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و هر آنچه درباره ی آن  چاکرا

 باید بدانید

 

چاکرا   .شودگفته می بدن انسانبه مراکز انرژی در   هندوبه باور آیین    چاکرا

ای قرار دارد. این چاکراها منابع انرژی یا به  یا شاکرا در وجود هر موجود زنده 

  .باشندهای حیات می عبارتی جریان  
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 :خوانیمدر این بخش از این مقاله می  

 شناسی واژه ۱ •

 چاکراهای اصلی ۲ •

 چاکراهای فرعی  ۳ •

 وظایف چاکرا  ۴ •

 چاکرای اول  ۵ •

 چاکرای دوم  ۶ •

 چاکرای سوم  ۷ •

 چاکرای چهارم  ۸ •

 چاکرای پنجم  ۹ •

 چاکرای ششم  ۱۰ •

 چاکرای هفتم ۱۱ •

 منابع ۱۲ •

 

  .به معنای چرخ است سانسکریتای واژه  اچاکر
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 چاکراهای اصلی

کنند و  هایی را کنترل میدر بدن وجود دارند و هر چاکرا ارگان  چاکرای اصلی ۷

های ما در  گیری اخالق و رفتارهای ما و همچنین مقاومتطبعاً مسئول شکل 

بیماری  بیماری برابر  سایر  قبال  در  ما  ضعف  یا  اخالقی  موارد  یا  سایر ها  و  ها 

ت که انرژی  باشد. چاکرای اول درست مانند نیروگاهی اسخصوصیات اخالقی می

صورت انرژی    ۲کند و انرژی در بدن به  حیاتی را برای سایر چاکراها تأمین می 

تواند به یکدیگر تبدیل باشد که انرژی در چاکرای چهارم می فیزیکی و اخالقی می

شود. به جز چاکرای اول که فقط یک بادکش انرژی آن هم به سوی پایین و  

باد نیز فقط یک  باال دارد سایر چاکرای هفتم که آن هم  به سوی  انرژی  کش 

باشند که یکی در جلو و دیگری در عقب قرار دارد.  چاکراها دارای دو بادکش می 

جهت حرکت هر چاکرا به صورت یک در میان ساعتگرد و پادساعتگرد است که  

نیز به صورت طبیعی خالف   مردو   زنهمین حرکت کلی و ثابت هر چاکرا در  

  .حرکت در جنس مخالف است

 

  :چاکراهای اصلی به ترتیب شامل 

 چاکرای تاج   -۱

 چاکرای چشم سوم   -۲
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 چاکرای گلو   -۳

 چاکرای قلب  -۴

 چاکرای خورشیدی   -۵

 چاکرای خاجی   -۶

 چاکرای ریشه  -۷

 

تمام هستی یعنی تمام رنگ ها )حس بینایی(، اصوات )حس شنوایی(، خوردنی  

اجسام )حس المسه(، مطالب )قدرت فکر  ها )حس چشایی(، بوها )حس بویایی(،  

  .توانند چاکراهای ما را پر یا تخلیه کنندو منطق( می 

 

  :حالت اصلی دارند  ۴چاکراها 

 چرخش طبیعی  •

 کاری چرخش با کم •

 چرخش با پرکاری  •

 چرخش با هرج و مرج  •



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

5 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

 چاکراهای فرعی

های است و چاکراهای بسیار کوچک، بخش اینچچاکراهای فرعی یک تا دو   قطر

دهند. چاکراها  ها انرژی میاهمیت تر کالبد جسمانی را کنترل کرده و به آن کم

یابند. چاکراها  کنند و در ورای آن نیز امتداد می در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می 

  .بر جسم اثر متقابل دارند سیستم عصبیو  ریزغده دروناز دو طریق  

 

 کراوظایف چا

های مختلف بدن بر  )انرژی حیاتی( در بخش  پراناو توزیع   گوارش جذب،   .1

 .عهده آنها است

کنترل، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و رفتارهای   .2

را برعهده دارند اعضای بدن  با  ریز به وسیله  درون  غدد .اخالقی مرتبط 

با کنترل و   .گیرندمی شوند و انرژی  بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم می 

ریز را تحریک یا مهار کرد.  توان غدد درون دستکاری چاکراهای اصلی می 

ها، تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها  تعداد زیادی از ناخوشی

 .هستند
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سازی چاکراهای  بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعال .3

عدادهای روانی خاص شود. برای  خاص ممکن است باعث توسعه یافتن است

مثال چاکراهای فرعی موجود در کف دست برای فعال کردن، آسان ترین  

امن  فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف   .ترین چاکراها هستندو  با 

می دست فرد  دارند  قرار  کردن  ها  احساس  در  را  خود  توانایی  تواند 

اله بیرونی توسعه دهد و  های لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هانرژی 

در افرادی که این استعداد به صورت ذاتی نهاده شده امکان درمانگری را  

می  حداقل بوجود  داشتن  شرط  به  افراد  سایر  در  و  استاندارد  آورد  های 

 .ظرفیت در چاکراها با تمرین امکان کسب وجود دارد

 

 چاکرای اول
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 چاکرای نخست یا چاکرای ریشه 

تکیه   فقرات،  (  گاهچاکرای  ستون  پایه  یا  ریشه   Base) موالدهاراچاکرای 

chakra – Muladhara – Root chakra)   یا انرژی حیاتی  پرانامحل ورود

این چاکرا   به  رنگیِ مربوط  زندگی، قدرت و   قرمزاست. طیف  است که نشانه 

 .نیروی جسمانی است

 (نشیمنگاه) دستگاه تناسلیو   مقعدمنطقه: بین 

 ( کندتولید می  آدرنالینکه ) فوق کلیوی :اصلی غده

 رنگ: قرمز تند

 درخت میخک  – درخت سدر  :عطر

،  پروستات،  مقعد،  روده بزرگ،  پا،  ناخن،  دندانها،  استخوانها :عضو وابسته

 خون، مثانه

 چهار پر   نیلوفر :شکل

  زمستان :فصل

 و خشک  سرد :حالت

 ساعت بروی شکم  ۱۲–۱۰زمان خواب: 

  .کندقرمز آتشین هنگام طلوع و غروب کمک می حالت طبیعت: 
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مربوط سنگ مشکی،   لعلسرخ،   یاقوت :های  کهربای  حجرالدم،  )گارنت(، 

 دودی، و یشم سرخ   کوارتزاوبسیدیان، 

  خاک :عنصر

 جنس کالبد: اتری  

عملکرد: زندگی، ثبات، پشتیبانی، حقیقت، فردیت، شجاعت، تمایالت جنسی،  

 مادی گرایی، انگیزه گرایی بدون برنامه و تفکر  

 احساسات این مرکز: شور و هیجان  

فعالی، بی دقتی،   باعث: حرص و طمع، بی مالحضگی، بیش  ، اسهالپرکاری 

 ضایع کردن، ورم مخاط روده، کمبود پایداری  

باکم انرژی، یبوستعث: تنگدستی، فرومایگی،  کاری  ، خستگی مزمن، کمبود 

بی  غذایی،  آلرژی  چاقی،  استخوانی،  مرض  مشکالت  اسهال،  آرتروز،  اشتهایی، 

  لثه مشکالت

  و   چرخدمی   شود،می  چاکرا  وارد  رنگ   قرمز  انرژی  کنید  تصور:کردن  فعال  ٔ  نحوه

  .ریزدمی  بیرون را  منفی هایانرژی 

 

 چاکرای دوم
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 چاکرای دوم: چاکرای خاجی یا مرکز کلیه

مرکز   یا  خاجی  هیستانا- کلیهچاکرای   – Sacral chakra) سواد 

Swadhisthana) است. طیف رنگی مربوط  در قسمت پایین شکم قرار گرفته

چاکرا این  قدرت می  نارنجی  به  رنگ  این  است.  انرژی  عالمت  نارنجی  باشد. 

کند و مسائل مربوط به  را متعادل می  و کنترل بر خویشتن خشم ارتباطی، دفع 

می غذا هضم   منظم  را  خون  گردش   .سازدو 

انتهای   فقراتمنطقه:  خاجی   ۱۲تا   ۱ ستون  استخوان  زیر   اینچ 

 غدد اصلی: غدد جنسی

 رنگ: نارنجی
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 چوب صندل  :عطر

کلیه  وابسته:  پیشابراه،  بیضهها،   تخمدانها،  عضو  رحم،  طحال،  پوستها،   ،

 کیسه صفرا

 شکل: نیلوفر شش پر  

  پاییز :فصل

 حالت: سرد و مرطوب 

 ساعت جنین وار    ۱۰–۸زمان خواب: 

  .کندکمک می  آبلمس یا تماشای   -حالت طبیعت: مهتاب 

زرد،   یاقوت  سیترین،  کهربا،  مرجان،  لعل،  جگری،  عقیق  مربوطه:  های  سنگ 

 کلسیت طالیی  

 عنصر: آب  

 جنس کالبد: عاطفی 

احساس خوش عملکرد:عواطف،  متقارن،  هوس،  تابع  فرآوری،  صمیمیت،  ات، 

 مشرب و اجتماعی بودن، به خود مطمئن بودن، حرکت، آزادی  

 ها و احساسات احساسات این مرکز: خواسته 
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پردازی،   خیال  جنسی،  قیدی  بی  ادراری،  شب  جنسی،  اعتیاد  باعث:  پرکاری 

   طلسم به اعتقاد آماسی، ورم خالق، جنسی ٔ  عقده

آیین پاک دینی، کمی تمایالت جنسی، ضعف جنیب، سدهای  کاری باعث:  کم

 خالق، سرکوبی جنسی، ناباروری، بی عاطفگی  

  چرخد می   شود،می  چاکرا  وارد  رنگ   نارنجی  انرژی  کنید  تصور:  کردن  فعال  ٔ  نحوه

  .ریزدمی  بیرون را  منفی هایانرژی  و

 

 چاکرای سوم 
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یا   چاکرای شبکه خورشیدی  زیر  چاکرای سوم:  چاکرای شبکه عصبی 

 معده

 Solar) مانی پورا- چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده  

plexus chakra – Manipura/Nabhi)  با طیف رنگی زرد و زرد طالیی

قرار  ناف  از  باالتر  چاکرا  این  است.  ذهنیت  و  هوش  عقل،  نشانه  که  است 

و اعصاب دارد   کیسه صفرا،  طحال  است. رنگ زرد تأثیر مثبتی روی کبد،گرفته

کننده چاقی  و یبوست دارد و کنترل مرض قندو قدرت درمانی برای بیماری  

 .است

 منطقه: در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف، پشت شکم

 غدد اصلی: پانکراس 

 رنگ: زردطالئی

 عطر: اسطوخودوس 

کبد،   معده،  شکم،  وابسته:  گوارشعضو  عدستگاه  سیستم  صفرا،  صبی  ، 

 متابولیسم سیستم کوچک، ٔ  خودمختار، روده

 شکل: نیلوفر ده پر  

  تابستان :فصل

 و خشک  گرم :حالت
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 ساعت به سمت پشت   ۸–۷زمان خواب: 

 همراه با گرما   خورشید نورحالت طبیعت: رنگ طالیی 

 ، چشم ببر  طالسنگ های مربوطه: یترین، یاقوت زرد طالیی، کهربا، یاقوت زرد،  

 عنصر: آتش  

 جنس کالبد: ذهنی 

کنجکاو،   خنده،  ذهن،  وضوح  دانش،  زیرکی،  شخصی،  قدرت  اراده،  عملکرد: 

 طبعی، و خود کنترلی  بینی، هوشیاری، شوخ خوش 

 احساسات این مرکز: هدف و درخشش  

باعث پرخاشگری،   اضطراب :پرکاری  العمل  دیابتزیاد،  عکس  خودسری،   ،

برای کاهش  ، تفریط عاطفنقرس، تکبر، تب ها،  اگزماشدید،   الکل  ی، مصرف 

ها، نیاز به آزادی احساسات، رفتار اجبارانه، ترس بیش از اندازه، بیش  محدودیت 

از   ناتوانی  گوارشی،  ارگانهای  تورم  مفرط،  خستگی  انرژی،  به  محتاج  اندازه  از 

 استفاده انرژی مواد قندی 

اختیاری،  ارادگی، خودخوشنودی، قربانی ذهن، بیکاری باعث: بی عالقگی، بیکم

سوهاضمه، احساسات محصور، کم انرژی، بی حالی، سنگ های صفراوی، دردهای 

 ناشی از گاز معده، هضم ضعیف  
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  و   چرخدمی   شود،می  چاکرا  وارد  رنگ   زرد  انرژی  کنید  تصور:  کردن  فعال  ٔ  نحوه

  .ریزدمی  بیرون را  منفی هایانرژی 

 

 چاکرای چهارم 

 

 عشق الهی چاکرای چهارم: چاکرای قلب یا 

که در   (Heart chakra – Anahata) آنا هاتا-چاکرای قلب یا عشق الهی  

 سبز قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا   قلبوسط جناغ سینه و باالی  

 .است

 و باالتر از قلب  کتفمنطقه: در پشت و بین دو 

 تیموس :غدد مرتبط

 صورتی رنگ: سبز، 
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ها، تیموس، غدد، بازوها، سیستم فشارخون،  ها، برنش شش عضو وابسته: قلب،  

 عضالت 

 شکل: نیلوفر دوازده پر  

  بهار :فصل

 حالت: گرم و مرطوب 

 ساعت به سمت چپ   ۶–۵زمان خواب: 

  .کندحالت طبیعت: فضای سبز و آسمان صورتی کمک می 

بز، دلربای سبز،  سبز، کهربای سبز و صورتی، جیدس زمرد :سنگ های مربوطه

  کونزیتسبز، کوارتز سرخ، یاقوت سرخ، و  مرمرسبز،  عقیق

  هوا :عنصر

 جنس کالبد: اثیری 

، پذیرش، خودکنترلی، دلسوزی ،احساس  عشقعملکرد: رشد و ترقی، ارتباط،  

 و باز شروع کردن   صلح گناه، بخشنده، تعادل و هماهنگ، 

 احساسات این مرکز: تعادل و عشق  

پرکاری باعث: بیش اعتمادی، دردل نگه داشتن، پرحرارت و عالقه، تابع جمع  

 بودن، اختیار دهنده، بیش خوب، بیش بخشنده و مشکالت قلبی  
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گیر، کم حرف، نابخشنده، اعتمادی، نفخ، سردی روحی، کناره کاری باعث: بی کم

نبود   بی عاطفه، خودمحور، خودخواه، ضعف در سیستم ایمنی، خارج از تعادل،

 عشق به خود، صلح درونی، برونشیت، غم حل نشده، سرماخوردگی  

  و   چرخدمی  شود،می چاکرا وارد رنگ  سبز  انرژی کنید تصور:کردن فعال ٔ  نحوه

  .ریزدمی  بیرون را  منفی هایانرژی 

 

 چاکرای پنجم 

 

 چاکرای پنجم: چاکرای گلو یا حلق 

حلق   یا  گلو   - Throat chakra- Vishuddha) ویهودها - چاکرای 

Vishuddhi) است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا  که روی حلق قرار گرفته
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های آبی است که عالمت جاودانگی، اخالص و الهام است. این رنگ روی بیماری 

 .های عصبی تأثیرگذار استگرفتگی گلو و ناراحتی

 جره منطقه: پائین و پشت مهره گردن، بین گودی گلو و حن

 غدد اصلی: تیروئید

 رنگ: آبی کمرنگ 

 عطر: گل سرخ 

ها،  عضو وابسته: حلق، تارهای صوتی، دهان، فک، پاراتیرویید، زبان، گردن، لنف

 مثانه قاعدگی، ٔ  غدد عروقی، چرخه 

 شکل: نیلوفر شانزده پر  

 ساعت بصورت راست و چپ متناوب   ۵–۴زمان خواب: 

  .کندکمک میحالت طبیعت: نور شفاف آبی آسمان 

 عنصر: اثیر  

 جنس کالبد: کالبد کلیشه ای  

ریز،  عملکرد: خرد، ارتباط، اعتماد، سخنور، بیان، خالق، محتاط، طراح و برنامه 

 نظم، سازماندهی صداقت 

 احساسات این مرکز: توسعه و شفا  



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

18 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

دهد، جدلی و استداللی بودن، عملش  پرکاری باعث: پرحرفی، خوب گوش نمی 

داند، منتقد، زخم گلو و نای، بیش فعالی  که همه چیز را می مثل کسی است  

 تیرویید 

کاری باعث: مشکل در بیان خود، ناتوانی در سخنرانی، عدم اطمینان در بیان  کم

 کاری تیرویید، کر شدن، ناتوانی در برقراری ارتباط کالمی عقیده، خجالتی، کم 

چرخد و  شود، می کرا میچا  وارد  رنگ   آبی  انرژی  کنید  تصور :کردن  فعال   ٔ  نحوه

  .ریزدهای منفی را بیرون می انرژی 

 

 چاکرای ششم 

 

 چاکرای ششم: چاکرای پیشانی یا چشم سوم 
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  رنگ   این.  است  –آجنا دید بیرونی و درونی ماورا-چاکرای پیشانی یا چشم سوم  

  باال   را  آگاهی  نیلی  رنگ .  است  مفید  ذهنی  هایبیماری   درمان  و  آرامش  برای

استبر   و  بردمی مفید  شده  فراموش  خاطرات  کردن  زنده   .ای 

بینی و جلوی سر  انگشت باالی پل  به پهنای یک بند  ابروان،   منطقه: بین دو 

 غدد اصلی: پینه آل 

 رنگ:ارغوانی 

سری،   پس  مغز  مخچه،  سینوسها،  بینی،  گوش،  چشم،  صورت،  وابسته:  عضو 

 دستگاه عصبی خودمختار

 شکل: نیلوفر دو پر  

 ساعت بصورت خواب و بیداری   ۴زمان خواب: 

