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1. Aula III: Chakras e suas propriedades 

 

1.2. Introdução aos Chakras 

 

Em cada coroa vai-se formando um Centro de Energia, ou de concentração do 

poder de cada coroa, para efeito de distribuição desse mesmo poder, no âmbito ou 

na estrutura funcional dos chakras ou centros de energias.  

O chakra que se forma na primeira coroa, ou de Luz Divina, que vem a acionar a 

glândula Pineal, tem a máxima função, porque é o que primeiro se forma, vai 

servindo a centelha e, milhões de anos depois, quando a auto-divinização vai se 

caracterizando, todos os demais nele se fundirão, ou nele terão total representação.  

É que a centelha, crescendo de dentro para fora, em termos de coroas energéticas, 

irá diminuindo-as de fora para dentro, ou tornando-as unidas na Luz Divina 

amplamente dilatada, ou exposta de modo glorioso, embora ostentando ainda 

matizes de ouro, azul e opala, em cintilações maravilhosas; melhor diremos, 

dizendo que no chakra coronário todos os chakras virão a ter unificação de cores e 

esplendores divinos, porque tudo volta à UNIDADE.  

Plexo é o nome dado ao chakra, quando o espírito está encarnado. Pouco importa o 

nome dado, porque a importância está naquilo que é por Deus realidade. 

Através do processo evolutivo, ou de formação do perispírito, como espírito foi 

desabrochando, dilatando, também foram se revelando os Centros de Energia, os 

Chakras ou Plexos. Porque o programa tem de ser cumprido, tendo que vir a 

habitar corpos cada vez mais perfeitos ou complexos, com órgãos muito mais 

delicados e funcionais, os Chakras e Plexos foram surgindo.  

Sete são as coroas fundamentais, porque existem as subcoroas, sete são os 

Chakras e Plexos principais, ou Centros de Energia. Não haveria jamais a 

possibilidade dos sentidos, ou das faculdades mediúnicas, se não existissem e 

funcionassem os Chakras e Plexos.  
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1.3. Algumas considerações sobre a função dos Chakras 

 

A primeira consideração do estudioso é para com estas três verdades básicas: 

1. O espírito, sua essência e origem; 

2. Movimento ou ação, no Espaço e no Tempo, mundos e inter-mundos; 

3. Evolução ou mutação interior, no sentido da finalidade a ser atingida. 

 

No EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS há o suficiente sobre a tese, 

mas aqui diremos algumas palavras, porque o assunto é de interesse fundamental 

para todos os espíritos: 

Ninguém é, ou existe, por acaso; estamos, pois, sujeitos a leis ou poderes 

determinantes; 

O Movimento, ou ação, no Espaço e no Tempo, mundos e inter-mundos, é regulado 

por leis, ou poderes determinantes, e tomam a feição ou características de LEIS 

MORAIS; 

Atingir a finalidade, ou voltar a ser UNO, VERBO DIVINO OU AGENTE INDIVIDUADO 

NO PRINCÍPIO, sem viver o respeito que deve às leis fundamentais ou poderes 

determinantes, é totalmente impossível; 

Dos automatismos inconscientes, passando pela fase dos instintos, para 

gradativamente penetrar a fase da inteligência ou da razão, vai o espírito 

modificando em si mesmo a capacidade de dilatação, ou expansão, criando coroas 

energéticas e chakras ou plexos, também chamados centros de energias; 

Do ponto de vista dos conceitos humanos, segundo o entendimento que na 

presente fase evolutiva é possível ao homem-padrão, ainda é impossível conceber 

com justeza a amplidão de tais movimentos. São profundamente falhos os 

conceitos contidos em livros, antigos e modernos, versando sobre o espírito ou 
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centelha emanada do Princípio, as coroas que se vão formando, os chakras e 

plexos e os seus respectivos funcionamentos, em contato ou como agentes 

de ligação com o corpo físico ou somático, através dos gases, vapores, 

líquidos e sólidos; 

