
Bedenimizde yedi ana çakra yani yaşam enerji noktası bulunmaktadır. 
Çakra Sanskritçe kaynaklı bir kelime olup, tekerlek, dönüş anlamına gelmektedir. İn-

sanda bulunan enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarından
oluştuğuna inanıldığı için onlara bu isim verilmiştir.

Etten kemikten olan maddi bedenimizden başka bir de enerji bedenimiz var. Kanın
bedenimizde dolaştığı gibi, enerji de bu enerji bedenimizde dolaşıyor. Enerji düzgün
akmadığında fiziksel ve ruhsal hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve tedavi de akışın tekrar
sağlanması ile gerçekleşiyor.  

Omurga boyunca kalçamızdan, başımızın tepe noktasına kadar dizilmiş olan çakralar,
fiziksel ve enerji bedenimize akan ve dengeleyen enerjisel merkezlerdir.

Tüm çakralarımız dengeli olduğunda hayatımızı fiziki ve ruhsal olarak sağlıklı
yaşayabiliyoruz.

Her bir yaşam enerji noktası bedenimizde belirli organları ve duyguları temsil etmek-
tedir. 

Çakralar, insan bedeninin işlevini tam olarak yerine getirmesini sağlayan endokrin
sistemiyle ve sinir sistemiyle ilişkilidir. Bundan dolayı, bir ya da birkaç çakradaki bedeni
besleyen enerji akışında oluşan sorunlardan dolayı tıkanıklıklar ve dengesizlikler bütün
çakra sistemini etkiler.

Şimdi yedi ana çakranın ne olduğu, hangi bölgede yer aldığı ve de fiziki ve ruhsal
olarak bizi nasıl etkilediğine bakalım.

Kök Çakra;bizi maddi dünyaya bağlar. Alışkanlıklarımızın, içgüdülerimizin
merkezidir. 

Dengeli ise, hayatınızda topraklanmış, güvenli, güvenli ve istikrarlı hissedeceksiniz.
Dengesiz ise, kendinizden ve diğer insanlardan kopmuş hissedersiniz ve temel

ihtiyaçlardan (para, yiyecek, barınma) endişelenirsiniz.
Kök çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak yeme bozuklukları (obezite, anoreksiya, bulimia), artrit, bacak ve ayak

problemleri, hemoroid, böbrek taşı, migren ve sindirim problemleri çekiyor olabilirsiniz.
Duygusal olarak, korku, öe, gerginlik, terk edilme korkusu, kaygı, başkalarını

suçlama gibi durumlarla karşılaşıyor olabilirsiniz.
KarınÇakra; duygu ve cinsellik ile ilgilidir. 
Dengeli ise, kendinizi yaratıcı, kararlı, cinsel olarak canlı ve enerjik hissedersiniz.
Dengesiz ise, duygusal olarak bastırılmış, cinsel olarak bastırılmış, enerjisel olarak

uyuşuk hissedersiniz.
Karın çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak, adet sorunları, bel ağrısı, böbrek fonksiyon bozukluğu, idrar sorunları,

düşükler, kas krampları, spazmlar, yumurtalık kistleri gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Duygusal olarak ihtiyaç, katı inançlar, gerginlik, öe, baskı, başkalarını suçlamak, cin-

sel hayal kırıklığı, yetersizlik gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Mide Çakra; insanın kişiliğiyle ilgili olumlu, olumsuz tüm özelliklerini temsil eder.

Burada kişisel kimliğimizi buluruz. Otorite, başarı, güç isteği gibi egonun ihtiyaçları ile
ilişkilidir.

Dengeli ise, kendini sevecen, şeatli, kendine güvenen ve iddialı hissedersiniz.
Dengesiz ise, eleştirel, yargısal, kendini beğenmiş ve korkulu hissedersiniz.
Mide çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak, yüksek tansiyon, kronik yorgunluk, şeker hastalığı, mide ülseri,

pankreas ve safra kesesi sorunları ve kilo problemleri çekiyor olabilirsiniz.
Duygusal olarak, düşük benlik saygısı, reddedilme duyguları, utanç, güçsüzlük, sürekli

hata bulma, kötü davranışı haklı çıkarma, kendini inançsızlık, korku ve korkutma
duyguları yaşıyor olabilirsiniz.

