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 مقدمه 

در اینجا می خواهیم به طور مفصل در مورد چاکراها و وضعیتی هایی که هر چاکرا در شرایط مختلف  

زیادی در تشخیص وضعیت  می تواند داشته باشید، صحبت کنیم. دانستن این موارد تاثیر بسیار  

 روحی شما دارد و به شما کمک می کند تا بهتر شرایط فعلی که در آن هستید را درک کنید. 

از منظر فلسفه هندو  یاز نظر هفت بدن روحان   چهشدند    یبدن ها بررس   دو  هر  در  کراهاچا.  چه 

  یی ایخود دن یمختلف هر کدام برا یهاحوزه ایمختلف  یوجود دارد و هر چاکرا در قلمرو ها هنظری

  یها  چاه   ستمیراجع به س  یدر متن)د  نخود دار  یبرا  ی یاکرچا   ستمیدارند و هر کدام از بدن ها س

 ( هستند هیکه به هم شب گفته شده  تنها باشد  شدهصحبت  مشاهده نکرده ایم که  وهاقلمر

  و قطعاً  میکنه در بدن خود ما وجود دارد صحبت  ک  ییچاکرا  ستمسی  اکنون می خواهیم در خصوص

ها حوزه  ا  گرید  یبا  همه  است چون  انرژ  نیمرتبط  لحاظ  به  و    کییموارد  هستند  متصل  هم  به 

بدن ما   مسلما پس  یانرژ منظراز  است. شده  لیتشک یاز انرژ یتمام جهان هست . هستند رگذاریتاث

 .است یشده و درون بدن ما انرژ لیتشک یاز انرژ زین

 در رابطه با چاکراها یمثال

را    تهیسیالکتر  تواند بگوید   ینم  ی کس  دینیبب  د یتوان  ی مانند شما نم  یم  تهیسیرا ها مثل الکترچاک

برق    دیما کل  ات الکتریسیته چیست؟ریتاث  . حالمینیرا بب  شاتریو تاث   جهینت  میتوانیم . تنها  نمیبیم

و مثالش    میممکن است جرقه بزند و ما جرقه بزن  تهیسیالکتر  ریتاث  شود.  یو چراغ روشن م  میزنیم  ار

 .مینیبب میتوان یرا نم تهیسیخود الکتر . د یآ یاست که به چشم م  یا هاله

کرد چون با   هم نمی توان را انکار ها آناما هستند. نمیتوان دید حالت   نیبه هم قاً دقی هم   هاچاکرا

.  است  ی شود وجود دارد و انکار نشدن  یم  ثابتمختلف    یاه  مختلف و منطق  یاز مثال ها  یلیخ

و    قهیسل  ما باز هم در این موردا   .ستیپس وجود ندارد درست ننمیتوانیم ببینیم  چون    اینکه بگوییم

 .اعتقادات شما مقدم است
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 تعریف چاکرا

 آن هم این است که  لیدل  .میحرکت چرخ دار سانا ما  آ  در چاکرا  .چرخ  یعنی  لغویبه لحاظ    چاکرا

جایی در این مورد  است ممکن است    یا  رهیو دا  یعملکرد چاکراها و حرکتشان به صورت چرخش

 ک یمثل    یتیالکند  یانرژ  گویند  یم  یتیالمثالً در سبک کند  .دیباش  دهیدخوانده باشید یا تصویری  

  ها  در واقع همان عملکرد چاکراکه    می رودباال    سمتاز ستون فقرات به    پیچد و  یم  یمار چرخش

 .است

انسان است هر   DNAبه الگو و شکل    هیشب   .انسان است (یان ا  ید)  DNAبه    هیشب  یادیتا حد ز

  یکسریچاکراها    دارد،  یهرگونه معن  یکند و به لحاظ لغو  ی که حرکت م  ی به هر شکل  ،چه که هست

رانا  پ   یاتیح  یرویها ن  چهیدر  نیا  قیاز طر  ههستند که در بدن ما وجود دارد ک  یانرژ  یهاچه یدر

 .کند  ی در بدن ما حرکت م (یانرژ)

ها و   چهیدر  نیهم  قیگفت از طر  توان  یم   میده  قیتطب  یروحان  یبدن ها  بحث  با  میاگر بخواه 

چاکرا    7در بدن ما    .توانند با هم متصل شوند  ی مختلف م  ی هستند که حوزه ها  ی اصل  یها  چاکرا

 . کندیم  دایتاج سر انتقال پ تا ستون فقرات  نییوجود داره که در امتداد نخاع از پا یاصل

درک ارتباط برقرار    یهمانطور که برا .وجود دارد  یادیز  اریبس  یچاکرا ها راه ها  یمتعادل ساز  یبرا

  ،یک یر  . مانند:مختلف وجود دارد  یهم راه ها  یروحان  یمختلف بدن ها  یکردن با حوزه ها و قلمروها

  تواند یکه م هستند هایی تیاز فعالاین موارد  همه. یرنگ درمان ،شنیتیمد ،وگا ی ،ی درمان ستالیکر

 . چاکراها اثر بگذارد تیفعال یرو

 دارای سه وضعیت هستنددر حالت کلی چاکراها  

 باالنس یا متعادل 

 عدم تعادل: بیش فعال 

 عدم تعادل: کم فعال 

(  کم فعال و یا  فعال  شیب)  تینبودن و در واقع عدم فعال   ل یبه دل  ی کیزیو ف  ی از مشکالت ذهن  یلیخ

  لنگد!   یکار م   ی جا  کی  ستی در واقع کارکردشان درست ن  .عدم کارکرد مناسب چاکراها است  و



ه  کردو درمان ن  دایرا هنوز پ   شهی و ر  ای  را بسته  زخم  یشود مثال شما فقط رو  یاوقات گفته م  یگاه 

  ی انرژ  یها  هیدر ال  شهیر  اندتوی م  لشیدل  یو جسم  یذهن  ، یاز مشکالت عاطف  ی لیاوقات خ  یگاه ای.  

 قرار دارند.   یو روحان یانرژ یبدن ها یما داشته باشد که در چاکرا ها

به    ه اند. حل نشد  شهیراز    رایز  ندگردیبرمدوباره    م یمشکالت را درمان کن  ن یا  میچقدر ما بخواه  هر

  ن یکه در ابرای کسانی    مخصوصاً مهم است.  ی لیکردن چاکرا خ  باالنسو    ی چاکرا درمان  لیدل  نیهم

  ی ها  تفعالی  مدت  تمام  در  ها  ، ریکی کار و... چون آن وگا ی  یبه عنوان مربند، مثال  کن  یحوزه کار م

 . )البته به راحتی گفتنش انجام نمی شود( کند یم بستهچاکرا ها را باز و   نیا چهیکه در  کنندیم

را احساس   گرید  یآدم ها  یانرژافرادی که به صورت پیشرفته ریکی کار می کنند، انرژی سنگین و   

  ی به عنوان مرب  نکهیمهم است قبل از ا  ی لیخ  لیدل  نیبه هم  .گذاردیم   تاثیر  آنها  و رویکنند    یم

 د. یکن پاکسازیرا   تانیها  چاکراخودتان  دیآموزش ده گرانیخودتان به د دیبخواه

 معرفی چاکراها 

همان طور که در پاراگراف های قبلی هم گفتیم، چاکراها از امتداد نخاع از استخوان دنبالچه شروع 

در اینجا در  که قرار است اما    ییها  گاهیجامی شوند و تا تاج سر و در امتداد ستون فقرات هستند.  

به طور   توانیو نم  دید  توانیچون چاکراها را نم است.    یبه صورت نسب  مورد آنها صحبت کنیم

هستند که در رابطه با   یمیبا توجه به متون و کتب قدتوضیحات  نیهمه ا .گفت کجا هستند دقیق

اطالعات در دسترس من و    یسر  عنوان یکو به    ترکیب شدهعلم  با    یمسائل وجود دارد و کم  نیا

 .گرفته است قرارشما 

انرژیکی زیادی در بدن وجود  چاکراهای فرعی هم در بدن وجود دارد. به صورت کلی دریچه های  

چاکرا   7چاکرای اصلی از سایر این درچه ها مهم تر است و ما نیز در اینجا به بررسی این    7دارد ولی  

 می پردازیم. 
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 ریشه یا موالدهارا معرفی چاکرا اول: چاکرای

 

ستون فقرات   یکه در انتها  ریشه شناخته می شود  یچاکرا  با نام چاکرای موالدهارا یا  اول  یچاکرا

می    ما   ینیزم  ی و زندگ  ی ماد  ی زندگ  یبرااست و    یمرکز  یچاکرا  نیا  .دنبالچه قرار دارد  کینزد

به طور مثال    می شود.دچار عدم تعادل    یادیبن  یها  زهیانسان در غر  شود،  انسداد  دچارو اگر    باشد

چاکرا نمود    نیدر ا  همه  ، نیاز به بقا احساس سرپناه داشتن  ،کردن تیاحساس امن  مانند   ی یها  زهیغر

 . دهدیو خودش را نشان م  کندیم دایپ 



به    یدرمان   چاکرا  دانستن آن ها دروجود دارد که  یکسری المان    ی ریشه: چاکرا سایر مشخصات

 ن یزم  شهیر  یعنصر چاکرا  انیدبد   دی با  یمرب  کیمثال شما به عنوان    یبرا  د.کنیم  بسزایی  کمکشما  

  هرکدام از چاکرا به لحاظ سمبل و نماد   و   رنگش قرمز است  ،از خاک است است  ،ماده است،  است

قرمز    لوفرین  ،گل چهار گل برگ است است  هم   شهیر  یسمبل چاکرا.  دارد  ی لشک  لوفریگل ن  یک

  (LAM)  شود ذکر الم  یمتعادل کردن استفاده م   یها برا  شنی تیمد  درکه    یذکر  .چهار گلبرگ

برگ قرمز است. هر جایی چنین چیزی دیدید، چاکرا ریشه   4. وضعیت مانترا الم در مرکز گل  است

 می باشد. 

 .درخشدیم نیاول فعال به رنگ قرمز آتش یچاکرا کیرنگ: 

 عنصر وابسته: خاک

 یی ایحس: بو

 رسمبل )نشانه(: لوتوس چهار پ 

 هفتم( یوجود در چاکرا یبا اراده معنو اسیوجود )در ق یکیزی: اراده فهیاصل پا

سخت بدن مثل ستون فقرات، استخوانها، دندانها، و ناخنها،   یوابسته بدن: تمام قسمتها یاندامها

 مقعد، راست روده، روده بزرگ، غده پروستات. خون و ساختمان سلولها. 

