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ЧАКРИТЕ 

 
 
 

Има много литература, която е посветена на чакрите. Кундалини йога е 
наука, която обяснява енергийните центрове в човек. В този труд се говори за 
седем основни чакри. Наложи се да изуча и биополевите структури, за да мога 

да работя с така наречените диполи енергия. В учението на биоенергетиците 
също се говори за чакри и те твърдят, че са реалност и то на много фино ниво. 
Всъщност за какво става въпрос и има ли сходство между индийската 

философия за чакрите и това на биоенергетиците?  В началото бях много 
объркан, защото в индийската философия за чакрите се говори с термина 
“лотос”. В техните трудове се дава описание на всяка чакра /лотос/ със своите 

листенца, като общият брои на листенцата /всяко едно е с звукова форма/, 
образуват т.нар. лотос /чакра/. От друга страна, биоенергетиците казват, че 
освен техните чакри не съществува нищо друго, което да се определи с термина 

чакра /вихър/. За да разбера коя е истината трябваше да изуча и двете и след 
това да ги приложа в ежедневието и да видя резултата от тази информация. По 

този начин отделям истината от лъжата, чрез прекия опит. Ще започна с 
описанието на чакрите, което намерих в учението за йога. Почти всички 
световни религии говорят за чакрите но използват различна терминология. За 

това ще се спра на всеизвестното учение на йога.  
1 Чакра /муладхара/ - казват, че местоположението и е в опашатата кост 

на човек. Муладхара има 4 листенца, всяко от което има определн звуков 

символ. Общото от тези 4 звука образуват зародишния звук /биджа/ Лам. 
Когато човек седне да медитира с изправен гръб и се съсредоточи върху 
биджата Лам като я произнася на ум или на глас, след известна практика човек 

усеща как тази част на гърба започва да се затопля. Чакрата я свързват с 
елемента земя, затова е изобразена със слон стъпил върху земята. Именно в 
нея се намира енергията Кундалини навита на пръстени, която е в латентно 

състояние. Няма да изброявам всичко, има достатъчно литература по този 
въпрос. 

2 Чакра /свадхистхана/ - тя се намира в кръстната кост на човек, 

изобразена е с 6 листенца със звукови форми, които са обединени от общия 
зародишен звук /биджа/ Вам. В тази чакра властващият елемент е водата. 

Изобразена е с животно подобно на алигатор с рибена опашка. Също така е 
символ на желанието  в човек към материалните обекти. За това и този 
алигатор е прободен с копие. Тази символика пояснява, че човек трябва да 

убие страстното желание в себе си, което е най-голямия грешник в този свят и 
приема безброй разновидности. 

3 Чакра /манипура/ - тя се намира в поясната част на гръбначния стълб. 

Властващото божество е изобразено като огън. Затова и тази чакра отговаря на 
елемента огън. В манипура има 10 листенца. Пак по същия начин всяко едно от 
тях има определен звук, който е изобразен писмено върху листенцето. Общия 

звук на биджата е Рам. 
4 Чакра /анахата/ - обикновено бъркат тази чакра със сърдечната чакра. 

Сърдечната чакра е в сърцето и тя е с 8 листенца, аз я наричам осемстепенната 

клетъчна скала, а точно там е центъра на Прана, още се отбелязва като център 
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на покоя. Докато анахата е в гръбнания стълб, в гръдните прешлени. Тя е с 12 

листенца на които има звукови форми, а сборът от тях, образуват зародишният 
звук Ям. Изобразена е с бягащ елен и по принцип това е най-трудната чакра, 
защото там се събират Ида, Пингала и Сушумна. Отговаря на елемента въздух. 

5 Чакра /вишудха/ - тази чакра отговаря на елемента етер. Зародишният 
звук е Хам. Местоположението и е в шийните прешлени на човек. До тук са 
изобразени всичките 5 елемента, от най-грубия /земя/, до най-финия /този на 

етера/. Чакрите след етера има съвсем друг информационен поток и се наричат 
висши, а тези които изброих са нисши. 