Podemos e devemos afirmar que muitos conceitos sobre o espírito, chakras e 

plexos são totalmente errados, invertidos, prejudicando por isso mesmo o 

aprendizado e as aplicações do mesmo, por parte dos estudiosos, em que pese à 

catadupa de termos, de palavrórios empolados, contidos em tais livros. Os erros, 

quer fundamentais, quer técnicos, quer filosóficos, vêm de longe e são cultuados 

com carinho por aqueles que, julgando-se dignos discípulos de antigos mestres, 

nada mais fazem do que prolongar a vigência de erros bastante prejudiciais; 

As dogmatizações cultuadas e cultivadas sobre os chakras e plexos e suas formas e 

colorações, números fixados e funcionamentos, atingem as raias do absurdo, 

porque a variação hierárquica dos espíritos, o karma e os controles motivados pelo 

programa pré-encarnacionista, e mais as normais flutuações contínuas de ordem 

mental e emocional, impõem variações imensamente significativas, em rapidez e 

profundidades. O pior é que os leitores de tais obras, empanturrando-se de 

palavrórios e figurações, aparentemente certas, vão julgando-as sábias e corretas, 

passando adiante suas mesmas falhas, fazendo outros errados; 

Para efeito de prudência, porque as coroas em geral, a da Luz Divina e as 

energéticas, os chakras e plexos, têm funções definidas inalienáveis e, 

portanto, intransferíveis, na vida e nas atividades em geral do espírito, em sua 

marcha através da escalada biológica, para chegar a atingir a finalidade, ou a volta 

à UNIDADE DIVINA, julgamos de total importância aconselhar muita prudência em 

termos de conceituações; 

Não existe progresso realizado pelo espírito, ou centelha, que não tenha a sua 

referência assinalada nas coroas, nos chakras ou plexos; muito cuidado devem 

observar, em termos de MORAL, aqueles que se dedicam ao desabrochamento de 

faculdades mediúnicas, carismas ou dotações, porque nada disso poderá jamais 

ocorrer, sem a movimentação dos tais elementos. Para as diferentes faculdades 

há o desabrochamento dos diferentes chakras e plexos, sem contar que, 

antes deles, movimentam-se as coroas energéticas. Muito vasta e profunda é 

a realidade de tais elementos ou fatores e nenhum aviso, portanto, é demasiado; 

VERDADE, AMOR, VIRTUDE, eis, em síntese, as palavras que refletem o que Deus 

quer que suas centelhas emanadas vivam, para que, depois de atingir a espécie 

humana, possam mais depressa realizar a União Divina; 

Dar importância a religiosismos, sectarismos, igrejinhas, panelas e panelinhas, não 

é o melhor a fazer, para quem deseje, realmente, realizar o melhor possível e no 

mais curto prazo. Quem não sabe o melhor, já não diremos totalmente certo ou a 

soma de todos os valores, palmilha caminhos errados, que levam a perdas de 

tempo e de aplicações de esforços. Partindo do conhecimento da Origem Divina, do 

Processo Evolutivo a ser realizado, e da Sagrada Finalidade a ser atingida, o 

indivíduo encara com absoluta certeza aquilo que significam as palavras Verdade, 

Amor, Virtude; porque, sem viver tais fatores, ninguém irá transformando o seu 
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carro da alma, o perispírito, constituído de coroas e chakras, em  uma só coroa de 

Luz Divina, resumo de todas as Virtudes Divinas desabrochadas; 

Dogmatizar sobre a forma, número de coroas, chakras e plexos é abuso de 

conceito, porque através da escalada evolutiva as modificações são normais e 

profundas, ou obrigatórias em função do Supremo Determinismo. O que é num 

determinado momento da vida do indivíduo é realidade transitória, fugaz; e se 

formos observar, no complexo da contextura perispiritual, as influências e as 

interinfluências, das coroas e suas simetrias, dos chakras ou plexos e seus circuitos 

energéticos, constituídos de diferentes gamas ou feixes energéticos e profundas 

variações dos elementos etéreos e substanciais, influenciando o composto de 

gases, vapores, líquidos e sólidos do corpo físico, então faremos reconhecer que 

aquilo que tem sido ensinado sobre a matéria, através dos tempos, além de ser 

muito errado e invertido, em parte, é totalmente infantil; 

