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A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro, plexo.
São como pequenos cones, vórtices giratórios em movimento constante, que fun-
cionam como veículos de conexão energética, ligando o corpo físico aos corpos
superiores, captando e expulsando energia. Num ser humano comum, possuem
um diâmetro de 5 a 10 cm. Possuem diversas funções e é através deles que per-
demos energias quando em sofrimento físico ou emocional. Também podem ser
considerados veículos através dos quais a energia REIKI passa dos planos supe-
riores para o físico.
Escritos antigos falam de 88.000 Chacras, o que vale dizer que todos os pontos
do corpo são sensíveis energeticamente. Mas, para nosso uso, no REIKI, aborda-
remos apenas os 7 principais localizados entre a base da coluna e o topo da
cabeça, e que se ligam a nossa AURA. 
Quando esses CHACRAS estão funcionando perfeitamente, há a perfeita saúde;
A abertura de todos é a evolução ou iluminação. 
O REIKI é uma técnica de abertura dos CHACRAS, ou seja, de iluminação. 
Seu tamanho, depende do desenvolvimento espiritual e das vibrações que
emitimos, sendo grandes, vibrantes, brilhantes e translúcidos atingindo 20 cm de
diâmetro nos espiritualmente desenvolvidos. Nesses, os CHACRAS canalizam mais
energia vital, por isso, facilitam o desenvolvimento das faculdades psíquicas. Nos
mais materialistas, com vibrações mais primitivas, suas cores são mais opacas,
escuras, sendo seu diâmetro mais reduzido.
Na aplicação do REIKI, quando a energia flui para um determinado CHACRA
indica a necessidade de energia nesse ponto. Então, conhecendo as funções,
você pode ajudar de uma melhor forma, entendendo como a pessoa se relaciona
com a vida. Quando há uma obstrução no livre circular da energia, ou num
CHACRA ocorrem dificuldades várias. Isso acontece, pois, essas dificuldades tem
sua origem nos corpos Áuricos, seguindo até tocarem o físico. Aí, se manifesta o
desconforto e, consequentemente a doença física.

Anatomia Energética
Os sete chakras principais

Chakra Cardíaco

Chakra Coronário

Chakra Frontal

Chakra Laríngeo

Chakra do Plexo Solar

Chakra Esplênico ou Sexual

Chakra Básico/Raiz



1º- Chakra Básico/Raiz

Nome Sânscrito: Muladhara Chakra 
 
Significado do Nome: Estrutura da base, fecundação. 
 
Localização: Na base da coluna vertebral, entre o 
ânus e os órgãos sexuais. 
 
Este chakra anima a substância do corpo físico, o poder e 
o instinto de sobrevivência.  É a ligação com a terra. 
Concentra as energias da Kundaliní, que uma vez 
despertadas progridem coluna  acima, seguindo um padrão geométrico similar
ao padrão apresentado na dupla hélice das moléculas de DNA que contém o
código da vida. Corresponde em nível físico às glândulas suprarrenais.
 
Aspectos a serem compreendidos:
Sobrevivência, alimento, auto realização, valores (segurança financeira), sexo
(procriação), longevidade e ancestralidade.
 
Polaridade: Medo x Segurança
 
Influências: 
Desequilíbrio no Físico:
Imunidade baixa, anemias, resfriados, dores nas articulações, dores lombares e
nas pernas, problemas de coluna, nos ossos, no intestino, de ordem sexual e
fadiga.
 
Emocional desequilibrado:
Medo, dificuldade com finanças, apego material, culto ao corpo, apatia,
desanimo, timidez, insatisfação, preocupação, territorialidade, instinto de
sobrevivência desequilibrado, incapacidade de construir e possessividade.
 
Emocional equilibrado: 
Impulso para agir, consciência instintiva básica, força, coragem, generosidade,
pessoa sensata, segura e estável, habilidade em prover o necessário para vida e
capacidade de cuidar de si. 
 
Cores: Vermelho e preto
Elemento: Terra
Sentido: Olfato
Minerais: Vermelhos como Jaspe Vermelha, Ágata de fogo, Rubi ou negros como
Hematita, Turmalina Negra, Ônix...
Mantra: "LAM"



2°- Chacra Sexual/Esplênico

Nome Sânscrito: Swadhishtana Chakra
 
Significado do Nome: Lugar-Morada do Ser ou o
"Fundamento de si próprio".
 
Localização: Localizado logo abaixo do umbigo. 
 
No corpo é direcionado ao sistema reprodutivo. 
Suas glândulas correspondentes são os ovários nas  
mulheres e os testículos e próstata nos homens.
Rege nossas águas; sangue, saliva, suor, urina, lágrimas...
 
Aspectos a serem compreendidos: 
Poder de seduzir, criatividade e relacionamento.
 