 .یویغدد وابسته: غدد فوق کل

 نیگردش خون اثر دارد، از ا م یکنند که بر تنظ ی ترشح م نیرآدرنالو نو نیآدرنال یویفوق کل  غدد

غدد   نیمختلف واکنش نشان دهد. عالوه بر ا یراه بدن ما قادر است بالفاصله نسبت به خواسته ها

 تعادل درجه حرارت بدن دارند. یبر رو یاثر بارز یویفوق کل

 وابسته  یها ارهیو س ینجوم ی نشانه ها

قدرت موفق    ه،یاول یاتیح یتازه، انرژ یماه مارس : شروع / برج از منطقة البروج ( نیحمل )اول

 .یشدن ، پرخاشگر

 . یلذات حس ت،یبا خاک، استحکام، مالک  تیمیبرج از منطقة البروج(، صم نیثور )دوم
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  ،یجنس یروین  انه،ناآگاه  ی پلوتون : وابستگ ارهیس/  برج از منطقة البروج( نیعقرب )هشتم

 .یو نوساز یدگرگون

 زحل : ساختار و استحکام. -کیوان  /برج از منطقة البروج(  نی)دهم یجد

نسبت    شهیر  یبه چاکرا  اتیسرچشمه کل ح  نیرا به عنوان اول  دیخورش  ییو دا  وریآ  میتعال  نیهمچن

 دهند.  یم

  در  دارد و  یهارمون  وباالنس است    شهیر  یکه چاکرا  یزمان  در چاکرای ریشه:  تعادلوضعیت  

در    ی کیزیف  ی نسبت به زندگ  نخواهیم داشت،ترس    حس   داریم و   تیما احساس امن  تعادل می باشد، 

 ی ازهاین کمبود از یدر واقع ترس برایمان زیباست. یو زندگ، دلخوش هستیم میصلح و آرامش هست

  خودش   یسر جا  زیچ  همه.  میندار  رهیسرپناه و غ   ،عشق  ،پول  ،اتی مثل ماد  یانسان خاک   یزندگ  هیاول

 . رود ی م  شیپ   یعاد روال و درست یرو زیهمه چ و است

است که از بدو تولد در انسان وجود   چاکرایی دارد   یو ماد یکیزیمنشا ف یلیچون خ شهیر یچاکرا

و   که در بدن انسان  ییها چاکراهمه    نبی از و از همان اول باالنس و باز است یعیدارد و به طور طب

مرتبط   نییسطح پا  یلیخ  یلیخ  یانسان  غریزه هایبا    شتریاز همه ب  ،دوجود دار  گرید  یهاحوزه در  

 .قرار گرفته است در بدن ما حد  نیتر نییدر پا میهم نگاه کن یاست است و اگر منطق

را با    یقیو عم  یباز باشد و هماهنگ کار کند، رابطه جسمان  شهیر  یاگر چاکرا  :عملکرد موزون

وجودتان   یشما سالم خواهد بود. به زندگ  یاتیح  یبارور است. انرژ یو زندگ  دیکن یتجربه م ن،یزم

  اسخواهد بود. احس  ی استحکام و قوت درون  ت،یموفق  یتان دارا  یزندگ   ی هایژگیداد. و  دیعمق خواه

مجدد:    یمرگ و زندگ  ت،یدارد، در تناوب استراحت، فعال  یجا  یع یطب  یزندگ  یشما در چرخه ها

خالق    یرویطبق ن  شهیمادرتان است. هم  اره یبه گونه س  تانیتهایو خالق  ال یام  ریاعمالتان تحت تأث

  ا تان ب   ی آسان است. زندگ  ا یدن  نیبه اهدافتان در ا  یاست. دسترس  عتیدر طب  اتیو کل ح  ن،ی»زم

را    تانیازهایاست که همه ن  یامن یشما جا  یبرا  نیشود. زم  یم  ینگهدار  یازل  ریتزلزل ناپذ   تیحما

  یرو  یزندگ  یخود را بر رو  ینی. با خوش بتیو امن  تیسازد مانند : مراقبت غذا، حما  یبرآورده م

 .دیکنیاز آن قبول م یرا با سپاسگزار یزیو هر چ دیکنیباز م نیزم



اگر چاکرای ریشه باالنس نباشد، یا بیش فعال است، یا کم فعال که در ادامه در مورد هر وضعیت  

 توضیح داده ایم. این چاکرا 

به خاطر   میفعال است ممکن است بخواه ش یکه ب ی زمان   وضعیت بیش فعال در چاکرای ریشه:

بودن خودش را    یعصبانعصبی و  مشکالت  شکل  به    ،خشن بودن  شکلبه    یادیبن  زهیغر  یترس ها

 . دهد  یترس شما خودش را به حالت خشم و خشونت نشان م یعن ی .د دهنشان 

نامتعادل شود، افکار و اعمالتان عمدتا    ایدرست کار نکند و    شهیر  یاگر چاکرا  :عملکرد ناموزون

مثل    ، یجان یو ه  یزند. افراط در مسائل احساس  یخاطر دور م   شیو آسا   ی ماد  یتهایحول محور مالک

. بدون  دیرا که دلتان خواست انجام ده  یهر کار  دیخواه  ی... م رهیخوب، الکل، سکس و غ   یغذا

  لیمشکل خواهد بود. تما  تانیبه آنها برا  یابیحال دست  نیو در ع   د؛یاش فکر کن  جهی به نت  نکهیا

امن  یبرا  یادیز و  فدیدار  ت یحفظ فاصله  مالک  ی ناتوان  ؛ یکیزی. در سطح  نظر کردن،    تیدر صرف 

 . دهدیمزاج و اضافه وزن نشان م بوستیکه اغلب خود را با  یطلب

موفق  اعمال عموما حول محور  ن  تیتان  م  ی شخص  یازهایو  به خواسته ها  ی دور  نسبت  و    یزند 

  یمتعادل، استراحت کاف  هیخود، تغذ  ی در فکر سالمت  نی. همچندیتوجه هست  ی ناخودآگاه ب  گرانید

 . دیهست یدر طول زندگ  یهماهنگ   و تعادل و

. اگر دل  دیا دهیچسب دیکن از آنها خود را خالص دیتوان یکه نم یال ی و ام یبه نگرش خاص تیدر نها

.  دیشو  یناراحت و آزرده م  یبه راحت  ردیمورد سؤال قرار گ  طیا شرای  گرانیتوسط د  تانیهایمشغول

از    گری د  ی کیخواسته ها و اصول تان    ی شد. انجام ناگهان  دیبرافروخته و پرخاشگر خواه  ی گاه  یحت

 است.   دهید بیآس شهیر یچاکرا ی نشانه ها

  ی زمان یاند برا یدفاع یسمهای خشم، غضب و از کوره در رفتن فقط مکان ، یینها  لیو تحل هیتجز در

  ی زیترس از دست دادن چ  شهیهم  نی. در پس اد یآ  یبه وجود م  تیکه معموال احساس عدم امن

 . دیا  اورده یکه در بار اول به دستش ن  یزیچ  ا ی  دهد، یم  یو خوشحال  تیهست که به شما احساس امن

و استثمار   د یبشر در آن حاکم باش  یبقا  تیبه بهانه حفظ امن  دی است که با  ییشما جا  یبرا  ایدن

دال بر    نیزم  ی عیبردن تعادل طب  نیو از ب  یعیروزها سوءاستفاده از منابع طب  نیدر ا  نرویاز ا  د،یکن

 .استیدن تیاکثر جمع شهیر یاختالل عملکرد چاکرا
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 از   ان راهدفتحس می کنید  که کم فعال است شما    ی زمان  وضعیت کم فعال در چاکرای ریشه:

  ن ی کمتر  یبقا و برا  یبراان  که در درون خودت  ییاآنجاز  و    دیآیبه وجود م  یدلسرد  ه اید،داد  دست

  نسباال این چاکرا  چون    د و یترس دار  ید دار  از یکه شما به عنوان انسان به آن ن  یادیبن  یها  زهیغر

)وضعیت بیش   صورت حالت قبل  هکه خودش را ب  ییترس به جا  نیا  آن نمی رسید،  و به  ستین

 در   نداشتن  و نظم  یز یچ  یتمرکز کردن رو  ، عدم توانایییبا افسردگ  اخودش ر  دهد،  اننش  فعالی(

 دهید. انجام  دیناتو ینم یکار  چیو ه دریگیم ار تانو ترس تمام وجود  نشان می دهد یکار

و هم    دیدار  فیضع  یا  هیبن  یکی زیبسته باشد، هم از نظر ف ایشما قفل    شهیر  یاگر چاکرا  کم کاری:

  ی کند، به شدت در حالت دودل  ی ناراحتتان م  یدر زندگ   زها یچ  یل ی. خد یکم تحمل ا  یاز نظر احساس

  د یدهیاز دست م  د یخودتان را دار  گاه ی انگار جا  دی. ممکن است احساس کندیبر  ی به سر م  د یو ترد

مشکل است که با مسائل    تانی. برا د یداشته باش  یذهن  تیکامال احساس عدم کفا   ای بودن،    قمعل  ای

  ی . در اغلب اوقات زندگدیهست رویانجام آنها فاقد ثبات و ن  یو غالبا برا  دیروبه رو شو  ی روزمره زندگ

راه آسان  یو اکثر مواقع در آرزو د،یلذت ببر نکهیا یبه جا دیکنی احساس م ینیرا همچون بار سنگ

 . دی ا یو پرلذت و کم دردسر زندگ 

  قتایاحساس که حق  ن یتر است، ا  نییپا  ی باشند به ضرر چاکراها  افتهی بود  باالتر به  ی چاکراها  اگر

و   یکمر  یشود. اگر چاکرا  شهیر  یچاکرا  یممکن است باعث کم کار  ستندین  ایدن  نیمتعلق به ا

چون جذب   د یکن  دای پ   یمرض  یی اشتها  یهم بسته باشند ممکن است احساس ب  یدیشبکه خورش

 ی است برا  ینشانه ا  نیو ا  رد،یگ  یصورت م  یبه سخت  شهیر  یاز راه چاکرا  یاساس  یاتیح  یرویهر ن

  اد ی تا  د یدهیرا آن قدر ادامه م یدر شما. به هرحال روبه رو شدن با مشکالت زندگ  ختنیبه گر لیم

 رشد کل نگرانه قبول کنید.  در راه یکه آنها را به عنوان نقاط عطف دیریبگ

  . کردن است   شنیتیمد  ی متعادل کردن چاکرای ریشهها  از راه  یکی  :شهیر  ی کردن چاکرا  متعادل 

.  کندیکمک م  به باالنس کردن و متعادل کردند،  یاستفاده کن  شن یتیدر مد  از ذکر الم  دیتوانیم

مدیتیشن که  یروش  البته  م  یبرا  است  استفاده  چاکراها  هنگام    شودیهمه  در  چاکرا  ذکر  هر  از 

 . میکن ی استفاده مرا همان چاک یبا تمرکز بر رو شنیتیمد

در ادامه بیماری های فیزیکی که ممکن است فردی که    بیماری های عدم تعادل چاکرای ریشه:

 چاکرای ریشه او در عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شده است:



 ی چاق •

 یاز جمله شکستگ صدمات،  •

 در عادات روده  اختااللت •

 ت یترومبوفلب •

 از حد شیب تیحساس •
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سوادهیستانا   یا  خاجی  چاکرای  دوم:  چاکرای  معرفی 

(Swadhisthana ) 

 

ناف و    ریز  یگاه یدر بدن انسان از لحاظ جانام دارد و    ستانایسواده  ای   یخاج  یدوم چاکرا  یچاکرا

 .شهیر یچاکرا ی ناف باال ریز .است شهیر یچاکرا یباال یکم  یول .دستون فقرات قرار دار نییپا

به   اینکه دراین چاکرا  ب  نیتر  نیی پا  دلیل  انسان  آلت    ک ینزدو    پاها قرار دارد  ن یقسمت بدن  به 

به    . خیلی مواقع هماست  یکنند مربوط به مسائل جنس  یفکر م  افراد  مواقع  یلیخ،  است  یتناسل

چاکرا اول   اوال پساست.  یمربوط به مسائل جنس استهمه باز چون اول  یچاکرا ندیگویاشتباه م

 ت. اس ی آن آلت تناسل گاهیندارد دوماً جا یبه مسائل جنس یربط



 مسئول  چاکرا ن، ایاول است یها که چاکرا  یلیبرعکس تصور خ که  ستانایسواده ا ی یخاج یچاکرا

پست مربوط به تمام    . ستین  یمسئول نفس ما است و فقط مربوط به مسائل جنس  و ما    حس های

دارند   اد یمشکالت اعت افراد که ی بعضو یا  خوشیسر . به طور مثال حساست شودیم ما   یحس ها

  ی انسان خاک  یکه در زندگ  ییلذت ها  یکسری  .نفس است  یها  لذت   یکسری.  د یآ  یچاکرا م  نیاز ا

 .وجود دارد

  ،که شش گلبرگ دارد  یلوتوس نارنج  ،یرنگ نارنج  ،عنصر آب  چاکرای خاجی: سایر مشخصات

کمک   یلیخ  یچاکراتراپ   یبرادانستن رنگ ها  .  است  Bija Mantra( و مانترا آن  Vam)ذکرش وام  

  . دیریکمک بگباالنس کردن    یاز رنگ مربوطه برا  ، دیکن  یتصور مدر ذهن  که    ی زمان  . کننده است

د. رنگ  کنیکمک م  یتعادل ساز  یاز لحاظ رنگ درمان  که  یرنگ  ستالیکر  ،یدن لباس رنگیمثال پوش

به طور کلی مشخصات چاکرای خاجی به شرح    .د نرویکمان باال م  ن یرنگ  یبه شکل رنگها  های چاکرا

 زیر است: 

 ی رنگ: نارنج

 عنصر وابسته: آب 

 یی حس: چشا

 پر  6 لوفریسمبل )نشانه(: ن

 (مثل دی: خلق وجود )تولیاصل اساس

بدن مثل خون،   عاتیها، مثانه. تمام ما  هیکل  ،یجنس  ی وابسته بدن: لگن خاصره، اندامها  یاندام ها

 لنف، ترشحات معده، اسپرم.

