesece). 

Najprimernejši čas zanj je zjutraj, ko sonce vzhaja. Najbrž vam bo bolj ustrezalo, če ga boste izvajali s praznim želodcem.
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Kako lahko še okrepim ta ritual?

• Z rumeno barvo (sveče, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem citrusov (za krepitev notranje moči) ali mete (za umirjanje, če ste jezni, pod stresom ...)

• S kristali za solarni pleksus: tigrovo oko, citrin (predhodno ga očistite in ga imejte v bližini med 
ritualom)

Kaj pa če nimam kreme Točka moči?

Vseeno delajte vajo iz prve točke, lahko vsak dan ob sončnem vzhodu.

Za krepitev solarnega pleksusa so priporočljivi tudi trebušnjaki 

in vse druge vaje, ki krepijo trebušne mišice.

* Napredek je lahko počasnejši, vendar ne pretiravajte z vajami. Za solarni 
pleksus je namreč pomembno tudi, da ni prevelik. Bodite pozorni, če se 
odločite za vaje, ki se manj prilagajajo vašemu trenutnemu stanju. (Kremni gel deluje primerno glede 
na samo čakro – bodisi če je prevelika/premajhna/zablokirana ... Pri vajah pa morate biti sami pozorni 
na svoje občutke.)

Dodatne vaje za krepitev solarnega pleksusa

• firmacija: MOJE TELO JE POD MOJIM NADZOROM

 Ponavljajte si to afirmacijo v mislih, najbolje večkrat na dan, vsak dan. Še posebno je priporočljiva, 
če se bojite, da bi vas telo v določenih situacijah »izdalo« (tresenje zaradi treme, ne morete se 
postaviti zase, kadar ste v strahu ...)

    • Afirmacija: ZNAM SE PRAVILNO ODLOČATI 

    Podkrepite to afirmacijo tako, da si položite obe roki na področje želodca.

    • Joga: položaj čolna. 

Hrana z ugodnim vplivom na solarni pleksus

Rumeno sadje in zelenjava (banane, grenivke, ananas; rumena paprika, koruza), polnozrnati kruh, 
kamilični čaj
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Kako deluje solarni pleksus?

Solarni pleksus je sedež vašega ega. Določa vaš občutek notranje vrednosti, samozavest in tudi 
moč vaše osebnosti. Dobro delujoč solarni pleksus vam daje občutek, da imate svoje življenje pod 
kontrolo in da lahko dosežete svoje cilje.

Področje solarnega pleksusa je zgornji del trebuha. Vpliva pa tudi na: 

• ogrevanje in hlajenje telesa,

• način, kako se znamo izpostaviti in

• zdravo voljo do dela.

Kaj najbolj vpliva na solarni pleksus?

Zablokirajo ga predvsem strahovi in nekateri privzgojeni vzorci, npr. prepričanje, da se za žensko 
ne spodobi, da je močna; da se nismo sposobni samostojno odločati ipd. To lahko povzroča tudi 
vedenjske odklone, nenehno željo po pozornosti in podobno.

Kako lahko okrepim svoj solarni pleksus?

Naše terapevtke so preverile in ugotovile, da kremni gel Točka moči učinkuje na solarni pleksus 
tako, da ga uravnovesi. To pa je za vsakogar izjemnega pomena, saj le tako znamo izbrati pravi 
način, kako razviti in uporabiti svojo notranjo moč (ne preveč in ne premalo).

V zvezah je pogosta kombinacija: moški s pretiranim solarnim pleksusom in ženska 
z zablokirano in/ali zelo majhno grleno čakro. 

Moški kriči, se jezi, celo pretepa partnerko, ženska pa svoje bolečine ne zmore niti 
izraziti, niti zahtevati od partnerja, naj s takim vedenjem preneha.

Ob redni uporabi kremnega gela Točka moči pa zaradi boljšega pretoka energije pride tudi do 
čiščenja blokad. Tako lahko naš višji jaz resnično zaživi v harmoniji z nižjim egom. To pa pomeni, 
da imamo moč in znamo najti pravi način, da si uredimo življenje po svojih željah. 



str. 25 | 7 ritualov, s katerimi se znebite vseh svojih težav 

Katere so najpogostejše blokade?