  .کندحالت طبیعت: تماشای آبی پرنگ شب و ستارگان کمک می 

 عنصر: برق  

 جنس کالبد: :کالبد آسمانی  

 عملکرد: اختراع، بصیرت، انتشار، شناخت خود، توانایی ذهنی، فهم،  

 حافظه، قوه درک، نترسی  

 احساسات این مرکز: بصیرت و تخیل  
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های پرکاری باعث: عقاید نژادپرستانه، گم شدن در منطق، زندگی در ذهن، برنامه 

 بی پایان بدون عمل، خیالی و توهمی، سردرد و میگرن، گیجی، سردردها  

 کاری باعث: ناآگاهی و غش، غیرمنطقی، عمل بدون تفکر، کم

رویاها، خیالی، مشکالت بینایی، آب مروارید،    فراموشکاری، ناتوانی در به یادآوری

 محدودیت در بینایی، ترس از دیدن  

  چرخد می   شود،می  چاکرا   وارد  رنگ   ارغوانی  انرژی  کنید  تصور:کردن  فعال  ٔ  نحوه

  .ریزدمی  بیرون را  منفی هایانرژی  و

 

 چاکرای هفتم 
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  چاکرای باالی جمجمه یا تاج سر یا ساهاسرارا

(Crown chakra – Sahasrara)   .که در قسمت میانی باالی سر قرار دارد

های ذهنی  طیف رنگی مربوط به این چاکرا بنفش است. این رنگ برای بیماری

 .کندمناسب است و خواب را تنظیم می

 .منطقه: در وسط سر و مغز تاج سرقرار دارد

 غدد اصلی: صنوبری )کاجی شکل( و مخاطی 

 طالیی  -رنگ: بنفش 

عضو وابسته: بخش فوقانی مغز، بخش قشری مغز، مغز پس سری، سیستم عصبی  

 مرکزی، رشدمو، باالی سر 

 شکل: نیلوفر هزار پر 

 دهد و در درون آگاه از محیط  زمان خواب: در زمانهایی به بدن استراحت می 

  .کندحالت طبیعت: تنها در قله کوه کمک می

 عنصر: عقل و اراده  

 جنس کالبد: کالبد کتری 

 عملکرد: عقل، دانش، جذابیت، وحی، ذات برتر، هوشیاری،  

 ازخودگذشتگی، تفکر عمیق، بصیرت  

 احساسات این مرکز: سعادت و اخالقیات 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

22 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

پرکاری باعث: دور افتادن از حقیقت، ناتوانی در مشخص کردن نیاز مواد، عدم  

 احساس تعلق به زمین، شیزوفرنی، بیماری صرع، آلزایمر  

کاری باعث: نبود هوشیاری اخالقی، نبود اعتقاد به ارزشهای باال و معنوی،  و کم 

 نبود اعتقادات اخالقی و معنوی، افسردگی، ترس و مکتب کلبیون 

  شود، می   چاکرا   وارد   رنگ   طالیی  یا  بنفش  انرژی   کنید  تصور :کردن  فعال   ٔ  هنحو

  .ریزدمی بیرون را منفی هایانرژی  و  چرخدمی
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چاکرا چیست چگونه میشود چاکراهای 

 ؟ بدن را فعال کرد

 

 

 چاکرا چیست؟

چاکراها صحبت می کنند. آنها اغلب   ۷احتماالً افرادی را دیده اید که در مورد  

ارجاع می شوند. با  مدیتیشن   مراقبه و در زمینه بهبود احساسات یا تمرین
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این حال ، شاید مفهوم چاکراها را گیج کننده بدانید و یا کامال درک نکرده اید  

باشد ، همانطور که معلوم است    که چه جایگاهی می تواند در زندگی شما داشته

، نه فقط متخصصان بلکه همه می توانند با چاکراها کار کنند . هر یک از این  

دارند فردی  به  منحصر  ارتعاش  فرکانس  با  قوی  انرژی    حتی   ،   بنابراین    مراکز 

چاکرا می تواند زندگی شما را به طرز غافلگیرانه ای تقویت    ۷  از  اساسی   درک

 کند 

ا در تالش برای بهبود زخم خاصی هستید ، به دنبال بهبود عملکرد  این که آیا شم

تجلی خود با قانون جذب هستید یا فقط به امید تقویت رفاه عمومی خود هستید،  

چاکرا اطالعات بیشتری کسب کنید. در این راهنمای    ۷ایجاب میکند که در مورد  

سی خواهیم کرد و  مبتدی برای چاکراها ، ما معنی و رنگ های هر چاکرا را برر 

چاکرای شما را به طور موثر    ۷عالوه بر این ، ما در نظر خواهیم گرفت که چگونه  

 متعادل کنید

چاکرای بدن مراکز انرژی مجزایی هستند   ۷چاکرا به “چرخ” ترجمه می شود ،  

که از باالی سر شما شروع می شوند و در انتهای ستون فقرات شما به پایان می  

قسمتهای سیستم بدن شما را تنظیم می کنند و از همه چیز ،    رسد ، آنها تمام

 از پردازش عاطفی گرفته تا مقاومت در برابر بیماری ، تأثیر می گذارند 

تکنیک مراقبت چاکرا برای باز کردن چاکراها و نگه داشتن    ۷به طور معمول ،  

سازی ،    آنها در تراز تمرکز وجود دارد. در صورت انسداد یا خارج شدن از همگام

 این می تواند بر سالمت جسمی و روانی شما تأثیر منفی بگذارد 
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برای درک بهتر نحوه عملکرد این دستگاه ، از یک ماشین فیزیکی تصویر بگیرید.  

اگر سیم پیچ ها گیر کنند ، لوله ها جدا شوند یا بخش هایی از دستگاه نشت  

وه ، این گسلهای اساسی  کنند ، دیگر کار خود را به درستی انجام نمی دهد. بعال 

ناگزیر به خرابی های بیشتر می شوند ، سپس دستگاه بیشتر خراب می شود .  

 شبکه چاکراها به روشی کامالً مشابه کار می کند

چاکرا خود را تنظیم کنید ، می توانید   ۷هنگامی که می توانید محل قرارگیری 

د کنید در نتیجه ، شما می  چاکرا ها را باز کنید و شهودهایی درباره انسداد ایجا

از بروز پیامدهای جدی تشخیص داده و   توانید مشکالت را هنگام بروز و قبل 

حل کنید عالوه بر این ، می توانید زخم های قدیمی را پیدا کرده و کارهای الزم  

را برای رفع آنها انجام دهید در مجموع ، با آگاهی مناسب از چاکراها ، می توان  

کرد، ما نمونه های خاصی از این مورد را در زیر مشاهده خواهیم  شفابخشی ایجاد  

 : کرد
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 تاریخچه چاکرا 

 

چاکرا چیست؟” ،   ۷همانطور که شما می خواهید به این سؤال پاسخ دهید که “ 

چاکرا نگاه کنیم. این مفهوم به دوران    ۷مهم است که به ریشه های تاریخی این  

هندوئیسم به ویژه تا هفت چاکرا اسناد    هندوئیسم اولیه و بودیسم باز می گردد 

اشاره می کند اصطالح   پنج مورد  به  فقط  بودیسم   ، ولی در همین حال  دارد 

شناسی این کلمه تا حدودی از متون باستانی هندو آمده است ، جایی که از آن  

 به معنای “چرخ” استفاده شده است گفته می شود که این واژه با کلمه یونانی

“Kuklos”   ساکسون-واژه “انگلیسی و” hveohl “  نیز ارتباط دارد. همه اینها

 چرخ از نوع خاصی هستند
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این ریشه های مشترک همه بر طبیعت به هم پیوسته و دائما در حال تغییر  

 .چاکراها تأکید دارد

اگر از خود می پرسید “چاکراها واقعی هستند؟” ، در نظر بگیرید که تاریخ چاکرا  

رآیی سنت های مبتنی بر چاکرا را نشان می دهد این نقاط به وضوح دوام و کا

کانونی بدنی موضوع مدیتیشن و تکنیک های تنفس بوده است که همگی هدف  

 آنها استفاده از چاکراها برای تشخیص و رفع مشکالت جسمی و روانی است 

 

 ؟چاکراها را کجا می توان پیدا کرد
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ا هر چاکرا را بیابید ، آن را ارزیابی  تمرینات چاکرای ساده به شما کمک می کند ت

 . کنید و به طور بالقوه مجدداً برقرار کنید یا دوباره تعادل برقرار کنید

نماد    ۷جالب اینجاست که هر چاکرا نیز با یک عنصر خاص در ارتباط است .  

چاکراها و عناصر مرتبط با آن می توانند به شما در انتخاب اشیاء نماینده برای  

نوعی “نحوه  کارهای ت به عنوان  این بخش  به   . یا مدیتیشن کمک کنند  جلی 

تعادل چاکراها برای مبتدیان” فکر کنید . این اصول را به شما می دهد تا برای  

آگاهی بیشتر و در کنترل این جنبه از خود ، به شما کمک کند تا در صورت نیاز  

 . چاکرای خود را از حالت انسداد جدا کنید ۷

 چاکره )موالداره( ریشه  -۱

Root Chakra 

بنیادی است ، وقتی همه چاکرا خوب است ، در واقعیت احساس امنیت ، آرام   

  های   چالش   با  بتوانید  تا  باشید   جسور  کافی  اندازه    و لنگر خواهید کرد . شما به

  “ریشه   کار  این  ،  کرد  خواهید  اطمینان  احساس   کار  این  با  و ،  کنید  مقابله  جدید

طور صحیح هماهنگ می کند هر زمان که می خواهید چیز جدیدی   به  “را   چاکره

 را امتحان کنید یا یک هدف مهم زندگی را دنبال می کنید

  

  ،   غذا   برای   مثال  عنوان  به )  کند  تهدید  را   شما   اگر چیزی نیازهای اصلی بقای

  اگر حتی. کنید ایجاد  شده مسدود چاکرای ریشه یک  توانید می(  پول یا سرپناه
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ید که بقای اصلی شما تضعیف شود ، ” ریشه چاکره “شما می تواند در  ترس  می

 پاسخ از هم ترازی بیرون بیاید 

موقعیت جسمی : قسمت پایین ستون فقرات )جایی که قسمت انتهایی   •

 .استخوان شما قرار دارد( است

 عنصر: زمین •

مسائل احساسی و رفتارهای بلوک ریشه چاکرا : اگر ریشه چاکرای شما   •

مسدود شده باشد ، ممکن است دچار احساس تهدید ، وحشت و اضطراب  

شوید . این اضطراب می تواند به راحتی در افکار شما نفوذ کند و باعث  

 می شود همه چیز به طور ناگهانی احساس عدم اطمینان کنید

توانید تمرکز کنید و مرتباً  • همچنین ممکن است متوجه شوید که نمی 

ه بهزیستی خود را به خود مشغول می کنید که در  نگرانی های مربوط ب

بعضی از افراد ، این می تواند به عنوان هیپوکندری یا پارانویای عمومی  

ظاهر شود ، مسائل جسمی که به طور بالقوه ناشی از انسداد ریشه چاکره  

اندامهای   و  انرژی  پایین  سطح   ، درد  کمر  شامل  شود  می  ایجاد 

 سرماخوردگی است 

 نحوه انسداد و تعادل “ریشه چاکره “خود را بیابیدمی توانید 
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 ( Svadhishthana) ساکرال چاکرای -۲

ساکرال چاکرا ” برای انرژی خالق شما مهم است که این نه تنها به دنباله های   ”

هنری و تخیل بلکه به جنسیت و ظرفیت شما برای تغییر در همه زمینه های  

ی جنبه های جنسی خود تأکید کرده  زندگی مربوط می شود. اگر در مورد برخ 

اید ممکن است به طریقی سوء استفاده شود یا مسدود نشود. یا اگر در رابطه  

خود راضی نیستید یا در تالش هستید که به طور کلی لذت بردن از زندگی را  

تجربه کنید و همچنین می تواند با بازخورد منفی مختل شود و این باعث می  

 قیت خود شک کنید شود در ظرفیت های خال

 موقعیت جسمی : در وسط شکم ، تقریباً دو اینچ زیر دکمه شکم

 عنصر: آب  •

مسائل عاطفی و رفتارهای مسدود شده ساکرال چاکرای : وقتی مشکلی با   •

  ، حوصلگی  بی  احساس  زیاد  احتمال  به   ، دارد  وجود  چاکرای  ساکرال 

تحرکی می  احساس این که بدن تان را بی حس و همچنین احساس بی  

کنید . ممکن است قوای جسمی کم داشته باشید و احتماالً از تغییر )یا  

مقاوم در برابر تغییر( احساس می کنید و عالئم جسمی مرتبط با مسدود  

 شدن

ساکرال چاکره می تواند شامل ناراحتی ادرار ، افزایش آلرژی و جذابیت در   •

مصرف مواد مخدر یا الکل    رفتارهای اعتیاد آور باشد که این موارد نیازی به
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ندارد اعتیاد به خرید ، قمار و مشکالت مربوط به غذا خوردن همه با مسائل 

 مربوط به ساکرال چاکره مرتبط است 

 

 Plexus Chakra (Manipura) خورشیدی- ۳

،   Plexus Chakra رشیدیخو نفس  عزت  برای  که  شود  می  تصور  اغلب 

قدرت    ” چاکرای  اوقات  گاهی   ، نتیجه  در  است.  حیاتی  عزم  و  استقالل 

 .شود می خوانده  نیز   شخصی”

وقتی همه اینگونه که باید در مورد این چاکراها باشند ، مسیری روشن پیش  

زی برای موفقیت الزم است روی خود خواهند داشت ، شما باید بدانید که چه چی

، شما همچنین ممکن است احساس مستقل بودن کنید زیرا می توانید تقریباً 

هر کاری را انجام دهید اگر ذهن خود را به سمت آن تنظیم کنید در همین حال  

، این چاکراها به راحتی می تواند تحت تأثیر شکست های ادراک شده ، تجربیات 

اسات ماندگار از کمبود ارزش شخصی از کودکی قرار  ناخوشایند اجتماعی یا احس

 بگیرند

 موقعیت جسمی : در اطراف ناحیه معده در قسمت باالی شکم

 .عنصر: آتش •

: اگر   • مسائل عاطفی و رفتارهای بلوک خورشیدی مسدود شده خوراکی 

وجود داشته باشد ، ممکن   Plexus Chakra انسداد اطراف خورشیدی

https://metaraz.ir/%d8%ac%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c/
https://metaraz.ir/%d8%ac%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c/
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سیار متزلزل باشد همچنین اگر فقط یک انسداد  است اعتماد به نفس شما ب

کوچک وجود داشته باشد ، ممکن است فقط در یک منطقه خاص ناامنی  

 وجود داشته باشد ، 

انسداد بزرگتر می تواند باعث ایجاد اعتماد به نفس عمومی شود ، ممکن   •

است شما از فکرهایی که به اندازه کافی خوب نیستند غافلگیر شوید و یا  

زندگی   های  چالش  از  مفیدی  درسهای  نتوانید  شما  است  ممکن 

بگیرید،مشکالت جسمی مرتبط با بلوک خورشیدی مسدود شده خوراکی  

 . ممکن است شامل ناراحتی گوارشی ومشکالت حافظه باشد

 

 قلب چاکره )آناهاتا(- ۴

آنها  همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید ، قلب چاکرای با تمام اشکال  

به توانایی شما برای عشق و دلسوزی ارتباط دارد. گاهی اوقات به عنوان پلی بین 

 . ذهن ، بدن و روح توصیف می شود 

دیگران   به  توانید  ، می  باشد  متعادل  به خوبی  قلب چاکرای شما  هنگامی که 

همدلی نشان دهید ، از نظر عاطفی باز و از یک احساس عمیق و آرامش درونی  

ممکن است احساسات خود را کامالً حس کنید و در عین حال آنها    لذت ببرید ،

را در سطح شناختی نیز درک کنید و هرچیزی که با عشق رابطه منفی داشته  

باشد ، می تواند چاکرای قلب را دچار مشکل کند ، شکسته شدن یک روند اندوه  
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نمونه قلب  ، یک دوستی دشوار یا حتی نمونه ای از ظلم های گاه به گاه نیز از  

 . چاکره ای می باشد

 موقعیت جسمی : به طور مستقیم باالی قلب •

 عنصر: هوا  •

مسائل عاطفی و رفتارهای انسداد شده قلب چاکرای : وقتی چاکرای قلب   •

مسدود شده یا به اشتباه سوء استفاده می شود ، شما برای ارتباط با افراد  

ول کمتر دلسوز  دیگر تالش خواهید کرد ، ممکن است شما نسبت به معم 

را سخت تر   اعتماد به نفس باشید و ممکن است بی تاب باشید ، معموالً

از حد معمول خواهید یافت و احساس آرامش نخواهید کرد در عوض ،  

ناراضی خواهید کرد ،   قلب مسدود شده   Chakraاحساس بی قراری و 

را  همچنین می تواند از نظر جسمی تجلی یابد . برخی از کارشناسان چاک

فشار  مانند  با مسائلی  است  فکر می کنند چنین سوء عملکردی ممکن 

 . خون باال و عملکرد سیستم ایمنی پایین مرتبط باشد

 

 (Vishuddha) چاکرای گلو - ۵

Thak Chakra  بیان خود را با تمام معنا تنظیم می کند و تأثیر می گذارد که

چگونه شما عمیق ترین خود را به جهان منتقل می کنید . صمیمیت ، صداقت 

 عاطفی و تملک نیازهای شما به این منطقه وصل می شود 
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هنگامی که چاکرای حلقوی شما به درستی تراز شود ، احساس خواهید کرد که  