Perante a História do Planeta e da Humanidade, o homem do presente deve pensar 

com rigor sobre AQUILO QUE VIRÁ A SER. Para trás está o tempo todo que trouxe 

até o fim da juventude evolutiva, e para diante está todo o tempo que levará à 

maturidade evolutiva. Estais no intervalo entre as duas metades do programa 

evolutivo, e ninguém vos poupará das comoções tremendas, dos abalos profundos, 

das gloriosas conquistas científicas e dos terríveis desvirtuamentos de ordem 

MORAL. Estais vivendo o mais significativo momento de toda a História da 

Humanidade, para efeito de testes a serem enfrentados. Muitos não vencerão, 

como assinala o Sermão Profético de Jesus, e como alerta o Apocalipse; 

Para quem  quiser pensar sério nos problemas do espírito, do seu carro da alma ou 

perispírito, com todo o seu complexo estrutural e funcional, convidamos a que se 

torne conhecedor daquilo que já passou e, com muito mais eficiência, daquilo que 

ainda irá passar, lendo os capítulos 11, 14, 17, 18, 20 e 22, do Apocalipse. Porque 

nenhuma profecia ficará sem cumprimento e todos os movimentos afetam os 

espíritos, pois ninguém tirará do espírito o Destino Fundamental, que é vir a ser 

UNO COM O PRINCÍPIO, ou DEUS EM DEUS, como meta final; 

Quem atua no seio da Lei de Deus e do Exemplo de Comportamento de Jesus Cristo 

é que atua certo, desabrochando em si o Reino de Deus e transformando o seu 

carro da alma em Luz Divina. Muito daquilo que é lido, em livros ocultistas, não 

passa de velharias erradas, invertidas e ridículas. Para quem quiser ser da 

VERDADE, não de facciosismos ou sectarismos importam investigar livremente, 

para não se tornar arauto de vícios errados, defendendo igrejinhas fanatizadas, etc. 

E muito cuidado, também, com as carradas1 de mensagens, umas mediúnicas e 

outras que passam por tal, e que são, realmente, xaropadas e água com açúcar, 

fábricas de medíocres… Espiritismo é, como Doutrina Total, Realidade Divina que 

paira acima de cambalachos de grupinhos, com seus interesses subalternos 

advogando em causa própria. Sobre estudar aquilo que a Sabedoria Antiga ensinou 

como Doutrina Secreta ou Ciência dos Oráculos, é obrigação dos verdadeiros 

espíritas, pois as Verdades Iniciáticas Fundamentais vêm sendo reveladas 

gradativamente, conforme o progresso da Humanidade. 

                                                           
1 Grande quantidade  
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1.4. Os Chakras 

 

“Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria” – Osvaldo Polidoro 

No homem encarnado temos o Centro Psíquico, o espírito; a seguir temos os 

envoltórios energéticos, que se vão diminuindo de intensidade, até atingir as 

primeiras partículas do corpo astral, que outros acham de subdividir em causal, 

mental e etérico. A seguir temos a gama física, composta de gases, vapores, 

líquidos e sólidos.  

Nesta disposição física, disposta para funcionar como organismo ou todo mecânico, 

há umas partes glandulares, um número de órgãos que funcionam como que 

ligados diretamente ao perispírito, ou corpo astral, onde se sabe que começa a ter 

origem e função o sistema nervoso.  Portanto, ou consequentemente, assim que o 

Centro Psíquico emite uma vibração, harmônica ou não com a Lei de Equilíbrio, 

haverá reflexo imediato sobre o sistema nervoso, que por sua vez o transmitirá ao 

sistema endócrino, obrigando-o a alterar a natureza das secreções. E havendo esta 