Solarni pleksus je kot nekakšno skladišče energije, moči in vitalnosti za celo telo. Slabo delujoča 
čakra povzroča, da ne morete polno zaživeti. Tukaj najdete nekaj najpogostejših primerov, kako se 
v praksi kažejo blokade s tega področja:

• pozabljivost

• težave s samozavestjo

• osebna nemoč

• nenadzorovana želja po hrani

• sladkorna bolezen

• se hitro razjezite ali takoj ustrašite

• nenehno potrebujete priznanje s 
strani drugih

• hrepenenje po moči

• hiperaktivnost

• vzkipljivost

• pomanjkanje samodiscipline

• slabi živci

• pretirana sramežljivost

• huda trema

• ne moremo reči ne (vloga žrtve)

• pretirana tekmovalnost, zavist

• agresivnost (potreba po prevladi)

• žolčni kamni

• motnje hranjenja

• občutek napihnjenosti
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4. korak: OBJEM LJUBEZNI

Glavna področja (srčna čakra)    

1. ljubezenske težave

2. nesrečnost, občutek zapuščenosti

3. težave s srcem in dihali

Srčna čakra: energijski vpliv na telo 

srce, pljuča, imunski sistem, koža, alergije

Ritual
I. Udobno se namestite in bodite pozorni, da imate zravnano hrbtenico. Zaprite oči. 
 Trikrat globoko vdihnite in izdihnite. 
 Nato trikrat na hitro vdihnite in močno izdihnite skozi usta.
 Nadaljujte s 7 cikli pranskega dihanja 6-3-6-3. Medtem:
 Začutite, kako gre zrak v vas in napolni vaša pljuča. Predstavljajte si, da so vaša pljuča drevo s široko,  
 bogato zeleno krošnjo, ki z vsakim vdihom bolj in bolj ozeleni. 
 Poskušajte začutiti, kako se širijo njegove veje, ko vdihujete svež zrak.

II. Počasi odprite oči in poskušajte obdržati vtis velike, lepe zelene krošnje. Na roko si stisnite 2-3   
 odmerke kremnega gela Objem ljubezni in ga razmažite med dlanmi s krožnimi gibi. Naj vaše dlani  
 postanejo tople, da se bo krema ogrela.
 Položite obe roki na svoj prsni koš in razmažite kremo v čim večjih, počasnih krogih. Naredite 21   
 krogov z obema rokama hkrati. Naj se roki prekrižata, namažite tudi hrbtno stran dlani. Osredotočite  
 se na to, da s tem delate nekaj ljubeznivega za svoje telo. 

III. Prekrižajte roke na prsnem košu (kot da bi se objeli) in si s preostankom kreme nežno zmasirajte   
 ramena in vrat.

Ponavljajte ta ritual 3x dnevno: zjutraj, ko se zbudite, opoldne (ali po službi) in zvečer pred spanjem. 

21 dni vsak dan in nato ob vsakem prvem in zadnjem krajcu (t.j. ca. 2x na mesec).
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Kako lahko še okrepim ta ritual?

• Z zeleno barvo (sveče, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem pehtrana ali vrtnice (3 kapljice eteričnega olja dodajte vodi v izparilniku)

• S kristali za srčno čakro: aventurin, roževec (predhodno ga očistite in ga imejte v bližini med 
ritualom)

Kaj pa če nimam kreme Objem ljubezni?

Naredite prvi del rituala, kot je opisano na prejšnji strani. 

Vaja: objemite svojega notranjega otroka. Poglejte vase in najdite 
svojega notranjega otroka. To je del vas, ki ne zmore nadzorovati svojih 
čustev. Morda ste to vi kot otrok ali pa delček vas, ki je trenutno v nekem 
določenem razpoloženju. Posvetite se svojemu notranjemu otroku in 
prisluhnite njegovim potrebam. Poskusite mu ustreči, dati temu delčku sebe tisto, kar mu manjka. 
Morda mu morate le povedati, da je ljubljen, varen ... Ali pa ga objeti, potolažiti ... Lahko tudi fizično 
objamete sebe.

To vajo izvajajte po občutku, kakor boste zaznali, da vaš notranji otrok potrebuje.

Dodatne vaje za krepitev srčne čakre

• Dihalne vaje (katerekoli) in meditacija s poudarkom na dihanju.

• Privoščite si sprehod v naravo. 

Osredotočite se na zeleno barvo, ki vas obdaja.

• Joga: položaj kamele.

Hrana z ugodnim vplivom na srčno čakro

Vsa zelena zelenjava, še posebno listnata, npr. solata, špinača, tudi kumare, brokoli, por ...; zeleno 
sadje (kivi, zelena jabolka, grozdje); zeleni čaj, origano, koriander, peteršilj.