را به روشهای  منظور شما را ب ، توسط دیگران خوب بفهمید و حقیقت  گویید 

مناسب بیان کنید به عبارت دیگر ، شما بی راست و بی پروا خواهید بود تجربیات  

دشوار در ارتباطات می تواند چاکرای گلو را تغییر دهد. به عنوان مثال ، یک  

تغییر   شما را Thak Chakra مصاحبه شغلی سخت یا یک استدالل بد می تواند 

 . دهد

 .موقعیت جسمی : در وسط گلو •

 .عنصر: اتر •

مسائل عاطفی و رفتارهای چاکرای مسدود شده گلو: چاکرای گلو مسدود   •

شده در درجه اول در عدم توانایی گفتن چیزی که واقعاً می خواهید بگویید  

ظاهر می شود . ممکن است احساس کنید که در اسرار گیر کرده اید و به  

ممکن است شما باور داشته باشید که افراد نمی خواهند    همین ترتیب ،

برای   را  صحیحی  کلمات  توانید  نمی  اینکه  یا   ، بشنوند  را  شما  افکار 

 احساسات خود پیدا کنید 

یک بار دیگر، یک انسداد کوچک ممکن است به معنای آن باشد که شما   •

. در   با یک دوست خاص می جنگید  یا  بیان خود در محل کار  با  فقط 

مین حال ، سوءاستفاده قابل توجهی ممکن است به معنای آن باشد که ه

شما دائماً در برقراری ارتباط احساس می کنید . از نظر جسمی ، انسداد  
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چاکرای گلو ممکن است با درد در گردن ، حساسیت به نوسانات هورمون  

 . و ناراحتی در بافت گلو ایجاد کند

 

 چاکرای چشم سوم )آجنا(- ۶

هنگامی که به خوبی کار می کند یک منبع انرژی قدرتمند   چشم سوم  چاکرای

شهود ، همسویی شما با جهان و توانایی شما در دیدن تصویر بزرگتر  است ، این  

 در زندگی را تعیین می کند

  

وقتی چاکرای چشم سوم باز دارید ، در انتخاب عالئم مهارت دارید . موفقیت ها  

 و تجارب تجلی مربوط به قانون جذب است

 .موقعیت فیزیکی: در مرکز ابرو قرار دارد •

 .عنصر: ادراک حسی اضافی •

مسائل عاطفی و رفتارهای چاکرای چشم سوم مسدود شده : اگر چاکرای   •

چشم سوم شما مسدود شود ، ممکن است تالش کنید تا به هدف گسترده  

تان ایمان داشته باشید بنابراین ، ممکن است احساس کنید که هیچ کاری 

 به شما انجام نمی دهد ، یا احساس می کنید که ناچیز است 

است • ممکن  قرار   همچنین  تأثیر  تحت  تصمیم گیری  در  ناتوانی  از  شما 

 بگیرید ، برخی افراد این را احساس فلج روانشناختی توصیف می کنند

https://metaraz.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%86%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7/
https://metaraz.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%86%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7/


www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

36 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

اگر چاکرای چشم سوم مسدود شده هستید ، ممکن است در خواب مشکل   •

یادگیری   برای  و  کنید  بودن  چلفتی  پا  و  احساس دست   ، باشید  داشته 

 . چیزهای جدید تالش کنید

 

 اج چاکره )صحرا( ت- ۷

سرانجام ، تاج چاکرا ، باالترین چاکرا ، همان چیزی است که ارتباط معنوی شما  

را تعیین می کند. این چاکراها گاه به چاکرای “هزار لوتوی گلبرگ” گفته می  

شود . با توجه به جایگاه آن به عنوان باالترین چاکراها ، در ایجاد زندگی مورد  

ه احساس آرامش بسیار حیاتی است با این حال ، کار  عالقه شما و در رسیدن ب

 .با آن یک فرآیند بسیار ظریف است

وقتی همه چیز خوب باشد ، در دنیای اطراف خود با زیبایی هماهنگ خواهید 

بود ، به عالوه ، می توانید احساس شادی عمیق را تجربه کنید . زندگی ممکن  

باشد ولی متأسفانه ، یک تجربه  است احساس ارزشمند ، با شکوه و غنی داشته  

زندگی آسیب زا می تواند تاج چاکره را از وضعیت مثبت سوق دهد.این میتواند  

 . باعث شود شما به خود و هدف خود شک کنید
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 موقعیت فیزیکی: باالی سر  •

 .عنصر: اندیشه •

مسائل احساسی و رفتارهای تاج بلوک بلوکه شده: اگر تاج چاکرای شما   •

  ، نبینید. مختل شود  زیادی در جهان  به هیچ وجه زیبایی  ممکن است 

عالئم  و  کنید  جلب  خود  به  را  معنویت  احساس  است  ممکن  همچنین 

افسردگی را تجربه کنید ، از نظر جسمی ، یک تاج مسدود شده نیز می  

ایجاد   مزمن  یا سردردهای  هماهنگی جسمی  با مشکالت  تواند همزمان 

 . شود
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پاکسازی  کارکرد هفت چاکرا و روش

 آن 

 چرا باید چاکراها را پاکسازی کنیم ؟

تو صدها چاکرا در درون و پیرامون بدنت داری ، در حقیقت    _پاکسازی چاکراها   

هر موجود زنده ای بر روی زمین دارای چاکراست . بیا چاکراهای اصلی که بر  

جود  زندگی روزمره تو اثر می گذارند را بررسی کنیم. این چاکرا ها در درون و 

مادی تو قرار دارند. چاکراهای قسمت پایین ستون فقرات کندتر از چاکراهای  

 .قسمت باالتنه و سر هستند
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حالیکه   در   ، هستند  مربوط  مادی  امور  به  بدن  پایین  چاکراهای  همچنین 

 .چاکراهای باالی بدن بیشتر به امور معنوی مربوط هستند

ال چرخشی نگاه می کنید،  درح  پروانه   به  که  کن   تصور   چاکراها می چرخند،

درست مثل پروانه های بزرگ نقره ای رنگی که بر سقف ساختمان های صنعتی  

 .شودنصب می 

وقتی به طور مستقیم به فردی نگاه می کنی چاکراها مانند پروانه هایی که از  

هوایی  تصویر  شبیه  چاکراها  باال  از  رسند،  می  نظر  به  شوند  می  دیده  بغل 

 .چرخش هستندهای در حال  پروانه

درست همانطور که امواج کم سرعت تر نوری به صورت رنگهای گرم نمود پیدا  

می کنند، چاکراهای پایین تر و کندتر هم در رنگ مایه های قرمز نارنجی و زرد  

 .شونددیده می 

تندتر می چرخند، باالیی بدن    مانند   سرد  های  رنگ   از   هایی  مایه   چاکراهای 

توانایی  ارغوان  و  بنفش  آبی،  سبز، کنی  پاک  را  خود  چاکراهای  وقتی  دارند.  ی 

می  پیدا  دیگران  و  خود  درون  در  را  چاکراها   .کنی مشاهده 

 .به عالوه موفق به مشاهده هاله ها هم خواهی شد

چاکراهای اصلی به یک »کانال انرژی« متصل شده اند که در پشت و موازی با  

ر تأثیر می گذارند و کنش ستون مهره ها قرار دارد. هر هفت چاکرا بر یکدیگ 

متقابل ایجاد می کنند، که این درست مانند دستگاهی با کیفیت باالست، که  

خوب تنظیم شده، بنابراین اهمیت دارد که توازن به درستی حفظ شود. هر کدام  
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از این هفت چاکرا با اندام های خاصی در بدن و الگوهای احساسی و فیزیولوژیکی  

و بیماری جسمی پیش از آشکار شدن در بدن جسمانی در  پیوند دارند. ناخوشی  

کالبد انرژی )دستگاه انرژی( پدیدار می شود. در این موقعیت آگاهی و توانایی  

 «ما برای تمیز کردن سیستم انرژی مان می تواند شکلی از »درمان پیشگیرانه 

  باشد و این موهیت بزرگ دیگری است از ادراک و کشف چاکراهایمان؛ پس برای 

 .درمان نیاز به پاکسازی چاکراها یمان داریم

 که  را  ما  غرایز  بیشتر(  سوم  و  دوم  و  اول  چاکرای)    پائینی  قسمت   پس چاکراهای

 )  باالیی قسمت چاکراهای. دارند کنترل تحت هستند ما جسم و  بقاء به مربوط

چاکراهای پنجم و ششم و هفتم ( خصوصیات روانی و احساسات و آگاهی ما را  

طره خود دارند. چاکرای مرکزی )چاکرای قلب یا چاکرای چهارم( این دو  در سی

کند و بنابراین به شدت به احساسات جسمانی و روانی  گروه را به هم متصل می

 .ما پیوند خورده است 

نکته جالب دیگر آنکه یک رنگ بخصوص بر روی هر یک از این هفت چاکرا اثر  

شفاف   اها با رنگ مربوطه افزایش یافته،بیشتری دارد، یعنی فرکانس امواج چاکر

تر و درخشان تر می شود. . اینکه برای پاکسازی چاکراها نیز می توان از همین  

رنگ ها کمک گرفت. گفته می شود که چاکراها در مردان در جهت عقربه های  

ساعت می چرخند و طبق آموزش های چینی این جهت چرخش در طبیعت  

الیت و هم چنین خصوصیات منفی مثل پرخاشگری و  نمایانگر قدرت اراده، فع

خشونت می باشد و غلبه و تسلط را در مردها می رساند. البته این چرخ اگر در  
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اول در    چاکرای  باشد،  های ساعت  عقربه  در خالف   چاکرای دومدر جهت 

جهت است و همین طور تا تاج سر یکی در میان در جهت عقربه های ساعت 

 است. 

 چاکرای ریشه _پاکسازی چاکراها 

در انتهای ستون مهره ها قرار دارد و از تمام چاکراهای اصلی   چاکرای ریشه

رنگ سرخ   آمدن  وجود  به  باعث  آن  کند. سرعت کم  دیگر کندتر حرکت می 

وقتی چاکرای ریشه پاک باشد نورهای بلورین سفید رنگی    درخشان آن میشود .

آمیخته با سایه های شفاف و درخشان از نور سرخ در آن می درخشد. چاکرای  

ریشه پاک مانند یاقوت درخشانی در زیر نور است .اما وقتی آلوده باشد چاکرای  

 .ریشه رنگ قرمز تیره و کدری پیدا می کند
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ه حفظ و نگهداری جنس مربوط است و چاکرای ریشه به امور مربوط ب

 :گذاردافکار و احساسات تو در مورد موارد زیر بر آن اثر می 

بازنشستگی، اقتصاد،    :مسائل مالی • انداز، بدهی ها، حقوق  پول، پس 

 .بخت آزمایی،و همه امور مالی

پول کافی در آوردن، موقعیت مناسب شغلی، مسائل    :شغل و حرفه •

بازنشستگی، داد و ستد کردن ، فکر کردن درباره از کار  مربوط به مزایا و  

 .بیکار شدن و ارتقاء مقام و فکر کردن درباره آینده مالی

تمایل به نقل و انتقال ، احساس امنیت ، شرایط و انرژی خود در    :خانه •

، نگهداری خانه و   )فنگ شویی ( ترتیب چیدن وسایل در خانه  خانه ،

 افکار مربوط به خریدن خانه

 .احساس امنیت یا ناامنی :امنیت جسمانی •

 .خوراک کافی، لباس مناسب برای کسانی که دوستشان داری :نیازها •

خودرو ، وسایل منزل ، جواهرات و ابزار و لوازم مربوط به    :دارایی ها •

 .کار و حرفه

طرح های مربوط به برآورده شدن نیازهای جسمانی ، چاکرای ریشه را کوچک  

هایی در مورد پول ، شغل و دارایی هایت ،  کند ، تو با نگرانی ی و تیره و آلوده م
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  می   محدودیت  و  کمبود  احساس  باعث  امر  این   کنی.چاکرای ریشه را مسدود می 

  و   مسدود   ریشه  چاکرای.    ندارم«   کافی  اندازه   به   وقت  »هیچ   اینکه  احساس    .شود

 .شودمی مالی  هایدرگیری  و منفی  های پیشگویی   باعث  معموالً گرفته

نگرانی و افکار منفی درباره پول ، شغل و دارایی؛ همه چیزهایی که در افکار افراد  

کند که بسیار تیره و تار و خیلی  پر کار وجود دارد چاکرای ریشه ای ایجاد می

 .بزرگ است

داشتن چاکرای ریشه بزرگ اشکالی ندارد مشکل زمانی رخ می دهد که اندازه  

شدت فرق داشته باشد . چون افکار منفی ایجاد عدم    تمام چاکراهای تو با هم به

تعادل می کند . چون یک یا دو چاکرا را بزرگ تر از چاکراهای دیگر می کند.  

کند که همه چاکرا هایت را متعادل کنی و  پاکسازی چاکراها به تو کمک می 

 .کاری کنی که همه آنها به یک اندازه و پاک باشند

پاکسازی چاکرای ریشه، تمرکز بر رنگ های قرمز  یکی از ساده ترین راه های  

و   پاکسازی  به  دارند  قرمز  رنگ  که  غذاهایی  خوردن  همچنین  هست،  آتیشن 

 .فعالسازی این چاکرا کمک میکند
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 چاکرای خاجی _پاکسازی چاکراها 

قرار   چاکرای خاجی انتهای ستون مهره ها  دومین چاکرای اصلی بین ناف و 

دارد. چاکرای خاجی کمی تندتر از چاکرای سرخ ریشه می چرخد و از این رو  

رنگی در مایه های زیبایی از نارنجی دارد. چاکرای متعادل و پاک خاجی از درون  

، رنگ   آلوده  نوری کم رنگ و سفید درخشان می درخشد. چاکرای خاجی  با 

 نارنجی سوخته ای دارد.  

 

زیر   موارد  خصوص  در  تو  تاثیرافکارواحساسات  تحت  خاجی  چاکرای 

 :است
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های جسمانی • لذت  به  ،مسائل   :تمایل شدید  نوشیدنی  غذا، 

 .جنسی یا لذت جویی

 .مواد مخدر، الکل، غذا و مواد دیگر :اعتیادات  •

فکار  ا  و  سالمتی  ،  وزن   عادت های ورزشی ، الگوهای خواب ،  :بدن خود •

 .مربوط به ظاهر فرد

اگر در مورد موضوعی مربوط به بدن خود نگران باشی چاکرای خاجی چروکیده  

و آلوده می شود ، در نتیجه احساس خستگی شدید و بی حالی و بیحوصلگی  

از طرف دیگر اگر مدام در مورد بدنت فکر کنی چاکرای خاجی آلوده    می کنی،

شدن آن اشکالی ندارد، اما تو باید کاری کنی که و بزرگ می شود. باز هم بزرگ  

 .تمام چاکراهای تو پاک و یک اندازه باشند

نگاه کردن به رنگ نارنجی و در عین حال تمرکز و آگاهی نسبت به چاکرای دوم  

 .باعث می شود که این چاکرا فعال و پاکسازی شود
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 چاکرای شبکه خورشیدی _پاکسازی چاکراها 

است که درست پشت ناف  چاکرای شبکه خورشیدی سومین چاکراهای اصلی  

قرار دارد . این چاکرا سریعتر از چاکرای ریشه و خاجی می گردد و از این رو 

مانند گوی   و متعادل  پاک  . چاکرای شبکه خورشیدی  دارد  زرد شفافی  رنگ 

چاکرای    خورشیدی میماند که نور زرد و سفید درخشان از خود میتاباند. وقتی

کند که لکه هایی از سیاه  شبکه خورشیدی آلوده شود ، رنگ زرد کدری پیدا می 

 .شودای هم در آن دیده می و قهوه 

چاکرای شبکه خورشیدی تحت تاثیر افکار و احساسات مربوط به امور  

 :زیر است
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هراس از قدرتمند بودن یا تمایل شدید به چنین بودن ، ترس    :قدرت •

قدرتمندان، نگرانی درباره قدرت ، فکر کردن درباره انسانها یا کشورهایی  از  

مورد   در  گذشته  یا  فعلی  تجربیات   ، دارند  اختیار  در  زیادی  قدرت  که 

 .احساس مغلوب بودن از طرف فرد دیگر 

ترس از کنترل شدن توسط دیگران ، ترس از نداشتن    :کنترل و مهار •

، ب ، تمایل به داشتن کنترل  افراد  اختیار   ، رخورد موقعیت های مختلف 

 .دیگر ، تجربه گذشته فرد ، احساس مغلوب بودن یا خارج از کنترل بودن

اگر نگران این هستید که دیگران تو را کنترل کنند یا بر تو مسلط باشند ، در  

این صورت چاکرای شبکه خورشیدی تو زرد تیره و کوچک میشود ، اگر در مورد  

نی هایی داشته باشی چاکرای شبکه خورشیدی تو بزرگ  قدرت پیدا کردن نگرا

 .و زرد کدر و تیره میشود

با تمرکز بر روی رنگ های زردی که در اطراف شما هستند می توانید ترس و 

 .بزدایی  نگرانی را از شبکه خورشیدی
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 چاکرای قلب _پاکسازی چاکراها

می   کرای قلبچاچاکرای اصلی دیگری که در وسط قفسه سینه قرار دارد را  

به   آنها  باالیی بدن است که همه  از چاکراهای  اولین چاکرا  این چاکرا   . نامیم 

با مسائل   بیشتر  بدن  پایین  . چاکراهای قسمت  مربوط هستند  معنوی  مسائل 

جسمانی و مادی مربوط بودند .چاکرای قلب که با سرعت نسبتاً سریع می چرخد  

ادل قلب مانند زمرد سبزی در زیر  متع  و   پاک  چاکرای    رنگ سبز زیبایی دارد.