alteração, por certo haverá boa ou má saúde, assim como seja feliz ou infeliz, 

harmônica ou desarmônica a vibração emitida pelo espírito ou Centro 

Psíquico. Raivas, ódios, invejas, remorsos, etc., todos os pensamentos que não são 

harmônicos, que fogem à Lei de Equilíbrio, tendem a envenenar, a matar aos 

poucos, a forjar a dor e a encurtar a vida. A Sabedoria Antiga já ensinava que, 

tendo começo na centelha psíquica, e atravessando chakras e plexos, as 

vibrações da centelha atingem o corpo físico, seja para curar ou adoecer, assim 

como sejam boas ou más as vibrações emitidas. 
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Primeiro Chakra: O CHAKRA BÁSICO  

Este primeiro chakra está localizado na base da espinha, exatamente dentro da 

vagina nas mulheres e logo acima dos testículos nos homens. O primeiro chakra 

(alguns chamam de chakra raiz) é o chakra da sobrevivência básica, do impulso 

sexual primal e da energia da vida física. 

O primeiro chakra está associado à glândula supra-renal, e atua em cooperação 

com o oitavo chakra, como regulador da energia física para o sistema endócrino. 

Havendo problemas no primeiro chakra, o funcionamento do sistema de chakras e 

do sistema hormonal endócrino pode ser afetado negativamente. 

 

Segundo Chakra: O CHAKRA SEXUAL  

Este chakra receptivo localiza-se no meio do corpo, logo abaixo do umbigo. O 

segundo chakra é o centro das emoções, da musculatura, da identidade sexual e da 

sexualidade. O segundo chakra está associado às glândulas reprodutoras, as 

gônadas: os testículos e os ovários.  

A sexualidade do segundo chakra refere-se à conexão, aos papéis e identidades 

específicos dos sexos e à capacidade de unir-se e tornar-se um com a pessoa 

amada. A energia do segundo chakra também possibilita que nos envolvamos em 

situações que não implicam sexo e que sintamos uma empatia em nível corporal 

verdadeira. 

O segundo chakra da cura e comunica através de uma total empatia no nível do 

corpo. Através dessa empatia, o segundo chakra pode realmente introduzir em seu 

corpo a dor, as emoções ou conflitos de outras pessoas. 

Curadores que trabalham com base no segundo chakra são chamados curadores-

esponja e, embora possam fazer verdadeiros milagres, geralmente podem contrair 

câncer ou doenças degenerativas. Isso acontece porque os corpos deles não 

conseguem processar aquilo que não é dele, e que, portanto não pode curar. Os 

sistemas dessas pessoas são simplesmente esmagados por toda a energia estranha 

que assimilam. Embora possam realizar muitos milagres de cura em sua carreira, 

os custos a longo prazo são muito altos. 

Se você ama as pessoas e quer ajudá-las, deixe que vivam sues próprios 

sofrimentos. Procure orientá-las para que saiam da situação dolorosa, mas não 

absorva essa situação em seu corpo. Se você ama a si mesmo, não se prejudique 

para provar que é um bom curador ou que se importa com elas.  

 

Terceiro Chakra: O CHAKRA UMBILICAL  

Este chakra expressivo localiza-se bem no centro do plexo solar, exatamente entre 

o umbigo e o esterno. O terceiro chakra está envolvido em pensamento e intelecto, 

e com as influências do pensamento sobre o corpo. Ele está associado com as 

supra-renais e com o pâncreas, e também o centro do sistema imunológico 
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psíquico. Este chakra reage ao perigo fechando-se, esquentando além do normal ou 

expandindo sua energia para proteger o segundo e quarto chakras receptivos de 

lesões. Como o mais levado no nível do corpo, o terceiro chakra é responsável pela 

filtragem espiritual da informação que desce para o primeiro e o segundo chakras. 

Essa filtragem e transmissão das informações provenientes do espírito é que 

mantém saudáveis e vivos os aspectos físicos da relação corpo/espírito. 

Como o terceiro chakra é o centro da imunidade e da capacidade para estar 

seguramente separado num nível de energia, ele pode ser afetado por 

desequilíbrios em qualquer um dos outros chakras.  