*Namig: vključite vsaj po eno zeleno živilo v vsak svoj obrok. Ne bi smelo biti težko, izbira je velika.
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Kako deluje srčna čakra?

Srčna čakra je energetska centrala našega sistema. Je jedro našega duha, vez med telesom in 
duhom in središče ljubezni. Človek z dobro delujočo srčno čakro je notranje svoboden.

Pokriva območje zgornjega dela prsnega koša in zgornji del hrbta. 
Vpliva pa tudi na:
• priželjc,
• imunski sistem in 
• dihanje (preplitvo dihanje kaže na strah – plitvo sprejemanje   
 življenja).

Kaj najbolj vpliva na srčno čakro?

Vse tisto, kar je povezano z ljubeznijo. Največje blokade nastanejo zaradi žalovanja in kot 
posledica tega, da so vas drugi ljudje prizadeli. Zaradi velikih blokad se lahko pojavi nezmožnost, 
da bi odpustili drugim in celo sebi.

Kako lahko okrepim svojo srčno čakro?

Naše terapevtke so preverile in ugotovile, da kremni gel Objem ljubezni učinkuje na srčno čakro 
tako, da jo poveča. Sama velikost čakre je bistvena za njeno dobro delovanje. Je pa smiselno pri 
terapiji za srčno čakro vključiti tudi solarni pleksus (kremni gel Točka moči, str. 22).

Pri srčni čakri je pomembno, da ni bistveno večja ali bistveno manjša od solarnega 
pleksusa. Ti dve čakri sta močno povezani in nam omogočata, da se znamo zaščititi, 
brez da bi bili egoistični.

Drugi pogost problem pa nastane, če pa je srčna čakra velika, korenska pa majhna. 
Taki ljudje so zelo dovzetni za izkoriščanje. Lahko rečemo, da je to predpogoj za t.i. 

»čustveni vampirizem«. Pomoč potrebujeta obe čakri, tako srčna kot korenska (str. 14)

Ob redni uporabi kremnega gela Objem ljubezni pa zaradi boljšega pretoka energije pride tudi do 
čiščenja blokad. Tako se znebimo energijskega vpliva situacij, v katerih so nas ljudje razočarali in 
prizadeli. 
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Katere so najpogostejše blokade?

Energija zdravja pride skozi srčno čakro. Blokada na tem delu vam ustavi pretok in vpliva na 
vse organe. Tukaj najdete nekaj najpogostejših primerov, kako se v praksi kažejo blokade s tega 
področja:

• težave z rameni in rokami

• bolečine v ramenskem obroču

• težave s srcem in krvnim obtokom

• bolezni dojk

• težave z dihali

• oteženo dihanje

• občutek teže na prsnem košu

• občutek tesnobe – stiskanja v prsih

• strah, da bi bili izkoriščeni

• pomanjkanje občutka pripadnosti

• zagledanost vase

• brezsrčnost, sebičnost

• cinizem, zagrenjenost

• otopelost

• sovraštvo

• nezmožnost odpuščanja

• občutek izoliranosti

• nenehno pritoževanje

• maščevalnost

• pretirano žrtvovanje za druge
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5. korak: VRELEC ISKRENOSTI

Glavna področja (grlena čakra)    

1. težave v komunikaciji

2. nezmožnost, da bi izrazili svoje potrebe

3. težave z grlom, vratom in ščitnico

Grlena čakra: energijski vpliv na telo 

grlo, vratna hrbtenica, usta, zobje, požiralnik, ščitnica

Ritual
I. Udobno se usedite in naredite nekaj osnovnih vaj za razgibavanje ramen in vratu (npr. glava   
 naprej-nazaj, levo-desno, kroženje; kroženje z rameni naprej-nazaj; vsaka vaja 3x).
 Naredite 7 ponovitev dihalne vaje: obrnite glavo v levo in sunkovito vdihnite (lahko skozi usta ali   
 skozi nos, kakor vam je lažje); nato obrnite glavo v desno in močno izdihnite skozi usta.
II. Počasi ujemite svoj normalni ritem dihanja. Na roko si stisnite 2 odmerka kremnega gela Vrelec   
 iskrenosti in ga razmažite med dlanmi s krožnimi gibi. Naj vaše dlani postanejo tople, s tem   
 pa se bo tudi krema ogrela.
 Z obema rokama si zmasirajte vrat spredaj, zadaj in ob straneh. Bodite nežni, gibi pa naj bodo   
 usmerjeni tako od zgoraj navzdol, kot tudi od spodaj navzgor.
III. S preostankom kreme narišite krog na področju grla. Ponovite 7x z desno roko v nasprotni smeri   
 urinega kazalca.