زن و   یسجن  اتیها. کار گونادها شامل خصوص  ضهیغدد وابسته: گونادها، تخمدان ها، پروستات، ب

 خانم هاست.  ودیکننده دوره پر میتنظ نیو همچن شودیمرد م

 وابسته  یها ارهیو س ینجوم ی نشانه ها

 خالق   را،یخرچنگ / ماه : پراحساس، پذ
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ارتباط براساس مشارکت،   شیخو   «شتنیخو» ونوس: توجه به    /  و منطقة البروج(   ن،ی )هفتم  زانیم

 . تیخالق ،یلذت پرست

( در  egoگو )از راه رها کردن اِ  یفرد  اتیدادن خصوص  رییتغ  ،ینفسان   الیپلوتون: ام  ارهیس  /عقرب  

 .یروابط جنس

است    یفرع   یچاکرا  نیمهمتر  نینامند، هر چند ا  یدوم را مرکز طحال هم م  یچاکرا  ی: گاهتوجه

 ی از مدارس خصوص  ی در بعض  یاصل   یچاکرا  ستمیس  رییتغ  نیدارد. ا  یادیسوم ارتباط ز  یکه با چاکرا

  ی گوناگون  یستمهایاواخر در مدارس مختلف س  نیشود، ا  یم  ینف  یابداع شده که در آن رابطه جنس

نسبت    شهیطحال مرکز ر  یبه چاکرا  ی گاه  یاست که روابط جنس  ل یدل  نیکرده اند، به ا  قیتلف  را

 شود.  ی داده م

 قرار دارد،  یباالنس است و در هارمون  یخاج  یکه چاکرا  ی زمان  وضعیت تعادل در چاکرای خاجی:

باالیی در   مثبت  یانرژ می باشد.ثبات  و دارای داری پا  یو از لحاظ احساس است  خالق یلیشخص خ

ی جنس  ینسبت به انرژاست و  پاکدامن    می برد. ت  بسیار لذ  اش در   یاز رابطه جنس  زندگی دارد و 

خود در جهت درست    ینفسان  یها   یانرژ  از  دیآدم خالق هست  گرپس ا  . دصداقت دار  استوفادار    خود

و   دیهست  نیخوش ب  زینسبت به همه چ.  ستین    یمثبت افراط  یانرژ   . در اینجا منظوردیکناستفاده  

همه احساسات و    و به طور کلی   دیریگمی  الهام   از دور و برخود  دینیب  ی را م  وانیل  مهیدو ن  شهیهم

 .شما در تعادل است  اجیخو چاکرای ثبات در عواطف 

عملکرد موزون چاکرای خاجی باز خود را در جریان طبیعی زندگی احساسات    عملکرد موزون:

مقابل جنس مخالف و رفتار  نشان می دهد. در ارتباط با دیگران باز رفتار می کنید، به خصوص در  

مؤنث و    یهایاست تا در رقص خلقت که توسط انرژ  یبا معشوق فرصت  ی. رابطه جنسدیدار  یعیطب

را    عتیشدن با طب  ی کیتا با تمام وجود    کند یکمک م  نیبنابرا  د،ی شرکت کن  ردیگ  یمذکر صورت م

 . دیو وحدت برو یکپارچگی یبه سو جیو به تدر دیحس و تجربه کن

را در درون بدن و روان و ذهن    اتیخالق ح  یانرژ  انیهماهنگ کار کند جر  یخاج  یچاکرا  یوقت

دائما    ی و زندگ  دیریگ  یخلقت قرار م  قیدر شعف عم  انیجر  نی . با ادیکن  یاحساس م   یتان جار

و درست، اعمالتان خالق    ی. احساسات شما واقعکندیم  یو شگفت  اق یشما را سرشار از شور و اشت

 کنند.   یم زهی انگ جادیا زین گرانید یخودتان بلکه برا ینه تنها در زندگ  ااست. آنه



ممکن است   شود یفعال م  شیب   چاکرای خاجی   که  یزمان   وضعیت بیش فعال در چاکرای خاجی:

  و   به مواد  اد یاعت  ، دیداشته باش  ی ادیز  ی لیشهوت خ  ،دیحرص و آز و طمع داشته باش  ،د یباش  ضیمر

از چ  یمدل   نیا  ی زهایچ  ا ی  یروابط جنس بدن شما خوب    یکه برا  دیبر  ی لذت م  ییزهایدر واقع 

  ا ی   نیستمتعدد دارد سالم    ای  ادیز  یلیخ  یکه رابطه جنس  یکس  .ستیاست و سالم ن  ادیو ز  ستین

  و همه  ستیبه خود کمک کننده ن  نسبت  و  ستیداشته باشد سالم ن  ادیکه به مواد مخدر اعت  یکس

 . فعال باشد  شیدوم شخص ب یهاکرادهد که چا یرخ م  یزمان موارد نیا

شدن    داری. بد یآ  یمعموال در سن بلوغ به وجود م  یخاج  یبد کار کردن چاکرا  ناموزون:  عملکرد

آموزش درست به جوانها   ییبه ندرت توانا  انیمرب  ن، یکند و والد  یم   جاد یا  یثبات   یب  یجنس  یهایانرژ

ا دارند که چگونه  ر  یانرژ   نیرا  نوازش که  و  کمبود محبت  غالباء    ران در دو  شهیرا کنترل کنند. 

شود. در    یمنته  یجنس  الیسرکوب ام  ای  یممکن است بعدا به نف  نیدارد، وجود دارد. که ا  یکودک

اغلب با    دهد،یرا نشان مشود و در راه نامناسب خود    یابراز نم  حا یصر  یخالق جنس  یانرژ  جهینت

 ی رژان  ان یکه گاه گاه به صورت طغ  ال یسرکوب ام  ا یو    یپرداز  الیخ  ،یدر رابطه جنس  یرو  اده یز

اعت  هیشب  یممکن است به حالت  نیافتد، و همچن  ی اتفاق م   نجا، ی. در ادیبه مواد مخدر درآ  ادیبه 

. در هر دو صورت،  شودیدرست شناخته نشده و در جهت غلط به کار برده م  یخالق جنس  یانرژ

پ   ینسبت به جنس مخالف حالت دودل   یم  جادیادبانه ا  ینسبتا ب  یشده. شهوت پرست  دایو تنش 

 .دیریو مورد توجه قرار گ دیموفق شو یجنس الیدر ام  دیخواه یبه اجبار م وشود 

.  د یآگاه باش  قتیحق  نیا  از  نکهی بدون ا  دیبخش باش  تیرضا  یرابطه جنس  کیدر حسرت    دی شا  ای

 در درون خودتان است.  دی ابیبه آن دست   دیتوان ینم نکهیعلت ا

 عت« یرا در طب  هایانرژ  نیابراز ا  ،یجنس  یهایدر ارتباط با انرژ  یعی و صراحت طب  یبا فقدان پاکدامن

تاثیر متقابل نیروهای »ین« و »یانگ« و نه شما    ینه آزاد هستند برا  گریو آنها د   دیکن  یمحکوم م

 می توانید حیرت بی آالیش معجزه های حیات را احساس کنید. 

د،  یدر واقع ندار  یا  زهیانگ  چیکه کم فعال است شما ه  یزمان  فعال در چاکرای خاجی:وضعیت کم  

  لیم  چ یه  و   ممکن است کال وجود نداشته باشد   ی نفسان  زیو غرا  هیدد یاز دست م  شور و شعف خود را

  د. یخواهیچه م  یاز لحاظ نفسان  و  یجنس  یاز لحاظ احساس  دمیدانیننخواهید داشت. اصال    یجنس

 شده!  اه یبه گ  لیتبد  به این صورت است اصطالحا می گوییمکه  یکس
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در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته    کم کاری:

ترل می کردند و شما کمبود لذت هایی  باشد. احتماالَ والدین تان احساسات و ارتباط شان را کن

حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید، و در نتیجه، در چنین فضایی احساسات تان  

 را سرکوب کرده و آنتن هایی را که گیرنده پیام های احساسی هستند جمع کرده اید. 

ین »موفقیت« واپس زدگی،  در دوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی های جنسی شده اید. نتیجه ا

فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است. زندگی در نظرتان غم انگیز، کسل کننده و بی  

 ارزش است.

در ادامه بیماری های فیزیکی که ممکن است فردی   :خاجیبیماری های عدم تعادل چاکرای  

 ه است: که چاکرای خاجی او در عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شد

 ی نابارور •

 بچه مرده  مانیزا ایو  نیجن سقط •

 شکل رییتغ ،یارث ی ها یماریبا ب تولد •

 زنا •

 شود یمنتقل م  یجنس یها یماریب •

 تیدرمات •

 یبندوبار  یپشت، ب ای و ( یجنس یناتوان) یمزاج سرد •

 (تیپروستات  ست،یک د،یبروئیف) یتناسل یادرار ستمیس یها یماریب •

  



سوم:   چاکرای  پورا  معرفی  مانی  یا  خورشیدی  شبکه  چاکرای 

(Manipura/Nabhi ) 

 

جایگاه چاکرای شبکه خورشیدی در بدن باالی ناف و پایین قفسه سینه قرار دارد. در امتداد ستون 

 فقرات است و به اراده و اعتماد به نفس فرد مربوط می شود.

گل برگ، ذکر   10عنصر آتش، رنگ زرد، لوتوس    خورشیدی:  ه سایر مشخصات چاکرای شبک

 (Ramمانترا رام )

 در ادامه ذکر شده است: کامل مشخصات این چاکرا  توضیح

 یی : زرد طالرنگ
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 : آتشعنصر وابسته

 یی نای: بحس

 ده پر  لوفری: ن)نشانه( سمبل

 : قالب وجودیاصل اساس

صفرا،   سهیپشت، شکم، دستگاه گوارش، معده، کبد، طحال، ک  ی : قسمت تحتانوابسته بدن  یاندام ها

 ( یرارادیخودکار )غ  یدستگاه عصب

 : پانکراس )کبد( غده وابسته

و    قند خون  میکند که در تنظ  ی ترشح م  نیدر هضم غذا دارد. هورمون انسول  ی پانکراس نقش مهم

شود   یکه توسط پانکراس ترشح م  ییمهایمؤثر است. آنز  دراتهای در سوخت و ساز کربوه  نیهمچن

 دارند.  یفراوان تیبدن اهم  نیو پروتئ هایتعادل چرب جادیدر ا

 : وابسته یها ارهیو س ینجوم ی نشانه ها

 ی شهرت، قدرت و مقام اجتماع  ی: گرما، قدرت، وفور نعمت، تالش برادیخورش / اسد

 . ی کپارچگیخرد،  د، یرشد و توسعه، ساخت و تول ، ی: اظهار تجربه زندگ(ی)مشتر تریژوپ  /قوس 

 .و خدمت فداکارانه  یگاز خود گذشت ،یسازگار ل،یو تحل هیتجز  ،ی: طبقه بند)عطارد( ریت / سنبله

 به عمل، ابراز وجود. ل یم ت،یو فعال ی: انرژخیمر

باالنس و در هارمونی است    این چاکرا  که   زمانی   وضعیت تعادل در چاکرای شبکه خورشیدی:

جایگاه   انیددارید و مید انقوی دارید تعریف درستی از خودت اراده بسیار ، شما اعتماد به نفس دارید

  هچ  انید از خود و زندگی تانمیدو دقیقا  انجام میدید    که می خواهید  را  یتصمیمات  . شما کجاست

هید و  چی میخوا  انیدکه مید  آنجاییاز    وید و نجا هم میراهمبه  افق مشخصی دارید و    هید.می خوا

 د. میرسی هید نیز قطعا به چیزی که میخوابه کجا می روید، در نتیجه 



و با  وم باز همراه با علمکردی هماهنگ احساس آرامش می آفریند  یک چاکرای س  ن:زوعملکرد مو

دگی به طور خاص، هماهنگی درونی ایجاد  « واقعی تان، با زندگی در کل و جایگاه تان در زن »خود

گران و ویژگی های شخصیتی نید و همچنین به احساس دیاور کمی کند. می توانید خود را کامال ب 

 آنها احترام بگذارید. 