Quarto Chakra: O CHAKRA CARDÍACO  

O quarto chakra é um centro de energia receptivo, localizado no centro do peito. É 

chamado de chakra do coração, mas na verdade está posicionado atrás do esterno 

e tem ligação com a glândula timo. 

O chakra do coração é um centro de energia receptivo, dotado da capacidade de 

amar e de sentir compaixão, tanto por você mesmo como pelo mundo a sua volta. 

O chakra do coração está (ou deveria estar) conectado com os chakras das mãos. 

Se essa ligação não for saudável, a capacidade de dar amar, relacionar-se e 

receber pode ser prejudicada. Os chakras das mãos devem ser incluídos em 

qualquer estudo ou tratamento que faça do chakra do coração. O chakra do coração 

é o chakra central (ou intermediário) do sistema de chakras sétuplo. Ele serve de 

ponte entre os três principais chakras corporais abaixo e os três principais chakras 

espirituais acima dele. Num sistema saudável, esse chakra aceita as informações 

puramente espirituais dos chakras acima (reunidas e enviadas diretamente do 

quinto chakra, ou chakra laringe) e as traduz as informações puramente físicas dos 

chakras inferiores (reunidas e enviadas diretamente do terceiro chakra) para uma 

linguagem que os três chakras superiores possam entender. 

As atividades de ligação vitais de um quarto chakra saudável são necessárias em 

qualquer tratamento de uma cisão espírito e corpo. Quando o quarto chakra está 

ligado e ativo, ele trabalha como um centro de coleta e distribuição de informações. 

Ele atua constantemente como intermediário entre o espírito e o corpo. 

 

Quinto Chakra: O CHAKRA LARÍNGEO 

Este chakra expressivo localiza-se logo acima da depressão existente na base do 

pescoço, onde ele processa as comunicações provenientes do espírito e do corpo e 

as transmite ao mundo. Este chakra está associado com as glândulas tireóides e 

paratireóides. 

Devido à sua capacidade de transformar as informações do espírito em expressão 

real e palpável, o quinto chakra é também o centro da mudança e do compromisso. 

A saúde do quinto chakra está relacionada não apenas com o nível de comunicação 

possível no momento presente, mas também com a capacidade de fazer em manter 

mudanças no eu interior e exterior. Em muitos casos, doenças ou bloqueios na 
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garganta e no pescoço, ou dores de cabeça com origem no pescoço, se relacionam 

com uma relutância em expressar-se e comprometer com a mudança.  

O quinto chakra é também o centro da capacidade psíquica da clariaudiência, ou 

capacidade de ouvir vozes desencarnadas e mensagens do mundo espiritual.  

Quanto à conexão entre o quinto chakra e o sexto chakra clarividente é boa, a 

pessoa pode compartilhar suas intuições e capacidade de discernimento.  

 

Sexto Chakra: O CHAKRA FRONTAL  

Este chakra receptivo localiza-se bem no centro da testa, entre as sobrancelhas e a 

linha do couro cabeludo e está associado à glândula hipófise. O sexto chakra é o 

centro da clarividência, ou capacidade de receber vibrações de energia visualmente. 

Quando as pessoas se aproximam de você fisicamente, em geral é este chakra 

clarividente o primeiro a entrar em alerta. Normalmente, ele é muito ativo e 

vigoroso. O sexto chakra é também o centro de discernimento, do julgamento 

imparcial e das funções superiores do cérebro, especificamente as de aprendizagem 

e de processamento e recuperação das informações.  

A energia do sexto chakra favorece a concentração da atenção, o que resulta numa 

combinação muito boa coma energias emotivas, protetoras, empáticas e 

comunicativas dos chakras situados abaixo dele. Com o apoio de um sexto chakra 

saudável, você terá certeza sobre si mesmo, sobre seu caminho e sobre as 

necessidades de outras pessoas. Essa certeza pode parecer fria e distante para as 

pessoas desatentas ou para que dependam demasiadamente dos atributos do 

chakra do coração. Pessoas sexto chakra vêem as coisas como elas são – não como 

aparentam ser, não como gostariam ser, mas exatamente como são.  