 .نور درخشان سفیدمی درخشد. چاکرای آلوده قلب رنگ سبز تیره دارد
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 :چاکرای قلب تحت تاثیر افکار و احساساتی مربوط به موارد زیر است

با مادر ، پدر، مادر شوهر، پدر شوهر ،مادر بزرگ ،پدربزرگ ،    :روابط   •

  همکاران،  ،  دوستان   یا همسر قبلی،بچه ها و اعضای دیگر خانواده ، عشق  

 .همساالن  و ها ،غریبه ،معلمان کارمندان

عشق الهی و عشق به خود برتر ، خوگیری های دست و پاگیر    :عشق   •

 .در روابط یا نگرانی در مورد فرد خاص

نبخشیدن   • یا  زنده    :بخشیدن   ( دیگری  خود،  مورد  در 

از  مو   در   یا (    خانواده   عضو  یا  دوست  ،   مشهور   ،مرده رد کشور و گروهی 

 .افراد یا دولت یا سازمان و موسسه خاص 

بینی ، درون بینی یا راهنمایی های الهی که از  احساس روشن   :الهام   •

 .شودطریق احساسات عاطفی یا جسمانی حاصل می 

هر نوع ترس در مورد بخشیدن یا پذیرش عشق باعث کوچک شدن و آلودگی  

  باعث   آنها  مورد   در  نگرانی  و   روابط    چاکرای قلب می شود. خوگیری به بعضی

  ناشفاف   قلب  چاکرای  حالت   دو   هر .    میشود  قلب  چاکرای   شدن   بسته  و  بزرگ 

 .شودمی  فرد طرف از  حقیقی و  عمیق  ،عشق محبت تجربه مانع

کمی   دیگری  با  نزدیک  و  جدی  ارتباط  مورد  در  فردی  هر  تقریباً  که  آنجا  از 

یل است که در مرحله اولیه بیشتر  احساس ترس و نگرانی می کند، به همین دل
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افراد در رابطه عاشقانه احساس رنج میکنند . در نتیجه ما عشق را مالزم با رنج  

کنیم تا مهار دل  کنیم .از این رو موانعی در چاکرای قلبمان ایجاد میقلمداد می 

رنج   دچار  دوباره  )نکند  نکنیم  پیدا  عاشقانه  عمیق  احساس  و  ندهیم  از دست 

ام تمام  شویم(.  ما عشق معنوی است. عشق منبع  الهی  بدانیم که منشا  باید  ا 

نیروهای ماست، هر چیزی که نیاز داریم و میخواهیم. بستن راه آگاهی از عشق  

 . بستن راه بر همه چیز است 

معنای   به  که  است  شهود  و  بینی  روشن  ایجاد  در  اصلی  عنصر  قلب  چاکرای 

بیشتر چاکرای قلب مان را پاک کنیم و آن  احساس روشن و زالل است . هر چه  

 .راگشوده نگه داریم، این شهود وروشن بینی ما بیشترودرست تر است

برای پاکسازی این چاکرا تمرکز بر روی رنگ سبز زمردی زیبا بسیار با اهمیت  

 .است
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 چاکرای گلو _پاکسازی چاکراها

نامیده  چاکرای گلو  پنجمین چاکرای اصلی که در ناحیه سیب آدم قرار دارد ،

چاکرای   .می شود. این چاکرا با سرعت زیاد می چرخد و رنگ آبی روشن دارد

گلویِ پاکیزه مانند روز آفتابی درخشان است در حالیکه چاکراهای گلوی آلوده  

 .مانند روزی دلگیر و تیره و تار است

 :چاکرای گلو تحت تاثیر افکار و احساسات مربوط به این امور است

به  بیان  • آشنایانت   :حقیقت خود  داری،  دوستش  آن که   ، خودت 

 .،کارمندان و مراجعانت، همکاران و شنوندگانت

از جمله خواندن ، نوشتن ،حرف زدن ، کارهای هنری ،    :ارتباط ها    •

 .ارتباط با دیگران و آموزش دادن به آنها

از خدا ، از آن که دوستش داری،    :درخواست تحقق نیاز هایت   •

 .ن و کارکنان و از خودتاز همکارا

ترس از روابط و ارتباط برقرار کردن ، چاکرای گلو را کوچک میکند و اغلب منجر  

به مشکالت جسمانی در آن ناحیه میشود. نگرانی در مورد ارتباط برقرار کردن  

باعث بزرگ شدن چاکرای گلو میشود و در نتیجه ایجاد چاکرایی به طور نامناسب  

 .متعادل می کندبزرگ و نا  
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 چاکرای چشم سوم  _پاکسازی چاکراها

چاکرای چشم  ششمین چاکرای اصلی در میان دو چشم قرار دارد. اغلب آنرا  

داریم سوم کار  این  برای  هم  خوبی  دلیل  و  نامیم   .می 

چشمانت را ببند ، چند نفس عمیق بکش و تمام توجهات را به نقطه بین دو  

ی یا حس می کنی که چیزی بیضی شکل در  چشم واقعیت متمرکز کن. می بین

آنجا قرار دارد. این چشم سوم توست که مستقیم به تو نگاه می کند. این چشم  

خود حقیقی توست که بر وجود برتر تو نظر دارد. دلیل اینکه این چشم به طرف  

توست این است که هر آنچه هست در درون توست. هیچ چیزی به جز آنچه در  

د دارد نیست . این توهمی بیش نیست که جهان مادی بیرون  ذهن و قلب تو وجو 

 .از تو و جدا از تو وجود دارد

چشم سوم تمام وقایع زندگی تو را ضبط می کند . هر چیزی که می اندیشی  

 .،حس می کنی و انجام می دهی
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چشم سوم کمی با چاکرا های دیگر فرق دارد ، چون چشمی در مرکز آن قرار  

ن چشم مرکز انرژی هست که شعاع هایی از نور آبی الجوردی  در اطراف ای .دارد

 .شودهم دیده می  ارغوانی می پراکند، که در آن شعله هایی از نور سفید و

 

 :چشم سوم تحت تاثیر افکار و احساسات مربوط به امور زیر است

تمایل یا بی میلی تو به مشاهده واضح آنچه برایت مقدر شده    :آینده •

 .است

اگر بینشی که داشته ای و باعث هراس تو بوده یا اگر در این    :گذشته •

زندگی یا در زندگی های گذشته ات به دلیل داشتن بینش ماورایی مورد  

 .ایآزار و اذیت قرار گرفته

تمایل به دیدن یا ترس از دیدن فرشته    :اعتقادات درباره ارواح   •

 .ها یا ارواح

میبینی که چشم خودِ برترت به روشنی  وقتی چاکرای چشم سوم پاک باشد، تو  

دهنده بسته بودن آن است.  به تو مینگرد . مشاهده پلک روی چشم سوم نشان 

این پلک ممکن است کامالً بسته باشد ، کمی باز باشد یا باز و بسته شود .شاید 

هم پرده ای برای چشم سوم قرار داشته باشد، که تمام بینش معنوی فرد را کور  

 .کند
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 چاکرای تاجی _ازی چاکراهاپاکس

هفتمین چاکرای اصلی از درون نزدیک باالی سر است و مانند پنکه سقفی به 

بر باالی تمام چاکرا های درون بدن   چاکرای تاجی .رنگ شفاف ارغوانی است

ما قرار دارد. الزم است فراشناخت داشته باشی یا »شناخت روشن« که توانایی  

اطالعات و باورهای خرد الهی یا ناخودآگاه جمعی است . کسانی  دریافت افکار ، 

که نیروی فراشناخت باالیی دارند می توانند به موهبت خالقیت و نوآوری هایی 

 .در عرصه معنوی دست یابند
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 :چاکرای تاجی با افکار و احساسات زیر مربوط است

لق خود  اینکه ما چقدر با خدا احساس نزدیکی کنیم ، چقدر از خا   :خدا   •

 .بیگانه باشیم

احساس ما در مورد دریافت راهنمایی یا نظراتی از    :  راهنمایی الهی •

منبع الهی. بعضی از افراد از تصور اینکه دیگری به آنها بگوید چه کنند 

احساس تهدید می کند، حتی اگر این دیگری خداوند یا ناخودآگاه جمعی  

 .باشد

فت اطالعات و حقایقی از سطح  تمایل یا عدم تمایل ما به دریا  :اعتماد •

 .اتری ، بدون آنکه بدانیم چگونه با آنها دست می یابیم

درخشد و جرقه هایی از نور  چاکرای تاجیِ پاک با نور شفاف و زیبای ارغوانی می 

سفید الماس گون در آن به چشم می خورد. چاکرای تاجی با عواطف شفانیافته  

ا ، یا تجربه های دینی منفی بسته و مانند و افکار تلخ درباره راهنمایی الهی، خد

 . شب تیره می شود 

 :دوستان عزیز

برای پاکسازی چاکراها ، حتما دقت کنید که از چاکرای اول و به ترتیب این کار  

بهترین  .را انجام دهید. پاکسازی چاکراها نمی تواند به دلخواه شما اتفاق بیفتد

پاکسازی   برای  راه  موثرترین  هر و  مخصوص  های  مراقبه  از  استفاده  چاکراها 
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چاکراست. می توانید همین حاال بر روی لینک زیر کلیک و از این آموزش ساده  

 .و روان استفاده کنید

 

 چگونه انرژی چاکراها را افزایش دهیم؟ 

چاکرای اول با پاکدامنی و همینطور بخشش و انفاق انرژی اش افزایش میابد   -1

 .این چاکرا آسیب می زند   ، روابط نامشروع به

چاکرای خاجی با فعالیت و ورزش انرژی اش افزایش میابد ، این چاکرا با    -2

 .تنبلی آسیب میبیند 

چاکرای خورشیدی با کم خوری و قناعت و آرامش انرژی اش افزایش میابد   - 3

 . و با حرص و مال حرام و پرخوری آسیب میبیند

ی اش افزایش میابد ، این چاکرا با حسادت  چاکرای قلب با محبت و عشق انرژ   -4

 .و نفرت آسیب می بیند

چاکرای گلو با سخنان نیکو و آگاهی بخشی انسانها ، این چاکرا با دروغ و    -5

 . تهمت و سخنان ناپسند آسیب می بیند

 .چاکرای چشم سوم با تواضع ، این چاکرا با تکبر آسیب می بیند  -6

 .این چاکرا با کفرو شرک آسیب می بیند،چاکرای سرباعبادت ومدیتیشن  -7
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چاکراهای فرعی بدن در کجا قرار  

 دارند؟ پاکسازی چاکراهای فرعی 

 

، عملکرد و تأثیر برخی از مهمترین چاکراهای فرعی  این مقالهدر این بخش از  

 .)جزئی( را که در قسمت تحتانی بدن شما قرار دارند را بررسی میکنیم

چاکرای اصلی بدن، چاکراهای فرعی و کوچک تری هم در بدن عالوه بر هفت  

 .وجود دارند که اهمیتشان از چاکراهای اصلی کمتر نیست
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 چاکراهای فرعی بدن

 

 

اول از هر چیز، ابتدا باید کمی با قسمت تحتانی بدن آشنا شوید، قسمت تحتانی 

 .پا میشودشامل مجموعه: لگن، ران، زانو، ساق پا، مچ پا، کف پا و انگشتان 

به نظر میرسد این روزها همه حداقل با مفهوم چاکراها آشنا هستند اما اگر شما  

تعاریف چاکرا را بخش  یم ابتدای  با چاکراهای بدن آشنایی ندارید توصیه میکن

 گفتیم حتما مطالعه کنید. 
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میگویند   نیز  حیات  نیروی  آنها  به  که  هستند  حال چرخش  در  مدام  چاکراها 

 .نام نادی درسراسربدن جریان دارندمجراهای باریک بی از وازمیان شبکه ا

اصلی بدن لذوما در انتها و باالی ستون فقرات نیز   چاکرا الزم به ذکر است که

 .هستند، ولی چاکرا های فرعی در نقاط مختلف بدن قرار دارند

چاکرا های فرعی میتوانند انرژی دریافت کنند و استفاده کنند، حتی توانایی این  

 .را هم دارند که این انرژی را به چاکرا های اصلی انتقال بدهند

چاکرا کلمه ای سانسکریت )زبان باستانی مردم هندوستان( و به معنای “چرخ”  

 .یا “چرخش” است

چاکرای فرعی دارد که در بخش زیر میتوانید    ۲۱چاکرای اصلی و    ۷هر فردی  

 :لیست چاکراهای فرعی را مشاهده کنید 

 کف پاها  .1

 دست ها  کف .2

 جلوی گوش ها و در نزدیک های استخوان فک  .3

 پشت زانوها  .4

 یک مورد نزدیک غده تیموس  .5

 دو مورد نزدیک طحال .6

 یک مورد نزدیک جناغ .7



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

61 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 دو مورد باالی سینه .8

 مقدار کمی پشت چشمها  .9

 نزدیک معده  .10

 یک مورد نزدیک کبد .11

 .دو مورد در نزدیکی گنادها .12

مرکز کوچکتر وجود دارد که   ۴۹چاکرای فرعی،    ۲۱چاکرای اصلی و    ۷فراتر از  

 .به آنها باطنی می گویند

 چاکراهای فرعی در چه زمینه ای به ما کمک میکنند؟ 

ویژه   • به  گذارند،  می  تأثیر  شما  عاطفی  سالمتی  بر  فرعی  چاکراهای 

دارند قرار  پا  و  زانو  ران،  ناحیه  در  که   .چاکراهایی 

یدگاهی متعادل برای عزت نفس این چاکراها به شما کمک می کنند تا د 

 .داشته باشید

چه چاکرا های اصلی و چه چاکراهای فرعی نیاز به پاکسازی دارند؛ در این   •

، انجام فرآیند های خاص جهت از بین  پاکسازی چاکراها بخش منظور از

 .بردن انسداد و خالی کردن انرژی در چاکراها می باشد
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باشد شما توانایی اگر در این چاکرا ها تعادل وجود داشته  

 :های زیر را خواهید داشت

 قدرت تصمیم گیری باال و قوی  .1

 ایجاد تعادل و پایداری در زندگی .2

 افزایش توانایی های درونی شما  .3

 قدرتمند شدن نیروی استخوان ها  .4

 خوش خلق بودن و تعادل در خلق  .5

همچنین با پاکسازی چاکراهای بدن، انرژی های منفی سراسر جسم و روحتان  

و حتی  مثبت  انرژی  که  بدن هستند  انرژی  مراکز  چاکراها  میشوند.  پاکسازی 

 .منفی را به خود جذب می کنند

گونه   هر  گفت:  باید  داد  انجام  را  چاکراها  پاکسازی  باید  چرا  اینکه  توضیح  در 

احساس یا بیماری در چاکراهای بدن قرار می گیرند و می توانند در بدن انسان  

 .ل کندایجاد بیماری یا اختال

 مروری بر چاکرا های فرعی

همانند چاکراهای اصلی، چاکراهای جزئی نیز با طیف خاصی از نور مرئی شناخته  

میشوند. با آگاهی از محل چاکرای جزئی و سپس با کمک گرفتن از رنگ های  

 .دو چاکرای اصلی باالیی و پایینی آن، رنگ آنها به راحتی قابل تشخیص است
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کردن تعداد زیادی از چاکراهای اصلی و چاکراهای جزئی کار آسانی  اگرچه دنبال  

 .نیست

چاکراهای فرعی نقطه های نیروگاهی و پر انرژی هستند که در “نقاط منعکس  

شده” هفت چاکرای اصلی قرار دارند و دارای خصوصیات شبیه به هم با نمونه  

 .های مهمتر هستند

  ۱۰چاکرا بیشتر در    ۲۱که این    چاکرای فرعی در سراسر بدن وجود دارد. ۲۱

چاکرای کوچک دو طرفه قرار می گیرند که مربوط به پا، دست، زانو، آرنج، کشاله 

 .ران، ترقوه ها )استخوان کتف(، ناف، شانه و گوش است

 .چاکرهای فرعی دست و پا با چاکرای اصلی تاج مرتبط هستند •

 .هستند چاکرهای فرعی آرنج و زانو با چاکرای اصلی ریشه مرتبط •

 .چاکرهای فرعی کشاله ران با چاکرای اصلی آجنا مرتبط هستند •

 .چاکرهای فرعی شانه و ناف با چاکرای اصلی گلو مرتبط هستند •

 .چاکرهای فرعی گوش و بین دنده ای با چاکرای قلب مرتبط هستند •

 

نادی )کانال های انرژی( در سراسر بدن وجود دارد. این    ۷۲۰۰۰گفته می شود   

مراکز به تأمین انرژی تمام مناطق بدن و کانال های اصلی از طریق چاکراهای  

اصلی کمک می کنند. اما چاکراهای جزئی نیز توسط سیستم بدن شما پشتیبانی 

 .می شوند

https://metaraz.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%d8%b4%d9%85/
https://metaraz.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%d8%b4%d9%85/
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 دستچاکراهای کف  

چاکرای فرعی میتوان گفت چاکراهای کف دست و کف پا اهمیت    ۲۱در بین  

بیشتری از دیگر چاکراهای فرعی دارند؛ چاکرا های کف دست میتوانند به درمان 

بیماری های گوناگون کمک کنند. الزم به ذکر است که دست ها چندین چاکرا  

 .دارد، ولی مهمترین آن ها در کف دست قرار گرفته اند

 

 چاکراهای کف پا

 .چاکراهای کف پا در دفع انرژی های منفی و پاکسازی آنها به ما کمک میکند

پاهای شما به تمام اندام های بدن شما متصل هستند و این همان روش بازتاب  

درمانی است و چاکراهای پا باید متعادل نگه داشته شوند تا شما بتوانید حیاتی 

 .بدون بیماری داشته باشید

 

 اهای زانو چاکر

پاکسازی چاکراهای زانو به شما کمک می کند تا با مسائلی مانند ترس از تغییر،  

 .خودخواهی و ترس از مرگ کنار بیایید
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 چاکرا های کبدی

چاکرای کبدی با تقویت تولید هضم غذا به از بین بردن دفع سموم از بدن کمک  

درون ریز، عملکرد سالم  می کند. این عمل با تنظیم غدد موجود در سیستم غدد  

 .بدن را تضمین می کند

 

