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Kundalini – komunikace 

Jsem vyrovnaná a empatická. 

Jsem vyrovnaný a empatický. 

 

 

 

„Tancem spojuji svou ženskou a mužskou sílu a v tomto sjednocení je 
povznáším do svého srdce.“ 

 

Doporučujeme když: 

• jste ztratili víru ve své vnitřní světlo 

• jste velmi citliví, plaší, zranitelní 

• jste příliš impulzivní, rigidní 

• v sexualitě máte velké zábrany 

• nekomunikujete správně nebo dokonce vůbec 

Co se s ní budete učit: 

• posílit vaši mužskou polaritu, pokud jste příliš 
citliví 

• posílit vaši ženskou polaritu, pokud jste příliš 
impulzivní 

• láskyplné komunikaci 

• komunikovat správně – tj. správná slova i tón řeči, 
na správném místě a těm správným lidem, ve 
správnou chvíli 

• probudit odvahu být vůdcem 

 

Elementy, které v esenci působí:  

voda, země 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

1. – 7. 
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Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Dokážete hovořit o tom, jak se cítíte? 
2. Vnímáte, kdy jste více v ženské a kdy více v mužské polaritě? Jak se 

projevujete? 
3. Dokážete soucítit s lidmi, s přírodou? Jak se váš soucit projevuje? 
4. Dokážete být ve vztazích přizpůsobiví nebo zásadně trváte na tom svém? 

 

Cvičení: 

Dechová kundalini meditace 
 

Tato dechová meditace jemně masíruje páteřní kanál, kterým proudí kundalini 
energie. Je velmi jednoduchá a hluboká. Provádí se cca 8 minut. Sedíte při ní 
vzpřímeně a pozorujete nějaký předmět, který pro vás představuje něco krásného. 
Může to být i fotografie esence Kundalini, fotografie jiné esence či květina, kterou 
máte doma. 

 
Jak postupovat: 

 
Pozorovaný předmět si umístěte do výšky očí. Zhluboka se nadechněte a dech 
zadržte v hrudi cca 10 vteřin (nebo tak dlouho, jak to bude příjemné vám). Pak si 
představte, jak tento dech spouštíte do svého břicha. Jemně stáhněte genitálie. A 
pak si představujte, jak energie dechu stoupá po páteři nahoru a při tom 
vydechněte. Zpočátku se vám to může plést, ale to vůbec nevadí. Pomaličku si 
v tom díky praxi najdete svůj rytmus a délku zadržení dechu, aby to bylo pro vás 
plynule přirozené.  

 
A při tomto dýchání pozorujte ten předmět, který jste si zvolili. Neanalyzujte ho. 
Buďte jen pozorovatel. Při pozorování se vám mohou začít objevovat různé obrazy 
a vjemy. Někdo vidí zvířata, své duchovní průvodce, své různé podoby. Nemusíte o 
nich přemýšlet a zkoumat proč a co to znamená. Nechte ty obrazy jen plynout. 
 

 

Mé postřehy a zkušenosti: 
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