6 Чакра /аджна/ - между 5-та  и 6-та чакра има една чакра която 

индийците наричат “лалана”. Тя се намира малко над небцето в човек и може 
да се стимулира когато докосваме с език горната част на небцето. Тази скрита 
чакра /лалана/ обединява всички свойства на гореизложените 5 чакри, нещо 

като събирателна точка. Над тази чакра /лалана/ се намира аджна. Тя е 
изобрасена като двуцветен лотос, който отговаря на биджата Ом. Над аджна 
има още две чакри които йогите наричат манас и сома. Значи между 6-та и 7-ма 

чакра са въпросните две чакри. Манас чакрата е изобразена с 5 листенца, които 
символизират ума в 4-те посоки. Сома чакрата има 16 листенца и те са израз на 

умствените модификации /врити/, те са много важни за този който иска да 
контролира дейността на ума си.  

Аджна е точно между веждите, това е и психичното око което хората 

знаят като трето око. При учението на Кундалини йога учителят посвещава 
ученика как се активира енергията на Кундалини и ученика я издига 
постепенно чакра по чакра. Първо се медитира върху отделните чакри с 

техните биджи за да може да се успокои тялото, а оттам и умът. Когато се 
постави под контрол ума и неговите модификации, едва тогава учителя дава 
начинът по който се “събужда” Кундалини. “Събуждането” означава 

пренасищане с енергиен заряд в 1-ва чакра. Тогава статичният център става 
динамичен от пренасищането на енергия и изпраща свой еквивалент нагоре по 
гръбначния стълб към най-горната 7-ма чакра /сахасрара/.  

7 Чакра /сахасрара/ - При тази чакра няма зародишен звук. Тя е 
изобразена като хилядолистен лотос, който съдържа всички звуци от 
предходните чакри. Казва се, че индийската азбука е изградена от около 50 

звука. Сахасрара обобщава тези 50 звука и се умножава по 20. Така се получава 
хилядолистният лотос сахасрара който е израз на безкрая. Разбира се, това е 

много опростено обяснение, но както казах, има много литература и всеки може 
да сравнява… 

Това е възможно най-краткото описание на индийската философия за 

чакрите. А сега да видим какво казват биоенергетиците по този въпрос и какво  
е тяхното обяснение за чакрите.  

В биоенергетиката се говори за 9–степенната позиционна скала на 

чакрата наречена още дипол енергия. Там се описва и локалното пространство 
около човек, така нареченото биополе. В самото биополе се намират 
въпросните чакри за които говорят биоенергетиците. Основата за мерна 

единица при тях е елементът H /водород/. Галактиките вибрират в непразното 
пространство на Вселената в радиовълни. Като радиовълната на Н е реално 
измервана със съвременни уреди. В материалния веществен свят е дължината 

на вълната на Н и е около 21.6 см. За съвременното научно разбиране на 
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интегралното понятие биополе, то е разделено на 5 отделни съставящи го 

“полета”, с 5 различни качества обединени, сляти в едно цяло като: електро, 
магнитно, торсионно, гравитационно и ядрено. /За повече информация виж 
трудовете на инж.Кръстьо Минев/   

 
 
 

 
  

 
 
 

 Това е биополето което е около материалното тяло. То има яйцевидна 

форма. Казват, че в биополето на човек има около 175000 дипола енергия, 
които са в непрестанно, непрекъснато движение. Именно увеличената или 
намалената енергия в биополето на първите три “полета”, според 

биоенергетиците води до болестни състояния в материалните ни тела.  
Ето и описанието на вихъра или чакрата в биополето, което е сравнено с 

дипол енергия. Всяко движение на дадена енергийна субстанция, която е в 

биополето образува вихър или чакра. Всяко наше движение, дума, мисъл или 
емоция задвижва тези вихри /чакри/ в биополето ни, като по този начин се 
абсорбира или изхвърля енергия, която чрез 12-те миридиана познати ни от 

акупунктурата влизат в досег с материалното ни тяло.  
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Това е чакра. Тя има 9 степени, които се въртят с невероятна скорост и 