 سایر چاکرا های فرعی کوچک تر

دنبالچه • چاکرای    :چاکرای  دارد،  قرار  ریشه  چاکرای  به  نزدیک 

 .دنبالچه، چاکرای کوچکی است که با نشاط جسمی همراه است

این چاکرا، چاکراهای که جنبه های جنسی دارند را    :چاکرای پرینه •

 .چاکراهای ریشه و ساکرال پیوند می دهدبه 

در قسمت جلوی بدن، نزدیک به استخوان شرمگاه،    :چاکرای عمومی  •

چاکرای کوچک شرمگاهی قرار دارد، این چاکرا بیان عاطفی از جنسیت  

 .شما را فراهم می کند

شما از این احساسات برای تصمیم گیری خود استفاده    :چاکرای ناف •

 .ساس روده استمی کنید، که بیانگر اح



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

66 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

دو چاکرای کلیه وجود دارد که در این اندام ها قرار    :چاکرا های کلیه •

 .دارند و به کار کلیه کمک می کنند

 چگونه چاکراهای دست را باز کنیم؟ 

بهتر است اول داخل یک ظرف مقداری آب و نمک درست کنید سپس هر دو  

آن آب، در حال    دست خود را داخل ظرف آب و نمک ببرید و تصور کنید که

 .شستشوی گرفتگی انرژی کف دست هایتان است

حاال کف دست هایتان را روبه روی هم قرار دهید و احساس کنید انرژی که از  

بین رفته االن داخل کف دست هایتان میباشد، دست هایتان را مقداری از هم  

 .فاصله دهید و همچنان احساس کنید که انرژی در بین کف دست هایتان است

 

 چاکراهای فرعی چه نقشی دارند؟

بدن شما   باالی  در حفظ سالمت  مهمی  نقشی  بدن شما  در  فرعی  چاکراهای 

دارند. آنها از کار انجام شده توسط چاکراهای اصلی پشتیبانی می کنند و بیشتر  

آنها با عملکرد ارگان های اصلی بدن مانند کبد، طحال، لوزالمعده و کلیه ها در  

 .ارتباط هستند

ن چاکراهای فرعی به بدن کمک می کنند تا سموم و مواد زائد را از بین برده  ای

باید گفت که  در آخر  اما  و  افزایش دهند.  نیاز  را در صورت  ایمنی  و سیستم 
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چاکراهای فرعی بدن اهمیت بسیار بیشتری در چاکرا های اصلی دارند؛ که بهتر 

ای فرعی گفته شده اطالعات است با مطالعه مطالب هایی که در ارتباط با چاکرا ه

 .خود را افزایش دهید 

 

قدرت شفا بخشی از طریق چاکراهای  

 بدن 
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  بگوییم  است   بهتر  بدن   چاکراهای  قدرت شفا بخشیقبل از شروع به خواندن  

  استعداد   این   برخی  هستند  برخوردار شفابخشی قدرت  استعداد   از   انسانها  همه

  از   و   کنند  می  شکوفا  را  است   داده   قرار  انسانی  هر  وجود  در  خداوند  که  را  ذاتی

  منحصر   های   قدرت  از   انسانها.  کنند  می   استفاده   جهان   اهداف  به  نیل   جهت  در   آن

  در   تواند  می  هست  مند  عالقه  عالم  این  به  که  هر  که  هستند  برخوردار  فردی  به

 نیرو گرفتن در این زمینه فعالیت و تمرین کند.  و  قدرت جهت

 

 مقدمه ای برای شفا بخشی با چاکرا 
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برخی افراد هستند که از درمان های پزشکی به صورت علمی ناامید شده اند و  

برخی   امتحان کنند در  برای شفابخشی  را  می خواهند که روش های دیگری 

 .ا یک خرافات می دانستندجوامع در طول تاریخ این نوع درمان و شفابخشی ر

اما امروز با توجه به تحقیقاتی که دانشمندان و محققان انجام داده اند بدن انسان  

را   قدرت  این  انسان  است.  دارا  را  دیگران  و  خود  به  نسبت  بخشی  قدرت 

می گیرد قسمت هایی که می توانند انرژی را دریافت کنند  چاکراهای بدن از

  همراه   ما  با   فا و سالمتی استفاده می شود در ادامه و سپس از این انرژی برای ش

 .دبدانی بیشتر قدرت شفابخشی چاکراها مورد  در تا باشید

 

 چاکرا چیست؟

ولی به طور خالصه باید گفت چاکرا در واقع مراکز انرژی بدن هستند که از بدو  

ی  تولد در قسمت های معینی از بدن وجود دارند چاکراها فرستنده و گیرنده انرژ

هستند که البته دریافت و فرستادن انرژی مثبت و یا منفی به عهده خود فرد  

 .است

  این   از  یک   هر  عملکرد  که چاکراها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند 

  بیرونی   اندامهای   روی بر  بدن  چاکراهای  تمام   و   است   متفاوت  یکدیگر   با  چاکراها 

 .دارند مستقیم تاثیر درونی و
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یه خوب و آرام دارند کسانی هستند که از درون چاکراهایی باز و  کسانی که روح

فعال دارند و به صورت ناخودآگاه یا آگاهانه چاکراهای خود را پاکسازی می کنند.  

و جسم و روحی سالمت دارند اما کسانی که دچار غم، ناامیدی، ترس، شکست  

هایی غیر  های پی در پی، انواع بیماری های جسمی و روحی می شوند چاکرا

 .فعال دارند

هر یک از چاکراهای اصلی بر روی قسمتی از بدن چه از نظر روحی و چه از نظر  

جسمی تاثیر می گذارد مثال اگر شما فردی هستید که از نظر مالی احساس می  

کنید که نیازمند هستید و به خوبی نمی توانید آرزوهای مالی خود را برطرف  

 کنید 

کنجکاوی کنید زیرا این چاکرا رابطه مستقیم با   خود چاکرای ریشه در مورد

عالم مادی و دنیوی دارد اگر این چاکرا فعال باشد شما بی نیاز هستید و به هر 

آنچه از نظر مادی بخواهید دست پیدا می کنید. از نظر جسمی هم استخوان  

 .هایی سالم و قدرت مند خواهید داشت

اگر فعال باشد به شما اعتماد    یا چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرایی هست که

از نظر   به نفس می دهد و قدرت تاثیر گذاری باالیی در جمع خواهید داشت 

 .جسمی هم قسمت های شکمی را تحت پوشش خود قرار می دهد

انرژی چاکراها بر ماهیچه ها، سیستم عصبی و غده ها تاثیر می گذارد بنابراین  

از نظر درونی و بیرونی تحت تاثیر  یک چاکرای غیر فعال قسمت مورد نظر را  

 .انواع بیماری های جسمی و روحی قرار می دهد
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یکی از روشهای باز و فعال شدن چاکراهای بدن این است که تمرین پاکسازی  

چاکراها را انجام دهید تا بتوانید از قدرت شفابخشی برخوردار شوید و با استفاده  

یجاد شده به شفای خود و دیگران  از قدرت و انرژی که در چاکراهای کف دست ا

 .بپردازید

 

 قدرت شفابخشی چاکراها توسط درمان گر

 

اگر می خواهید چاکراهای فعال داشته باشید و بدنتان از نظر جسمی و حتی  

روحی دچار مشکالتی هست و می خواهید شفا بگیرید می توانید با یک درمان  

 .گر و انرژی درمانی سالمتی خود را باز یابید
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تمرین و تمرکز چاکراهای خود را باز و فعال و   درمانگر کسی هست که با

کرده است و می تواند به صورت آگاهانه میزانی انرژی را در قسمت  پاکسازی

کف دستها یعنی چاکرای کف دست ذخیره کند و از آن برای شفا دهی دیگران 

 .استفاده کند

هستند نباید انرژی خودشان از  درمان گران باید بدانند که وقتی در حال درمان  

و زمان   بیمار نخواهند داشت  بر روی  تاثیر مثبتی  اینگونه هیچ  زیرا  برود  بین 

های  کریستال  از  تواند  می  گر  درمان  شد.  خواهد  می  طوالنی  بسیار  درمان 

مخصوص که فرستنده و گیرنده انرژی هستند استفاده کنند و در این صورت  

 .حفظ می کنند  انرژی خود را تا پایان درمان

 

 عملکرد درمانگر

از انرژی باالیی   عملکرد درمانگر به این شکل هست که چاکرای کف دست او 

ای   هاله  انسانها  همه  دور  است.  برخوردار  است،  داده  انجام  که  تمریناتی  طی 

نورانی قرار دارد که این هاله را توسط دستگاههای پیشرفته دیده اند، و این هاله  

ی تخم مرغی انسان را در بر گرفته است نامش انرژی حیات و  به صورت دایره ا

 .پراناها است

به   را  انرژی ها  این  تواند  انجام می دهد می  و تمریناتی که  با تمرکز  درمانگر 

صورت آگاهانه و میزانی دقیق و زیاد وارد بدن خود کند او می تواند این کار را  
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د و انرژی را در بدن به خصوص  داخل طبیعت که انرژی بسیار زیاد است انجام ده

 .در قسمت چاکراهای کف دست ذخیره کند

درمانگر پراناها را به صورت ذراتی سفید و نورانی در رنگهای قدرت مندی مثل  

بنفش و آبی و نیلی وارد بدن می کند و سپس وقتی نیاز به شفابخشی هست 

 .آنها را وارد بدن بیمار می کند

روشن باید  حدودی  تا  یعنی  درمانگر  باشد  داشته  هم  چشم   بینی  چاکرای 

باید فعال باشد زیرا در ابتدا باید بدن بیمار را اسکن کند و این کار را با   سومش

چشم سوم خود انجام می هد. برخی نقاط بدن که کدر و تیره هستند را شناسایی 

 .می کند، و به آن قسمت ها از طریق کف دستانش انرژی می فرستد

 

وقتی انرژی از کف دستان درمانگر وارد بدن بیمار می شود نوعی حالت گرما یا  

 .سرما به این قسمت ورود می کند و شخص بیمار این را کامال احساس می کند

مقاومت نکند یعنی از ورود انرژی به بدنش هیچ  بیمار باید توجه داشته باشد که  

مقاومتی نداشته باشد. بهتر این است که درمانگر او را به خلسه ببرد و در ابتدا  

به نوعی آرامش برساند سپس درمان را شروع کند که او این انرژی و درمان را 

 .بپذیرد

که وقتی انسان از انرژی تشکیل شده است و ذرات ریز انرژی در همه جا هست 

این انرژی به دور یکدیگر جمع می شوند جسم فیزیکی را به وجود می آورند  

https://metaraz.ir/%d8%ac%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c/
https://metaraz.ir/%d8%ac%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c/
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پس کسانی که به این نوع درمان ها اعتقادی ندارند باید بدانند که ریشه اولیه 

انسان از ذرات انرژی است و ما خودمان انرژی هستیم بنابراین اولین نوع درمانی  

ود انرژی که او را به وجود آورده است، که به ذهن انسان می رسد باید توسط خ

 .صورت بگیرد

 

 نشانی افرادی که از قدرت شفابخشی دارند

 

انرژی درمان همیشه در آرامش است و هیچ چیزی نمی تواند این آرامش را   -۱

بر هم بزند و کسانی که با او در تماس هستند همیشه این آرامش را از او دریافت  

 .می کنند
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ی درمانگر و حتی اطرافیان نزدیکش به ندرت بیمار می شوند  از جهت سالمت -۲

 .زیرا او مدام در حال پاکسازی چاکراها ست

اینکه چطور می تواند به    -۳ اندیشد  درمانگر همیشه به کمک به دیگران می 

دیگران کمک کند چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی او همیشه آماده کمک  

 .و یاری رساندن است 

فردی درونگرا است و بیشتر دوست دارد در خلوت خود به امور ماوراء    درمانگر  -۴

 .بپردازد و از شلوغ و هیاهوی دنیای بیرونی تا حدودی دوری می کند

درمانگر ارتعاشات اطراف را به خوبی دریافت می کند تمامی فرکانس های  -۵

وا منفی  فرکانس های  نمی گذارد که  اما هرگز  را می گیرد  و منفی  رد مثبت 

 .چاکراهای بدنش شوند. زیرا او فردی آگاه است

درمانگر ارتباط عمیقی با طبیعت و دنیای ماوراء دارد مدام در حال تمرین   -۶

 .تمرکز است او از طبیعت الهام می گیرد

قدرت شهودی درمانگر بسیار باال است به او الهام می شود و او به شهودش    -۷

 .ایمان و اعتماد دارد

درمان گر با چهره آرامش باعث اعتماد دیگران است و مردم حرفهای پنهان   -۸

 .خود را به او می گویند
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 باید و نباید های شفابخشی

 

   :به پاکسازی چاکراهای اصلی بدن بپردازید -۱

زیرا وقتی بدن شفا گرفته است هم اکنون آماده پاکسازی و تطهیر همیشگی  

به باید  پس  بدنپاکسازی کل   است  به   چاکراهای  تان  تا سالمتی  بپردازید 

 .صورت مداوم باشد

با افرادی که منفی باف و منفی نگر هستند قطع ارتباط  -۲

زیرا آنها شما را به تاریکی می برند آنها می خواهند شرکای مانند خود    :کنید

داشته باشند شریکهایی تنها، افسرده، ناامید زیرا آنها نمی دانند که می توانند  

ایجاد   باعث  آنها  کنید  دوری  افراد  اینگونه  از  کنند  زندگی  هم  پایدار  و  مثبت 

 .بیماری های جسمی و روحی شما می شوند

منظور از ترک آنها این نیست که مدام همه را از زندگی خود خارج کنید بلکه  

اجازه ندهید نیرو و انرژی منفی آنها وارد بدنتان شود نوعی دیوار دفاعی در مقابل 

 .ها بکشید و اجازه ورود انرژی های منفی را ندهیدآن

 

  :مراقبه و مدیتیشن کنید -۳
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انجام تمرینات مراقبه باعث می شود که انرژی حیات و پراناها به میزان صحیح  

 .و زیاد وارد بدنتان شود و چاکراهای اصلی بدن را مطهر و پاک نگاه می دارد

 :نگرش ذهنی خود را تغییر دهید -۴

و سالها    ماهها  آید  به سراغتان می  با یک فکر منفی که مدام  خیلی وقت ها 

خودتان را درگیر می کنید همه چیز از یک اتفاق ساده به وجود می آید اما شما  

مدام به آن فکر می کنید و آن را آنقدر بزرگ می کنید که تمامی این انرژی  

مین باعث بیماری ها می  سیاه را هر روز و هر لحظه وارد بدنتان می کنید و ه

 .شود نگرش ذهنی را از منفی به مثبت تغییر دهید تا بدنتان آماده شفا باشد

 

 تمرین قدرت شفابخشی کف دستان 

تمرین ایجاد انرژی شفابخش در کف دستان بسیار راحت است و می توانید این 

 .کار را خودتان در منزل انجام دهید

دو دست را محکم و با نیروی بسیار به هم در جایی چهارزانو بنشینید و کف  

 .مالش دهید

آنقدر این کار را تکرار کنید تا احساس کنید کف دستانتان بسیار گرم شده شما  

در این حالت در حال دریافت انرژی حیات و پراناها هستید. بعد دستان خود را  

 .سانت ۳۰یا  ۲۰از هم باز کنید به فاصله تقریبا 
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ن را به هم ماساژ دهید به سرعت و با قدرت. دوباره حدود  سپس دوباره کف دستا

سانت فاصله دهید و چندین بار این کار را تکرار کنید تا انرژی را در کف    ۲۰

دستانتان ذخیره کنید می توانید چشمانتان را ببندید و دستتان را بر روی نقطه  

 ای از بدن بگذارید 

نه این کار را برای تمرین انجام  مهم نیست که در این قسمت درد وجود دارد یا 

دهید، دستتان را بر روی قسمتی از بدن بگذارید و ببینید که آیا گرم می شود  

یا سرد سعی کنید تمرکز بگیرید و با چشم درون ببینید که رنگ این انرژی که  

در حال وارد شدن به پوست بدنتان هست، چیست. و سپس آن را در کل بدن  

 .ین تمرین را چندین بار در روز هم می توانید انجام دهیدبه حرکت در بیاورید ا

این تمرین برای فعال کردن چاکراهای فرعی کف دستها برای شفابخشی خود و 

 .دیگران است
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چاکرای شبکه خورشیدی چیست و 

 چطور پاکسازی و متعادل می شود؟ 

 

 توضیحات 

  که  چاکرا شبکه خورشیدیمقاله درباره چاکرا سوم یا   پارت از این  در این 

 را بررسی خواهیم کرد.  میگویند هم چاکرا ناف آن به
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 چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای سوم

 

 

چاکرا های   از   یکی  میشود  گفته  نیز  ناف  گوهر  که چاکرای شبکه خورشیدی 

دارد بدن بین چاکراها  در  زیادی  اهیمت  که   به   مربوط  چاکرا  این  زیرا   است 

مهم  اجت   و  فردی  قدرت خصلت  و  مطالب  آگاهی  و  درک  یادگیری،  ماعی، 

 .باشد می  نفس، به  اعتماد

حتما در اطرافیانتان کسانی را دیده اید که از باور و اطمینان به خود و اعتماد به  

که هستند  کسانی  افراد  این  هستند  برخوردار  باالیی  شبکه   نفس  چاکرای 
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اینگونه افراد از درک    هست  هماهنگ   و  متعادل  آنها خورشیدی یا چاکرای ناف

 .و آگاهی باالیی برخوردار هستند و قدرت تجزیه و تحلیل آنها بسیار باال هست

قدرت تغییر در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین تغییرات درونی نیز مربوط  

