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Köszönetnyilvánítás

E könyv anyagát a tudatfejlesztés útján közel harminc esz-
tendő alatt szerzett tapasztalataimból szűrtem le. Teljes-
séggel lehetetlen volna tehát felsorolnom mindazok nevét, 
akik segítségemre voltak az itt bemutatott ismeretanyag 
elsajátításában. Mindenesetre megragadom az alkalmat, 
hogy egyetemlegesen mélységes hálámat fejezzem ki a leg-
különbözőbb korszakok tanítómestereinek, misztiku-
sainak, guruinak és fi lozófusainak, akik bölcsességüket 
könyvekben és hangfelvételeken ránk hagyományozták, 
hogy mi is gyümölcsöztethessük tapasztalataikat. Szeret-
ném kifejezni továbbá köszönetemet a keresők azon kö-
zösségének, amely kimeríthetetlen erőforrásként mindig 
rendelkezésemre állt – a bölcsesség oly sok gyöngyszemé-
nek jutottam birtokába életem során igazságkereső társaim 
közreműködésével. 

Köszönöm utam első tanítómesterének, a nővéremnek, 
Lucy Pondnak – hálás vagyok, amiért felnyitottad a sze-
mem. Jógatanárom és jó barátom, Bob Smith is külön el-
ismerést érdemel. A csakrákat összekötő energiapályákról 
felhalmozott tudása egyszerűen felülmúlhatatlan. Az ő mű-
helyfoglalkozásain számos olyan technikát, testhelyzetet, 
légzőgyakorlatot és meditációt ismertem meg, amelyek hoz-
zásegítettek a csakrák mélyebb megértéséhez. 
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10  CSAKRÁK

Szeretném külön köszönetemet nyilvánítani közeli ba-
rátaimnak, Julie és Robert Grattannek. Hasznos tanácso-
kat adtak magával a kézirattal kapcsolatban is, de ami még 
fontosabb, belém és a könyv anyagába vetett hitük önbiza-
lommal és erővel töltött el. Linda Joy Stone, Alex Holland 
és Geri Froomer tüzetesen átfésülték a kéziratot, és témá-
ba vágó észrevételekkel és értékes szerkesztői javaslatokkal 
szolgáltak. Csodálatos édesanyám, Jane mama is áldását 
adta művemre jóváhagyó kijelentésével: „Azt hiszem, tény-
leg rábukkantál itt valamire.” Kiemelten szeretnék köszö-
netet mondani jó barátomnak, Lynn Mitchellnek, akinek 
a kéziratra fordított lelkiismeretes fi gyelme segített, hogy 
a mű elnyerhesse végső formáját. Köszönöm továbbá Robert 
Marritz szerkesztési ötleteit és buzdítását. 

Szeretnék köszönetet mondani Nancy Mostadnak, 
a Llewellyn beszerzési igazgatójának a támogatásáért, biz-
tatásáért és irántam tanúsított személyes fi gyelmességé-
ért. Megtiszteltetés számomra, hogy megismerkedhettem 
Carl és Sandra Weschckével, a Llewellyn vezérlő szelleme-
ivel, s hogy megvitathattam velük könyvemet. Mindketten 
szívélyes érdeklődést mutattak személyem és mondaniva-
lóm iránt. Szerencsésnek tartom magam, amiért Michael 
Maupin lett a szerkesztőm. Hálás vagyok őszinte érdek-
lődéséért, mellyel a könyv anyagát kezelte, és hogy igazán 
értékes javaslatokkal állt elő, én pedig bízvást mondhatom, 
hogy közös munkánk módfelett élvezetes volt számom-
ra. Szeretnék még köszönetet mondani William Merlin 
Cannonnak a borítótervért, amely híven tükrözi a könyv 
szellemiségét. 

Hálámat szeretném tolmácsolni művész barátomnak, 
Jim Sorensonnak is, aki a projekt korai szakaszában gyö-
nyörű borítót készített a könyv munkapéldánya számára. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  11

Végezetül pedig nem győzöm eléggé hangsúlyoz-
ni, milyen nélkülözhetetlen volt szerető feleségem, Laura 
köz re működése e könyv megszületésében. Lankadatlan tá-
mogatást és ösztönzést nyújtott számomra a projekt folya-
mán mindvégig, s egyben hajlandó volt kísérletezni az egyes 
csakrákhoz javasolt gyakorlatokkal és tevékenységekkel, és 
felbecsülhetetlenül értékes visszajelzésekkel szolgált ezek 
hatékonyságáról. Köszönöm neked, Laura, hogy mindig 
mellettem állsz társként – írói munkámban és az életben 
egyaránt!