  د ی تجربه کرده ا  یدر زندگ  ه راآرزوها و آنچبه طور طبیعی دارای این ظرفیت هستید که احساسات،  

  ی نحو م  نی. بد دی خود بدان  شرفتیاز پ   یو بخش ضرور  دینیدرست« بب  یآنها را در »جلوه ا  د، یریبپذ

تجرب  دیتوان و  آرزوها  تلف  اتی احساسات،  هم  با  را  چن  دیکن  قیتان  در  سو  یتیوضع  نیکه    یبه 

 . دیشو ی م تیهدا یکپارچگی

قرار دارند که با کل جهان    یعی تعادل طب  ی هانیک  نیبا قوان  یتمام اعمالتان خود به خود در هماهنگ

تان کمک کند    یو ثروت ماد  یمعنو   شرفتیکه اعمالتان به پ   یکند. زمان  یبشر کار م  یو همه هست

 د، یهست  ی. سرشار از نور و انرژدیدار  ارقر  یکل  یدر تحول  گرانیچه در مورد خود و چه در مورد د

 یاطراف مصون م طیو تشعشعات مح ی. شما را از امواج منفردیگی در بر م زینور درونتان بدنتان را ن

 دارد.

را که از امواج نور  تیقابل رؤ یزها یتاج تان هم باز باشد، تمام چ  یچشم سوم و چاکرا یاگر چاکرا

  افتیتان خود به خود تحقق خواهند    یداد. آرزوها  دیخواه  صیشده اند را تشخ  لیمختلف تشک

است به    کینزد  اریبس دینبالش هستکه به د ییزها ینور موجود در تمام چ  یچون ارتباط شما با انرژ

 . دیکن ی به طرف خود جذب شان م لیدل نیهم

 شماست.  یاله راثیکه برکت حق مسلم و م دی کن ی م ی زندگ یدر آگاه نیبنابرا

فرد  که بیش فعال است باعث می شود    زمانی   وضعیت بیش فعال در چاکرای شبکه خورشیدی:

  د. کنترل کن  دنامیتو   اهمه چیز راست و    از همه برتر  می شود، فکر می کند دچار خود بزرگ بینی  

از همه    که  د و فکر میکن  دکنترل کن  شخود  هدمیخواا  همه چیز ر   د،نداروجود    اش  نی درونامهرب

مانی پورا اصطالحا  این اشخاص    د.نمیرس  اوهیچ کس به پای    است ویباال  ی  خیلی زیادفاصله  به  

 . خیلی فعال دارند
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  ز یهمه چ  دیخواه  یدرست کار نکند، م   ایطرفه کار کند    کیسوم    یچاکرا  یوقت  عملکرد ناموزون:

 د یخواه  ی م  د،یرا کنترل کن  رونیدرون و ب  یایدن  د یشما انجام شود، دوست دار  یطبق خواسته ها

  ی. احتماال در طول دوره کودک دیهست  یوجود از درون ناآرام و ناراض  نی. با اد یغلبه و اعمال قدرت کن

خود را رشد    یشهاکه ارز  دیرا ندار  نیا  یی توانا  نی. بنابرادی طرد شدن را تجربه کرده ا  یننوجوا  ای و  

. اصرار دیکن  دا یپ   زین  ی ماد  یایدر دن   یدرون  تیتوانست شناخت و رضا  دینخواه  جهیو در نت  دیده

ضعف    قطهاحساسات آزارنده، کمبودها و ن  دیتا بتوان  دیده  شیرا افزا  ی رونیب  یتهایتا فعال  دیفراوان دار

 . دیتا آرام شو دیرا رها کن زهای چ دیتوان یم  یو به سخت دیدار یبه آرامش درون   ازی. ند یها را بپوشان

به دست آوردن آنها    شما در   د یقرار دارند و شا تیاهم  یی در مراحل ابتدا یشدن و رفاه ماد  تهپذیرف

 . دیکامال موفق باش

اگر    یکند حت  ند یشما را وادار به سرکوب احساسات ناخوشا  ستیممکن ن  یزیچ  چینظرتان ه  به

کنترل را    وارید   گاهیشود. اما گاه و ب  یاحساساتتان متوقف م  جه،یباشد. در نت  یده اآزاردهن  دهی پد

و هدا  ی م  انیطغ  لیهمچون س  یشکسته و به حالت دفاع  تان یبرا  حیآن در جهت صح  تی کند، 

  یشما واکنش همه خشم  یو ناآرام  یاما نگران  د،یشو  یناراحت م  د یشد  یاست. به آسان  رممکنیغ 

 . دیفروخورده ا یاست که در طول زمان طوالن

تواند    یو شدت نم  یماد  یبدست آوردن ارزشها  یکرد که آن تالش برا  دیاذعان خواه  یروز  تاینها

 شما را ارضا کند.  یزمان طوالن یبرا

شخص   است،کم فعال    این چاکرا  که  زمانی  وضعیت کم فعال در چاکرای شبکه خورشیدی:

د  می ترس  دائما  و  کند که کم هستفکر می  دائما  ،دبه خودش اصالً باور ندار  ضعف می شود و  دچار

یا    استکند که ضعیف  د احساس میراعتماد به نفس خیلی پایینی دا  . که مورد قضاوت قرار بگیرد

. کارای را تا میانه آن پیش می  را انجام دهد شاید هم ضعیف باشد  یبه لحاظ اینکه نمی تواند کار

 .ددار ضعیفی  اراده کند  می فکر ادامه اشرود و 

کند  می  ضعف  احساس  خودش  چون  ای است.  وابستهبه شدت    انسان  این موارد و حس ها  واسطه  به

است  خیلی وابسته  به همین دلیل د. کن ی د عملنمی توان ار یش و تصمیم ها دو اعتماد به نفس ندار

 و دائما به دیگران نیاز دارد. 



  یی سدها  د،ینیب  یکند. همه جا مانع م  یم  دیو ناام  وسیسوم شما را مأ   یچاکرا  یکم کار  :یکار  کم

 شوند.  یشما م یکه مانع تحقق خواسته ها

از آنجا  یتان در زمان کودک  تیشخص  یاحتماال آزاد از   ییبه شدت محدود شده است،  که ترس 

و اغلب آنها    دیکرده ا  دیدر ابراز احساسات کال ترد  د،یو معلمان را داشته ا  نیوالد  دییدست دادن تأ 

باعث شده تا »خاکستر احساسات« تلمبار    نی. ادی سرکوب کرده ا  د یتحمل کن  دیتوانست  ی را که م 

چ انرژ  یزیشده،  االن  اعمال    یدیشبکه خورش  یچاکرا  نیآتش  یکه  و  افکار  و  کرده  خاموش  را 

 . دی ربا یخودجوش و قدرت تان را م

 دیآور یکه به دست م یزیاما چ دیریو قبول قرار گ دییمورد تأ  دیدار یدر حال حاضر هم سع یحت

  د یشو یروبه رو م ی با مشکل یخودتان است. وقت  ی اتیح ال یاحساسات و ام یو سازگار رشیعدم پذ

  مه برنا  ی نظم و ب  یو اعمالتان ب  د یشو  یم  یبه شدت عصب  ای  د،یکن  یم  دایپ   دیو ترد  یاحساس ناراحت

 شود.  یم

 ات یتجرب  د،یخود را دور کن  یزندگ  دیجد  یاز تمام مبارزه ها  دیده  یم  حیامکان داشته باشد، ترج  اگر

اصطالح  ه  ب  یزیبا چ  دیستیقادر ن  د یکن  یترساند و در واق احساس م   ی شما را م  یزندگ  معمولریغ 

 . دیدست و پنج نرم کن «بقا ی»تالش برا

در ادامه بیماری های فیزیکی که ممکن    :شبکه خورشیدیبیماری های عدم تعادل چاکرای  

عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شده  است فردی که چاکرای شبکه خورشیدی او در  

 است:

 ( احساس اضطراب، ترس) یاسترس روان •

 صفرا  سهیو ک کبدبیماری های  •

 زخم •

 سنگ  لیتشک •

 تیپانکرات •

 ابت ید •

 ی نابارور •



 

22 
 

 synergynahid.com                                            تهیه شده توسط وبسایت سینرژی با ناهید:

 ( Anahata)  هاتاآنامعرفی چاکرای چهارم: چاکرای قلب یا 

 

 

آساناهای تمرین   از تان )اگر مربی هستید(شاگرد خودتان و چه برایبرای باالنس چاکراها چه برای 

کنید که  می  کار  کسی با    مثال   ه طورب  . کار کنید اکراهاچ  آنتفاده کنید که به طور خاص روی  ها اس

. شما برای این مثالً اعتیاد دارد  است و  کم فعال   یا   مثالً بیش فعال  . مشکل دارد  او   چاکرای خاجی

آن جایگاه    به باالنس شدن این چاکرا کمک کند. هایی استفاده کنید که بیشتر  ااز آسان   شخص باید 



عاشق شدن است و   و  محبت ،نیافقط مهرب  و   عشق  ، در وسط جناق سینه نزدیک قلب محل همدلی

 .ستدر چاکرای قلب ا آن هر چیزی که به قلب ها بستگی دارد جایگاه

  ستارهدر اطراف یک    ل برگ گ  12لوتوس    ، رنگ سبز  ،عنصر هوا  سایر مشخصات چاکرای قلب: 

دیده باشید  شاید پیشتر    ( است.نشان یهودی ها )شش ضلعی قرار گرفتند یا شبیه به مثلث داوود  

  12لوتوس    دور آن یکو    را تشکیل می دهددو مثلث برعکس یک ستاره شش ضلعی  که به صورت  

 Yamمی باشد. ذکر این چاکرا: گلبرگ است که سبز رنگ 

 کلی این مشخصات چاکرای قلب است: به طور 

 یی و طال یصورت نی: سبز، و همچنرنگ

 : هوا عنصر وابسته

 : المسهحس

 پر 12لوتوس  :)نشانه( لیسما

 ی : از خود گذشتگیاصل اساس

خون و   ه،یقسمت ر  نیتر  نییپا  ،یو صدر  نهیپشت، قفسه س  ی: قلب، باال وابسته بدن  یاندام ها

 اه گردش خون، پوست.دستگ

 موس ی: تغده وابسته

  تیمحرک و تقو  نیرا به عهده دارد. و همچن  ی لنفاو  ستمیرشد و کنترل س  م یتنظ  موسیغده ت

 است.  یمنیا ستمیکننده س

 وابسته  یها ارهیو س ینجوم ی نشانه ها

 ی : احساسات گرم، صداقت، سخاوت و بخشندگدیخورش /اسد 
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 .شتن«ی»خو دنیبهبود بخش ،ی هماهنگ ی: ارتباط، عشق، تالش برا(دیونوس )ناه / زانیم

 شود.  ی م ریسان عشق فداکارانه امکان پذ ن یبد ، ی: غلبه بر نفس فردزحل / وانیک

قلب: چاکرای  در  تعادل  دارید   وضعیت  محبت  احساس  هارمونی  در  قلب  چاکرای  که    ، زمانی 

عشق شما به دیگران بی قید و شرط    ، همه موجودات عالم را دوست دارید ،  نی دارید ااحساس مهرب

با دیگران در    ، هستید  صلحن در  ابا خودت  ،زندگی اجتماعی شما با دیگران در آن قرار دارد  ،است

این زندگی را برای شما پر از محبت    است.  هستید و کال همه چیز از نگاه شما بر پایه عشقی   صلح

 . می کند

چاکراها کار کند شما را به    گری که کامال باز شده و هماهنگ با د  یقلب  یچاکرا  عملکرد موزون:

دهد، متحد کند    رییتغ  تانیرا برا  ای تواند دن  یقلب شما م   یهایکند. انرژ  یم   ل یتبد  «یکانال عشق اله

  ی پخش م  یو شاد  تیمیصم  ، ی عیطب  یاشخاص اطرافتان را شفا بخشد. گرما  یو وفق دهد و حت