به چاکرای شبکه خورشیدی می شود. جالب است بدانید گاهی اوقات که می 

کنید، اما قدرت به اجرا در آوردن این تغییرات    خواهید تغییراتی در زندگی ایجاد 

را ندارید و احساس می کنید ذهن و بدنتان در حالت مقاومت است در اصل  

توازن می   یا چاکرای سوم شما دچار عدم تعادل و  چاکرای شبکه خورشیدی 

 .باشد

 خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای سوم 

 

 معنای شهر جواهر نام سانسکریت: مانی پورا به  
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 جایگاه: دو انگشت باالتر از ناف، در منطقه شکم 

 رنگ: زرد، طالیی 

 حس: بینایی 

 سمبل: گل نیلوفری ده پر 

 عنصر: آتش 

 هورمون وابسته: کیسه صفرا، انسولین

 غده وابسته: پانکراس

 مانترا: رام

شجاعت، درونی:  نفس عملکردهای  به  گیری  اعتماد  شکل  و  شکفتن   ،

 قدرت، درک و آگاهی شخصیت، 

صفرا،   کیسه  کبد،  معده، طحال،  گوارش،  دستگاه  وابسته:  و  مربوطه  اندامهای 

 .شکم، پشت

 

 فعالیت های چاکرای شبکه خورشیدی
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سالم و متوازن دارید فردی   (چاکرا سوم ) وقتی شما چاکرا شبکه خورشیدی

 .کنید بسیارخوشحال هستید که میتوانید به راحتی از خود و دیگران محافظت

از چیزی نمی ترسید و شجاعت در تمامی قسمت های زندگیتان مشاهده می  

شود. در صورتی که می خواهید کاری را انجام دهید هیچ ترس و دلهره ای به  

 .دل راه نمی دهید و پر قدرت در مسیر موفقیت گام بر می دارید

خورشیدی شبکه  چاکرا  پاکسازی  با  سوم) شما  فردی  می   ( چاکرا  توانید 

قدرتمند و رهبر باشید فردی موفق و تاثیر گذار خواهید بود و برای خودتان و  

پیش خواهید   درونی  با شجاعت  ای  زمینه  در هر  مفید می شوید  اطرافیانتان 

 .رفت
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در صورتی که چاکرای شبکه خورشیدی را متعادل و متوازن نگاه دارید به راحتی  

باور و اطمینان داشته باشید و در آن کار با  می توانید به خودتان در هر کاری  

اعتماد به نفس باال قدم بگذارید. پر از نشاط و جنب و جوش خواهید بود و از 

 .همه مهمتر برای خودتان و دیگران ارزش و احترام قائل خواهید بود

اما اگر چاکرا شبکه خورشیدی نامتعادل باشد فردی غمگین خواهید شد از نظر  

 .م و نامتعادل هستید همیشه مایوس ناامید و ناراضی هستیددرونی نا آرا

اهمیت خورشیدی دلیل  شبکه    یک   مثل  چاکرا   این  که  است  این چاکرای 

  از   و   آیند  می  بدن  به   ها  انرژی   تمامی  یعنی   کند  می  رفتار  بدن  برای  پاالیشگاه

  چاکرای  توسط  بدن  کل  سپس  و  کنند  می  عبور  فوقانی  و   تحتانی  چاکراهای

 .شیدی انرژی دریافت می کندخور شبکه

اگر این چاکرا نامتعادل باشد نه تنها از نظر درونی شما را دچار ناآرامی می کند 

بلکه از نظر جسمی هم دچار اختالالتی از جمله دردهای معده، روده، کیفیت 

 .خون و در نهایت مشکالت قلب می شود

تاثیر تحت  را  آنها  از حد  بیش  مادی  های  نگرانی  که  و    کسانی  دهد  قرار می 

یا خود   استرس زود بین  بزرگ  نگران هر چیزی می شوند خود  و  می گیرند 

کوچک بین هستند مدام دچار سوء تفاهم می شوند و درد های مربوط به معده  

و روده و دردهای شکمی را تجربه می کنند باید حتما چاکرای شبکه خورشیدی  

 .شش کنندخود را پاکسازی کرده ودر تعادل و توازن آن کو
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 کارکرد چاکرای شبکه خورشیدی در حالت تعادل

 

 اعتماد به نفس، شجاع بودن 

 احترام و ارزش برای خود و دیگران قائل شدن 

 رضایت از خود 

 در شادی و نشاط زندگی کردن 

 مثبت اندیشی

 داشتن انگیزه برای ایجاد اهداف عالی 

 نقاط مهم زندگیتوجه به تجربیات زندگی و استفاده کردن از آنها در 
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 قدرت دستیابی به آرزوها 

 و چاکرای تاج چاکرای چشم سوم یا آجنا چاکرا ششم  ارتباط با

هماهنگی بین این سه چاکرا باعث ایجاد روشن بینی و توجه به انتخاب مسیرهای  

 درست را نیز ایجاد می کند

 

 کارکرد چاکرای شبکه خورشیدی در حالت نامتعادل

 دیگران نارضایتی از خود و 

 انتقاد کردن، قضاوت کردن 

 خود کوچک بینی و عدم اعتماد به نفس

 کمبود احترام و قائل نشدن ارزش برای خود 

 خود بزرگ بینی و احساس درست عمل کردن در هر زمینه ای 

 توجه نکردن به تجربیات گذشته

 احساس گناه از انجام هر کاری 

 عدم بخشش خود و دیگران 

و ساختن زندگی بر اساس تایید دیگران و عدم توجه    توجه به تاییدهای بیرونی

 به عالیق خود 
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 عدم کنترل خشم و غضب 

 کمبود سطح انرژی در بدن 

 یکنواختی در زندگی و نداشتن هدفی دایم

 عدم احساس شادی و بروز احساسات عاطفی به دلیل بسته بودن این چاکرا 

الته کلیوی،  غدد  مشکالت  جمله  از  جسمی  های  بیماری  مفاصل،  ایجاد  اب 

 .وسواس و اعتیاد به قند، دیابت، مشکالت کبدی

ایجاد بیماری های روحی که در باال هم به آنها اشاره شد، رنجش و طمع، بی  

ضعیف، تردید، بی  خودباوری زدگی،  ارادگی و ناتوانی، عصبانیت، ترس از واپس

 .عاطفگی، از همه مهمتر عدم سازش با دیگران

  

 پاکسازی چاکرای خورشیدیجمالت تاکیدی برای 

 من به خودم باور و اطمینان دارم 

 در همه کارهایی که مورد عالقه ام هست به خودم اطمینان دارم 

 قدرت درک و آگاهی ام بسیار باال هست 

 من آرام سر حال و پر انرژی هستم 

 من هر روز پیاده روی می کنم و از محیط اطرافم لذت می برم 
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 پیرامون سازگار هستم من محیط بیرون و محیط 

 من با تمامی آدمهایی که در اطرام هستند سازگار هستم 

 من رفتاری متعادل و هماهنگ با دنیای درونیم دارم 

 من سرشار از شادی و نشاط هستم 

 سالمتی در قسمت های شکمی من وجود دارد 

 من آزاد و رها هستم 

 من با دیگران ارتباط دوستانه دارم 

 ام  آموخته خوب را دیگران   با  ارتباط  برای آرامش روح و جسمم

 

 پاکسازی چاکرای شبکه خورشیدی یا ناف

برای آنکه این چاکرا متعادل و هماهنگ با تمامی اندامهای بیرونی و خصوصیات  

درونی شما باشد باید همیشه این چاکرا را متعادل و متوازن نگاه دارید نه کم  

 .همسو باشیدکار و نه پر کار بلکه باید همیشه هماهنگ و 

برای پاکسازی چاکرای خورشیدی باید تمرینات الزم را انجام دهید تمریناتی  

پاکسازی چاکرای شبکه   نمونه ای از چاکراها  مراقبه و مدیتیشن همچون

 :کنیم تمرین زیر  در  توانیم می هم  با را  خورشیدی 

 :تمرین
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کنید -۱ سعی  و  کنید  انتخاب  را  آرامی  خود    در  را رنگ طالیی جای  ذهن 

فایل صوتی  بیاورید و به این رنگ متمرکز شوید. در این جای آرام می توانید

 .را بگذارید و آرامش جسم و روحتان را چند برابر کنید آرامبخشی

توانید    -۲ نمی  هم  اگر  باشد  فقرات صاف  ستون  و  بنشینید  لوتوس  حالت  به 

 .دهید بنشینید دراز بکشید و کف دستانتان را به سمت آسمان قرار 

به قسمت ناف و اطراف آن متمرکز شوید و سعی کنید فقط به قسمت آگاه  -۳

 .باشید

هم اکنون به تنفس خود توجه کنید به دم و بازدم سه نفس عمیق بکشید و    -۴

تمامی توجه و تمرکز خود را به دم و بازدم دهید هوا را در ریه ها پر کنید و از  

 .دهان خارج

در این مرحله به حالت آلفای خفیف رفته اید و نوعی    چشمان خود را ببندید -۵

 .بی وزنی و سبکی را تجربه می کنید

یا   پراناها کنید این هاله نورانی متشکل از  تجسم در اطرافتان هاله نورانی را  -۶

همان انرژی حیات هستند انرژی حیات را از راه بینی وارد بدن کنید و سعی  

شبکه خورشیدی قرار دهید و به صورت دورانی در  کنید این انرژی را در قسمت  

 .این قسمت نور را بچرخانید

انرژی حیات را در این قسمت حس کنید گرمای مطلوب این   -۷ سعی کنید 

 .انرژی را در قسمت شبکه خورشیدی حس کنید
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اکنون-۸   انرژی   و  نور   با  که  ببینید  قسمت   این  در   نیز   را  طالیی   زرد  نور هم 

 . این نور زرد در حال چرخش به دور خودش هست  و  شده ادغام سفید

سپس نور و انرژی به تمامی قسمت های بدن حرکت می کند و در جریان    -۹

 .قرار می گیرد و نور به تمامی قسمت های بدن می رسد

با دم و بازدم خارج کنید هنگام خارج    -۱۰ هم اکنون نور را از قسمت دهان 

ی شود این تیرگی انرژی منفی هست  کردن نور کمی تیرگی در دهان خارج م 

که در قسمت چاکرای شبکه خورشیدی بوده و هم اکنون با پاکسازی در حال  

 . خارج شدن است

ذرات تیره رو تصور کنید که از دهان شما خارج شده و از شما دور و دورتر    -۱۱

  چاکرای   اکنون   هم.  شود  می  دور   شما   می شود و هر لحظه که می گذره باز هم از

ه خورشیدی شما با تمرکز و انتقال نور به داخل بدنتان و قدرت گرفتن نور  شبک

 .زرد رنگ پاکسازی شده

با خوشحالی و نشاط و شادمانی می توانید این تطهیر را پایدار نگاه دارید و از  

 .گرما و قدرتی که در این قسمت ایجاد شده لذت ببرید

 

   :از این بخش نکته آخر

، چاکرای شبکه خورشیدی همان طور که نام سانسکریتتوجه داشته باشید  

مانی پورا می باشد به معنای شهر جواهر، این چاکرا نیز درست مثل یک شهری  
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که پر از جواهر هست عمل می کند چاکرایی بسیار مهم محسوب می شود که 

قدرت بسیار باالیی دارد و شما می توانید با استفاده از تطهیر این چاکرا به خیلی  

 .از آرزوها و قدرت ها درونی و بیرونی دست یابید
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چاکراهای بدن و آشنایی کامل با انواع  

 چاکراها

 

 چاکراهای بدن و آشنایی کامل با انواع چاکراها 

 

 - توضیحات کاملی دادیم  چاکرا چیست بخش قبال در
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در ابتدای امر باید بگم که چاکرا در باور هندو ها به مراکز انرژی در بدن انسان  

ها اطالق می شود. در حقیقت چاکرا یا همون شاکرا در بطن و وجود هر موجود  

زنده ای وجود دارد حتی در گیاهان. جالبه بدونید که این چاکرا ها منابع تمام  

 .یات محسوب می شودانرژی ها و به تعبیری تمامی شریان های ح

دروازه   معنای  به  سانسکریت  واژه  یک  چاکرا  که  کنیم  اشاره  هم  نکته  این  به 

هستش. البته باید اول کار یکم در خصوص با اینکه چاکرا اصال چی هستش و  

چند تا هستش و در چه جاهایی از بدن قرار داره و مورادی از این دست صحبت  

درباره چاکراهای اصلی، چاکرای قلب    کنیم و بعدش سعی داریم یکم تخصصی تر

و تمامی مورادی که در خصوص با اونها وجود داره بپردازیم، پس در ادامه این  

 .مقاله با ما همراه باشیدقسمت از این 

جالب است بدانید که چاکرا ها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بدنی می شوند. 

ته است و هر کدوم از این  میشه گفت که هفت چاکرای اصلی در بدن قرار گرف 

و به طبع مسئول شکل  را تحت کنترل خودشون دارن  ارگان هایی  چاکرا ها 

گرفتن اخالق، رفتار و مقاومت ما در برابر بیماری ها و موارد اخالقی و ضعف  

 .های ما در قبال بیماری ها و سایر ویژگی های اخالقی خواهد بود

  حس   –تمامی هستی یعنی همه رنگ ها  به این نکته هم اشاره داشته باشیم که   

  حس   –   ها  بو  انواع   چشایی،   حس  –   ها   خوراک   شنوایی،  حس  –   صداها   بینایی،

  و   تفکر   توانایی  و  قدرت   –  مطالب  تمامی  المسه،  حس  –  اجسام   لمس  بویایی،

 .نمایند پر یا و تخلیه کامل صورت به را ما  های چاکرا  است قادر منطقی
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حالت اصلی دارن که شامل؛ چرخش با کم کاری،   ۴شایان ذکر است که چاکرا ها  

مرج می شود. حاال   و  با هرج  و چرخش  پرکاری، چرخش طبیعی  با  چرخش 

 :میخوایم که به اینکه چاکرا چیست به صورت تخصصی تر و دقیق تر بپردازیم

 تعریف چاکرا

 

گانه قدرت هستند که در ستون فقرات    ۷  مراکز  انرژی   مراکز  همان   یا  چاکرا ها

جای گرفته اند و در حقیقت بین روح و جسم ارتباط برقرار می   کالبد اثیری در

آن  کند. میشه گفت که چاکرا  به  در حال چرخش هستند که  پیوسته  ها    ها 

های باریک به نام    ای از مجرا   نیروی حیات هم گفته می شود و از بین شبکه

هزار نادی در    ۷۲ن در جریان هستند. جالبه بدونید که تقریبا  نادی در تمامی بد

 .کالبد انسان قرار دارد
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ها روی نادی اصلی قرار دارند و در سراسر ستون    در ادامه باید بگیم که چاکرا 

ها دوار هستند، همون طوری    فقرات امتداد دارند. نکته بعدی این است که چاکرا 

های منفی و مثبت می باشد، در واقع سمت  که می دونید بدن ما حاوی انرژی  

راست بدن شامل انرژی مثبت و سمت چپ بدن دارای انرژی های منفی خواهد  

ها نیز اثر گذار خواهند بود. این طور    ها بر مسیر چرخشی چاکرا بود. این انرژی 

  صورت   به  که  داراست  را  خود   ویژه  به  رنگ   و   نام  چاکرا به نظر می آید که هر

های رنگین    ز مرکز آن به طرف بیرون در حرکت است و به یکی از رنگ ا  مارپیچ

 .کمان ارتباط دارد

ها در شرق شناخته شده است و خیلی از    باید گفت که هزاران ساله که چاکرا 

 .افراد هم از آن ها استفاده می کنند

 های اصلی کدام اند؟ چاکرا

های اصلی مراکز  همان طور که پیش تر هم خدمت شما عرض کردیم چاکرا  

اینچ قطر دارند و اعضای اصلی    ۴تا    ۳انرژی در حال چرخش هستند که معموال  

 .ها انرژی خواهند داد و حیاتی کالبد فیزیکی را تحت کنترل دارند و به آن 

که انرژی حیاتی   آیند  می  حساب  به  هایی  نیروگاه  مثل  دقیقا چاکرا های اصلی

کنند. چنانچه این نیروگاه  را به منظور استفاده اعضای حیاتی و اصلی تأمین می  

ها به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار خواهند شد، به خاطر این  

 .که برای درست کار کردن، انرژی حیاتی کافی ندارند
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 چاکرای اصلی  ۷معرفی 

فقرات قرار گرفته است و رنگش قرمز می  در زیر ستون  : چاکرای ریشه  .1

 .باشد

این چاکرا که به چاکرای خاجی معروف است در پشت   : چاکرای خاجی .2

سانتی متری زیر ناف قرار گرفته است و باید گفت رنگ آن نیز    ۵و حدودا  

 .نارنجی است

انگشت باالتر از ناف قرار دارد. جالبه بدونید که   ۴: چاکرای خورشیدی .3

ن این که رنگش زرد می  به آن گوهر  نیز گفته می شود و نکته آخر  اف 

 .باشد

امتداد قلب قرار دارد و رنگ آن سبز  : چاکرا قلب .4 در مرکز سینه و در 

 .است

این چاکرا در سطح گلو قرار دارد و در واقع باید گفت که   : چاکرا گلو .5

 .رنگ آن آبی می باشد

پیشانی معروف  این چاکرا که به چاکرای  : چاکرای چشم سوم )پیشانی( .6

 .ابرو قرار گرفته است و به رنگ نیلی می باشد ۲است در پیشانی و میان 
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و  : چاکرا فرق سر .7 است  گرفته  قرار  سر  ترین بخش  باال  در  این چاکرا 

قدرتمند ترین ارتعاشات انرژی بدن را تحت کنترل دارد که رنگ آن نیز  

 .بنفش خواهد بود

 