csakrakrol_kezdoknek.indd   11 2015.04.07.   12:39:03



Elôszó

Mindnyájan ugyanazt szeretnénk megkapni az élettől: bol-
dogságot, beteljesedést, egészséget és jólétet, értékes emberi 
kapcsolatokat. Ez ugye nem túl sok?! S oly könnyűnek tűnik 
elérni. Ám az élet eseményei mégis gyakran közbeszólnak. 
Mi magunk is pontosan tudjuk, mikor nem vagyunk ki-
egyensúlyozottak, hiszen megérezzük abból, hogy rosszul 
mennek a dolgaink. De mit tehetünk ez ellen? 

Életünk során mindvégig arra okítottak, hogyan fejlesz-
szük ki azon készségeinket, melyek révén könnyen beil-
leszkedhetünk a világba. Mindenki magától értetődőnek 
tekinti, hogy ha a külvilágban jól boldogulunk, akkor meg-
valósul életünkben a vágyott boldogság. Pedig e felfogás 
követői a kocsit fogják a ló elé. Először azt kell megtanul-
nunk, hogyan érhetjük el benső lényünk boldogságát és be-
teljesedését, s a külvilág eseményei csak ez után, mintegy 
belső világunk tükröződéseként vesznek kedvező fordula-
tot. E kérdések megoldásához s a mindnyájunkat születé-
sünk jogán megillető boldogság eléréséhez térképekre van 
szükségünk. A csakrák pontosan ilyen térképpel szolgálnak, 
amely megmutatja, miként aktiválhatjuk élettapasztalata-
inkat a különböző szinteken, s hogyan teremthetjük meg 
ezek harmonikus egyensúlyát. 

A csakrák pörgő energiaörvények, amelyek közvetlenül 
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14  CSAKRÁK

a gerincünk előtt helyezkednek el a farkcsonttól egészen 
a fejünk búbjáig. A csakrák szemléletes térképpel szolgál-
nak belső világodról – arról, hogy milyen kapcsolatban vagy 
önmagaddal, és hogyan tapasztalod meg az energia áramlá-
sát. Az élet maga is energia. Ugyanaz az erő folyik át rajtad, 
ami az élet egészén végighömpölyög. Ez a mana (a lélegzet), 
a prána, az éltető csi (Qi). A csakrák kölcsönhatásba lépnek 
eme egyetemes életerővel – mely a mindenségből kiáradva 
átjárja az egyént és levezetődik az anyaföldbe, majd meg-
teszi ugyanezt az utat visszafelé –, s megelevenítik életed 
különböző aspektusait. 

Ősidők óta ismerjük a csakrákat; hajdan az ókori India 
hindu jógijai fedezték fel létüket. Ám az embernek nem 
muszáj jóginak lennie ahhoz, hogy hasznára fordítsa eleink 
felismeréseit. Az ősi modell hitelességének és gyakorlati al-
kalmazhatóságának köszönhetően fényesen kiállta az idők 
próbáját. Egyetemes jellegük miatt előbb-utóbb valamennyi 
igazságkereső tudomást szerez a csakrák létéről. 

Nem holmi hipotézisről van itt szó, a csakrák léte ta-
pasztalati tény. S nem pusztán egy tanulmányozásra váró 
jelenséggel állunk szemben, hanem magával az életedet adó 
energiával! Olyasmivel, amivel azonosulnod kell – a tulaj-
don csakráiddal! A csakrák valamilyen szinten máris ott 
működnek a bensődben. Fedezd hát fel őket a valóságban is, 
ne csupán e könyv lapjain! Ez nem holmi tananyag, amit az 
eszedbe kell vésned, hanem egy nagyon is valós kihívás, hogy 
sorra azonosítsd e központok mindegyikét a bensődben. 

Jómagam számos vargabetűvel jutottam el odáig, hogy 
felfedezzem a csakrákat és értéküket az életemben. Gye-
rekkoromtól elég ügyes sportolónak számítottam, és ifj onti 
önazonosságom javarészt eme érdeklődésemből sarjadzott 
ki – vagy legalábbis a külvilágnak ezt mutattam. Ily módon 
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ELÔSZÓ  15

meglehetősen népszerű és közkedvelt voltam, ám a lel kemben 
zűrzavaros érzések kavarogtak. Felismertem benső világom 
határtalanságát, a mibenlétével azonban nem voltam tisz-
tában. Egyszerűen hiányzott a vonatkoztatási rendszerem. 