Seu sexto chakra saudável, atento, ajuda-o a tomar decisões com base em fatos, 

não na esperança. A certeza imparcial do sexto chakra, somada à comunicação e às 

ações decididas e comprometidas do quinto chakra saudável, pode ser incômoda 

para pessoas que preferem desculpas à ação. 

Quando o chakra do coração vê sofrimento dos outros ou seu próprio, ele se põe 

em movimento em direção à empatia, à solicitude, ao amor e à cura a partir de um 

ponto de vista pessoal. O coração compreende e cria empatia com o sofrimento, e 

tem paciência emocional infinita. O sexto chakra observa a dor dos outros e a sua 

perspectiva diferente; ele vê não apenas o sofrimento, mas também o que está por 

de trás dele. Ele vê o nível de conforto oferecido pelo sofrimento e a duração de 

tempo durante a qual ele teve a permissão de manifestar-se. Ele vê como o 

sofrimento atrai a atenção da família e dos amigos e o grande esforço feito para 

processá-lo. Ele também analisa a disposição para livrar-se da dor e orientar-se 

para outra coisa. O sexto chakra faz perguntas que o quarto chakra emotivo 

considera desagradáveis, desalentadoras e desprovidas de amor.  
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Sétimo Chakra: O CHAKRA CORONÁRIO  

Este chakra expressivo se localiza acima do topo da cabeça, quase flutuando sobre 

o corpo. Ele é o único chakra central que está fora do corpo. O sétimo chakra é o 

centro de nossa conexão corporal com a energia espiritual superior, a energia e as 

informações de nossos guias espirituais e anjos, a energia de outros seres que não 

se relacionam conosco e nem estão encarnados presentemente ou a energia e a 

informação de Deus. O sétimo chakra está associado com a glândula pineal. 

Como passamos grande parte da nossa vida, envolvidos pelo conflito entre espírito 

e o corpo, a energia pura do sétimos chakra é quase sempre ignorada, fechada, 

amarrada, esmagada e danificada. O sétimo chakra contém certeza absoluta e 

propósito absoluto. Ele é puro espírito. E viver sob a influência do sétimo chakra 

neste planeta pode ser inferno puro.  

Num sistema de chakras equilibrado e consciente, as informações procedentes do 

sétimo chakra podem ser filtradas e comunicadas ao corpo através do sexto 

intelectual, do quinto comunicativo e do empático cardíaco, mas mesmo assim 

essas informações são muitas vezes estranhas e do outro mundo.  

 

===== 

 

 

1.5. Características dos Chakras 

 

Alinhamento 

 

Os sete chakras centrais devem ficar alinhados, vertical e horizontalmente e tendo 

como referência a linha central do corpo, devem estar voltados para frente. Quando 

estão desalinhados, os chakras estão também sem contato entre si. 

Às vezes, quando o sistema inteiro está repleto de informações prejudiciais e 

inúteis, os chakras se afastam da linha central; até certo ponto, eles fazem isso 

para funcionar por conta própria. 

Num segundo tipo de desvio, os chakras podem alinhar-se verticalmente, mas não 

ficar voltados para frente como deveriam. Neste caso, eles podem ficar virados 

para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Esse desvio em geral ocorre 

em pessoas com cisões corpo/espírito antigas e não ancoradas. Os chakras dessas 

pessoas podem estar virados para baixo para buscar energia da Terra; podem 

virar-se para cima em busca de formações e orientação espirituais; podem ainda 

tender para direita ou para esquerda para seu bem estar, dependendo de outras 

pessoas. Como esses chakras perturbados não podem contar com o seu 

proprietário para obter segurança e informações, eles tentam espichar-se e 

conectar-se com alguma outra pessoa ou coisa. 
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Cor 

Adverte-se que as cores são totalmente subjetivas, e por isso, tonalidade e 

a energia são mais importantes para a interpretação e significado do que 

as cores em si.  

