
Meditacijska blazina Munay je v 
sozvočju z nami. Najprej z bar-
vo blazine, ki si jo sami izbe-

remo. Drugič z obliko – okroglo, ovalno 
ali trikotno. In tretjič s polnilom, izbere-
mo seme. Na njej med meditacijo vzdr-
žujemo prisebnost in čuječnost telesa, ki 
jo omogoča pravilna pokončna drža te-
lesa in vzravnana hrbtenica. Munay me-
ditacijska blazina je oblikovana tako, da 
podpira prav to. Pa naj sedimo na stolu 
ali na tleh. Omogoča tudi, da lahko od-
lično pregibamo območje križa, ki je za-
radi sedečega načina življenja velikokrat 
zakrčeno in boleče. O uporabi meditacij-
ske blazine nam je razlagala njena avto-
rica Taja Vetrovec.
Čemu meditacijska blazina?

Omogoča nam sproščeno sedenje. 
Uporabimo jo lahko vsepovsod brez dru-
gih pripomočkov. Na pesku, travniku ali 
skali se lahko, kljub neu-
dobni podlagi, namestimo v 
prijeten in sproščen položaj. 
Poglavitno je, da nas spom-
ni na pravilno namestitev 
telesa in omogoči boljši pre-
tok energije po njem; omo-
goča vzravnano držo med 
sedenjem, odprt prsni koš 
in sproščen trebuh, da lah-
ko dih svobodno teče sko-
zi telo.
Zakaj je pomemben pravi-
len meditacijski položaj?

Pri sedenju v meditaci-
ji, če sedimo v jogijskem po-
ložaju s prekrižanimi no-
gami, ohranjamo sprošče-
nost in pretočnost s pravil-
no namestitvijo in pritiskom 

na podlago sedalnega predela, predvsem 
presredka. V korenski čakri so shranjene 
stresne situacije in travme iz preteklosti in 
prav nesproščen presredek nam kaže tudi 
stopnjo napetosti našega telesa in prip-
ravljenosti na boj ali beg. S pravilnim se-
denjem omogočamo sproščanje tega ener-
gijskega središča in odtekanje napetosti in 
se lažje osvobajamo teh zapisov v našem 
nezavednem.
Od kod zamisel za meditacijske blazine?

Pred nekaj leti sem začela z vadbo joge 

in sem ugotovila, da ne morem sedeti v 
pravilnem jogijskem položaju. Pod zad-
njico sem si začela podlagati odeje, blazi-
ne, včasih tudi puloverje. A ti niso name-
njeni jogi in meditaciji, zato me je vedno 
kje tiščalo.

Poleg tega me klasične blazine, ki 
imajo za polnilo plastiko, ne zanimajo, 
saj se s svojo energijo ne morejo kosati z 
naravnimi materiali. In ker je to še ma-
terial, ki se ne premika, ni gibljiv, vedno 
nastane kje kakšna bunka, ki te tišči. Ne-
udoben položaj telesa pa odvrača našo 
pozornost od bistva meditacije, da smo v 
pravilni drži osredotočeni na našo priso-
tnost v telesu.
Kaj je v blazinah?

V bombažu so semena: sončnična, aj-
dova, pirina in ovsena. Semena, ko se ra-
hlo premaknemo, se premaknejo skupaj z 

nami, se prilagodijo telesu, da 
nam je udobno. Semena vsa-
ke toliko, vsaj enkrat na leto, 
napolnimo z energijo, posta-
vimo jih na sonce.

Blazina resonira z nami. 
Najprej z barvo blazine, ki si 
jo sami izberemo. Drugič z 
izbrano obliko, to je okrog-
lo, ovalno ali trikotno. In tret-
jič v smislu živosti, saj so se-
mena živa snov. Seme je tudi 
simbol rasti in eden od name-
nov meditacije je, da z njo naj-
demo svoj »semenski« izvor, 
vir, iz katerega rastemo in se 
razvijamo.

Blazina je naš živ pripo-
moček, saj nam pomaga, nas 
podpira pri našem razvoju. 

Za pravilno pokončno držo in vzravnano hrbtenico
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Pravilno sedenje na 
meditacijski blazini sprošča 

korensko čakro, v kateri 
so shranjene napetosti iz 

preteklosti.

Avtorica meditacijskih blazin Taja Vetrovec
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Sama sem šele z uporabo teh mojih bla-
zin sploh začela doživljati sproščeno me-
ditacijo in sem lahko napredovala pri jogi, 
kjer je pomemben pravilen jogijski polo-
žaj. Z blazino si podložim tudi kolena, če 
me kdaj kje bolijo.
Kako izberemo svojo barvo, obliko, pol-
nilo?