Abban a hitben nőttem fel, hogy mivel benső világom 
olyannyira összeegyeztethetetlen a külvilággal, s mert annyit 
töröm a fejem olyan kérdéseken, amelyek a környezetemet 
szemmel láthatóan nem foglalkoztatják, valami baj lehet 
velem. Komolyan aggódtam elmém épségéért, de sikerült 
titokban tartanom a dolgot. 

Főiskolára mentem, mert tanár akartam lenni, és tö-
rekvéseimnek köszönhetően a világ ismét a keblére ölelt. 
A külvilágban minden tökéletesnek látszott. Belső világom 
azonban még inkább forrongásnak indult. Megpróbálkoz-
tam mindennel, amit mások a boldogság titkának tartottak, 
de továbbra is zavarodottnak éreztem magam.   

Szerencsémre a nővérem személyében volt a családban 
egy asztrológus, aki húszéves koromban elkészítette az első 
horoszkópomat. Egyszeriben megvilágosodtam: végre olyan 
kulcsot kaptam magamhoz, amely nem valamilyen kóros 
rendellenességet tárt elém. Az asztrológia segített eligazod-
ni magamban, és életemben először egészséges magyaráza-
tot kaptam személyiségem e részére. Felhorgadt bennem 
a spirituális kalandvágy, és elsőnek Ram Dass Be Here Now 
(Élj itt és most!) című könyve akadt a kezembe, amely belső 
világom további részleteit tárta fel. Kezdtem e világot a zűr-
zavar kiindulópontja helyett csodálatos erőforrásnak látni. 
Kutatásaim során eljutottam a csakrákhoz – ahogyan az 
önmegismerés ösvényét taposók általában. Az ember a meg-
világosodás útján óhatatlanul megismerkedik velük. 

Ez majd harminc esztendeje történt, ám a csakrák irán-
ti érdeklődésem azóta is töretlen. Ezirányú ismereteink 
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16  CSAKRÁK

mindig kapóra jönnek, hiszen el sem képzelhető olyan eset, 
amikor ne vennénk jó hasznát a térképnek, mely létünk két 
szintjét mutatja: külvilágbeli cselekedeteinket, s azt az he-
lyet, ahol ezalatt a tevékenység alatt belső világunkban le-
ledzünk.  

Az egyik szinten épp mosogatsz. De vajon milyen po-
zíciót foglalsz el benső világodban, mialatt a piszkos edé-
nyekkel foglalatoskodsz? Bosszankodsz és ingerült vagy, 
kötelességtudón és oda sem fi gyelve teszed a dolgod, vagy 
békesség és derű tölt el? Tudatállapotaid skálája jószerivel 
végtelen. Csupán egy hétköznapi tevékenységről van szó, 
és mégis hányféle állapotban lehetsz benső világodban, míg 
ezzel töltöd idődet! Erről árulkodnak a csakráid: hogy mi 
a helyzet a lelkivilágodban, miközben mindennapi tevékeny-
ségeidet végzed. 

Végül megszereztem tanári oklevelemet, ám túlságosan 
fojtogatónak éreztem az oktatási rendszert. Szükségem volt 
rá, hogy felfedezőútra induljak a közoktatás hagyományos 
falain túlra. Újdonsült családommal együtt Hawaiira köl-
töztem egy kommunába, ahol a University of the Universe 
(a Világegyetem Egyeteme) bőséges információkkal látott 
el egy olyan szemléletmód kialakításához, amely kívül esik 
hagyományos meggyőződéseink határain. Asztrológus let-
tem, s a misztikus út buzgó tanulmányozója. 

Washington állam középső részébe költöztünk, alapítot-
tunk egy újabb kommunát és egy éttermet, s lankadatlan 
lelkesedéssel derítettük fel az alternatív életstílus elemeit: 
a jógát, a meditációt, az asztrológiát, a természetes táplálko-
zást és a közösségi együttműködést. Harmincas éveim de-
rekára stabilabb keretek után kezdtem vágyakozni, melyek 
között igazán próbára tehetem az életemet vezérlő metafi zi-
kai meggyőződéseket, és készen álltam rá, hogy visszatérjek 
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ELÔSZÓ  17

a felsőoktatás berkeibe, hogy egyetemi diplomát szerezzek. 
Egyedi tantervvel elvégeztem a Central Washington Uni-
versity kísérleti metafi zika szakát, és megszereztem termé-
szettudományi mesterfokozatomat.   