общото въртене на тези 9 степени образуват конус или вихър, а това 
биоенергетиците наричат чакра. Както вече казах тези чакри са извън 
материалното тяло и се образуват от движението на диполите енергия в 

биополето. Интересното е, че всяка една от тези 9 степени се въртят в 
различни посоки. А посоките са две. Наляво /Ин/ и на дясно /Ян/. Така самата 
работа на чакрата може да се определи или като Ин или като Ян. Другото 

важно нещо е, че тази чакра никога не спира въртеливото си движение и 
никога 9-те степени в нея не застават в покой. Ето как изглеждат при 
човешкото тяло: 
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Около човек има 12 чакри, които са свързани помежду си със свръзката 

наречена st 0/нула/. В материалното тяло има общо 5 нули. Инженер Кръстьо 
Минев ги определя като Христовите връзки и не без основание според мен. 
Когато работих с тези чакри се оказа, че всяка една от тях в различен момент 

от време се върти накъдето си “поиска”. Има хора, които използват звукова 
форма за да ги накарат да заработят в синхрон, други използват цветовата гама 
за да ги синхронизират, трети използват пирамидите като свойство за 

регулиране, четвърти работят само с мисъл-вибрации и т.н. Всичко се свежда 
до едно нещо, и това е, да се синхронизира работата на отделните чакри и 
когато имаме този синхрон както в самата чакра, така и в комплекса от чакри, 

енергията която ще бъде ”произведена” чрез тези чакри и нули съответно да 
достигне до болната част на тялото. По този начин се активират нервните 

окончания на болния орган, той получава необходимата “храна” и възстановява 
първоначалната си жизненост и от там човек оздравява. 

Според мен това е вярно, но има един много важен въпрос. Вече стана 

дума, че нашите действия било то умствени или двигателни оказват 
въздействие върху диполите енергия. А оттам увеличения или намален поток 
енергия, който се получава от материалното тяло. По мой лични наблюдения, 

въпреки синхронизацията на чакрите, например когато човек е зает с мисли, 
тогава чакрите започват друг режим на работа..,  да не говоря за секса, стреса, 
емоциите, сънуването... Т.е. словото, чувствата, преживяванията и т.н оказват 

влияние на “работата” на чакрите. Въобще всичко което обикновено правим в 
делника, променя всяка секунда информацията в биополето и настава такава 
какафония в чакрите, че аз се принудих да спра този начин на работа. Смешно 

ми е, че има организации, които твърдят, че чакрите били блокирани и 
трябвало да ги отворят. Човек остава с впечатлението, че едва ли не чакрите са 
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някаква дървена врата, която само чака някой да натисне бравата за да я 

отвори и енергията да потече към съответния орган. В такива умове цари пълно 
невежество, а знанието им е ограничено до това на кукумявката, че нощта е 
ден, а денят е нощ.  

Трябваше да има някакъв механизъм, който да контролира всичките 12 
чакри. Проумях, че трябва да се регулира работата на 9-те степени в чакрата, 
т.е. всичките да се въртят само наляво/ Ин/ или надясно/Ян/. И така когато се 

постигне този баланс само в една чакра, едва тогава това еднопосочно 
движение на чакрата може да обхване всичките 12 и целия комплекс от чакри 
да заработи в пълен синхрон. Както винаги, реших да експериментирам със 

себе си. Разбрах по себе си, че има такъв режим на работа на чакрите, който 
ако се прилага при критични ситуации може да спре или унищожи развитието 
на дадена болест. Режима, който обединява всичките 12 чакри и ги кара да 

уравновесят “положителната” и “отрицателна” енергия както в биополето така 
и в материалното тяло е: чакрата трябва да прави 9 оборота надясно и 1 
наляво, това важи за всичките 12 чакри и се отнася за мъжете. При жените е 

обратно: 9 оборота наляво и един надясно. При този режим на работа се усеща 
активираната енергия около човешкото тяло, както и самата енергия, която се 

движи по-различните нервни влакна в материалното тяло. А по този начин се 
балансират “положителните” и “отрицателните” потоци в тялото което 
индийците наричат Прана. За тази цел използвам определена медитация, но 

човек ако иска да види тези чакри трябва да му бъде отворено вътрешното око. 
Само по този начин може да се види и възприеме работата на тези чакри, а 
оттам и ще може да ги контролира в определени моменти. 