  یآورد. حس همدرد  یو سرور به وجود م   ی و شاد  نانیکند، اطم  یرا باز م   انتان یاطرافقلب    ن ی. ادیکن

 . د یآ یبه سراغتان م  یعیبه کمک کردن به طور طب لیو م

عار آزار درون  یاحساستان  ترد  ، ی از  اطم  د یتضاد،  عدم  نفس    د یدار  است. دوست  نانیو  به خاطر 

 یمنی. احساس ادیداشته باش  یز یانتظار چ  نکهیبدون ا  دیدار  دنی دوست داشتن، شور و شوق بخش

 . دیده  یقلب انجام م میرا از صم ی. هر کاردیبا تمام خلقت دار یو راحت

  اتیجدا شدن و دوباره وصل شدن که در تمام تجل  ی هانیک  یکه درون قلب شماست از باز  یعشق

  ی و هماهنگ  « یعشق و سرشار از عشق »اله  نیسازد، محفوظ در ا  ی وجود دارد آگاهتان م  ی زندگ

در جدا    شهیوحدت مجدد با خداوند ر  یآرزو  ن یداده است که ا  اد ی به شما    ی . تجربه شخصدیهست

 است. ییجدا نیا جهیدارد و اندوه نت اتیخداگونه ح رشدن از مظه

که در قلب شماست    ی عشق  دین یب  ی م  ی را در نور تازه ا  یو شخص  ییایدن  عی»خرد قلبه وقا  نیاز راه ا

کند.    یم  ت ی»مخلوقات اوست حما تیکه در جهت عشق به خداوند و رشد و موفق یی از تمام کارها

.  کنندیم  ی شعور باشند چه نباشند، در قلب شما زندگ  یچه ذ  د، یکن  یرا درک م  وداتهمه موج

ندارد. آن را   یبا شما کار  گریکه د  دیکن  یو فکر نم  دیانداز  یاز فاصله دور نگاه نم  یبه زندگ  گرید

 . دینیب یخودتان م یاز زندگ یهمچون بخش



در    «ی»زندگ  دیتا درک کن  دیکن  یو شروع م  کندیرشد م  ونتاناحساس سرزنده بودن به شدت در 

 .«یاله»عشق و برکت  زالی. مظهر ال ستیچ قتایفرم خود حق  نیتر لیو اص نیخالص تر

 از اصطالحا  زمانی که بیش فعال است است در این حالت    وضعیت بیش فعال در چاکرای قلب:

ور اافتاد  ومب  آن  دائمار  تانخود  .یده  نیازهای خود  د، قربانی می کنی  ا  را  تااحساس  همه چیز .  ن 

 تان را خود  دائما و    را در اولویت قرار می دهیدنیازهای دیگران    د.ن را قربانی دیگران می کنیتاخود

 . آسیب میزنیم خودمانبه که  آنقدر انیم،مهرب اندیگرنسبت به بیش از اندازه  می دانید.جنس دوم 

رابطه   می شود  خودتانتبدیل به سمی برای زندگی    تانهمه چیز  ودوست داشتن    ،محبت  ،عشق

عاطفی    هایتان،دوستی    تان،احساسات  هایتان،  های  خانوادگی    تان، رابطه  های  ورابطه  همه   تان 

به دیگران هستیدکه  ی پیش می روئ  به شکل  چیزتان و هیچ   دائما شما در حال سرویس دادن 

د و جدا شدن از این حالت هم برایتان بسیار سخت است. عذاب دریافت نمی کنیدیگران  چیزی را  

 د. یچ کنترلی روی این احساسات نداریو ه   می دهددست  شماوجدان به 

مختلف ممکن است خود را نشان    ی قلب به شکلها  یدرست کار نکردن چاکرا  زون:عملکرد نامو

برا د  دیمثال ممکن است دائما بخواه  یدهد.  کن  دیباش   گرانیدر خدمت    دیو سخاوتمندانه عمل 

.  د یبه آن آگاه و معترف نباش  دی . در باطن، شاد یبه سرچشمه عشق وصل باش  قتا یحق  نکهیبدون ا

که   یاز زحمت  نکهیاز ا  قایو عم  د،یدار  یانتظار سپاس و قدردان   دیدهیکه م  «ی»عشق  یدر ازا  شهیهم

 .دیدلسرد هست  قاینشده است عم یسپاسگزار یبه خوب د یمتحمل شده ا

  رشی. هر چند که از پذدیتان را ببخش  رویاز ن  یکه بخش  د یکن  یرومندیامکان دارد آن قدر احساس ن

. مهر و محبت و  دیعشق باز بگذار  نیا  رفتن یپذ  یخود را برا  دیستیو قادر ن  د، یعاجز  گرانیعشق د

توانند به شما    یم  گرانیکه د  یبه عشق  یازین  دییبه خود بگو  دی. شاکندیمالیمت شما را شرمنده م

ا  نهیانگار س  ی کیزی. در بعد فدیبدهند ندار در مقابل همه   ی درون  یو با پوشش زره  دیسپر کرده 

 .دیبرخاسته ا  یدردها و حمله ها به حالت دفاع 

شما خودتان را از دنیای اطراف کامال ایزوله می    در این حالت  در چاکرای قلب:  کم فعال  وضعیت

دیگران   ید و نهدوست دار  ران  تانه خود  ،کسی ممکن است نداشته باشیدهیچ عشق و عالقه به    .کنید

ممکن است   د.همه چیز ممکن است شک داشته باشیبه  و    یدعشقی نیست  هیچ  و در واقع پذیرای  .را

 د. به هیچ چیز اعتماد نداری د این باشد کهمی کنی ایزولهرا  خودتانکه یکی از از دالیلی که 
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می  روبرو    با آن ها اوقات عدم تعادل چاکراها به علت اتفاقات و تجربیاتی است که در زندگی  گاهی  

خیلی مواقع ممکن است چاکراهای ما هیچ مشکلی نداشته باشد و اتفاق ناگهانی باعث از بین    شویم.

که همانقدر  است.  خیلی بیشتر    هستند امکان این اتفاق مربی    برای افرادی که  شود.رفتن هارمونی  

 کمک کنند، به همان اندازه هم روی آن ها تاثیر می گذارد.به دیگران می  ربی ها می توانند م

و انرژی های دیگران   دهمیشه در سطح باالیی قرار میگیرچاکراهایشان    مربی ها به این دلیل که

ی  چاکرا شودگاهی اوقات ممکن است یک کار یا حرکت یک نفر باعث   گذارد،  تاثیر می آن هاروی 

و محددا به حالت تعادل    وارد عمل شوید  سریعشود. در این شرایط باید  دچار عدم تعادل    آن هاقلب  

 برگردانید.

  یم  گرانیو وابسته به عشق و عالقه د  ر،یپذ  بیآس  اریقلب شما را بس  یچاکرا  یکم کار  کم کاری:

که دل و    یبه خصوص زمان   د، یشو   یآزرده م   قایعم  دی که طرد شده ا  د یکن  ی احساس م  ی کند. وقت

  لیم  نیافتد، افسرده و غمگ  یم   ی اتفاق   نیچن  ی . وقتدیکه خود را باز کن  دیرا داشته ا  نیجرأت ا

 . دی خودتان فرو رو ک در ال دیدار

 نیا  یبرا  یراه درست  دیکه نتوان  شودیاما ترس از طرد شدن باعث م  د،یکه عشق بورز  دیدار  دوست

 شود.  یم تانینقاط ضعف و ناتوان  میبارها باعث تحک  یطرز تلق نیو ا دیکن دا یکار پ 

  نیانجام چن  ی. برادیجبران فقدان عشق به شدت دوستانه و مهربان رفتار کن  یبرا  د یکن  یسع   دیشا

 میاز صم  کی  چیبا ه  قتایحق  نکهیبدون ا  د،یکن  یو سرد رفتار م  کسانیبا تمام افراد نسبتأ    ،یکار

. به دیو خود را ببند  دیطفره برو  دیکن  یم  ی. هرگاه قلبتان فراخوانده شود، سعدیشو  ریقلب درگ

قلب شما کامال بسته باشد عالئم خود    ی. اگر چاکرادیوحشت دار  یاحتمال  ی از صدمه ها  نکهیا  لیدل

 دهد.   ینشان م «یسنگدل» یو حت ی تفاوت یب  ،یرا با سرد

رده  احساس هر چیزی به طور کلی نیازمند محرکهای خارجی هستید. عدم تعادل دارید و افس یبرا

 ی نمایید. نم

در ادامه بیماری های فیزیکی که ممکن است فردی که  : قلببیماری های عدم تعادل چاکرای 

 چاکرای قلب او در عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شده است:



 افت فشار خون  ا یو  الخون بافشار  •

 یقلب حمله •

 آسم •

 یپنومون •

 سل •

 درد کمر •

 وز ی اسکول •

 دنده  نیب ینورالژ  •

 پستانبیماری های مرتبط با   •
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 ( Vishuddhaویشودها )چاکرای گلو یا  :چاکرای پنجممعرفی 

 

تیروئید در قسچاکرای گلو   قرار گرفته  قباالی جنا،  مت  ترقوه  استخوانهای  بین  این  سینه    است. 

با دیگران و محیط اطراف ارتباط برقرار   چاکرااین  ما از طریق  ارتباطات ما است و    ، مربوط به چاکرا

که    استو جایی    می کندکنیم و ظهور پیدا  میبیان  را در شکل مانیفست    هایمانانرژی    . می کنیم

 .در آنجا کنترل کنیم مان راتوانیم تعامالتمی

  ،گلبرگ  16های یک لوتوس آبی با    گلبرگ  ،رنگ آبی  اثیری،عنصر    سایر مشخصات چاکرای گلو:

 (. Hamهام ) ذکر

 به سبز ل یما  یبا آب ینقره ا نیهمچنکم رنگ و  ی: آبرنگ



 عنصر وابسته : اتر

 یی: شنواحس

 پر  16: لوتوس سمبل )نشانه(

 ی هست نی: طنیاصل اساس

ها،    هیر  یی لب باال  ، یبرنش  یلوله ها  ، ی: گردن، گلو و آرواره. گوشها، صدا، ناوابسته بدن  یبخشها

 . و بازوها یمر

 دیروئی: تغده وابسته

و    یرشد معنو  نیدارد. تعادل ب  یروند  یو اندامها  یدر رشد استخوان بند  ینقش مهم  د یروئیت  غده

  ل یدهد و باعث سرعت تبد  یبه رفتارمان نظم م   سمیو از راه متابول  کند یم  ی را سازمانده   یکیزیف

  کند   ی بد را کنترل م  سمیمتابول  ن، یشود. عالوه بر ا  ی م  یانرژ  نیمصرف ا  نیو همچن  یخون به انرژ

 سازد.  یخون و بافتها را متعادل م میو کلس

 : وابسته یها ارهیو س ینجوم ی ها نشانه

 ، تبادل دانش و تجربه دار قرار داد : ارتباطریت /جوزا 

 : فعال در ابراز وجودخیمر

دلو : الهام   |اورانوس    ریباال سا  دو را به دندان ها را   نی: درک فرم و مکان داده شد و از ادیاناه  /  ثور

 ی عدم وابستگ  ،یانتقال دانش و خرد متعال  «،ی»اله

.  ست شما آدم راستگو و صادقی هستیدزمانی که این چاکرا فعال ا  وضعیت تعادل در چاکرای قلب: 

  حرفبه    ،شفاف است  هایتان  حرف  ،یدنید بگویامیتو  احقیقت ر   ، بزنید  ان رانید حرفتاراحت می تو

هست، رک و راست می گویید و با دیگران روراست ه چیز را همان طور که  هم  ،ید ه افکر کرد  هایتان
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زمانی که صحبت می کنید انرژی را به بقیه انتقال    هایتان دارید.   خالقیت در حرف و ارتباطهستید.  

 ند. دوست دارشما را دهید و بقیه می دهید  

با یک چاکرای گلو کامال باز، احساسات، افکار و دانش درون تان را آزادانه و بدون    عملکرد موزون:

زید. صداقت درونی  ؛ و همچنین می توانید نقاط ضعف و قوت تان را آشکار ساترس ابراز می کنید

 تان نسبت به خود و یا دیگران از موضع درستی بیان می شود. 