Polaridade: Culpa x Prazer
 
 Influências: 
Desequilíbrio no Físico:
Desarmonia dos rins, fígado, pâncreas, vesícula, bexiga e útero. Alergias alimen
tares, problemas menstruais, distúrbios gástricos e intestinais, perda da vitali-
dade, dores lombares e sacro.
 
Emocional Desequilibrado:
Culpa, distração, raiva, inveja, insegurança, falta de paixão, tristeza, manipula-
ção e apego, dependência emocional, vícios e autodestruição, problemas na
relação com filhos e/ou mãe.
 
Emocional Equilibrado: 
União sexual prazerosa, alegria instintiva, capacidade de planejamento, habilida-
de em relacionar-se, jogo de cintura, flexibilidade, auto aceitação e paixão pela
vida. “Apetite” equilibrado (comida, sexo, prazer...)
 
Cor: Laranja.
Elemento: Água 
Sentido: Paladar
Minerais: topázio, cornalina, calcite, pedras de rio...
Mantra: “VAM”



3°-  Chacra do Plexo Solar

Nome Sânscrito: Manipura Chakra 
 
Significado do Nome: Cidade das Gemas ou Cidade das pedras
preciosas.
 
Localização: Localiza-se na região do diafragma, um pouco
acima do estômago, ligeiramente à esquerda. 
Corresponde ao plexo solar.
 
Aspetos a serem compreendidos: 
Escolhas do que você quer.  Individualidade e poder pessoal (como você se vê),
sua identidade no mundo. Correspondente ao pâncreas, cuja função é a
transformação e digestão dos alimentos.
 
Polaridade: Vergonha x Poder pessoal
 
Influências: 
Desequilíbrio no Físico: 
Má digestão, diabetes, toxinas, úlceras e hérnias, gastrites e problemas de
assimilação dos alimentos. Hipocondria e anorexia ou bulimia.
 
Emocional Desequilibrado:
Ansiedade, egoísmo, ciúme, preconceitos, ira, timidez, intransigências, abuso de
poder, impaciência. Não sabe dizer não. Desconfiança, arrogância e baixa
autoestima. 
 
Emocional Equilibrado: 
Impulso para vivenciar as emoções, colocar-se expressando suas próprias quali-
dades, vontade de liderar, amor à vida, aptidão para experimentá-lo com pleni-
tude, propósitos definidos de ações, intuição, ternura e boa vontade. 
Autoestima, confiança e alegria. 
 
Cor: Amarelo 
Sentido: Visão
Minerais: Citrino amarelo, Jaspe amarelo, topázio, âmbar...
Elemento: Fogo
Mantra: “RAM”



4°- Chacra Cardíaco

Nome em Sânscrito: Anahata Chakra 
 
Significado do Nome: "Intocado" ou "O Som não
produzido" (batidas do coração). 
 
Localização: Situa-se na região do tórax e está conectado
com a glândula timo, responsável pelo funcionamento do
sistema imunológico. 
É o chakra do coração, centro energético do amor.

 
A elevação das energias do chakra do plexo solar até o coração acontece em
indivíduos que estão desenvolvendo a capacidade de pensar e atuar em termos
de coletividade. 
 
Aspectos a ser compreendidos: 
amor incondicional, compaixão, perdão, verdade e gratidão. 
 
Polaridade: Tristeza x Amor
 
Influências: 
Desequilíbrio no Físico:
Doenças cardíacas, doenças circulatórias, distúrbios de pressão, , arritmia
cardíaca, problemas pulmonares e bronquites. Sistema imunológico ineficiente,
dor de cabeça cãibras, acidose, problemas de colesterol, tensão e câncer. 
 
Emocional Desequilibrado:
Tristeza, depressão, angústia, desprezo, apego ao apego, incapacidade de amar
e se emocionar. Bloqueios nesse Chacra produzem a imposição de condições em
relacionamentos afetivos, amor sufocante, egoísmo. 
 
Emocional Equilibrado:
 Amor próprio e pela humanidade, verdadeira compreensão da compaixão e
benevolência, aceitação, bondade, disponibilidade para o perdão, ajuda ao
próximo, sabedoria, conscientização do outro, assentamento na estrutura terrena,
dá consistência e vitalidade as aspirações amorosas, pacificação, fé na vida e
nas pessoas. Esse é o Chacra por onde passa toda a energia que desejamos
doar. Aberto e energizado, possibilita a transmissão da energia REIKI. É o
CHACRA mais importante na CURA. Faz com que nossas ideias nasçam no
coração, daí é impulsionada a energia de cura para os que querem ser curados.
 
Cor: Verde e rosa
Sentido: Tato
Minenais: Quartzo rosa, quartzo verde, esmeralda, serpentinita, aventurina
Elemento: Ar 
Mantra:  “YAM”



5°- Chacra Laríngeo

Nome em Sânscrito: Vishuddha Chakra 
 
Significado do Nome: Puro ou "Centro da Pureza". 
 