Ponavljajte ta ritual 3x dnevno: zjutraj, ko se zbudite, opoldne (ali po službi) in zvečer pred spanjem. 

Izvajajte ga vsaj en teden vsak dan, nato pa vsaj 2x tedensko.

Kadar boste želeli dodatno energijo, da bi nekaj ustvarili ali pa podporo za komunikacijo (iskrenost), ga spet izvajajte 
vsak dan, vsaj 3 dni zaporedoma.
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Kako lahko še okrepim ta ritual?

• S svetlo modro barvo (sveče, šal, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem mete ali evkaliptusa (3 kapljice eteričnega olja dodajte vodi v izparilniku)

• S kristali za grleno čakro: modri kalcit, turkiz ali amazonit (predhodno ga očistite in ga imejte v 
bližini med ritualom).

Kaj pa če nimam kreme Vrelec iskrenosti?

Delajte dihalne vaje, kot so opisane pri ritualu. 

Pojte. Če ne gre drugače, pa pod tušem. 

Za začetek bo dobro, potem pa boste lahko spremljali svoj napredek. 
Eden od znakov blokade na grleni čakri je namreč tudi to, da nam 
ni prijetno peti. V kolikor se bo blokada pravilno čistila, boste imeli 
vedno več veselja do petja, pa tudi vedno več »posluha«.

Dodatne vaje za krepitev grlene čakre

• Ozaveščanje: kaj je moje in kaj ne. Skušajte prepoznati vzorce, ki so vam jih vsilili 
drugi (vzgoja, pričakovanja okolice) in jih ločiti od tega, kar mislite in čutite vi.

• Zavestno spremljajte, kaj govorite. Poskušajte zaznati pot od občutka do besede. 
Na primer, če vas nekdo vpraša za mnenje. Kaj najprej začutite? Kakšne so potem 
vaše misli? In kaj naposled rečete na glas? Tako boste lahko zaznali, ali ste iskreni 
do drugih (misli so skladne z besedami) in do sebe (misli so skladne z občutki).

• Nosite svetlo modro rutico ali obesek z ustreznim kristalom.

• Joga: sveča.

Hrana z ugodnim vplivom na grleno čakro

Modro sadje (borovnice, slive) in sadje, ki raste na drevesih. Tekočina, še zlasti voda, naravni sokovi 
in  zeliščni čaji. Enostavne začimbe, npr. sol.

*Namig: v zvezi s hrano lahko vadite iskrenost tako, da po pravici poveste, če vam je hrana všeč.
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Kako deluje grlena čakra?
Grlena čakra leži med srcem in glavo. Lahko rečemo, da je posrednik med energijami čustev in 
uma, hkrati pa tudi med višjimi in nižjimi energijami. Človek z dobro delujočo grleno čakro je 
sposoben kvalitetne komunikacije – tako govorjenja kot poslušanja.
Pokriva območje vratu. Vpliva pa tudi na:
• ščitnico,
• ustno votlino in 
• glas.

Kaj najbolj vpliva na grleno čakro?

Grlena čakra se odziva na vse čustvene odzive v vas. Omogoča, da ste pošteni in iskreni do sebe. 
Ravno to pa daje moč, da lahko ustvarjate svoje življenje tako, kot si sami želite. 

Kako lahko okrepim svojo grleno čakro?

Naše terapevtke so preverile in ugotovile, da kremni gel Vrelec iskrenosti učinkuje na grleno čakro 
tako, da jo poveča. Sama velikost čakre je bistvena za njeno dobro delovanje. Je pa smiselno pri 
terapiji za grleno čakro vključiti tudi spolno čakro (kremni gel Magnet privlačnosti).

Dve najbolj značilni blokadi na grleni čakri:

• molčečnost (npr. moški, ki nikakor ne more spregovoriti o svojih čustvih),

• pretirano govorjenje, še posebno opravljanje in prenašanje praznih govoric.  
 Pogosto so to ženske, ki se nadvse začudijo, kako bi imele blokado na   
 grleni čakri, ko pa vendarle veliko govorijo. A nikoli o stvareh, ki so zanje  
 pomembne.

Ob redni uporabi kremnega gela Vrelec iskrenosti pa zaradi boljšega pretoka energije pride tudi 
do čiščenja blokad. Tako se znebimo energijskega vpliva situacij, v katerih se nismo mogli, znali ali 
smeli svobodno izražati.
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Katere so najpogostejše blokade?