الزم باشد می توانید کامال ساکت بمانید  ن توانایی را دارید که با تمام وجود خود را ابراز کنید. اگر  ای

فتارتان خالق و پرشور است، در عین حال  دهید و درک کنید. گو از صمیم قلب به دیگران گوش  

شیدن به خواسته  وجه و بیشترین اثر برای تحقق بخ  بهترین  به  که کامال واضح است. مقاصدتان را

 تان بیان می کنید. 

با خودتان    دیشو  ی روبه رو م  یمخالفت  ا یبا مشکل و    ی و خوش آهنگ است و وقت  نیشما پرطن  یصدا

تواند شما را تحت   ی نم  گرانی. نظر ددیی»نه« بگو  دیاگر بخواه  دیتوان   ی ماند و م دیخواه  ی صادق باق

. آزاد دینک یتان را حفظ م یو عدم وابستگ ،یدهد. در عوض استقالل، آزاد بیفر ای قرار دهد  ریتأث

درونتان   یصدا تی. از راه آنها هدادیباز هست فیابعاد لط قیحقا یسعه صدر و برا  یاز تعصب و دارا

. در  دیدار  ی امن  ی جا  تیهدا  نی ا  ی . در دستهاکنندیم  یشما را رهبر  ی که در زندگ  د، یشنو  ی را م

شان، نقش    ی گخاص خودشان را دارند. آنها در مورد زند  ام یپ   «که تمام مظاهر »خلقت  د یابی  یم

 ی . داراند یگو  یو نور با شما سخن م   یکپارچگی  یو در مورد تالششان برا  ،ی جهان  ش یشان در نما

را    یدانش  د،یهر زمان که مناسب باشد هست  ،یهست  گریدر کرات د  یبا زندگ  میقدرت ارتباط مستق

را که   یمعان   مام. تد یکن ی منتقل م گرانی به د  دی بدون ترس از واکنشها و عقا د یکه به دست آورده ا

 است. قتیاز خرد و حق ی حاک دی بر یخالق به کار م  انیب یبرا

و استحکام    تیو احساس موفق  قیعم  یسرور  دیو ابراز آزادانه آنچه هست  ی علت استقالل درون  به

   . دیآ یبه وجود م تیشخص

  دائما   . حرف میزنید  بیش از اندازه  است، زمانی که پیش فعال    وضعیت بیش فعال در چاکرای گلو:

ونی  زیاد از حد خود در  هدمیخوا  دلتان   . وسط حرف دیگران می پرید یا مثالً خیلی بلند حرف میزنید

 دهید. رو توضیح  تان



ذهن و    نیتواند مانع ارتباط ب  ی گلو قفل باشد، م  یدرون چاکرا  یهایاگر انرژ  عملکرد ناموزون:

  یدر ابراز احساساتتان دچار مشکل م  نکهی. با ادی آ  ش یتواند پ   یبه دو صورت م   نیبدنتان باشد. ا

 . دیکن  یصورت احساسات برطرف نشده را با اعمال بدون مالحظه و فکر ابراز م نیدر ا د،یشو

و افکار و احساسات را رد کرده و آنها را به   دیکن  یم  یرمنطقیکه برخورد غ   تاس  نیا  گریحالت د

خودتان گذشته   یداور  لتریکه از ف  د یده  ی تنها به آن دسته از احساسات اجازه ابراز م  دیدانیحق نم

شما مانع    ی ذات  یاحساس گناه ناخودآگاه و ترسها  ک ینداشته باشد.    ی هم تناقض  گرانی ت دو با قضاو

شود.    یم   ازها یافکار، احساسات و ن  نیتر  قیآزادانه عم  انی تان و ب  یقیو نشان دادن خود، حق  دنیاز د

بپوشان  یبا تعداد   د یکن  یم   یدر عوض سع را  آنها  و »وجود«    دیاز کلمات و حرکات سر و دست 

 .  دیخود را کتمان کن یقیحق

 تانی. صدادیصحبت کن  ممکن است با لکنت  ،یسرد و جد  ایادبانه است    یخشن و ب  ا یکالم تان هم  

را   تان یکه نقطه ضعفها  د یده  یباشد. به خودتان اجازه نم   قیعم  ینسبتا بلند و کالم تان فاقد معنا

ممکن است   جهی. در نتدیائیبه نظر ب  یشده دائمأ قو  یمتیبه هر ق  دیکنیم  ی بلکه سع  د، ینشان ده

  نیکند. در ا  ینیسنگ  تاندوش  یبر رو  ی. ممکن است بار زندگ دیتحت فشار قرار ده  یلیخود را خ 

و گردن را    دیآور  ی . شانه ها را باال مد یریگیبه خود م  یحالت دفاع  یبار اضاف  ن یدر مقابل ا  تیوضع

 . دی ساز یتازه مجهز م یو خود را در مقابل شروع  دیکش  یبه تو م

ب  ی پنجم در کسان  یناهماهنگ چاکرا  کارکرد از قدرت  برا  ان یکه  سوء   گرانیگول زدن د  یشان 

 زنند.  ی بالانقطاع حرف م گرانیجلب توجه د یبرا ا یشود  یم  ده ید زیند نکن ی استفاده م

به    ابندی ی وجود دست نم فیپنجم شان بسته است به ابعاد لط یچاکرا یهایکه انرژ یافراد معموال

 است.  یی حوزه ها  نیچن  نیبه ا  دنیو استقالل که الزمه رس  یانبساط درون  ،یشینداشتن آزاداند  لیدل

و ابراز   ی زندگشما فقط از  وجود دارد.    د یباش  ی درون  قیدانش عم  یکه دارا  نیامکان ا  ن،یبا وجود ا

ممکن است   قیدانش عم  ن ی. ادیترس  ی م ییو تنها  گرانیکه از قضاوت د لیدل  ن یبه ا  د یترس  یآن م

.  یاز ابراز کردن خودبه خود  یگری با وجوه د  ی نقاش  ،یباز کند مثل شاعر  گر یراه خودش را به طرق د 

  ر یشما ممکن است در سرتان گ  یمعنو  یهای. انرژدیکن  یم  میتقس  یل یم  یبا ب   گرانیبا د  اما آنها را

ن باشند سپس  و    لیتبد  یبرا  روهایکرده  شوند  مواجه  مشکل  با  است  ممکن  احساسات  به  شدن 



 

32 
 

 synergynahid.com                                            تهیه شده توسط وبسایت سینرژی با ناهید:

به   ازیکنند، آنها ن  نیباالتر را تأم  یقدرت و ثبات چاکراها  توانندیتر نم  نییپا  یچاکراها  یهایانرژ

 تان دارند. یدر زندگ  ی درون تیدرک معنو

  د. نداری  تانبرای خود  هیچ صدایی  شما که کم فعال هست    زمانی   وضعیت کم فعال در چاکرای گلو:

حرف  اگر این    کنیدفکر    یا دائما  دترسیاز حرف زدن بممکن است    باشید، خجالتی    می آدممکن است  

درست   نمی توانید  خودتان راچون    گاهاحتی    .فکر کنند   ه در مورد منرا بزنم ممکن است بقیه اشتبا

 آید.  تفاهم به وجود میخاطر همین سوء به  رسانید؛ب تان رادرست منظور د و بیان کنی

توروخدا ناراحت ،  ببخشیدا»  ه طور مثال از کلماتی مثل:ب  . کنیمی  تقلی   خیلیبرای زدن حرفتان  

بخش زیادی از فرهنگ    است که  درست)   و...« زیاد استفاده می کنید.  نمیدونم چه شکلی بگم   ،نشید

  ف نیست و به دلیل ترس زیادها تعار صحبت  این  افراد  ی برای اینتعارف کردن است ول ما در ایران  

حرف زدن    در حتی اگر مثالً ت  د کنیاحساس می  تاندر وجود خود  تانخود  (.از صحبت کردن است

نه با خودمان  میکنیم آدم ساده و راستگویی  به وجود خودمان همش احساس    مکل نداشته باشمش

 و نه با بقیه نیستیم.

نشان دادن و    یشما را برا  ییگلو توانا  یچاکرا  یو شکالت کم کار  ینیریو ش  یکم کار  کم کاری:

ساکت    ،یخجالت  د؛ یکن  یتان را کامال کنترل م  یاندازد. »خود« درون  یم  ریخودتان به تأخ  فیتوص

تان حرف    یرونیب  یزندگ  تیکم اهم  یزهایفقط در مورد چ  دیکن  ی صحبت م  یو وقت  دییو درون گرا

 .دیزنیم

ورم در گلو می کنید    به سرعت احساس  دیکن  انیتان را ب  یاحساسات و افکار باطن  د یکن  یسع  اگر

ملکرد   بیشتر از وضعیت ع ان غالباًه خود می گیرد. در اینجا حالت لکنت زبو صدایتان حالت تصنعی ب

وت دارید و  ماهنگ دیده می شود. در برخورد با دیگران احساس عدم اطمینان و ترس از قضاناه

و به نیروی بصیرت ید قعاً نمی دانید چه می خواهید. پیام های روح خود را دریافت نمی کنب وااغل

 خودتان اعتماد ندارید. 

د. فضای پشت دیواری که  نبخشید، مشکل جدی پیش خواهد آم اگر چاکرای پنجمتان را بهبود  

ات تان را می گذرانید، جایی که شما استعدادهای  خودتان ساخته اید، فضایی که در آنجا بیشتر اوق

تان را نشان می دهید کوچک و محدود است، زیرا جهان بیرون را فقط به عنوان یک حقیقت معتبر  

 قبول دارید.



بیماری های فیزیکی که ممکن است فردی که  در ادامه    : گلوبیماری های عدم تعادل چاکرای  

 چاکرای گلو او در عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شده است:

 ت یبرونش •

 آسم •

 گواتر  •

 ییناشنوا •

 زبان لکنت •
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 معرفی چاکرای ششم: چاکرای چشم سوم یا آجنا

 

پیشانیدر    چاکرا چشم سوم ابرو باالی چشم  2  بین  مرکز  قرار دارد.  دو  برخی فکر می کنند    ها 

مربوط به شیطان پرستی است، ولی این حرف به هیچ عنوان درست نیست. این چاکرا هم یک چاکرا  

صادقانه و حس ششم. در واقع  رویاهای .  این چاکرا مرکز شهود است  همانند بقیه چاکراها می باشد. 

 است  . چون از جنس ذهنبرای سفر به بعد های دیگر می دانندمرکزی  این چاکرا را



گلبرگ    ،رنگ نیلی به رنگ پر طاووس  ،است  ذهنعنصر آن    سایر مشخصات چاکرای چشم سوم:

 2اطراف مثلث برعکس    است.  گلبرگ دارد و یک مثلث معکوس هم وسط  2یک لوتوس نیلی که  

 ( می باشد. Omآن اووم ) ذکر .گلبرگ است

 بنفش.  ایزرد  نیو همچن ، یلی: نرنگ

 یحس : تمام حسها، از جمله ادراک فراحس

 ( 2×  48پر )گلبرگ  ۹6: لوتوس سمبل

 : دانش وجود. یاصل اساس

 ، یمخچه، و دستگاه اعصاب مرکز نوسها،یس ، ینی: صورت، چشمها، گوشها، بوابسته بدن یبخشها

 زیپوفی: هغده وابسته

آن عملکرد بقیه غدد را  یهورمونها رایشود، ز ینام برده م یبه عنوان »غده اصل یگاه زیپوفیغده ه

 دارد.  گری غدد د یهماهنگ کننده بر رو ریکند. مانند رهبر ارکستر تأث یکنترل م

 : وابسته یها ارهیو س ینجوم ی نشانه ها

 .یشناخت خردمندانه، تفکر منطق :ریت

 ی درک ارتباطات درون  ،ی: طرز تفکر مجموعه نگرقوس / یمشتر

 .رتیدانش باال، درخشش بص ، یاورانوس / دلو : تفکر ملهم اله

 . یو از خودگذشتگ  ثاریاز راه ا یدرون  قیبه حقا ی ابی: تجسم، کشف و شهود، دستحوت /نپتون 

  بعدهای شما با دنیای اطراف و    استزمانی که باالنس    وضعیت تعادل در چاکرای چشم سوم:

حتی می    ید.در واقع با انرژی های مختلفی که در اطراف شما وجود دارد در تعادل هستئ  دیگر  