 Да се върнем на въпросът: Има ли сходство между индийската 
философия за чакрите и това на биоенергетиците? Не, няма. Ако има хора 
които все пак не са разбрали ще уточня. Чакрите за които говорят индийците се 

намират в гръбначния стълб но нямат материален еквивалент, за това е много 
трудно да се видят, още по-трудно е да работиш с тях. А при биоенергетиката 
чакрите са в локалното пространство около човек или така нареченото 

биополе. И двете са вярни. За целта на разграничението ще кажа, че 
индийските чакри са във финото тяло /умствено тяло/ в което ръководна роля 
има Манас. Докато чакрите, които описват биоенергетиците, индийците наричат 

цялото това проявление на енергията с термина Прана.  Веднага се 
обосновавам.  

Вече казах, че Прана има 5 центъра в материалното тяло. В главата, 
гърлото, гръдният кош, коремната област и слабините. Тези енергийни 
центрове на Прана са 5-те нули при биоенергетиката или връзката st 0. В 

самата нула има 4 вихъра които образуват квадрат. В центъра на квадрата е 
Прана. Двата вихъра от дясно на Прана са “положителният” и “отрицателният” 
енергиен поток, който се разпростира в цялата дясна част на тялото. Другите 

два вихъра се разпростират в цялата лява част на тялото. Това важи за 
всичките 5 нули. Именно когато е болен даден орган Прана не напуска центъра 
си, а това води до недостиг на нервен и кръвен ток. По същия начин биополето 

е праничното ефирно тяло и дишането влияе на неговите размери. Друг е 
въпроса какво имат предвид индийците когато говорят за “трите вида 
състояния на ефирните тела”. Те са свързани с условностите на ума. Казват, че 

който е освободен от условностите на ума, познава миналото, настоящето и 
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бъдещето. Тези условности се наричат време, пространство и причинност. 

Обинковения ум не може да проникне в тях, но за мъдреца не се изисква кой 
знае какво усилие. 

 

 
 
 

 
КУНДАЛИНИ – ПРАКТИКА 

 

“Тя /змийската сила/ спи свита на кълбо в муладхара чакра, устата й 
затваря отверстието към сушумна, наричано още вратата към Брахман” 
/Кундалини-йога/.  

Кундалини е световното съзнание, съзнанието за света като цялост. Тя 
обединява в себе си създателката  и онази сила, чрез която се стига до 
освобождение от всякакви форми. Казват, че тя дава освобождението на йогата 

и робството на невежия. Този, който я познае, познава и йога, а ако човек не 
познава йога си остава прикован към веригите на земния живот. Тя е източник 

на словото, тя е това, което чрез вдишването и издишването подържа всяко 
същество живо във Вселената. По принцип не се изразява в човек, ако той не е 
йога, макар да съществува като фина форма във всяко живо същество.  

Обикновено са нужни години за да се издигне Кундалини до сахасрара, 
макар, че съществуват и изключения. Изкачването на Кундалини към по-горен 
център изисква и по-голямо усилие. На по ранните етапи съществува естествен 

стремеж от страна на Шакти към връщане обратно към муладхара чакра. При 
продължително практикуване отделните етапи се овладяват с лекота и се 
постига  по-голям контрол върху тялото. След като се е усъвършенствал, йогата 

може да задържи Кундалини в сахасрара колкото си иска, тогава може, ако 
поиска, да въдвори духа си в друго тяло. Едно от свещените писания нарича 
този процес с името “Пара-кая-правеша”. 