Vzrok za blokade grlene čakre so potlačena čustva. Največ blokad dobimo v mladosti, ko nam 
govorijo, kaj lahko povemo in česa ne, kaj se spodobi in kaj ne, ko se kot otroci ne moremo 
svobodno izražati (tudi v prepirih). Tukaj najdete nekaj najpogostejših primerov, kako se v praksi 
kažejo blokade grlene čakre:

• prevelika občutljivost za mnenje drugih

• nemoč izražanja

• laganje, pretiravanje

• strah pred resnico

• površno poslušanje, pomanjkanje 
zbranosti

• potreba po obvladovanju sočloveka 
(ne pustimo do besede)

• govorimo premalo ali preveč

• sramežljivost

• strah pred javnim nastopanjem

• strah pred konflikti

• slab posluh in slab plesni ritem

• nagnjenost k opravljanju

• skrivnosti

• jecljanje

• motnje ščitnice

• majhna sposobnost za tuje jezike

• hripavost; premočan/šibek/hrapav glas

• težave z zobmi, delsnimi in ustno votlino

• težave z vratnimi vretenci
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6. korak: ŠESTI ČUT

Glavna področja (čelna čakra)    

1. glavoboli

2. težave zaradi stresa

3. težave s koncentracijo

Čelna čakra: energijski vpliv na telo 

oči, ušesa, nos, mali možgani, hipofiza in endokrine žleze

Ritual
I. Zatemnite si prostor in prižgite svečo (vseeno, kakšno in kakšne barve).
 Udobno se usedite in se umirite. Lahko naredite 7 ciklov pranskega dihanja (str. 9).
 Zazrite se v plamen sveče in usmerite nanj vso svojo pozornost. Če se vam bodo pojavile kakršnekoli  
 misli, skrbi, spomini ..., jih preprosto pustite, da zdrsnejo mimo.
 Sami si določite, koliko časa boste to počeli. Ko vam bo koncentracija padla, preprosto nehajte.

II. Počasi se vrnite v realnost. Na roko si stisnite 1 odmerek kremnega gela Šesti čut in ga razmažite   
 med dlanmi s krožnimi gibi. Naj vaše dlani postanejo tople, s tem pa se bo tudi krema ogrela.
 S kazalcem in sredincem desne roke nanesite kremo na sredino čela. Narišite 12 krogov v nasprotni   
 smeri urinega kazalca.

III. S celo roko potegnite črto od čela pa vse do popka in še za dlan nižje. Predstavljajte si, da ste s tem   
 ustvarili prosto pot za vaše osebne energije, da bodo lahko tekle. Naredite to samo enkrat v    
 smeri navzdol in enkrat navzgor. Preostalo kremo obrišite.

Tega rituala ni potrebno izvajati prepogosto. Začnite vsak tretji dan, nato pa stopnjujte pogostost, kakor vam bo 
ustrezalo glede na začetno vajo. Naj vas ne preseneti, če vas bo že po nekaj ritualih napadla želja, da bi pospravljali, 
preurejali, organizirali ... 
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Kako lahko še okrepim ta ritual?

• S temno modro (indigo) barvo (sveče, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem vijolice ali limonske trave (2 kapljici eteričnega olja dodajte vodi v izparilniku)

•  S kristali za čelno čakro: sodalit ali lapis lazuli (predhodno ga očistite in ga imejte v bližini med 
ritualom)

Kaj pa če nimam kreme Šesti čut?

Delajte vajo s svečo, kot je opisana pri ritualu. 

Postopoma podaljšujte čas koncentracije, kakor vam bo ustrezalo. To 
počnite vsaj enkrat tedensko, najbolje zvečer pred spanjem, brez TV-
ja ali drugih večjih motenj v okolici. 

Dodatne vaje za krepitev čelne čakre

• Napišite si seznam stvari, ki si jih želite. Seznam naj bo jasen in čitljiv. Najprej lahko napišete vse, 
kar vam pride na misel, nato pa uredite cilje po pomembnosti, določite časovne roke, potrebna 
sredstva itd. 

 Namig: Ta vaja pomaga tudi, kadar imate občutek, da se vam je nabralo vsega preveč in da vam bo kar »razneslo 
glavo« od vsega. Napišite, kaj vse vas muči, nato uredite stvari po pomembnosti. Pričakujete lahko takojšnje 

olajšanje. 