حس    ، در قالب رویا. دریافت اطالعات ممکن است  را از حوزه های دیگر دریافت کنیدتوانید اطالعات  
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با  هر چیزی که هست شما یک پل ارتباطی   به طور کلی تان باشد.  ذهن  در  یشهود تصویریا  ششم  

پیدا می کنید و    خودتان راشما در اینجا    .داریدبعد های دیگر، انرژی های دیگر و بدن های دیگر  

 دارید.  دسترسی  مطلقگاهی به آ

یک زندگی زمینی    از  فراتر  ما  است، دید   باز  را  کار  این  که  زمانی  می گویند  که  است  دلیل  همین  به

در هارمونی  زمانی که  ، می بینیم.  ه یک انسان عادی می بیندرود و یک چیزی فراتر از چیزی کمی

د  غلبه کنی  ها ایلوژن ها( مایا)   هستیدتوهمات زندگی که در حال حاضر در آن  بر  توانید  شما می  است

 د. فرد روشن بینی شوی و

ره از امروزه افراد کمی یافت می شوند که چشم سوم شان کامال باز باشد و هموا  عملکرد موزون:

االیی برخوردار باشند. با وجود این علی رغم رشد ناکافی، چاکرای ششم می تواند عملکردی  ی ب آگاه

هماهنگ تر از دیگر چاکراها داشته باشد. این حالت خود را در یک ذهن فعال و مهارت های پیشرفته 

 روشنفکرانه نشان می دهد. پیگیری کل نگرانه تحقیق علمی و یا شناخت حقایق فیلسوفانه دور از 

 ملکرد هماهنگ چاکرای چشم سوم باشد. ش نسبی و ع دسترس می تواند نشانه ای از گشای

ای برای تجسم و توانایی درک خیلی از چیزها را به طور حسی دارید.  ه  احتماال توانایی رشد یافت

از آنچه  باز است. درک تان  ست و در عین حال بر روی حقایق اسرارآمیز  ذهن شما کنترل شده ا

  ی اصل روحان  کینماد از   کی  ل،یتمث  کیاست، اما   شتریبدنیای مادی به شما نشان می دهد خیلی  

 شده است. ی متجل یکیزیدر سطح ف

افکار    یکه گاه گاه  دیتفکر شما هستند. ممکن است متوجه شو  ید یعوامل کل  ل،یو تخ  ییآرمان گرا

ب رنامه با اعمال اما هر چه قدر    ن یشده در بدن ا  هیبه ارا  وندند، ی پ   ی م   قتیشما به حق  ی ها  دهیو ا

  قتیاز حق  ی درون  ی براساس آگاه  شتریداشته باشد، افکار شما ب  ی شتریچشم سوم رشد ب  یچاکرا

  ینیششم قرار دارند، مانند روشن ب یچاکرا یرشد مهارتها یهستند که در ابتدا ی ادیاست. افراد ز

ابعاد    گریدر د   ی موقت  ینشیبه ب  یاز وجود، و تعداد  یدر سطوح خاص  تیحساس  زانیبا باال بردن م

 مراقبه. ایرسند. به طور مثال در خواب و  یم قتیحق

چشم    کیکه    ییبه طور کامل محدوده مهارتها و درکها  میاست که بتوان  رممکنیغ   نیهرحال، ا  به

که به    میده  یم  حیرا پر خواهد کرد و ترج  یادیصفحات ز  یتالش  نی. چنمیده  حیسوم دارد توض



  میاز آنچه وجود دارد به شما بده  یکل  یا  دهی ا  مینتوا  یم  نی. با وجود امیاعتماد کن  گرانی اطالعات د

 خواهد آمد.  شیپ   دیششم برس یکه اگر به رشد کامل چاکرا

خواهد    ی کامال متعال  یتفکر منطق  یتهایداشت. محدود  دیاز جهان خواه  یتازه ا  یتلق  زیاز هر چ  قبل

  یخلقت به دست م  گریرا که از کرات د  یشد. افکارتان به صورت نوشته درخواهد آمد؛ و اطالعات

 . دیکن ی م قیتام خود تلف یدر حال رشد آگاه  یی با توانا دیآور

، است  ت«یدر خدمت »الوه  یا  نه ییشما همچون آ  ی شود. گرچه آگاه  ی شفاف م  تانیبرا  یماد  یایدن

 ی کند. ادراک فراحس  یجا دارد منعکس م  یهست  فی را که در سطوح لط  یرقص انرژ  یماد  یایدن

  کند یکار م  ی خارج  یزهایسطح چ  ریرا که در ز  ییهایانرژ  میواضح است آن قدر که مستق  ار یتان بس

ا  .دیکن  یم   افتیدر بر  ا  دیتوان  یم  ن، یعالوه  کن  هایانرژ  نیآگاهانه  کنترل  مختص   دیرا  مظاهر  و 

فراتر  دیتوان  یکه نم  دیرا وضع کن  ینیقوان  دیملزم هست  نی. با وجود ادیآنها خلق کن  یخودتان را برا

 است. ی ماندن شهیهم ی عیمعنا که نظم طب نیبه ا  د،ی از محدوده آن برو

به رو  یدرون   نشیو بشم   ابعاد لط  یشما  کرد که    دیباز خواهد شد. درک خواه  تیواقع  فیتمام 

از    یمختلف  یمتعال وجود دارد که فرمها  «یو »هست  یخلقت سطوح ماد  نیب  یشماریب  یاهایدن

  یشود، و به نظر م   یچشم تان اجرا م  یخلقت جلو  یبعد  تئاتر چند  دارند.   یدر آنها سکن  اتیح

»رقص خلقت    نیا  دن یوجود ندارد. د  قتیتازه و سطوح حق  شهیهم  ی فرمها  یبرا  یحد  چ یرسد که ه

 شگفت زده خواهد کرد.  قایشما را عم یاله

سوم: چشم  چاکرای  در  فعال  بیش  ک  وضعیت  اسزمانی  فعال  بیش  شما  ه  است  ت  ممکن 

  . در قسمت پیشانیسردرد  داشته باشید، البته نه هر سردردی! به طور مثال  سردردهای خیلی زیادی  

هید، در  واقعیت د  آن ها   درست کنید و به  اندر ذهن خودت  راچیزهایی  شما    همچنین ممکن است

 شناخته می شوند.  اسکیزوفرنی ها  عنوانهمانند اشخاصی که به    د. که اصال وجود خارجی ندارحالی  

آدم های عجیب و غریبی می    . شودمشکالت روحی و روانی میبه وجود آمدن  باعث    این مسئله

وجود ندارد و گاهی حتی ممکن است خطرناک هم  ها  پشت آن    منطقی  که  نیدککارهایی می  .یدشو

 . باشد
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سوم )عدم تعادل است، به طور مثال:    یعمده عملکرد ناهماهنگ چاکرا  امدیپ   عملکرد ناموزون:

  یتان منحصرا با عقل و منطق صورت م  ی زندگ  ماتیحوزه عقل، تصم  یاز حد رو  شیب  یپافشار

فقط    د، یکن  یسازمانده   یتان را با روش عقالن   ی تمام امور زندگ  دیکن  یم   ی که سع  یی. از آنجاردیگ

شما ممکن است کامال    یعقالن  ی. مهارتهادیقبول دار  دیکن  یدرک م  انت  یآنچه را با ذهن منطق

 ی ب  یکلنگر  وهیبه شما داده شده است، اما از ش  لیو تحل  هیباشد و احتماال نعمت تجز  افتهیرشد  

 . دیندار یعیتعادل طب ی با قانون جهان د یکن یانطباق آنچه را تجربه م ییو توانا دیبهره هست

که ذهن تان بتواند    دیکنیرا قبول م  ییزهای. تنها چدیشو  یتکبر روشنفکرانه خود م  یقربان  یبه آسان

  ی رعلمیغ   ده ی پد  کیرا به عنوان    یمعنو  نشیات باشد. بقابل اثب  ی علم  ی درک کند، و از راه روشها

که عملکرد    یگرید  جهیو اتوبار و بارها و بارها در نت  یارامنه ا   یشهدا  ادی . به  د یکن  یم  رد  یرواقعیو غ 

و   گرانی د یبر رو د یکنیم یاست که با قدرت ذهن تان سع ن یچشم سوم دارد ا یناهماهنگ چاکرا

 ادهاز آن استف  تانیازهاین  یارضا  یبرا  ای و    دی ده  یصرفأ قدرت تان را نشان م  د،یبگذار  ریتأث  دادهایرو

 . د یکن یم

  زیقلب و تاج ن یهم معموال خارج از تعادل است و چاکرا یدیشبکة خورش یچاکرا تیوضع نیدر ا

نسبتا باز باشد، باز هم ممکن    ش یرها یگ  رغم یاند. اگر چشم سوم تان عل  افتهیرشد    یی در حد جز

  ای رید یلاست. و اتیح یعیطب انیهر چند که مقاصد شما خالف جر د،یکار موفق شو نیاست در ا

نخواهد    داری پا  دیتالش کرده ا  ش یرا که برا  یتیو موفق  ردیگ  یشما را دربر م  ییزود احساس تنها

 بود.

)که شما   نییپا یافتد که چاکرا ی اتفاق م ی ششم زمان یده در چاکراگمراه ش  یهایانرژ گرید  امد یپ 

کنند.    ی هماهنگ کار نم  گرید  یکه چاکراها  ی است، و وقت  ماری وصل کرده است ب  ن«یرا به »زم

 یقیحق  یباشد که معنا  یتواند در حالت  یم  نیا  یول  د، یا  افتهی  ادراک دست  فیگرچه به سطوح لط

سرکوب شده،   یاحساس ی. به علت الگوهادیدرک نکن دیآور ی را که به دست م یتصورات و اطالعات 

  یو غالب باشند تا حد  یقو  یل یتوانند خ  ی م   یتصورات ذهن  نی. اشوندیم  ختهیآنها با تصوراتتان آم

  ی م  ادهیپ   رونیطرح آنها را در جهان ب  د،یریموجود در نظر بگ  قتیحق  اکه شما آنها را به عنوان تنه

 . د یده یرا از دست م قتیارتباط با حق تینحو در نها  نیو بد دیکن

ا  وضعیت کم فعال در چاکرای چشم سوم:  باوری نسبت به    فرد  ستزمانی که کم فعال  هیچ 

ه در این مورد به آن  هر چ ندارد و انرژی درمانی  و   دیگر   های دنیا   ، اتفاقات معنوی و قلمرو های دیگر



  بسته است و هیچ دریچه   انکامل چشم سومش  افراد به طوراین    .نه وجود ندارد گویند  می  وییبگ  ها

در واقع و    ندنرژی شک دارهمه چیز در رابطه با ا . آن هاگذاشتند که بتوانند دریافت کنندرا باز ن  ای

عدی که زندگی در غیر قالب همین سه ب  ا هر چیزی ر  تاگرفته    ارو  شان  ایلوژن یامایا کامالً جلو چشم

 .های متعصبی هستندبسیار انسان کنند. همچنین این افرادمیکنیم را رد 

را  یقتیبسته باشد تنها حق یششم به طور قابل مالحظه ا یدر چاکرا هایانرژ انیاگر جر کم کاری:

  ، یماد  الیتان تحت نفوذ ام  یباشد. زندگ  دنیقابل د   رونیکه در جهان ب  د یکن  یو باور م   دینیب  یم

به نظرتان خسته کننده   یمعنو  یها و بحثها  شهیو احساسات ابراز نشده است. اند  یکیزیف  یازهاین

  ی ب  یی ایآنها را حاصل رو  نکهیا   لیبه دل  د یکن  ی را رد م  ی روحان  قیوقت خواهد بود، و حقا  اتالف و  

که در جامعه برقرار است   یخط مش  ی. افکارتان به سودینیب  یم   ی کاربرد عمل  چیمعنا و بدون ه

 دارد.  شیگرا

راحت از دست م  طیدر شرا  یبه  را  احتماال خدیده  یدشوار کنترل خود  اگر  دیفراموش کار  یلی.   .