Az általam összeállított tanmenethez jóváhagyást kellett 
kérnem a tanügyi bizottságtól, akik messzemenően segít-
ségemre voltak tanulmányaim egyetemi előírások szerin-
ti megtervezésében. Tantervemben egyaránt szerepeltek 
„A jungi pszichológia és a  metafi zika”, a  „Természet-
gyógyászat”, a „Ji-king” és „A tudat modelljei” elnevezésű 
kurzusok. Szakdolgozatomban az asztrológia születési kép-
leteit vetettem össze személyiségtesztekkel (Stanford-teszt, 
MMPI-teszt, Meyers-Briggs-típuselmélet stb.). Kidolgoz-
tam egy kísérletet, mellyel bebizonyítottam, hogy az aszt-
rológusok a születési táblázatok alkalmazásával képesek 
a statisztikai valószínűségnél jóval nagyobb pontossággal 
megközelíteni az adott személyek tényleges horoszkóp-
jának és az általuk kitöltött személyiség-kérdőíveknek az 
ered ményeit. Reméltem, hogy sikerül némi tiszteletet ki-
vívnom a metafi zikai tanulmányoknak a tudományos kö-
zösségben. 

Diplomázásom után biztattak, hogy doktori képzés 
keretében tervezzek tudományos kísérleteket metafi zikai 
elvek mérésére. Ám ezen a ponton – bár látszólag sikerrel 
csempésztem be a metafi zikát az egyetemi világba – kezd-
tem felismerni, mekkora dőreség a metafi zika és a termé-
szettudomány eff ajta összeházasítása. Mindkettő más-más 
előfeltevésekből indul ki. A természettudományos kutatás 
módszere csakis olyan kísérlet megtervezéséhez vezethet, 
amely a kutató által ellenőrzötteken kívül szükségszerűen 
minden egyéb hatást kizár. A metafi zika viszont eleve felté-
telezi a valóság egészének kölcsönös összefüggésrendszerét, 
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18  CSAKRÁK

amelytől a kutató ellenőrzése alatt álló események értelem-
szerűen elválaszthatatlanok.  

Beláttam, hogy elménk természettudományos, akadémi-
kus része nagyon is korlátozottan képes feltárni életünk me-
tafi zikai vonatkozásait. A tudománynak is megvan a maga 
helye, ám ha az ember a saját metafi zikai valóságát készül 
felderíteni, akkor bizony kénytelen túllépni rajta. A tudo-
mány lélektelen. Semmibe veszi mindazt, ami nem mérhető 
vagy bizonyítható – így működik sajátos szűrőrendszere. 
Belső világunk élményeit ellenben nem mérhetjük és bizo-
nyíthatjuk, mégis nap mint nap megtapasztaljuk. 

Mindnyájan gazdag lelkivilággal rendelkezünk – ne ké-
telkedj tapasztalataidban csak azért, mert a tudomány nem 
képes alátámasztani őket, vagy mert nem állnák meg a he-
lyüket semmiféle bíróságon! Ez ismét nem a megfelelő szű-
rési módszer. Igenis ápolnod kell személyiséged misztikus 
oldalát, bíznod kell tapasztalataidban, hűnek kell lenned 
valódi szellemedhez, és nem szabad magad a külvilág mér-
céjével megítélned! 

Nincs a világon olyan szaktekintély, aki nálad avatottab-
ban értékelhetné egyéni energetikai kapcsolataidat. Ezek 
teljességgel személyes jellegűek, úgyhogy ismétlem, nem is 
annyira az e könyvben leírtak a fontosak, inkább az, hogy 
mit váltanak ki belőled. 

A csakrák megértése az egyik legeredményesebb módja, 
hogy hozzáférjünk emberi tudatunk különböző szintjeihez. 
Energiaközpontjaink rendszere könnyedén felfogható, mégis 
kifi nomult útmutatást nyújt belső világunkhoz. Csakráid 
működését máris érzékeled az életedben. A csakramodell 
pedig arra is módot ad, hogy meghatározd, pontosan mi-
lyen típusú energiát tapasztalsz meg aktuálisan: a túlélé-
sét, a gyönyörét/szexualitásét, a hatalomét, a szeretetét, 
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ELÔSZÓ  19

a kreativitásét, az intuícióét vagy a spiritualitásét. E hét 
energiaszintet a hét csakra eleveníti meg.