• Vizualizirajte si ležeče številke osem, najprej pred desnim, nato še pred 
levim očesom. To vam bo izboljšalo tudi fizični vid ter sposobnost 
koncentracije, kar bo vplivalo na vaš spomin, sposobnost učenja.

• Joga: ugodni položaj.
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Kako deluje čelna čakra?
Drugo ime za čelno čakro je tretje oko. Njena naloga je, da beleži dogajanje in prejete vtise 
shranjuje kot življenjske modrosti. Človek z dobro delujočo čelno čakro je sposoben jasnega in 
sočutnega pogleda na svet.

Nahaja se na sredini čela. Njena pomembna področja so še:
• domišljija,
• intuicija in 
• živčni sistem.

Kaj najbolj vpliva na čelno čakro?

Čelna čakra je vaše osebno duhovno središče. Močno se odziva na stres in hiter življenjski tempo, 
ki včasih ne dovoli, da bi »predelali« vse prejete vtise in življenjske dogodke. Kadar dobro deluje, 
pa daje sposobnost, da pogledamo na določeno situacijo z več zornih kotov in tudi da se soočimo 
z resnico.  

Kako lahko okrepim svojo čelno čakro?

Naše terapevtke so preverile in ugotovile, da kremni gel Šesti čut učinkuje na čelno čakro tako, da 
jo uravnovesi. To je izrednega pomena za celoten energijski sistem.

Mnogi terapevti opozarjajo, da ni pametno na silo odpirati čelne čakre (npr. zgolj za 
to, da bi povečali svojo intuicijo, postali jasnovidni ipd.), če naš energijski sistem ni 
pripravljen na to.

V  marsikaterem primeru gre za to, da so prisotne močne blokade na nižjih čakrah, ki 
zamajejo energijsko ravnovesje sistema. Lahko bi rekli, da na novo odprta čelna čakra 
naenkrat dobi več, kot lahko predela.

Ob pravilni uporabi kremnega gela Šesti čut ni nevarnosti, da bi se vaše energijsko ravnovesje 
porušilo. Če sumite, da imate veliko močnih blokad, pa je v vsakem primeru najbolj priporočljivo, 
da uporabljate celoten komplet kremnih gelov za čakre (str. 42).
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Katere so najpogostejše blokade?

Najtežje blokade čelne čakre so običajno posledica prepričanj o sebi, ki so nam jih vcepili drugi. Pri tem 
pa ni pomembno, ali so nam to sporočili z besedami (direktno, kot žalitev) ali s svojim odnosom (če ste 
bili kot otrok spregledani oz. vaše mnenje ni bilo pomembno). Nekaj primerov takih prepričanj:

• neumen/neumna sem;

• nisem se sposoben/sposobna pravilno odločati;
• ne znam z denarjem.

Tukaj najdete nekaj najpogostejših primerov, kako se v praksi kažejo blokade čelne čakre:

• strah pred disciplino, samostojnostjo, lastnimi odločitvami ipd.

• nezmožnost, da bi sprejeli in/ali upoštevali mnenje nekoga drugega

• pomanjkanje fokusa – ne moremo nečesa izpeljati od začetka do konca

• težave z domišljijo in vizualizacijo (predstavljanjem)

• nesposobnost pravilne presoje

• nezmožnost ločevanja med dobrim in 
slabim

• težave s koncentracijo, zmedenost

• nočne more

• migrene

• težave z očmi in sluhom

• težave z ravnotežjem

• presnovne motnje

• disleksija

• pozabljivost
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7. korak: DOTIK VESOLJA

Glavna področja (kronska  čakra)    

1. nepojasnjena (nenehna) utrujenost

2. občutek nesmisla

3. nespečnost

Kronska čakra: energijski vpliv na telo 

možgani, epifiza

Ritual

I. Začutite prostor približno 10 cm nad glavo in prosite energije, naj vas potegnejo od zgoraj navzgor.   
 Prepustite se temu občutku in opazujte, kakšne barve in kakšna sporočila prihajajo. Pri tej    
 vaji pa je pomembno, da imate obe stopali trdno na tleh, da začutite svoje noge, ter    
 da imate zravnano hrbtenico.

II. Počasi se vrnite v realnost. Na roko si stisnite 2 odmerka kremnega gela Dotik vesolja in ga    
 razmažite med dlanmi s krožnimi gibi. Naj vaše dlani postanejo tople, s tem pa se bo tudi    
 krema ogrela.

 S prsti obeh rok narišite krog okoli celotne glave, ob robu lasišča. Ponovite 9x.