Localização: Localizado sobre a garganta, se comunica com
a glândula tireóide. Está ligado à inspiração, a comunicação
e a expressão com o mundo.
 
Polaridade: Mentira x Verdade

Aspectos a serem compreendidos:
Comunicação interna e externa - esclarecimento que conduz ao estado de
consciência. 
 
Influências: 
Desequilíbrio no Físico:
Laringite, faringite, problemas de tiroide e paratireoide, doenças mentais, distúr-
bios da fala, gagueira e surdez. 
 
Emocional Desequilibrado: 
Timidez, mentira, falta de criatividade, mentalidade e expressão tacanha, rude e
pobreza de espírito, criticismo, preconceitos, atitudes extremamente racionais,
pessoa que reclama o tempo todo, agressividade verbal e apego a crenças limi-
tantes, emoções não expressas, abusos com substancias (álcool, drogas, fumo...)
 
Emocional Equilibrado:
Sensibilidade, criatividade artística, dom da palavra e do
conhecimento, clariaudiência, intelecto claro, independência, idealização,
senso de planejamento, força de vontade, capacidade de tomar decisões.
 
Cor: Azul claro
Sentido: Audição
Minerais: Safira azul, lápis lazuli, sodalita, azulita, água marinha, turquesa e
calcita azul, crisocola.
Elemento: Ar (éter)
Mantra: “HAM”



6°- Chacra Frontal

Nome em Sânscrito: Ajna Chakra 
 
Significado do Nome: Autoridade, poder, comando intuitivo.
 
Localização: Localizado entre as sobrancelhas, logo acima
do nível dos olhos.  Relaciona-se com a glândula pituitária
responsável pela liberação de melatonina (sono).
 
Aspectos a serem compreendidos: Intuição (fenômenos
paranormais) e a consciência. Capacidade de se observar 
sem julgamento. Esse Chakra é uma das chaves para nossa entrada no campo do
invisível.
 
Polaridade: Ilusão X Intuição
 
Influências: 
Desequilíbrio no Físico:
Rinites, problemas de ouvido, de olhos, surdez, tontura, enxaqueca, cansaço
e confusão mental, vícios de drogas, álcool, compulsões, problemas nos olhos
(cegueira, catarata), insônia, problemas com pressão arterial por desequilíbrio
na hipófise.
 
Emocional Desequilibrado:
Desconcentração, dogmatismo, vê a vida com limitação, arrogância, perda
da fé, delírios, egoísmo, obsessão, teimosia e apego a crenças impostas pela
sociedade. Bloqueios nesse Chacra são motivados por sua hiperatividade e
causam falta de objetivos, instabilidade de vida, alienação no trabalho e medos
de fenômenos psíquicos.
 
Emocional Equilibrado:
Percepção em relação ao universo que o cerca, entendimento do próprio
caminho, percepção, intuição, fé e devoção, carisma, magnetismo, força,
sabedoria, capacidade de concentrar-se e foco no objetivo.
 
Cor: Azul índigo.
Sentido: Visão Interior
Minerais: Cristais brancos, ametista, sodalita, lápis lazuli, safira...
Mantra: “OM”
Elemento: Todos os elementos (Terra, Água, Fogo, Ar e Éter)



7°: Chacra Coronário

Nome em Sânscrito: Sahashara Chakra 
 
Significado do Nome: Chakra das Mil Pétalas, Vezes Mil,
Unidade Universal.
 
Localização: Localizado no topo da cabeça.  Portal da
espiritualidade, do reconhecimento de Deus/Deusa em nós
e no outro. Corresponde à glândula pineal, que atua no
organismo como um todo, responsável pela liberação de
Serotonina, hormônio do bem-estar.
 
Aspectos a serem compreendidos: Iluminação; espiritualidade plena;
transcendência; manifestação do Divino. 
 
Polaridade: Material X Espiritual
 
Desequilíbrio Físico: 
Traz uma puberdade tardia, insônia, enxaqueca, problemas nervosos, histeria,
possessão, obsessão, neuroses e disfunções sensoriais. 
 
Desequilíbrio Emocional: 
Não compreensão da parte espiritual, tanto própria quanto alheia e, por
consequência, uma visão materialista da existência. A pessoa não tem conexão
com a sua espiritualidade e produz patologias como insônia, enxaqueca,
desordens no sistema nervoso, histeria, possessão, obsessão, neuroses e
disfunções sensoriais. 
 
Equilíbrio Emocional:
Proporciona experiências muito pessoais cujas sensações vão além do mundo
físico, criando o sentido da totalidade. 
 
Cor: Branco, Dourado e Violeta 
Sentido: Todos
Minerais: Ametista, quartzo branco, pirita, apatita - mineral dentro da glândula
pineal
Elemento: Todos
Mantra: Silêncio - Não tem som correspondente no mundo físico.
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