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Chcete vidět auru?
Schopnost vidění aury není žádný dar od Boha, pouze určitá funkce mozku,
kterou si můžeme natrénovat.
Mezi nejdůležitější jógové praktiky patří cvičení TRATAK, cvičení
koncentrace, které také
umožňuje vidění aury. I
když způsobů praktikování může být několik,
za nejvhodnější se považuje metoda koncentrace
s využitím svíčky.

Cvičení č. 1:
V zatemněném pokoji
se pohodlně posaďte a
hořící svíčku umístěte
do výše očí, ve vzdálenosti asi 60 cm od očí.
Pomalu posouvejte svůj
zrak od knotu nahoru až
ke špičce plamene. Toto
provádějte asi 30 sekund
a poté posouvejte zrak
opačně, od špičky plamene dolů ke knotu. Snažte se tento proces ještě
více zpomalovat a zároveň při něm nemrkat.
Při této činnosti své oči
„nabíjíme energií“ zvané
též magnetickou energií,
nebo ještě přesněji energií pránickou.
Budete-li toto cvičení provádět pravidelně,
rozšíříte si spektrum
vnímání. Jde o základní
praktiku hinduistických
jogínů, kteří dokáží pouhým pohledem snadno
hypnotizovat.
Nemusí
přitom používat u nás
obvyklé verbální psychoterapeutické metody. Zároveň si tímto cvičením prohlubujeme schopnost intuice, která nemusí být
žádnou mimořádnou mystickou schopností, ale pouze aktivací
určitých míst našeho mozku, odpovědných za příjem informací
z okolí. Čím více informací z prostoru jsme schopni přijímat,
tím větší je naše intuice.

Cvičení č. 2:
V zatemnělém pokoji si na podlahu postavte podlouhlé zrcadlo a ve vzdálenosti jednoho metru od něho umístěte křeslo.

Velmi malou lampičku nebo
rozžatou svíčku postavte
někam dál za sebe. Posaďte
se pohodlně do křesla, ruce
na kolena a šlépěje nohou
se mají jemně dotýkat. Zavřete oči a několikrát velmi
zvolna a zhluboka dýchejte,
až se budete cítit zcela uvolněně. Pak mírně pootevřete oči a soustřeďte zrak na
svůj obraz v zrcadle, zvláště
na body asi 5 centimetrů
nad rameny a nad hlavou.
Pokud jste dobře uvolnění
a zkoncentrovaní, spatříte
v uvedených bodech žlutavé světlo. Je to poprvé, kdy
vidíte svoji auru. Můžete se
nyní zaměřit na jiné body
kolem svého těla. Pravidelné
cvičení vám postupně umožní vidět auru kolem celého
těla. Pokud se vám to nebude dařit, vyzkoušejte postup
v následujících pěti krocích.
Krok č. 1: Pokud zahlédnete auru při částečně otevřených očích, opakujte cvičení
znovu, kdy máte oči široce
otevřené.
Krok č. 2: Nyní nechejte
místnost osvětlenou denním
světlem a provádějte stejné
cvičení s očima přivřenýma.
Krok č. 3: Ponechejte místnost osvětlenou denním
světlem a cvičení se zrcadlem provádějte s očima široce otevřenýma.
Krok č. 4: Nyní poproste nějakou osobu, aby se postavila
– nejlépe k bílé zdi – místo zrcadla a znovu provádějte cvičení
č. 2.
Krok č. 5: S osobou místo zrcadla několikrát provádějte cvičení se všemi předcházejícími kroky.
Dokud nedosáhnete požadovaného výsledku u jednoho
kroku, nepřecházejte k dalším krokům. Pouze pravidelné
cvičení umožní dosáhnout dobrých výsledků.
Připravila M. Kaňová

Dokončení ze strany 28
V tomto směru to může být rok vhodný k osobnímu přehodnocení a v důsledku toho mnozí lidé povedou vyváženější způsob života. Rovněž mezilidské vztahy mají příznivé
vyhlídky a může to být rok, v němž mnozí naleznou či obnoví lásku, rozhodnou se založit rodinu a budou si považovat
svých milovaných.
Celkově lze konstatovat, že rok Zajíce bude rokem plným
zajímavého dění. Na světové scéně se toho odehraje hodně,
nicméně i přesto, že budou existovat nebezpečné, napjaté
či tragické okamžiky, bude rovněž důvod k naději. Je to
rok věnovaný diskusím, diplomatickým jednáním, a což je
zvláště důležité, osobnímu růstu.

Abyste z roku Zajíce něco vytěžili, musíte využít příležitostí,
a to zejména k tomu, abyste více získali ze sebe a svých osobních silných stránek. Přestože se některým znamením bude
dařit lépe než jiným, je rok Zajíce slibný a povzbudivý. Dobře
jej využijte. Přeji vám k tomu hodně úspěchů a štěstí.
Neil Somerville v knize
ČÍNSKÝ HOROSKOP NA ROK 2011
V knize najdete kromě charakteristik a výhledů na nastávající rok jednotlivých znamení čínské astrologie i rozlišení
podle pěti živlů, což ještě více tyto skutečnosti upřesňuje. Knihu vydalo nakladatelství Baronet, Izraelská 6, 100 00 Praha
10, e-mail: baronet.odbyt@volny.cz, www.baronet.cz