 های فرعی کدام اند؟ چاکرا

اینچ    ۲الی    ۱های فرعی باید گفت که آن ها تقریبا    در خصوص با قطر چاکرا 

تر کالبد جسمانی های کم اهمیت  های بسیار کوچک، قسمت    خواهد بود و چاکرا 

 .ها انرژی خواهند داد را تحت کنترل دارند و به آن 

د و  ش  خواهند  وارد  راهی   فیزیکی  کالبد  درون  به الزم به ذکر است که چاکرا ها

چاکرا  یافت.  خواهند  امتداد  نیز  آن  ورای  از    در  درون    ۲ها  غده  و طریق  ریز 

  ها   سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل خواهند داشت. وقتی که مجرای چاکرا 

 سرکوب .  شد  خواهد  شدن  بیمار  موجب   دراید،  تعادل  حالت  از  یا  و   گردد  بسته

و لطمه    نوع  هر   و   عصبی   شوک  و   عواطف   و   احساسات  نوع   هر   کردن ناراحتی 

روحی موجب خواهد شد تا چاکرا ها، یعنی مراکز انرژی حیاتی از حالت تعادل  

 .خارج شوند

غصه، و  غم  بود  خواهد  اهمیت  حائز  بسایر  که  ای  حسادت،  عصبانیت نکته   ،

ها بسته ها وارد خواهد کرد و آن  خودخوری و رنجش، صدمه شدیدی به چاکرا 

ه منظور برقراری تعادل مجدد، می بایست خیلی  خواهند شد. در این راستا و ب
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زود هر نوع احساس بد و نا مناسب رو شناسایی و از هر نوع انرژی منفی دوری  

 .ها قادر باشند مجددا تعادل خودشون رو به دست بیاورند کنند تا چاکرا 

 

 پاک سازی چاکراها 

  

باز است، داده ها  در این خصوص باید این طور بیان کرد که وقتی که یک چاکرا  

رو دریافت می کند، یعنی این که اطالعات رو از پیرامون شما جمع آوری می  

 .کند

باز    تر  قادر هستید کشف کنید که هرچه چاکرا های شما بیش  شما عزیزان 

باشد، شما نیز دید وسیع تری دارید ، متأسفانه در این دنیا هنوز شرایطی وجود  

ح به  ایمن  دارد  امکان  که  منفی  دارد  های  انرژی  مثال  عنوان  به  نیاید  ساب 

اطرافتون و یا ایمن بودن بر باز بودن تقدم داشته باشد، پس یک هدف این است  

قادر    که از راه دریافتن چاکرا های تان آنچنان با خودتان هماهنگ گردید که 

 .شوید هشیارانه طبق شرایط، باز یا بسته بودن چاکراها را انتخاب کنید

باید بگیم که برای اینکه چاکرا ها امورشان را به درستی انجام دهند و  در ادامه  

موجبات هماهنگی درونی ما را فراهم آورند، می بایست حواسمون باشه که آن 

ها به اختالل و یا انسداد مبتال نشوند. از این روی می بایست چاکرا ها را امتحان  

 .کرد و همچنین به پاکسازی چاکرا ها پرداخت
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ه بدونید که چاکرا ها با هستی و دنیای پیرامون ارتباط برقرار می کنند و  جالب

بدین وسیله هم، می توان به پاک سازی چاکرا ها پرداخت. به عنوان مثال به 

همون صورتی که پیش تر هم خدمتتون گفتیم، با در نظر داشتن رنگ هر چاکرا  

و دیدن آن ها ،   طبیعت  در  موجود  های  رنگ   و  خالق  تجسم می توان به کمک 

به پاکسازی چاکرا ها اقدام کرد و یا با استفاده از سنگی که متناسب با چاکرای  

مربوطه است و یا مراقبه و مانترای ویژه هر چاکرا و یا استفاده از رایحه درمانی  

 .دهید انجام را   کار این  …و استفاده از عود ها و 

را ها حتی از پاکسازی حافظه  این را نیز در نظر داشته باشید که پاکسازی چاک

چنانچه   که  این  بخاطر  آید،  می  به حساب  تری  مهم  نکته  نیز  شما  کامپیوتر 

پاکسازی چاکرا ها را از انجام ندهیم و آن را مد نظر خود نداشته باشیم، این  

 .امکان وجود خواهد داشت که به بیماری هایی مبتال شویم

ا به فعال سازی و تمرین بر روی  ه چاکرا  ۷هیچ موقع پیش از پاک سازی کامل  

چاکرایی خاص نپردازید، بخاطر این که چنانچه از چاکرای نخست )اول( استارت 

پاکسازی را نزنید، اختالالت زیادی در کارکرد چاکرا هایتان به وجود خواهد آمد  

و این امکان وجود دارد که مشکالت زیادی براتون رخ دهد. همانند لیوانی پر از  

شما تنها با فعال سازی چاکرا آب را بیشتر از حد، گل آلود خواهید  آب و گل،  

 .کرد و تاثیری در سالمت چاکرا ها به وجود نخواهید آورد

و برعکس بیشتر کارکرد آن ها را با مشکل مواجبه می کنید. در این راستا و به  

ادامه   در  داریم  توصیه  ها،  چاکرا  پاکسازی صحیح  زیاد  اهمیت  پاراگراف  علت 
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مربوط به پاک سازی هفت چاکرا را مطالعه کنید و موارد و نکات گفته شده در  

 : آن رد در زمان پاک سازی چاکرا ها در نظر خود داشته باشید

هر وقتی که ناراحتی در روح و جسم شما رخنه کرد، به درون خود رجوع نمایید  

دونی چاکرا ها و احواالت    و ریشه مشکل را پیدا کنید، با کمی تمرکز بر روی دونه 

خود قادر خواهید بود منبع اصلی آن مشکل را بیابید، بخاطر این که یقینا این 

موضوع به یکی از چاکرا ها ارتباط خواهد داشت. بنابراین به منظور این که به  

صورت دائمی در صحت و سالمت کامل قرار داشته باشید بهتر است که پاکسازی  

مه هفتگی خود قرار دهید و هیچ زمان آن را فراموش نکرده و  چاکرا ها را در برنا

 .به آن اهمیت ویژه ای دهید

حاال که به صورت کامل به پاک سازی چاکرا ها پرداختیم و تمامی روش ها و  

بیان عزیزان  شما  برای  را  آن    ها   چاکرا  وظایف  تا   داریم  قصد  کردیم،   نکات 

درک کردن و کار با چاکرا ها به وجود    از   اصلی  هدف  که  بگیم  باید  اول.  بپردازیم

با پاکسازی چاکرا    آوردن یکپارچگی و وحدت در شما خواهد بود. دانستن این که

ها قادرید کمک بسیار زیادی در کسب شناخت از خود تجربه کنید، در حقیقت 

این امر می تونه شما را در رها شدن نیروی ذاتیتون کمک کنه، و کاری کنه تا  

 .ی جز شادی و فراوانی چیزی را تجربه نکنیدشما در زندگ

 وظایف چاکراها

یکی از مهم ترین وظایف چاکرا ها کنترل کردن و تقویت درست کار کردن کالبد  

جسمی و اعضای گوناگون بدن شماست. در این راستا می توان گفت که غده  
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فت  درون ریز توسط برخی از چاکرا های اصلی تنظیم می گردند و انرژی را دریا

می نمایند، در حقیقت با کنترل چاکرا های اصلی قادر خواهید بود تا غده درون  

ریز را تحریک و یا مهار نمایید. خیلی از ناراحتی ها و مشکالی که در روزمره  

 .برای ما رخ می دهد ناشی از خوب کار نکردن چاکرا ها می باشد

رانا که همان انرژی  وظیفه حائز اهمیت دیگر چاکرا ها جذب، گوارش و توزیع پ 

حیاتی محسوب می شود، در قسمت های مختلف بدن هستش. جالبه بدونید که 

وظیفه دیگر چاکرا ها توسعه دادن استعداد های خاص روانی به حساب می آید. 

این بدین معناست که با فعال کردن بعضی از چاکرا های خاص مانند چاکرای 

 .دار می گرددکف دست، استعداد های خاصی در انسان پدی

به عنوان مثال با فعال سازی چاکرا های کف دست که امن ترین و آسون ترین  

چاکرا ها نیز به حساب می آیند فرد قادر خواهد شد که توانایی خودش رو در  

خصوص با احساس کردن انرژی های لطیف، هاله تندرستی، هاله درونی و بیرونی  

یه تمرکز ساده  ا  این  که  این   آخر   نکته.  بخشد  بهبود   … و   با  و  به سادگی  مر 

 .قابلیت انجام را خواهد داشت
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همراه  به  بدن  اصلی  چاکرای  هفت  کامل  معرفی 

 تمامی جزئیات

 چاکرای نخست یا همان چاکرای ریشه( ۱

جالبه بدونید که این چاکرا انرژی حیات را به وجود می آورد و شخص را محکم  

میتونیم به وسیله این چاکرا احساس انرژی  و سفت روی زمین نگه می دارد. ما 

و شادابی را تجربه کنیم. نکته دیگر این که این چاکرا بر حس بویایی و بخش  

 .های محکم بدن انسان مثل ناخن ها، دندان ها و استخوان ها نظارت می کند

پر کار بودن این چاکرا موجب خواهد شد تا فرد خودمحور، مادی گرا و   •

 .اصال خوشایند نیست سلطه جو گردد که  

کم کار بودن این چاکرا موجب خواهد شد تا فرد حس های مبنی بر نا  •

احسانس   همیشه  و  باشد  داشته  اضطراب  و  افسردگی  خستگی،  امنی، 

 .عصبانیت داشته باشد

ستستم   • در  ضعف  یبوست،  مفاصل،  درد  درد،  کمر  مانند  فیزیکی  عالئم 

توازن این چاکرا به حساب  ایمنی بدن و چاقی می تواند نشان دهنده عدم  

 .آید

شما عزیزان می توانید به وسیله کار هایی مانند این که؛ هر نوع شک و   •

تردید و منفی بافی را کنار بگذارید و توجه کمتری به مادیات داشته باشید  
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و دلخوری های گذشته را از یاد ببرید و سعی داشته باشید با مردم معاشرت  

 .توازن چاکرای ریشه ای دست پیدا کنید به … بیشتری داشته باشید و 

 

در انتهای توضیحات چاکرای اول باید بگیم که حرکات یوگا مثل؛ عقاب، جنگجو  

زی و به صورت کلی  ، کودک و درخت میتونن که به کارکرد بهتر، فعال سا  ۱

 .متعادل سازی چاکرای نخست یا همان ریشه ای کمک کنند

 

 چاکرای دوم یا همان چاکرای خاجی( ۲

بیانگر توازن  نیز شهرت داره  این چاکرا که به چاکرای مرکز کلیه  در حقیقت 

 .احساسی و خالقیت در افراد می باشد

خواهد کرد و  چاکرای سالم خاجی شما را به زندگی امیدوار و خوش بین   •

برقرار   موثر  ارتباط  دیگران  با  آسانی  به  تا  شد  خواهد  موجب  همچنین 

 .نمایید

پر کار بودن چاکرای خاجی موجب خواهد شد تا بیشتر از اندازه احساساتی   •

 .شوید و همین طور خیلی سریع عاشق شوید

کم کار بودن چاکرای خاجی موجب خواهد شد تا بی تفاوتی در خصوص   •

 .ا تجربه کنید و به الک خودتان فرو رویدبا همه چیز ر 

https://metaraz.ir/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%85/
https://metaraz.ir/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%85/
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پایینی کمر، مشکالت   • ناتوانی جنسی، درد قسمت  مانند؛  فیزیکی  عالئم 

روده بزرگ و مشکالت مثانه از مواردی است که عدم توازن این چاکرا را  

 .بیان می کند

با مواردی مثل خوشبین بودن، امیدوار بودن، به دیگران کمک کردن، از   •

عصبانیت های پی در پی دوری کردن و عذاب وجدان های گذشته را کنار  

ناپسند هستش مثل سیگار   نوع عادی که  یا ترک کردن هر  و  گذاشتن 

قادر   منفی،  احساس  نوع  هر  کردن  نابود  طور  همین  و  اعتیاد  کشیدن، 

 .خواهیم بود توازن را در چاکرای خاجی برقرار کنیم

یم که تمرینات یوگا مانند؛ رقصنده ، کبوتر و  در خصوص با این چاکرا باید بگ

 .الهه می توانند در متعادل سازی این چاکرای مهم کمک رسان باشند

 

 چاکرای سوم یا همان چاکرای خورشیدی (۳

اول باید بگیم که این چاکرا به چاکرای شبکه عصبی زیر معده نیز معروف است. 

فهم فرد کمک می کند و به  در حقیقت می توان گفت که این چاکرا به درک و 

وی عزت نفس می دهد و در سطوح احساسی خوش بین بودن و خالقیت را به  

 .وجود می آورد

چاکرای خورشیدی سالم به شخص اعتماد به نفش می بخشد و احساس   •

 .بیهودگی و بطالت را از شما خواهد گرفت
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می  پر کار بودن چاکرای خورشیدی شما عزیزان را به خشم و حاالت تهاج  •

دچار خواهد کرد و در این صورت با دوستان خود خیلی سازگار نخواهید  

 .بود و در جمع ها نمی جوشید

کم کار بودن چاکرای خورشیدی منجر به منفی گرا شدن فرد خواهد شد   •

به صورتی که قادر به تصمیم گیری درست در خصوص مسائل نخواهید  

 .بود

ته بودن، مشکالت کبدی و عالئم فیزیکی مانند؛ عدم داشتن انرژی، خس •

درد های مفصلی نشان دهنده عدم توازن چاکرای خورشیدی در فرد می  

 .باشند

به منظور توازن ساختن چاکرای خورشیدی باید حالت تهاجمی را در خود   •

از بین ببرید و دالیل حساسیت خود را شناسایی کنید و از بین ببرید و  

د و همین طور  برای شخص خودتان  احترام  تالش کنید  احساس  یگران 

 .خاصی داشته باشید

در خصوص با این چاکرا باید بگیم که تمرینات یوگا مانند؛ سالم خورشید ، کوه  

 .و قایف می توانند در متعادل سازی چاکرای خورشیدی کمک رسان باشند

 

 چاکرای چهارم یا همان چاکرای قلب( ۴
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شود. در خاطر خود داشته باشید  به این چاکرا، چاکرای عشق الهی نیز گفته می  

که چاکرای چهارم به مواردی مانند عشق ورزیدن، محبوب شدن و ایجاد ارتباط 

موثر مربوط است. احساس عشق، ارتباط با مردم در نزدیکی قبل مثل مادر، پدر،  

 .خواهد و برادر، همسر و فرزندان از تاثیرات این چاکرا در فرد به حساب می آید

لب شما را شخصی دلسوز و با محبت خواهد کرد و دوستان  چاکرای سالم ق  •

 .بسیار زیادی به سمت این افراد جذب خواهند شد

پر کار بودن چاکرای قلب موجب می شود در عشق احساس مالکیت داشته  •

 .باشید و همیشه طلبکار و بد اخالق باشید

کم کار بودن چاکرای قبل باعث خواهد شد تا برای خود افسوس بخورید   •

و وحشت زده باشید. عذاب وجدان و بی تفاوتی نیز مربوط به کم کار بودن  

 .این چاکرای مهم خواهند بود

عالئم فیزیکی مانند؛ مشکالت تنفسی و قلبی، نفس تنگی، درد سینه و   •

فشار خون باال می توانند مربوط به عدم توازن در این چاکرا به حساب  

 .آیند

در   • توازن  این که  منظور  آید می  به  به وجود  قلب شما عزیزان  چاکرای 

و همچنین تالش  ببخشید  را  و دیگران  بایست، سعی کنید که خودتان 

داشته باشید تا احساسات سرکوب شده خودتون رو به نمایش بگزارید و  

تمامی آن ها رو بروز دهید. همچنین در این راستا می بایست ارتباطاتی  

اتما به  را  ندارد  شما  برای  نفعی  این  که  در  مهم  بسیار  نکته  برسانید.  م 
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خصوص این است که باید به خودتون مسلط باشید و با خودتون دوست و  

 .رفیق باشید، کلید طالیی این امر این موضوع خواهد بود

در انتهای توضیحات چاکرای چهارم یا همان چاکرای قلب باید بگیم که حرکات 

یتونن که به کارکرد بهتر، فعال  یوگا مانند؛ حالت سگ سر باال، شتر و کبری م

سازی و به صورت کلی متعادل سازی چاکرای چهارم یا همان چاکرای عشق  

 .الهی کمک نمایند

 

 چاکرای پنجم یا همان چاکرای گلو  (۵

به این چاکرا، چاکرای حلق نیز اطالق می گردد. قابل توجه است این که این  

بسیار مهمی را ایفا می کند. این    چاکرا در انتقال افکار و همین طور عقاید نقش

چاکرا روی حلق قرار گرفته است و طیف رنگی مربوط به این چاکرا، آبی هستش  

که عالمت اخالص، جاودانگی و الهام می باشد. جالبه بدونید که این رنگ بر روی  

امراضی مثل گرفتگی گلو و همین طور مشکالت عصبی نیز تاثیر گذار خواهد  

 .بود

گلو موجب خواهد شد تا از ابراز کردن حقیقت هراسی به    چاکرای سالم •

خود راه ندهید. برای حرف های دیگران اهمیت قائل باشید و دوست داشته 

باشید به آن ها گوش فرا دهید و نظرات دیگران را مورد قبول و ستایش  

 .خود قرار دهید
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یچ  پر کار بودن چاکرای گلو یا همان حلق باعث خواهد شد تا اصال به ه •

حرفی گوش ندهید، بخاطر این که پیوسته در حال حرف زدن خواهید  

بود. در حقیقت در این صورت با صدای خودتان، صدای دیگران را خفه  

 .خواهید کرد

•  

در نقطه مقابل کم کار بودن چاکرای گلو موجب خواهد شد تا از شنیدن   •

ت  و دریافتن حقیقت احساس خطر کنید و در زمان هایی که احتیاج اس

حرف دلتان را به دیگران نزنید. در واقع در این حالت شما خجالتی هستید 

 .و قادر به مطرح کردن خودتان در هیچ زمینه ای نخواهید بود

 