Bordas 

 

As bordas de cada chakra devem ser inteiras e bem delineadas com relação à 

energia externa e interna de cada um. É preferível ver bordas com nuances mais 

escuras ou mais vibrantes do que o chakra em si. Isso ajuda o chakra a se lembrar 

de que ele é e de onde sua energia pastel e indefinido, o que pode criar problemas 

nos chakras. 

Os desvios observados nas bordas dos chakras são como os vistos nos limites da 

aura, com diferença de que as informações são mais concisas. Limites da aura com 

pontas significam que você está absorvendo energia e informações em grande 

quantidade e que sua aura não consegue lidar com isso. Uma depressão na aura 

significa que alguma coisa fora de você o está oprimindo e anulando. 

 

Fluxos de energia  

 

Podemos verificar a qualidade do fluxo ou movimento. Dependendo do dia ou do 

momento, a energia dos seus chakras pode movimentar-se me padrões circulares, 

borbulhar e infiltrar-se, vagar e ao mesmo bater as bordas como uma bola de bilhar 

ou fluir em torvelinhos e ondulações. Seu próprio fluxo de energia lhe dirá o que 

está acontecendo ou que componente emocional está dirigindo o chakra. Na 

maioria dos casos, é melhor um fluxo circular em movimento constante, num ritmo 

lento, mas seus chakras podem ter idéias diferentes em momentos diferentes com 

a relação da velocidade ou padrão segundo o qual a energia dele deve movimentar-

se. 

O único imperativo relacionado ao movimento dos chakras é que haja fluxo. Em 

chakra totalmente parado, ou um chakra feito de vidro ou de cristal, é um chakra 

estagnado. A energia do chakra deve ter movimento e fluxo dentro de si mesmos, 

ou o chakra não conseguirá mudar, crescer e reagir propriamente às energias do 

mundo ao redor dele. A plenitude, por outro lado, é cheia de vida, irrequieta e 

saudável. Chakras que não se movimentam e não mudam não podem funcionar (ou 

ajudar seus proprietários a funcionar) num mundo agitado e turbulento. Os chakras 

devem ter condições de movimentar-se com as energias que encontram e de reagir 

a elas.  

Imagens 

Imagens e Visões dentro de um chakra são freqüentemente mensagens do mundo 

espiritual, quer de seu próprio eu espiritual, de seus guias espirituais e anjos, quer 

de Deus. Procure vê-las, não apenas por seu valor em si, mas também num nível 

mais profundo e simbólico. 
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As imagens são necessárias para algumas lições, mas não para todas. Se encontrar 

imagens por toda a parte, talvez você seja apenas um pensador centrado em 

imagens. Se você for muito pragmático, porém, e for assediado por imagens, talvez 

você esteja vivendo fora do caminho. Seu estilo de pensar menos fluido exige uma 

barragem de imagens antes que a consciência emerja. Em geral, mais imagens 

virão à tona antes ou durante tempos de grande tumulto e transição. Observe e 

aprenda.  

 

2. Desenvolvimento Mediúnico na Prática – Aula III 

 

Leitura dos chakras 

 

 Comece a leitura pelo sétimo chakra (coroa) e desça até o primeiro chakra. 

Leia os chakras das mãos juntamente com o do coração e dos pés com o 

primeiro chakra. Ao ler os chakras centrais, observe o tamanho e a forma de 

cada um. Eles devem ter bordas circulares e diâmetro de sete a doze 

centímetros.  

 

 Verifique o tamanho e o alinhamento de um com relação ao outro. Todos 

devem ter aproximadamente o mesmo tamanho e estar em linha reta na 

parte anterior do corpo. 

 

 Observe a nitidez da cor dos chakras. As cores devem ser claras e distintas 

uma das outras. Examine se as bordas estão inteiras, elas não devem 

apresentar fendas, buracos, saliências ou áreas mais delgadas. A energia de 

cada chakra deve fluir livremente. 