A könyvben először a modell hagyományos értelmezését 
mutatom be, majd bővebben is taglalom a témát. Ily módon 
a csakramodellt egyfajta sablonként fogom használni, mely 
biztos kiindulópontot nyújt felfedezőutunkhoz. Ám egyben 
az alkotó szellem szabadságával is élek, s hosszú esztendők 
alatt megszerzett tapasztalataim alapján messze túlmerész-
kedek a csakramodell hagyományos alkalmazásának körén. 
Számítok rá, hogy minden egyes olvasó másképpen fog rea-
gálni, hiszen ez kívánatos is. Eszemben sincs cáfolhatatlan 
igazságokként tálalni ezeket az elképzeléseket, inkább af-
féle „munkahipotéziseknek” tekintem őket, s ha az olvasó 
tapasztalatai eltérnek az általam bemutatott képtől, tiszta 
szívvel arra buzdítom, hogy eredjen személyes igazságának 
nyomába. Hiszen ez a lényege az egésznek: a tudat külön-
böző központjainak közvetlen, személyes megtapasztalása. 

Tégy egy próbát a csakramodellel, és saját, első kéz-
ből szerzett élményeid fogják igazolni érvényességét élet-
tapasztalataid értelmezésének útmutatójaként! E modell 
révén bármely időpillanatban meghatározhatod, mely tu-
dati szinten működsz, és térképet kapsz a kezedbe a tudat 
további szintjeinek aktiválásához és megtapasztalásához 
is. Amikor problémák, kihívások és nehézségek merülnek 
fel az életedben, a csakramodell hatékony eszközt biztosít 
benső konfl iktusaid forrásának meghatározásához. Előbb-
utóbb minden jó úton járó igazságkereső ráébred erre: az 
én felszabadításának kulcsa benső forrásunk beazonosítása. 

Eszményi esetben tudatod egészen rugalmassá válik: 
képes vagy szabadon bekóborolni teljes lényedet, leeresz-
kedni életed személyes értelmének és jelen megtestesülésed 
tanulságainak mélységéig, s ugyanakkor ki tudsz emelkedni 
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elkülönült énedből, hogy megismerd az emberiség kollektív 
törekvéseiben játszott szereped, és megtapasztald az Isten-
séghez fűződő kapcsolatod szépségét. 

A csakrák eme ismertetésében a hagyományos hét fő 
energiaközpontra fogok összpontosítani. Manapság sok 
feltevés lát napvilágot arról, hogy az ősidők óta ismert 
csakrákon túl továbbiakhoz is hozzáférésünk nyílhat. Én 
azonban e könyvben nem foglalkozom ezzel a megközelítés-
móddal, és fi gyelmemet kizárólag a hét klasszikus csakrára 
irányítom. 
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Csakrák: 
Az élet energiái

Az élet maga is energia, s a csakrák eme színtiszta energia 
megnyilvánulásai. Az egyetemes életerő átáramlik rajtunk, 
és a lét élményével ajándékoz meg bennünket. A csakrák 
a világegyetem energiájának tárházai és átadóállomásai, és 
mindegyik a mindenség más-más frekvenciájának felel meg. 
A csakrák kölcsönhatásba lépnek az elektromágneses ener-
giamezővel, és átalakítják az életünket fenntartó energiává. 

A csakrák azok a csatornák, amelyeken az egyetemes 
energia belénk árad. Mi ebből annyit észlelünk, hogy az 
energia az anyaföldből az alsóbb csakráinkon át feláramlik 
a magasabb rendű csakráinkba, ám ez a mozgás korántsem 
egyirányú – inkább körkörös és mindkét irányba tart. 

Hasonlítsd csak össze e körforgást azzal, ahogyan a foto-
szintézis működik a növényvilágban! A növény anyagi lénye 
elnyeli a nap életadó energiáját, majd ezt az energiát elve-
zeti egészen a gyökerekig, melyek tápanyagokat szívnak fel 
a földből. Azután az energia ismét elkezd felfelé áramol-
ni a növényben, s végül egy csodálatos virágban nyilvánul 
meg – vagyis átalakul szépséggé, és újra visszatér a világba. 
Ugyanez a helyzet velünk is. Magunkba szívjuk a nap ener-
giáját, az lehatol lényünk gyökeréig, merít az anyaföldből, 
majd fokozatosan felemelkedik – s végül kivirult lényünk-
ben ölt testet, ajándékként a világnak.    
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