 Когато се активира Кундалини и ако ученика не е подготвен, според 
някой автори може да усети жестока болка, дори и заболяване в коремната 
област. Възходящото движение на Кундалини е насочено към преминаване от 

плътни към все по-фини форми. 
 При събуждането на богинята, муладхара се разпуква и потъва в цвят, а 

след като Кундалини го напусне, лотосът свежда глава и цветовете му се 
обръщат надолу. Когато тя достигне втора чакра /свадхистхана/, той разцъфва 
и обръща нагоре своите цветчета и всички богове и богини се разтварят в 

Кундалини. притхви или земната биджа Лам, се разтваря във водната Вам. 
 Когато богинята стигне трета чакра /манипура/, всичко което съставлява 

тази чакра се слива с Кундалини. Биджата Вам се разтваря в огъня, който се 

съхранява в нейното тяло под формата на биджата Рам. След това Кундалини 
достига анахата, познато още като “възела на Вишну” и превръща звуковата 
форма Рам в биджата Ям, която се абсорбира и разтваря в Кундалини.  

На следващия етап, тя стига до пета чакра /вишудха/, след нахлуването и 
в тази чакра, абсолютно всичко отново се слива с Кундалини. Биджата на 
въздуха Ям се разтваря в тази на етера, който пък на свой ред се разтваря в 

биджата Хам и така се потапя в енергията на Кундалини.  



 

 
Ч а к р и т е  

 

Страница 8 

Пронизвайки скритата лалана чакра, богинята достига до аджна, 

известен още под името “възелът на Рудра”. Докато тя напуска двуцветния 
лотос и се възкачва нагоре, нада, бинду и т.н., абсолютно всичко се слива с 
нея. Така при своя възход тя поглъща всички енергийни съставки, като се 

започне от материалните им елементи и съхранявайки се като Шакти на 
съзнанието, тя се слива с върховния Шива, чиято  природа е същата като 
нейната. 

 Чрез този процес на умствена концентрация, съпроводен от някой 
физически и други процеси, плътното бива абсорбирано от финото и на всеки 
отделен етап  се  разтваря  в своята непосредствена причина. В крайна сметка 

всичко се слива с Атман в аспекта на съзнание или сат-чит-ананда /битие, 
съзнание, блаженство/. 

 След като отпие нектара от Пара Шива, тя се връща обратно по същия 

път в своето убежище /муладхара чакра/. На връщане излива всичко обратно в 
чакрите, което е поела при изкачването си. Така тя отново се установява в 
първа чакра едва след като всичко в чакрите е възстановено във вида, който е 

имало преди нейното пробуждане. Накратко, завръщането й означава и 
завръщането на душата в феноменалния свят от най-нисшия план на 

съзиданието, след като човек е преживял възвисяване над този свят и е бил в 
състояние на екстаз или самадхи. Така аз знам /защото съм го преживявал 
лично/, природата и състоянието на духа, както и пътя по който се тръгва за да 

се стигне до него.     
 Този, който практикува този аспект на йога, първото и най важно 

условие е да си пречисти надите /енергийните канали/ в двете половини на 

тялото. Пречистването става посредством метода пранаяма - това е дълбоко 
вдишване, издишване и задържане на дъха. Има точна схема колко на брой са 
вдишванията и издишванията като се редуват през лява и дясна ноздра. След 

като се пречистят каналите, тогава се прави едно упражнение което кара Прана 
да се влее в Сушумна, по-точно изисква се усилие от страна на ученика 
посредством дишането и свиването на аналните мускули да не се позволява на 

енергията да излезе от тялото. В такъв момент тялото е като една вакумна 
тръба в която се движи енергията нагоре и надолу. След това с умствена джапа 
/повтаряне на мантра на ум/, индивидуалното съзнание, което до този момент е 

мъждукало като несигурно пламъче от свещ, се отвежда от сърцевината на 
муладхара чакра. Тук в муладхара съзнанието представлява умът като интелект 

плюс егото и мисълта. Така умът и Прана влизат в Сушумна заедно.  
По този начин активираната Прана е в гръбначния стълб и едва сега 

ученика започва да произнася мантрата “Ям”. Това е зародишншят звук на 

чакрата анахата и тогава се вижда как енергията се върти от дясно на ляво и 
на обратно. По този начин активирана, ученикът започва да изговаря мантрата 
“Рам”, която е символ на огъня. Така при задържане на дъха се образува 

налягане на Прана и довежда до повишаване на топлината в тялото. Мантрата 
“Рам” разпалва огъня, огънят обхваща и събужда задрямалата змия Кундалини, 
Кундалини я усеща и се събужда от сън “като ударена с пръчка змия, която се 

изправя и започва да съска” /Артур Авалон/. После Кундалини навлиза в 
Сушумна. Да не забравяме какво е Сушумна.  