Kalp Çakra; sevgi ve şeatin merkezidir. Kişinin sevgi, şeat, güven, merhamet,
kıskançlık, öe, endişe gibi duygusal tepkileri üzerine odaklanır. 

Dengeli ise, tüm canlılar için sevgi, empati ve şeat hissedersiniz, başkalarını kendi
sözlerinin ve eylemlerinin çok ötesinde anlayabilecek, aynı zamanda bağışlama ve şükran
duygularını hissedersiniz.

Dengesiz olur ise, öe, kızgınlık, kıskançlık, nefret, korku ve yalnızlık hissedersiniz.
Kalp çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak, üst sırt problemleri, astım, kalp problemleri, uyku bozuklukları,

yorgunluk, alerjiler ve meme sorunları yaşıyor olabilirsiniz.
Duygusal olarak, kendini kurban etme, keder, umutsuzluk, çaresizlik, verme ve almada

zorluk, çaresizlik, ağlamanın bastırılması, dünya savaşı, boğucu hissetme duyguları
yaşayabilirsiniz.

Boğaz çakra; insanın, irade, ifade ve iletişim yeteneği ile gerçeği yansıtabilmenin
merkezidir.

Dengeli ise, kendinizi hem sözlü hem de sözsüz olarak özgürce ifade edebilirsiniz.
Dengesiz ise, kendinizle dürüstlük hissetmeyeceksiniz ve potansiyeliniz kadar

yaşamadığınız gibi hissedeceksiniz. 
Boğaz çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak, üst sırt ve boyun sorunları, işitme problemleri, ses kısıklığı, diş ve diş

eti problemleri, bademcik iltihabı, bronşit, kulak iltihabı, soğuk algınlığı, tiroid sorunları
yaşayabilirsiniz.

Duygusal olarak, sosyal kaygı, bastırılmış duygular, kendini kurban etme, inatçılık,
kızgınlık, acılık, öe, stres, boğucu yaratıcılık gibi duygular yaşabilirsiniz.

3.Göz çakrası; yüksek benliğimizle irtibatımızın sağlandığı ve sezgilerimizin
kaynağının bulunduğu merkezdir. 

Dengeli ise, net, odaklı, açık ve anlayışlı hissedersiniz.
Dengesiz ise, zihinsel olarak sisli, duygusal olarak dengesiz, gülünç ve odaklanmamış

hissedersiniz.
3.Göz çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak, kronik yorgunluk, baş dönmesi, hormonal dengesizlik, anksiyete

bozuklukları, baş ağrıları, yüksek tansiyon, katarakt, disleksi, uykusuzluk, migren gibi
rahatsızlıklarınız olabilir.

Duygusal olarak, depresyon, öe, duygusal dengesizlik, kendini eleştirme, stresle baş
edememe gibi duygular yaşanabilir.

Tepe çakrası; evrensel enerjiyi aldığımız yer olan tepe çakrayı yaşamımızdaki den-
gelerle de ilgilidir. 

Dengeli ise, şimdiki anda, varoluşun geri kalanıyla manevi olarak uyum sağladığınızı
hisseder ve sezgisel bilgeliğinize derinden güvenirsiniz.

Dengesiz ise, kendini yitirmiş hisseder, yaradana karşı kızgın, amaçsız, depresif ola-
bilirsiniz.

Tepe çakranızda dengesizlik varsa;
Fiziksel olarak, uykusuzluk, depresyon, fibromiyalji, alzheimer hastalığı, nevroz,

psikoz, baş ağrısı, şizofreni, kanser, epilepsi, baş dönmesi, ışık hassasiyeti gibi
rahatsızlıklar yaşanabilir.

Duygusal olarak, varoluşçu depresyon, sinizm, güvensizlik, korku, nefret, amaçsızlık,
dar görüşlülük duyguları yaşanabilir.

Bedeninizin verdiği mesajları doğru aldığınızda problemleri hayatınızdan kolayca
uzaklaştırabilirsiniz.

Sürekli yaşanılan fiziki veya ruhsal rahatsızlıklarda bu çakra ile ilgili bir sorun
olduğunu fark edebilir, yoga, meditasyon gibi pratiklerle ve özel çakra uygulamalarıyla
problemli olan çakranız ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz.
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