
CHACRA SENTIDO ELEM. CORR.FÍSICAS CORR.PSICOLÓGICAS

BÁSICO Olfato ( 2 )

Tato (1)

Terra Coluna vertebral, ossos , dentes, unhas, reto, intestino 

grosso, próstata, sangue e a construção celular. Sacro, 

reto, ânus, uretra Funcionamento automático e autônomo 

do corpo, rins Pernas, quadris, base da espinha

Vontade física para ser ( como polo oposto a vontade espiritual do ser 

do último chacra)

Senso de enraizamento, instinto de sobrevivência, Vitalidade física 

corresponde à vontade que representa a intencionalidade fundamental 

do eu

Fisico

SEXUAL Paladar Água Quadris, órgãos de reprodução, rins, bexiga, sangue, 

linf,sucos digestivos, esperma( tudo o que é líquido), 

intestino grosso e delgado, apêndice, vértebras lombares.

Expressão das emoções sensuais e da suxualidade

ESPLÊNICO Órgãos sexuais, intestino grosso vértebras inferiores, 

pélvis,anexos e bexiga.

Tem como função absorver a vitalidade do campo genérico , 

modificá-la e distribuíla aos outros centros.
Etérico

SOLAR Visão Fogo É o chacra responsavel pela assimilação e metabolismo 

dos alimentos.

parte inferior das costas, cavidade abdominal, sistema 

digestivo, estômago, fígado, baço, vesícula biliar, sistema 

nervoso vegetativo,

Pâncreas, bexiga, baço,vértebras lombares, aparelho 

digestivo.

Abdomem, intestino ( parte supe-

rior), vesícula biliar, rins

Aqui se expressam a vontade da mente e a vontade pessoal. É mais 

ativo em  uma pessoa com desejos intensos e desempenha um papel 

importante na projeção da 

energia pessoal.

É nesse chacra que são processadas as energias negativas 

relacionadas aos penmentos e sentimentos.

     - instinto visceral-

( é o centro da intuição que orienta a atividade diária humana)

Astral Inf.

CARDÍACO Tato Ar Coração, parte superior das costas, a área inferior dos 

pulmões, o sangue, a circulação sanguínea

pele.

Tubos bronquiais, seios, sistema circulatório

Ombros, costelas Nervo vago

    - Abnegação do ser-        -Amor e compaixão-

Esse chacra está ligado às emoções superiores, às dimensões 

superiores da consciência e ao senso de existência da pessoa.

Registra a qualidade e o poder do amor na vida do indivíduo.

O centro do coração tem como fator fundamental , a transformação 

espiritual.

Astral Sup.

LARÍNGEO Audição (4)

Gosto (1)

Olfato (1)

Éter Região da garganta, da nuca e do queixo. Ouvidos, 

órgãos da fonação, traquéia, brõnquios, região pulmonar 

superior, esôfago, braços.

Vértebras cervicais, Canal alimentar, Boca, dentes, 

gengivas, região maxilar

É a sede da comunicação e da auto-expressão, bem como , devoção 

religiosa e do instinto místico. Às vezes é considera-

do o centro do poder.

Este chacra cuida de todas as formas de comunicação e expressão, 

seja através de linguagem, arte, dança, música…está também 

relacionada à verdade e à verdadeira expressão da alma.

M. Inferior



FRONTAL PES Rosto, olhos, ouvidos,nariz, cavidades adjacentes, 

cerebelo e SNC,cérebro.

Medula espinal, seios paranasais

Cérebro inferior, olho esquerdo

visão interior

Está associado à capacidade de visualizar e compreender conceitos 

mentais. Isso inclui conceitos de realidade ou o uni-

verso da pessoa. Uso do conhecimento do mais alto racio-

cício e das habilidades intuitivas.

M.Superior

CORONÁRIO PES Cérebro. Córtex cerebral e funcionamento geral do 

sistema nervoso. Cérebro superior, olho direito 

 ( suas energias afetam o cérebro e o restante do corpo)

É o chacra da união divina, sede da consciência. Faz a ligação da mente 

perispiritual com o cérebro físico. São elos de comunicação fisio-

psíquica com os planos superiores. 

Revela tanto a qualidade espiritual do indivíduo quanto seu estado de 

consciência.

O tamanho, variação de cor, velocidade, bem como,o desenvolvimento 

das interligações com outros centros indicam a qualidade e o caráter de 

toda a personalidade.

Serve de entrada para as energias espirituais. Proporciona uma ligação 

direta com  a fonte e está envolvido com todas as

questões relacionadas com a espiritualid.

Átma e

Budhi



S