تر به درون    قیدق  د ی ششم همراه است، با  یچاکرا  یشده باشد اغلب با کم کار  فیتان ضع  یینایب

 . دیسطح قرار دارد بشناس نیا ریر زو آنچه را د دیخود نگاه کن

شما کامال براساس احساسات   ماتیو آشفته است و تصم  شانیپر  یلیدر موارد حاد، افکار شما خ

 سرکوب شده تان است. 

بیماری    :چشم سومبیماری های عدم تعادل چاکرای   ادامه  فیزیکی که ممکن است در  های 

 فردی که چاکرای چشم سوم او در عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شده است: 

 سردرد  •

 جه یغش، سرگ •

 ت ینوزیس •

 فک یماریب •

  



 

40 
 

 synergynahid.com                                            تهیه شده توسط وبسایت سینرژی با ناهید:

 ( Sahasrara)  ساهاسرارا ایتاج سر معرفی چاکرای هفتم: 

 

این    رباررسیم که همرحله می  7  بحث  به  دوباره   و  شویم  می   دیگری  د بع  وارد  بعد  بهاز چاکرای هفتم  

 به   میرسه  آخر  چیز  همه  درو  شا  وکم  ،نیروانا   ،در بدن های روحانی   د.تکرار میکن  اخودش ر  چرخه

 است.همه چیز متصل    است وگیرید که همه چیز یکی  ز انرژی قرار میا  میدان  یک  در  شما  اینکه

آن را تعریف    بعدا  که بخواهد  است  رفتهنمحل    ین به طور توصیفی است کسی به ا  این موارد  همه

بینی  روشن  بهباشد، برنگشته که آن را برای ما تعریف نماید. چنین فردی  رسیده    کسی   اگر هم   کند. 

   نیست.  بدن فیزیکی خودش محدود ر بهدیگو  دمیرس



نیلوفر آبی هزار   یک لوتوسبرگ  گل  ، رنگ بنفش  ،عنصر آگاهی   سایر مشخصات چاکرای تاج سر:

 . گلبرگی است 50 بخش  20، برگ

 یی و طال دیطور سف نی: بنفش و همنگر

 برگ. 1000: لوتوس سمبل

 محض.  «ی: »هستیاصل اساس

 : مخ اندام وابسته بدن

 (. زیف ی)اپ  یغده وابسته : صنوبر

  سمیتمام ارگان  یبر رو  اد یبه طور قاطع مشخص نشده است. به احتمال ز  یاز نظر علم  زیف  یاپ   اثر

 است. یغده بلوغ زودرس جنس نیاختالل ا جهیدارد. نت ریبدن تأث

 : وابسته یها ارهیو س ینجوم ی نشانه ها

 ی نور اله ذات، دربرگرفتن ماده با  یدرون، تمرکز بر رو دنی: دکیوان / یجد

 «متعال  یبا »هست  یگانگی  ،ی، از خودگذشتگتی: زوال محدود/ نپتون حوت

  یبه آن معنا وجود ندارد. صرفا دامنه باز بودن آن م  یهفتم گره ا  یدر چاکرا  ن:عملکرد موزو

 باشد.   ادیز ا یتواند کم 

در   ی رونیب ی و زندگ ی درون یهست ن یکه مرز ب ی کند، زمان ی تاج شروع به باز شدن م یچاکرا یوقت

کامال    تانی. آگاهدیکن  یتجربه م  شتریو ب  شتریکند، شما لحظه ها را ب  یم   دایوضع موجود کاهش پ 

 ز یمطلق حاکم که همه چ  ،یاز هست  یتان را به منزله بخش وجود  یقیحق  آرام و باز است و »خود«

 . دیکن ی تجربه م ردیگ یرا دربر م
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که به صورت    ی شود تا زمان  ی م  شتریلحظه ها ب  نیا  ابد ی  ی م   شیهفتم افزا  یکه رشد چاکرا  ی وقت

باشد ممکن    ی نیگام آخر روشن ب  نیشما آماده ا  شتن«یکه »خو  ی. وقت دی آ  ی در م  ی دائم  ت یواقع  کی

 دار یب  یطوالن  اباست که انگار تازه از خو  نیچن  نی. احساس شما افتدیاتفاق ب  یاست کامال ناگهان

در سر راهتان   یعقبگرد  گری. ددیکن  یزندگ  تیدر واقع  هنکیبه ا  دی کن  یشروع م  تیو در نها   دیشده ا

 وجود ندارد.

  د ی بر  یم   یکرد. پ   دیخواه  زیجام را لبر  نیا  «یاله  یو »هست  دیکنیم  لیتبد  یخود را به ظرف خال

تان به نفس    ی. نفس فردد یکرده ا  دا یاست پ   داری پا  قتیتان را که تنها حق  یقیحق  شتن،یکه »خو

که از شما ساطع    یپوشد، و نور  ی شود. هدف »خالق« در رفتار شما جامه عمل م  یم   لیتبد   یجهان

  د یرا بدان  یزیچ  دیکند. اگر بخواه  ی هستند باز م  یحضور اله  رندهیرا که گ  ی شود قلب کسان  یم

همه    ی اله  «یشما با »هست  یگانگیبه علت    رایز  د، یاست فقط توجه تان را به آن معطوف کن  یکاف 

 حد و مرز شما وجود دارد. یب  یاست که درون آگاه  یباز خلقت«» در درون شما وجود دارد. زیچ

 قتا یحق  زیچ  چیو ه  «یاله  یاز تفکر در »آگاه   یجز فرم  ستین  زیچ  چیه  یماد  یایکه دن  دی ابی  یدرم

  شود.   ینقش بر آب م   دیقبول داشته ا  قتیحق  به آن صورت وجود ندارد. هر آنچه تاکنون به عنوان

  یآن زندگ  نکهیا  لیاست به دل  م یخأل عینأ همان برکت عظ  نی. اما ادیکن  یرا تجربه م  یخأل بزرگتر

 سعادت محض است. یذات اله  نیدر ذات محض است، و ا

ا برا  ی در طول چرخه هفت ساله  به خصوص  باز هست  یچاکرا  یهایانرژ  یکه  رشد    د،یهفتم  به 

آمد. اکنون مراقبه و خدمت    یم  رممکنیکه قبال به نظرتان غ   دیرس  ی م  ی کپارچگیو    نشیاز ب  یقیعم

را تجربه   یگانگیکنند تا احساس    یوجودتان همراه است و کمک م  «یعابدانه با درک اصل »اله

 . دیدر درونتان بمان شتریتا ب  دیفرصت استفاده کن نی. از ادیکن

  یاول زندگ   یماهگ   24تا    ۹مالج کودک در سن    دیجالب است که توجه داشته باش  نهیزم  نیدر ا

وحدت کامل به سر   یطفل در آگاه   نیزم  یرو  ی زندگ  هیدوره اول  نیماند. در طول ا  ی م  یاش باز باق 

 برد.  یم

نکته را به    نیباز و هماهنگ بودن تمام چاکراها ا  م یدی همان طور که د  : هفتم یچاکرا  یهایژگیو

بدون    نیدانش و تجربه و مهارت بدهند. با وجود ا  ی معتنابه  ریتوانند مقاد  ی ما نشان داد که آنها م

.  میستیو کامال از ترس رها ن  م، یدار  ی کپارچگیاز کثرت و    ییهفتم، احساس جدا  یباز بودن چاکرا



شود. نداشتن   یدرون چاکراها م  یاز آثار گره ها  یبخش  یباعث ماندگار  شهی ترس است که هم  نیا

  ی توانند در جهت هماهنگ   یکه م  یفرد  یانرژ  نکهیو اگشودن حد کامل امکاناتشان،    یبرا  ییتوانا

 چاکراها.  گریبا د ی خلقت، ساطع شوند و نه در جهت هماهنگ رقص کامل با 

باز    یمعنو  قیحقا  یتواند رشد کند خودتان را بر ارو  یکه مرکز تاج م  یی در طول سالها  نکهیمگر ا

اطم  د،یکن نبود  احساس  است  ب  نانیممکن  ا  در  را  یهدف  یو  کن  نیطول  تجربه  ا  دیزمان    ن ی و 

 ی هودگیب  ی. ممکن است به نوع دیکن  ری تعب  شتریب  یدرون نگر  یبرا   یاحساسات را به منزله نشانه ا

احساسات    نیکنترل ا  یبرا  دی. شا د یای ترس از مرگ اغلب به سراغتان ب  ا یو    دیببر  ی پ   تان یدر زندگ

  دی برو  دیجد  یتهایبار مسئول  ری ز  ای   د یپناه ببر  اد یز  تیفرار از آنها به فعال  یکه برا  دیکن  یعس  یمنف

 . دیخود را برحق و مهم جلوه ده نکهیا یبرا

اگر این پیام   می شوند.  شوند و ناچار به استراحت  یم  ضیمر  طیشرا  نیتحت ا  یوقات اشخاصااغلب  

یده بگیرید درگیر زندگی بی محتوایی می شوید و رشد توانایی های بالقوه »خود« واقعی  ها را ناد 

 کنید. تان را محدود می 

که    ی هستیدیک شخص  بین شده اید،   روشن  مطلق  صورت  به  شما   که  استاین چاکرا، چاکرایی  

 . حقیقت وجودی را دیده استبیدار 

 همه شب سخنم فکر من این است و          من کیستم من چیستم روزها 

 .شمس تبریزی همانند   اید.  این سوال رسیده واقع به پاسخبه 

با نیروی برتر ارتباط برقرار کند و یا بهتر است بگوییم کامل یکی شده است   اندمیتو چنین شخصی

 رسیده است. اصلی الهی  و به ذاتیا نیروانا  کشااین جهان هستی است و به درجه مو و بخشی از

در ادامه بیماری های فیزیکی که ممکن است فردی که   : تاجبیماری های عدم تعادل چاکرای  

 چاکرای تاج او در عدم تعادل است، به آن ها مبتال شود، ذکر شده است:

   ی عصب ستمیس یها یماریب •

 ی و روان یروح تیاختااللت وضع •
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و وضعیت های هر یک رسیدیم. این توضیحات چاکرا، مشخصات آن ها    7ه پایان مبحث معرفی  ب

می توانند آگاهی باالیی نسبت به چاکراهای بدنتان و وضعیت فعلی تان به شما بدهند. این مبحث  

 را به دقت مطالعه کنید تا به خوبی آن را درک نمایید. 

  



 گروه سیاره حاکم بر زندگی خود را بشناسید

براساس روز تولد می توان گروه سیاره حاکم بر زنگی هر فرد را مشخص کرد. ما در ادامه این گروه 

برای شما ذکر کرده ایم تا بدانید در چه گروهی قرار دارید و سیاره حاکم بر زندگی شما چه  ها را  

 چیزی است. از این گروه ها می توانید برای پاکسازی چاکراهای خود هم استفاده کنید. 

 سیاره روز تولد 

 روز اول نپتون و مریخ(  7مریخ )احتیاط،  فروردین  30فروردین تا  1

 اردیبهشت مریخ و ونوس( 7فروردین تا  31ونوس )احتیاط  اردیبهشت  30فروردین تا  31

از   خرداد 30اردیبهشت تا  31 )احتیاط  تا    31مرکوری  و    7اردیبهشت  ونوس  خرداد 

 عطارد( 

 تیر عطارد و ماه(  6خرداد تا  31ماه )احتیاط از  تیر  31خرداد تا  31

 مرداد ماه و خورشید(  5مرداد تا  1از خورشید )احتیاط  مرداد  31مرداد تا  1

 و عطارد(  دیخورش  وریشهر  6تا  وریشهر 1از  اطیعطارد )احت ور یشهر 31تا  وریشهر 1

 مهر عطارد و ونوس(  7تا  1ونوس )احتیاط از  مهر 30مهر تا  1

 آبان پلوتو و ونوس( 5تا  1مریخ/پلوتو )احتیاط از  آبان  30آبان تا  1

 آذر پلوتو و مشتری( 6تا  1ژوپیتر )احتیاط از  آذر  30آذر تا  1

 دی مشتری و زحل( 6تا  1زحل )احتیاط از  دی  2۹دی تا  1

 اورانوس(  –بهمن زحل   7دی تا  30اورانوس )احتیاط از  بهمن 2۹دی تا  30

از   اسفند  30بهمن تا  30 )احتیاط  تا    30ژوپیتر/نپتون  و   8بهمن  اورانوس  اسفند 

 نپتون( 
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