Сушумна е центърът на лява и дясна страна в тялото, която обединява 

Ида и Пингала. Тя  се намира точно в гръбначния стълб.  
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При събуждането на Кундалини се усеща силна топлина. При възхода й 

долните крайници се обездвижват и стават ледени като труп, изстива и всяка 
друга част от тялото след като Кундалини мине през него. Това се дължи на 
обстоятелството, че Кундалини е напуснала своя център като енергия, която 

поддържа тялото в органична цялост. Горната част на тялото – главата  
просветлява, което съвсем не означава излъчването на светлина, видима от 
друг човек отстрани. “Просветляването”  е в смисъл на изостряне на мисълта, 

затопляне и ускоряване на процесите. След осъществяване на целта на 
ученика, той стои в избраната поза и единственият  белег за топлина е останал 
само на върха на главата, където Шакти се е сляла с Шива. 

 Изстиването на тялото е белег, че от съответните части нещо си отива, 
нещо което ги е затоплило преди. Тялото изглежда безжизнено и са налице 
всички признаци, че енергията, която подържа живота в него го напуска. 

Аналогично, обратния път на Шакти е белязан с постепеното затопляне на 
тялото от горе надолу, както и с възвръщането на жизнеността и съзнанието. 

 В началото на практикуването Кундалини не остава за дълго в 

сахасрара. Продължителността на престоя й там зависи от силата с която 
йогата практикува. От начало има тенденция Кундалини да се завръща по-

бързо в първа чакра. Трябва да се положат известни усилия за да се задържи 
Кундалини горе в сахасрара. Колкото по-дълго остане горе, толкова по-успешни 
ще са следващите опити да се постигне времето, когато тя ще остава в 

сахасрара толкова дълго, колкото йогата поиска. Трябва да се отбележи, че 
само издигането на Кундалини до седма чакра не е достатъчно да се стигне до 
освобождение. Още по-малко ако ученикът я събуди и се раздвижи само в 

рамките на първа или някоя друга чакра.  
Освобождението е възможно единствено тогава, когато се усъвършенства 

умението да се държи Кундалини в сахасрара. Тя да го приеме като свое 

постоянно убежище и да се върне обратно единствено по волята на ученика. 
След като предварително се е пречистил, ученикът трябва да се научи как да 
отвори входа към Сушумна, който обикновено е затворен в долната част на 

тялото. Тъкмо това се има  в предвид, когато се казва, че със “своите пръстени 
змията затваря вратите към Брахман” /Кундалини-йога/. Заради латентността й, 
всички нейни външни функции в материалния свят трябва да бъдат извършвани 

от човека. Това е причината, поради която в материалния свят човекът е в 
своята плътна форма и през булото на Майа възприема собсвеното си тяло за 

същински Аз. Така той се върти в безконечния кръг на прераждания.  
Държа да отбележа, че е много опасно да се издигне енергията на 

Кундалини ако човек предварително не е подготвен за това. За първи път 

когато активирах Кундалини изпитах невероятен ужас, бях на крачка от 
полудяване. В този миг незнаеш “кой и какво си”. Губи се всякаква ориентация 
за време и пространство, не осъзнавах и не разбирах какво става с тялото ми. 