عالئم فیزیکی مانند مشکالت تیروئید و گلو، عفونت گوش و بی حال بودن   •

می تواند مربوط به عدم توازن در چاکرای گلو یا همان حلق به حساب  

 .آید

به منظور توازن سازی چاکرای گلو می بایست به این موارد توجه داشته   •

کردن   به صحبت  که  این  از  پیش  نگویید،  دروغ  عنوان  هیچ  به  ؛  باشید 

با  همیشه  طور  همین  و  دهید  خود گوش  قلبی  ندای  به  شوید  مشغول 

 .اعتماد به نفس و جدی و شفاف سخن بگویید

 

https://metaraz.ir/%da%86%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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در خصوص با چاکرای گلو باید عنوان کنیم که تمرینات یوگا مثل؛ ایستادن     

روی شانه ، ایستادن روی سر و چرخش گردن قادر خواهند بود در متعادل سازی  

 .چاکرای مهم به شماعزیزان کمک شایانی داشته باشنداین 

 

 چاکرای ششم یا همان چاکرای چشم سوم  (۶

جالب است بدانید که به این چاکرا، چاکرای پیشانی نیز گفته می شود. شایان  

ذکر خواهد بود که این چاکرا همان چاکرای درک و اشراق شما به حساب می  

عمل می آورد و در حقیقت مرکز فرماندهی  آید که بر ذهنتون داللت و نظارت به  

 .و ناظر بر چاکرا های دیگر نیز خواهد بود 

چاکرای پیشانی یا همان چشم سوم اگر سالم باشد به مواردی مانند؛ گوش   •

دادن به شهود خود، داشتن خالقیت بسیار باال، تجسم راه حل مشکالت  

 .شد خواهد  منجر … مختلف و 

ه از دست دادن واقع بینی، غرور کاذب، عدم  پر کار بودن چاکرای پیشانی ب •

 .اقتدار کافی، انحصار طلب شدن و متعصب شدن منجر خواهد شد

کم کار بودن چاکرای پیشانی به مواردی مانند؛ بی ثباتی، بزدل شدن و   •

 .انجامید خواهد  …
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حواس   • مکرر،  های  سردرد  همیشگی،  های  نگرانی  مانند؛  فیزیکی  عالئم 

و   چشمی  مشکالت  در  پرتی،  توازن  عدم  دهنده  نشان  ضعیف  حافظه 

 .چاکرای پیشانی یا همان چشم سوم هستش

بایست   • نمایید می  برقرار  توازن را در چاکرای پیشانی  این که  به منظور 

تالش کنید که به شم و شهود خودتون اعتماد داشته باشید، تمریناتی که 

راز کنید.  مختص مراقبه و تجسم هستش را انجام دهید و عقاید خود را اب

در این صورت قادر خواهید بود در چاکرای ششم خود به اسم چاکرای  

چشم سوم یا همان پیشانی توازن را برقرار کرده و آن را متعادل سازی  

 .نمایید

در خصوص با چاکرای ششم یا همان چشم سوم باید عنوان کنیم که تمرینات 

ست در متعادل سازی این  یوگا مانند؛ گربه / گاو ، کودک و آسان، خواهید توان

 .چاکرای مهم از این موارد کمک بگیرید

 

 چاکرای هفتم یا همان چاکرای فرق سر  (۷

به این چاکرا، چاکرای باالی جمجمه یا تاج نیز گفته می شود. این چاکرا در  

قسمت میانی باالی سر قرار گرفته است و طیف رنگی مربوط به چاکرای هفتم،  

ه بدونید که این رنگ برای بیماری های ذهنی بسیار  رنگ بنفش می باشد. جالب

کاربرد داره و همین طور خواب رو تنظیم می کند. نکته دیگر این که تاثیرات  
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این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مرتبط است و در حقیقت ارتباط ما را با 

 .زمین و همچنین پدرمان بیان می نماید 

تا بفهمید که تمامی موجودات    چاکرای سالم فرق سر موجب خواهد شد •

 .در کائنات به صورتی با یک دیگر در ارتباط هستند

پر کار بودن چاکری فرق سر باعث می شود تا به افسردگی و نا امیدی   •

 .برسید و از لذت زندگی محروم باشید

کم کار بودن چاکرای فرق سر موجب می شود تا کم حرف، منزوی و گوشه   •

 .گیر شوید

فیزیکی مانند؛ مشکالت سیستم عصبی، بی خوابی، ناراحتی های  عالئم   •

روانی و روحی، درد های میگرنی و بیماری های پوستی می توانند نشان  

دهنده عدم توازن در چاکرای فرق سر یا همان چاکرای هفتم به حساب  

 .آیند

به منظور برقراری توازن در چاکرای فرق سر می بایست تالش کنید در   •

را   زیادی  های  پیشرفت  و  کنید  علم  بیشتر کسب  و خرد هرچه  آگاهی 

پیرامونتون   دنیای  از  و  بپردازید  مراقبه  به  باید  کنید. همین طور  تجربه 

نهایت استفاده و لذت را ببرید. به عنوان نکته آخر اینکه باید از من من  

لید  کردن دست بردارید و بیشتر به معنویت بپردازید تا مادیت، این امر ک 

 .طالیی ایجاد توازن در چاکرای تاج یا همان چاکرای هفتم خواهد بود
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در مورد چاکرای هفتم یا همان چاکرای فرق سر / تاج باید بیان کرد که تمرینات  

یوگا مانند؛ جسد بی جان و ایستادن روی سر می تواند شما عزیزان را در متعادل  

 .سازی این چاکرای مهم یاری دهد

را در قرآن و اسالم هم سخن به میان آمده است و آنها نیز به فواید نکته : از چاک

آن به عنوان یک روش پاک سازی و هدایت بسیار قوی ذهن اشاره کرده اند،  

بنابراین در نظر داشته باشید که چاکرا ها و استفاده از آن ها هیچ گونه منافاتی  

خنان و کلیت آن ها قرار  با قرآن و یا دین اسالم نداره و در حقیقت در راستای س

 .دارد

 

  :از این قسمتکالم آخر

در انتهای این مقاله باید خدمتتون عنوان کنیم که همیشه در نظر داشته باشید  

که باید از چاکرا های پایین شروع کنید و به سمت چاکرا های باالیی حرکت  

واهند بود  کنید، در حقیقت تا زمانی که چاکرا های پایینی باز نشده اند قادر نخ

 .تا به منظورفعال سازی وبازشدن چاکراهای باالیی سیگنال ارسال کنند

در نظر داشته باشید که به جز چاکرای اول و هفتم ما بقی در جلوی بدن و به  

صورت قرینه قرار گرفته اند و شما عزیزان با باز کردن چاکرا های جلویی می 

کن باز  سادگی  به  را  پشتی  های  چاکرا  که  صورت  تونید  به  حقیقت  در  و  ید 
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اتوماتیک بعد از باز شدن چاکرا های جلویی، چاکرا های اول و هفتن نیز فعال  

 .خواهند شد

نکته دیگر این که روی باز کردن و فعال کردن چاکرا ها هیچ موقع فشاری را  

وارد نیاورید و اجازه دهید که اندک اندک انرژی پرانا روی فعال و متعادل سازی 

مرکز بشه و کارش رو انجام بده. هر زمانی هم که احساس بدی بهتون  اون ها مت

دست داد و دیدید که دارید اذیت میشید تمرین های مالیم تری را پیش بگیرید  

و یا در آن زمان آن مراقبه را تمام کنید، در این مسیر باید عرض کنیم که امکان  

نه نگرانی در خصوص  دارد برون ریزی هایی رو هم شاهد باشید که جای هیچ گو

مقاله باید  بخش از این  با آن وجود نخواهد داشت. نکته آخری که در انتهای این  

بهش اشاره هایی رو داشته باشیم این هستش که هر کالبد ما دارای چاکرا هایی  

 .می باشد

شما عزیزان به شناخت و فعال سازی چاکرا های کالبد اولیه، قادر خواهید بود 

یگر نیز دسترسی داشته باشید. در حقیقت می توان این طور  به کالبد های د

تونسته به کالبد اولیه ما نفوذ کنه پس   پرانا یا انرژی حیات گفت که وقتی که

یقینا خودش میتونه کم کم و آهسته آهسته به کالبد های بعدی نیز نفوذ کرده  

 .و آن ها را فعال سازد
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نشانه های باز یا مسدود بودن  

 چاکراهای بدن 
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 جایگاه چاکرای ریشه در تصویر 

 نشانه بسته بودن چاکرای ریشه اولین چاکرای بدن

 احساس گیر افتادن و سستی  •

 استرس به دلیل اعتماد بیش از حد به شرایط خارجی  •

 مشکالت مالی مداوم  •

 دوست نداشتن و یا عصبانیت نسبت به جسم خودتان  •

  دوست داشتنی نیستیداحساس اینکه به اندازه کافی  •

  وقتی چاکرای ریشه شما باز است

 با خانواده خود ارتباط قوی داشته باشید •

 دوستانی داشته باشید که برای شما مانند خانواده باشند  •

 احساس خواسته و دوست داشتن کنید •
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 با بدن خود احساس رضایت کنید •

 با پول اعتماد به نفس دارند  •

 خواسته خود داشته باشیدهمیشه به اندازه مورد نیاز و  •

 در زمین و مسیر خود احساس امنیت کنید •

 

 جایگاه چاکرای خاجی در تصویر 

 نشانه بسته بودن چاکرای خاجی یا جنسی دومین چاکرای بدن 

  سخت گیری به خود از لحاظ عاطفی •

  این باور که رابطه جنسی بد است و می تواند به شما آسیب برساند •

 یر درست و شناخت خودتان تالش برای داشتن یک تصو •

 داشتن روابط بد و ناموفق متعدد در گذشته •

 است فعال شما   وقتی چاکرای خاجی یا جنسی
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شما حس شدیدی نسبت به رابطه جنسی خود دارید و آن را به عنوان   •

 یکی

 از قدرتمندترین انرژی های خالقیتان می شناسید

می   • ایجاد  دیگران  با  را  سالمی  جنسی  های  تجربه   کنیدشما 

که به شما احترام می گذارند ، از زندگی به طرق مختلف در زندگی لذت  

 می برید 

 شما در تمام تالش های خود خالق هستید  •

 

 جایگاه چاکرای شبکه خورشیدی در تصویر 

 نشانه بسته بودن چاکرا شبکه خورشیدی سومین چاکرا

 احساس ناتوانی یا قربانی شدن •

ی که احساس می کنید این امر برای  دادن قدرت خود به دیگران در حال •

 حفظ آرامش در روابط ضروری است 

به دلیل عزت نفس پایین ، سخت است که بتوانید رویاهای خود را عملی   •

 کنید 
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 درد معده و اضطراب  •

 وقتی چاکرای شبکه خورشیدی شما باز است

 از قدرت خود و نحوه استفاده از آن به روشهای سالم آگاه هستید  •

  قدرت تشویق و تحسین میکنیددیگران را با  •

 دوست دارید از توانایی خود به بهترین شکل استفاده کنید •

 به شهود و راهنمای درونی خود اعتماد دارید  •

 محتاج تایید دیگران نیستید  •

 

 جایگاه چاکرای قلب در تصویر 

 نشانه بسته بودن چاکرای قلب چهارمین چاکرای بدن

 دیگران را دوست داشته باشیدترس از تعهد و احساس اینکه مجبورید   •

 از روابط گذشته آسیب دیده اید و حاال همواره احساس گناه میکنید •

 در دادن عشق و دریافت عشق و دلسوز بودن مشکل دارید  •
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 کینه ورزی   •

 بیماری های قلبی مانند، آسم و آلرژی ها  •

  وقتی چاکرای قلب شما باز است

 در روابط خود راحت هستید •

 راحتی هدیه دهید و دریافت کنید عشق را به   •

قلبی   • سپاسگزاری  احساس  است  العاده  فوق  چقدر  شما  زندگی  اینکه  از 

 کنید 

قدر دیگران را بدانید و بدون اینکه برای کسی دلسوز شوید نسبت به خود   •

 و دیگران ترحم کنید

 خود را بی قید و شرط دوست داشته باشید •

 

 جایگاه چاکرای گلو در تصویر 

  

 ته بودن چاکرای گلو پنجمین چاکرای بدننشانه بس
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 ترس از بلند و رسا صحبت کردن در جمع  •

ناراحت   • را  تا کسی  دارید  به همراهی دیگران  بر خالف میل خود تمایل 

 نکنید

  ناامیدی •

 گلودرد یا بیماریهای حلق  •

 وقتی چاکرای گلوی شما باز است 

 یدراحت صحبت می کنید حقیقت را بدون ترس از قضاوت بیان میکن •

 شنونده خوبی هستید •

 از اینکه به خاطر حقسقت کسی نارحت شود احساس بدی نداری  •

 

 جایگاه چاکرای چشم سوم در تصویر 

 نشانه بسته بودن چاکرای چشم سوم چاکرای ششم بدن

تالش برای یافتن معنی زندگی و اغلب از خود بپرسید ، “چرا من اینجا   •

 ”هستم؟
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 اصال از وجودش خبر ندارید از شهود خود جدا شدین و یا   •

 مشکل در تصمیم گیری ساده و سخت  •

 وقتی به خواسته خود می رسید احساس خوبی ندارید  •

 سردرد و تنش در ناحیه ابرو و میان دو چشم  •

  وقتی چاکرای چشم سوم شما باز است

 با اطمینان و اعتماد عمل میکنید •

شنیده و درک  حس درستی از حقیقت درونی خود داشته باشید و آن را   •

  راهنمایی   همواره  را  شما  زندگی  مسیر  در   زیرا   کنید  دنبال  را  آن  و   میکنید

 کند می

 خرد و دانایی واقعی درونی  •

 ارتباط محکم با عشق آسمانی  •

 

 جایگاه چاکرای تاجی در تصویر 

 نشانه بسته بودن چاکرا تاجی هفتمین چاکرای بدن
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 احساس تنهایی ، احساس بی هدفی  •

به داشته ها و دستاوردهای مادی و قطع ارتباط با جنبه  وابستگی شدید   •

 معنوی زندگی

 عدم ارتباط با نیروی برتر جهان  •

  احساس عدم لیاقت و عصبانیت •

 میگرن و سردردهای تنشی •

  وقتی تاج چاکرای تاجی شما باز است

 احساس قدرت و احساس برتر بودن همراه با تواضع  •

 اندازه میدانیدخود را سزاوار نعمتهای بی حد و   •

 نسبت به زندگی خود قدران هستید •

 متصل به منبع و زمین مادر  •
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در زندگی، هیچ چیز کاربردی تر از  

توجه دائم به چاکراهای انرژی وجود 

 ندارد

 

همه انسانها از چیزهای همه کاره خوششان می آید. چاقوی همه کاره، ابزار های  

مثالهایی رایج و روزمره از این موضوع هستند. اما  همه کاره و سایر موارد مشابه،  

 به راستی چاقو و ابزار همه کاره انسان در زندگی چیست ؟ 

 است  انرژی چاکراهای به مداوم توجه  زندگی،  در کاره همه ابزار

و روزها  این  از  پس  نامحدود،  قدرت    هزاران   همه  میان  در   و  سالها  این در 

ه، اگر کسی مصرانه دنبال شاه کلیدی  شد  ضبط  و  نوشته صوتی   و  متنی مقاله
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باشد که ثانیه به ثانیه و روز به روز به آن توجه کند و با استفاده از آن تمام ثانیه 

باید موضوع چاکراها را مطرح  به بهترین حالت سپری کند،  را  ها و لحظاتش 

انرژی .کرد بدن  چاکراهای  در  موجود  انرژی  مراکز  ساده  زبان  به   ،

 مثال، .  است  انسان  یک   رشد  از  خاصی  شاخه  با  مرتبط  چاکراها از  هرکدام و هستند

  عالقه،  و   عشق   نفس،  به  اعتماد   اشتیاقها،  و  احساسات  امنیت،  به  مربوط   مسائل

  مختلف   چاکراهای  با  مرتبط  ویژگیهای  جمله  از  معنویت  و  هوشیاری   ارتباطات،

نشان    را  خود   تکامل  از  خاصی   بعد  در  انسان   رشد   نوعی  به  هرکدام  که  هستند

 .میدهند

از این رو اگر قصد بهبود زندگی خود در تمام ابعاد را دارید، تنها کاری که باید  

انجام دهید این است که اول از همه به موضوع چاکراها کامال شناخت و تسلط  

پیدا کنید. یعنی اول از همه بدانید داستان چاکراها چیست ! عملکرد هر کدام  

ن چاکراها، وضعیت خود در هر چاکرا را در هر  چیست ! سپس، با آگاهی به ای

لحظه کنترل کنید و مشکالت مختلف مرتبط با چاکراهای گوناگون خود را رفع  

کنید. مثال ممکن است الزم باشد روی اعتماد به نفس خود یا روی نگرشهایی 

که اعتماد به نفستان را متزلزل میسازد کار کنید، یا اینکه مشکالت عشقی را در  

ی خود حل کنید و عشق را در زندگی خود به جریان بیندازید یا اینکه روی  زندگ

روز   به  روز  کار، خواهید دید که  این  انجام  با  کار کنید.  چاکراهای دیگر خود 

تمامی ابعاد زندگیتان به شکل غیر قابل باوری رشد میکند. بهترین مسیر برای  

م و  صوتی  مقاالت  منظم  کردن  دنبال  نیز  چاکراها  قدرت  رشد  وبسایت  تنی 
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نامحدود است که مسیری میانبر و بدون اضافات و بسیار سریع را برای رشد شما  

 .رقم خواهد زد

 

 

سربلند  موفق و 

 باشید

 استاد مقدسی


