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       Descrição dos sete principais chakras 

EU SOU: Chakra Racine é o Centro de Sobrevivência; o 
recém-nascido deve primeiro sobreviver. Um bebê vive no 
presente e a fragmentação da vida nos faz perder essa graça. 
Temos que encontrar nossa criança interior novamente. 

EU SINTO: o Chakra Sagrado é o Centro do Desejo; aqui 
vem a dualidade e a lei emocional de desgostos e atrações. 
Queremos ser aprovados e aceitos, temos medo de ser 
abandonados. 

EU QUERO: O Plexo Solar é o nosso Sol Interno e o 
Centro da nossa Vontade; queremos conquistar o mundo e, o 
que é bom, controlar nossos medos. Não há amor aqui, mas 
todas as pressões da sociedade de consumo: dinheiro, poder, 
imagem. 

EU AMO: O Chakra do Coração é o Centro do Amor 
Incondicional é verdadeiramente a ponte entre nossas 
energias terrenas e as energias espirituais mais elevadas. Aqui 
o amor se torna mais forte que os medos primários, e 
descobrimos a virtude de dar. 

TENHO CONFIANÇA: O Chakra da Garganta é o 
Centro da Confiança e governa nossa capacidade de 
expressar. Nós nos abrimos para a Vida, e todos os seres 
sencientes, incluindo a Mãe Terra e o Cosmos, são a face do 
UN. 

EU VEJO: O terceiro olho é o centro da intuição. Nós 
aceitamos o deixar ir e deixar ir, e não temos medo de olhar 
para o sol. Agora estamos cientes dos limites e perigos do ego 
e privilegiamos a intuição da mente. 

EU SEI: O Chakra da Coroa é o Centro da Sabedoria (o 
número sete). Nós somos Um com o Universo. Começamos 
em Inocência quando terminamos em Inocência. Início e fim, 
vida e morte, positivo e negativo são UN. Este é o círculo da 
verdade. 

"Samasathi": somos todos seres divinos e budas em 
formação! 

Desde o princípio, tudo está presente, assim como cada 
chacra contém todos os sete. 

Uma vez que todos estejam alinhados, existe apenas uma 
energia que irradia luz e amor. 

Apenas a direção de sua atenção mudou, porque todos os 
aspectos do Universo sempre estiveram em você. 

Nossa existência relativa é apenas um grão de areia 
no oceano com o qual somos um. 

 

Primeiro chakra 
Nome: Racine Chakra, chakra básico, Muladhara. 
Situação: Base da espinha, cóccix. 
Cor dominante: preto e vermelho 
Função: é a força de sobrevivência. A ligação com 
a mãe terra. Ajuda a lutar, dá força para vencer, 
proporciona segurança e bem-estar. 
Físico: baixa digestão, circulação sanguínea. 

Segundo chakra 
Nome: Chakra Sagrado, chakra sexual, 
Swadhisthana. 
Situação: entre o púbis e o umbigo. 
Cor dominante: Laranja 
Função: Estimula a criatividade física, artística e 
sexual. 
Física: os genitais. 

Terceiro chakra 
Nome: chakra do plexo solar, Manipura. 
Situação: plexo solar, abdome. 
Cor dominante: Amarelo 
Função: É o centro de todas as energias. você se torna 
forte, saudável e capaz de alcançar as coisas que são 
importantes para você. 
Físico: adrenalina, trata a digestao. 

Quarto chakra 

Nome: Coração Chakra, Anahata. 

Situação: entre os seios. 

Cor dominante: verde / rosa. 

Função: Amor (aquele que você pode receber e aquele 

que você pode dar), promove a comunhão de idéias. 

Físico: o coração, a circulação sanguínea. 

Quinto chakra 
Nome: Chakra do desfiladeiro, centro de comunicação, 
Vishuddha. 
Situação: Na garganta, estende-se sobre as orelhas. 
Cor dominante: azul claro, verde azul. 
Função: Comunicação com os outros (conversar e ouvir), 
promove a clariaudiência.Físico: regula a glândula 
tireóide, orelhas, garganta. 

Sexto chakra 
Nome: Chakra do Terceiro Olho, Chakra Frontal, 
Comando Chakra, Ajna. 
Situação: entre as sobrancelhas. 
Cor dominante: azul índigo, azul escuro, roxo 
Função: Intuição, equilíbrio interno, promove a 
clarividência. 
Físico: Governa o cérebro, o nariz, os olhos, o sistema 

nervoso. 

Setimo chakra 
Nome: Chakra da coroa, coronária, Sahasrara. 
Localização: Cúpula do Crânio. 
Cor dominante: ouro, branco, roxo 
Função: Consciência cósmica, nos conecta ao divino. 
Física: O corpo energético, o cérebro. 

 