Ума ми сякаш беше в барабан на пералня, който някой друг беше пуснал да се 
върти. От двете страни на съзнанието ми се образуваха два мощни енергийни 
вихъра, които бяха подобни като пляскането на криле. От “пляскането на 

крилете” се образува кръгообразна енергийна структура, в центъра на която 
бях аз. Тогава се получи нещо като вакуум и полетях нанякъде си… В 
следващия момент реших че съм умрял… Не знам колко време мина, но точно в 

този момент пред мен блесна светлина и станах свидетел на най-невероятните 
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картини и цветове които някога е виждало човешкото око. Няма да описвам 

всичко... Най–важното е, че Кундалини съществува и е достъпна само за онези 
хора, които са съвършено чисти в мислите, делата, речта и имат необусловен 
ум.   

Какво е Шри чакра ? 
Ако свържем с въображаеми линии изброените шест центъра от 

муладхара до аджна, ще се получи фигура наподобаваща два вписани един в 

друг триъгълника – шестоъгълник или звезда с шест лъча. Тази фигура на 
санскрит се нарича Шри чакра.  

Ако човек умре, след като вече е постигнал някоя от тези степени 

/чакри/, при следващото си прераждане той запазва преимуществата на 
постигнато в предишния си живот. Така, ако човек умре, след като е успял да 
отведе Кундалини до втора чакра, при следващото си прераждане започва да 

практикува от там докъде е стигнал в предишния си живот, т.е. отвеждането на 
Шакти към центровете след втора чакра.  

Седма чакра /сахасрара/ наподобява по форма на Шри чакра. Доведената  

до седма чакра, Кундалини трябва да се слее с великия съюз на съществуване и 
съзнание. А това е краят на пътешествието на ученика и на този етап той 

изпитва пълно блаженство.  
Посредством Мантра, Хатка и Лая йога, практикуващия постепенно е 

постигнал своето пречистване и е готов за Савикалпа самадхи. Единствено 

благодарение на Раджа йога той може да постигне Нирвикалпа самадхи. При 
Савикалпа, ако не се усъвършенства до самадхи на Нирвикалпа, е възможно 
своевременно и произволно връщане на новопосветения към света на земното. 

Такова завръщане е невъзможно при самадхи на Раджа йога. Там Кундалини 
има един възможен път и това е сливането и с върховната Кундалини, а тя е 
едно и също с Шива или Чистото съзнание. А това е абсолютната свобода от 

материални, ментални и психични форми. При първите три вида йога се 
подготвя ученика за всъпването към четвъртия вид.  

 

 При самадхи на Мантра йога, външните проявления на тялото се 
характеризират с неподвижност и безмълвие. 

 При самадхи на Хатка йога е белязано с липсата на дишане, липса 
на всякакви реакции към външни дразнители и мъртвешка 

безжизненост. 
 При самадхи на Лая йога, ученикът губи представа за външния 

свят и е потопен в океана от блаженство. 
 При самадхи на Раджа йога е съвършеното и окончателно 

освобождение. 
От четирите разновидности на самадхи, постигнати след продължително 

практикуване, при първите две все още съществува слаба връзка със 

съзнателната дейност или разсъждения – способност за различаване на нещата 
едно от друго. Последните две обаче са напълно лишени от този недостатък и 
са познати под името Нирвичара. След постигането на четвъртия – последен 

етап, практикуващият Раджа йога постига освобождение още в рамките на 
живото тяло. И това освобождение го отделя от неговата карма в тяхното 
семенно състояние.  
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Едва след като ми се изясни този процес и наученото през годините, 

както и чрез редовната практика, можах да си изясня нещо много важно. Защо 
Исус казва че: “Само чрез мен ще бъдете свободни”. Това означава, че 
учителят е самото Чисто съзнание. За да се постигне свобода, индивидуалният 

човек трябва да стигне до това Чисто съзнание, защото само чрез него ще се 
освободим от кръговрата на преражданията. А и от тук думите му “само чрез 
мен” – т.е. чрез Чистото съзнание или Бог, който е във всеки човек. А самият 

Буда казва:  
 “Ти, запали своя светилник. 
  Опознай себе си. 

            Никой няма да ти даде спасение.  
   Достигни  Нирвана и ти сам ще си Буда”.   
 