III. Z rokama potujte po celem telesu, da razmažete preostalo kremo. Poskušajte začutiti vsak košček   
 svoje kože. Če je potrebno, uporabite dodaten odmerek kreme.

Ta ritual lahko izvajate vsak dan 3x dnevno (zjutraj, opoldne in zvečer).

Smiselno ga je kombinirati z ritualom za korensko čakro (str. 14), da boste ustvarili boljšo energijsko pretočnost.



str. 39 | 7 ritualov, s katerimi se znebite vseh svojih težav 

Kako lahko še okrepim ta ritual?

• Z vijolično barvo (sveče, oblačila, podloga, na kateri sedite ...)

• Z vonjem sivke (3 kapljice eteričnega olja dodajte vodi v izparilniku)

• S kristali za kronsko čakro: ametist ali kamena strela (predhodno ga očistite in ga imejte v bližini 
med ritualom)

Kaj pa če nimam kreme Dotik vesolja?

Naredite vajo iz prve točke rituala. Nato zaprosite svoj Višji Jaz, naj 
vam pošlje jasna sporočila. (To so lahko ideje, uvidi, spomini, barve, 
vonji ...) Zapišite si jih in jih uporabite pri meditaciji.

* Namig: Nič nenavadnega ni, če teh sporočil od začetka ne 
razumemo. Vseeno jih lahko uporabite v meditaciji, razmišljate o njih ipd. Sicer pa že s tem, da aktivirajo 
določene energije, sporočila vseeno delujejo. Če boste s to vajo dovolj vztrajni, se vam bo postopoma 
odpiralo vedno več uvidov. Navsezadnje boste lahko povezali vse delčke v smiselno celoto.

Dodatne vaje za krepitev kronske čakre

• Predstavljate si, kako se prekinejo vse energijske vezi z vsem, kar vam škoduje. Začutite, koliko   
 niti je pripetih na vaše energije, in dovolite, da vse te niti padejo iz vaših energij, da se   
 jih boste osvobodili in zaživeli tako, kot sami želite. Dihajte globoko in počasi, da    
 se pretok energije poveča.

• Eterično olje sivke (3–5 kapljic) zmešajte z vodo v razpršilcu za rože. Z mešanico 1 x na dan   
 poškropite stanovanje, pisarno, avto ... (Uporabno tudi za odišavljenje posteljnine ipd., vendar  
 pazite, da vonj ne bo premočan.)

• Joga: položaj trupla.
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Kako deluje kronska čakra?

Kronska čakra je vstopna točka za višje energije. Odgovorna je za 
vrednote, stališča in prepričanja, pa tudi za vaše mnenje o sebi.

Nahaja se na vrhu glave in skupaj z dobro delujočo korensko čakro 
omogoča dober energijski pretok skozi celo telo.

Kaj najbolj vpliva na kronsko čakro?

Kronsko čakro slabi vse tisto, kar počnemo, brez da bi v to resnično verjeli. Če smo vajeni slepo 
slediti navodilom ali brez misli posnemati določeno osebo, je to znak blokade. 

Kako lahko okrepim svojo kronsko čakro?

Dobro delujoča kronska čakra omogoča, da se zavedamo, v kaj verjamemo in kaj nam veliko pomeni. 
Zato rečemo, da nam dovolj velika in čista kronska čakra omogoča, da smo v stiku s svojo Dušo in s 
svojim Višjim Jazom. 

Kremni gel Dotik vesolja lahko že v zelo kratkem času odpre kronsko čakro in ob redni uporabi 
pomaga tudi pri čiščenju blokad.

Veliko ljudi misli, da je glavni znak zablokirane kronske čakre to, da se človek ne 
zanima za duhovnost, ne meditira itd. 

Vendar pa tudi bolestno iskanje smisla ni znak, da se kronska čakra odpira. Prej 
obratno! Zato samo zanimanje za duhovnost še ne pomeni, da smo v resnici odprti za 
višje energije.

Za razliko od čelne čakre lahko kronsko čakro kadarkoli brez skrbi odpirate. Bodisi s kremnim 
gelom Dotik vesolja ali pa preko meditacije, molitve (kakršnekoli) ipd. Dobro pa je, da hkrati 
poskrbite tudi za svojo korensko čakro (str. 14; kremni gel Darilo obilja), da ostanete prizemljeni.
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Katere so najpogostejše blokade?
Če je kronska čakra zablokirana, se pogosto na njen račun pretirano okrepi ego (t.i. nižji jaz). Pojavi 
se posebno stanje – občutek, kot da smo nenehno v bojih z okolico in sami s seboj. Takšen človek 
je:
• pretirano – nerazumno zahteven, a hkrati nikoli zadovoljen;
• odvisen od tega, da lahko nadzoruje druge ljudi in dogajanje;
• misli, da vse ve in zatira vse druge.