 

 Ao avaliar os chakras das mãos e dos pés, atente para que as dimensões 

normais deles sejam de sete a doze centímetros de diâmetro e que não 

tenham uma cor permanente. Os chakras dos pés podem ser vermelhos, se 

estiverem conectados com a terra. Os chakras das mãos podem ter o verde 

do chakra do coração, se estiverem ligados ao coração, mas podem também 

ter outras cores. Os chakras das mãos e dos pés devem ser circulares e ter 

bordas nítidas sem buracos, fendas ou porções definidas. 

 

Exame dos Chakras 

 

 Começando com o sétimo chakra, no topo da cabeça, visualize esse centro 

de energia como saudável, aberto, circular e definido, e preencha-o com 

uma energia clara, em movimento.  

 

 Em seguida, dirija a atenção para a testa e veja o sexto chakra (terceiro 

olho) como saudável, aberto, circular e definido, e preencha-o com uma 

energia clara, em movimento, de cor vibrante. 

 

 Ao deslocar a atenção para o quinto chakra, ou da laringe (logo acima da 

depressão na base da garganta), veja esse chakra repleto de uma energia 

clara, em movimento. Permaneça concentrado. Não saia da concentração 
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para visualizar os chakras. Você pode vê-los muito bem ficando dentro do 

seu espaço. 

 Concentre a atenção no quarto chakra, ou chakra do coração (localizado no 

centro do esterno) e veja esse chakra aberto com o mesmo diâmetro dos 

chakras acima dele. Veja o chakra do coração circular, definido e repleto 

com energia clara, em movimento. 

 O terceiro chakra, do plexo solar, deve estar saudável e aberto. Circular e 

bem definido, e preenchido com energia clara, em movimento. 

 

 Agora visualize o segundo chakra (logo abaixo do umbigo); veja-o saudável 

e aberto, circular e definido, e preencha-o com uma cor clara, em 

movimento. 

 

 Continue concentrado e visualize o primeiro chakra (logo acima dos 

testículos no homem, ou na posição central inferior da vagina da mulher) 

como um centro de energia aberto, saudável e definido, preenchido com 

energia clara, em movimento. Veja os chakras das mãos (no centro das 

palmas) abertos, com cinco a sete centímetros de diâmetro, e veja os 

chakras dos pés (no centro dos arcos) abertos nessas mesmas dimensões.  

 

Alinhamento dos Chakras 

 

 Para alinhar seus chakras, ancore-se. Visualize um duto quer vai até o 

centro da terra conectado ao chakra básico. Envie todas as energias densas 

por este duto fazendo uma limpeza em todo o perispírito e na aura.  

 Visualize uma faixa sólida (com doze centímetros de largura, pelo menos) de 

energia de luz dourada ou branca opalina. Faça essa faixa passar do seu 

sétimo chakra e mude a cor dele de violeta-púrpura* para dourado ou 

branco opalina. Veja a faixa entrando na sua cabeça e passando pelo sexto 

chakra, transformando-o de índigo2 em dourado ou branco, e em seguida 

atravessando seu crânio e chegando ao chakra da garganta, passando-o de 

azul* a dourado ou branco. Veja a faixa descendo até o chakra do coração, 

passando-o de verde* a dourado ou branco. Fique em sua cabeça. 

 Sinta agora passar pelo peito e entrar no terceiro chakra no plexo solar, 

mudando-o de amarelo* para dourado. Sinta a faixa chegando ao segundo 

chakra e passando de laranja* para dourado ou branco, e em seguida 

descendo até o primeiro chakra, transformando-o de vermelho* em 

dourado. Veja a faixa dourada continuando o percurso e descendo pelo cabo 

de ancoragem até o centro do planeta. 

  Quando sentir ou visualizar o alinhamento, respire fundo e volte. 

                                                           
 

2 As cores são subjetivas e apenas de referência, concentre-se na tonalidade e na energia do estado atual 

de seus chakras. 
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Dúvidas  

 

 Encaminhar e-mail para curso.mediunidade@gmail.com  
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