Navadno nam barva kar »pade v oči« 
in prvi občutek je navadno tisti pravi. 
Opažam, da imamo ljudje navadno dve 
svoji barvi. Sama, denimo, večinoma upo-
rabljam blazini dveh barv, turkizno mod-
ro in vijolično. Veliko jih izbere tudi tako, 
ki jim gre v prostor, kjer navadno medi-
tirajo.

Vsak lahko tudi preizkusi različne bla-
zine, se usede nanje in tako začuti, katera 
barva, oblika, polnilo mu najbolj ustreza. 
Ljudje tudi intuitivno izberejo tisto bla-
zino, ki zaresonira z energijskim območ-
jem, kjer imajo kake težave, da zapolni tis-
ti energijski primanjkljaj v telesu, na kateri 
koli ravni že ta je.
Kako semena energijsko vplivajo na člo-
veka?

Ajda krepi ustvarjalnost možganov in 
ožilje, deluje blagodejno na srce in pro-
ti možganski kapi; povezujemo jo s srčno 
čakro. Oves daje energijo in podpre pre-
bavila, deluje na presnovo in vse notra-
nje organe; povezujemo ga s sončnim ple-
težem. Pira obnavlja kožo, sklepe in kos-
ti, deluje proti bolečinam, revmi, artritisu 
in izpuščajem; povezujemo jo s korensko 
čakro. Sončnice vzpodbujajo dobro poču-
tje, preprečujejo potrtost, poživljajo in ob-
navljajo celice; povezujemo jih s temensko 
čakro.
Zakaj sedenje na blazini prizemlji oziro-
ma usidra v korensko čakro?

Če meditiramo v sedečem položaju, 
je pomembna razporeditev teže na se-
dalno površino, tako da občutimo za-
sidranost in osrediščenost na sedalni 
podlagi. Pri tem lahko občutimo varno 
in sproščeno usidranost korenske čakre 

MUNAY MEDITACIJSKE BLAZINE
»Meditacijske blazine Munay s svojo obliko in materialom omogočajo, da si 

med meditacijo naravnamo tak položaj, ki nam zagotavlja najboljše pogoje za 
pravilno sedenje, ne glede na to, kje smo. Uporabne so tudi za podporo hrbta, gla-
ve ali katerega drugega dela telesa med počitkom ali sproščanjem, tako v ležečem 
kot sedečem položaju. Njihovo polnilo omogoča, da se blazina z rahlimi gibi ob-
likuje po našem telesu in podpre tisti del telesa, ki v danem položaju rabi podpo-
ro,« pravi avtorica meditacijskih blazin Taja Vetrovec.

V nadaljevanju pojasnjuje, kakšen vpliv imajo med drugim različne blazine na 
nas, poleg omogočanja pravilne drže telesa med meditacijo.

Meditacijska blazina Munay – CLASSIC (okrogla oblika): V tistem, ki jo 
»posvoji«, pomaga vzbuditi najboljše lastnosti. S sončničnimi semeni v njenem 
polnilu, kot simbol Sonca, prižiga naš notranji ogenj. Ta nas napaja s svojo svetlo-
bo in toploto ter prečiščuje negativne energije v nas in okoli nas.

Meditacijska blazina Munay – TRIANGEL (trikotna oblika): Omogoča 
dolgo sedenje v meditaciji tistim, ki imajo že več izkušenj in so bolj izurjeni v 
pravilnem sedenju. Njegova triko-
tna oblika podpira razvoj in udeja-
njanje.

Meditacijska blazina Munay 
– BONBON (ovalna oblika): Bla-
zina daje s svojo zaobljeno valjasto 
obliko dobro podporo celemu me-
deničnemu predelu. Odlična je tudi 
za podporo vratu ali nog pri izvaja-
nju vaj v ležečem položaju in pod-
poro pri izvedbi vaj na boku. S svo-
jo obliko, iz dveh krogov ob strani 
in vmesnim kvadratom, ozemljuje, 
krepi življenjsko energijo in spod-
buja samozavest.

Meditacijske blazine Munay 
so na voljo na Misteriji.si in v tr-
govini »Misteriji v živo« na Zado-
brovški 88 v Ljubljani, kjer jih lah-
ko tudi preizkusite. Za informacije 
pokličite 030/33 36 30 ali pišite na  
info@munay.si. F
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na podlago. S pravilno nameščenostjo 
in z ozaveščenjem tega predela in spro-
ščenostjo presredka dosežemo sproš-
čenost in ukoreninjenost celotnega ko-
renskega energijskega centra. To je do-
ber temelj za fiksiranje celotne hrbteni-
ce v vzravnano linijo, po kateri se lahko 

pretaka tok prane oziroma življenjske 
energije.
Ali delate tudi blazine po želji strank?

Da, tudi. Izpolnila sem že kar nekaj že-
lja ljudem, ki so želeli blazino za sprošče-
no sedenje doma na tleh. To so večje bla-
zine, podobne taburejem.  Anja Drašler 