V kronsko čakro se (podobno kot v korensko) močno zapišejo tudi vse oblike zlorabe in drugi težki 
življenjski dogodki. Razlika je v tem, da

• zapisi v korenski čakri določajo naše ravnanje, medtem ko 

• zapisi v kronski čakri določajo naša načela, pogled na svet in način razmišljanja.

Najpogosteje se razreševanje takšne blokade začne pri korenski čakri. Za dokončno razrešitev pa je 
seveda potrebno poskrbeti za obe čakri (in najverjetneje tudi še za katero drugo). Šele takrat lahko 
oseba resnično začne znova in ni več zaznamovana s svojo preteklostjo.

Drugi pogosti znaki blokade na kronski 
čakri: 

• psihične nestabilnosti

• fobije, depresija

• strah pred prihodnostjo

• oklepanje preteklosti

• občutek nepripadnosti in 
nepovezanosti

• potreba po samoti

• težave z zaupanjem



Odkrijte resnično moč svojih energij in zacvetite! | str. 42

Načrt: 7-tedenski energijski tretma
Za lažje kombiniranje ritualov si oglejte 7-tedenski načrt za celovit energijski tretma. Zasnovan je 
tako, da se boste sistematično lotili vseh vrst blokad in okrepili svoje čakre v pravilnem vrstnem 
redu, hkrati pa poskrbeli za dober energijski pretok in s tem tudi za boljše počutje!

Spodaj v tabeli je za vsak dan posebej napisano, katero oz. kateri dve kremi uporabite. 

01 589 66 33
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Za lažje kombiniranje ritualov si oglejte 7-tedenski načrt za celovit energijski tretma.
Zasnovan je tako, da se boste sistematično lotili vseh vrst blokad in okrepili svoje čakre 
v pravilnem vrstnem redu, hkrati pa poskrbeli za dober energijski pretok in s tem tudi za 
boljše počutje!
Spodaj v tabeli je za vsak dan posebej napisano, katero oz. kateri dve kremi uporabite. 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 
1.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38)

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
2.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
3.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

SSooll..  pplleekkssuuss 
+ srčna

(str. 22 in 26) 
Srčna čakra 

(str. 26) 

SSooll..  pplleekkssuuss 
+ srčna

(str. 22 in 26) 
Srčna čakra 

(str. 26) 

SSooll..  pplleekkssuuss 
+ srčna

(str. 22 in 26) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
4.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

SSooll..  pplleekkssuuss 
+ srčna

(str. 22 in 26) 

Spolna + 
srčna 

(str. 18 in 26) 

SSooll..  pplleekkssuuss 
+ srčna

(str. 22 in 26) 

Spolna + 
srčna 

(str. 18 in 26) 

SSooll..  pplleekkssuuss 
+ srčna

(str. 22 in 26) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
5.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Spolna + 
grlena 

(str. 18 in 30) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
6.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
Srčna čakra 

(str. 26) 
Čelna čakra 

(str. 34) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
Srčna čakra 

(str. 26) 
Čelna čakra 

(str. 34) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 
7.
TEDEN

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Korenska + 
kronska 

(str. 14 in 38) 

Priporočila za pogostost uporabe kremnih gelov (dnevno): 

Korenska + kronska – zjutraj in zvečer ali: zjutraj, opoldne in zvečer 
Spolna + grlena – zjutraj in zvečer 
SSooll..  pplleekkssuuss + srčna – zjutraj  
Srčna čakra – zjutraj, opoldne in zvečer 
Spolna + srčna – zjutraj in zvečer 
Čelna čakra – zvečer 
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Čakre v vsakdanjem življenju
Vsaka čakra ima svojo posebno sposobnost zapisovanja življenjskih izkušenj in tako upravlja z 
določenim področjem vašega življenja.

Na sliki so osnovna področja vsake izmed čaker predstavljena z eno besedo. Lahko jo uporabite kot 
afirmacijo za podporo tej čakri ali pa kot izhodišče za meditacijo in razumevanje resničnega obsega 
delovanja teh 7 glavnih energijskih centrov.
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str. 47 | 7 ritualov, s katerimi se znebite vseh svojih težav 
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