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Conheça os Pontos Energéticos do Corpo 

Chacras 

Chacras, também conhecidos pela grafia chakras são, segundo a filosofia iogue os 

centros energéticos dentro do corpo humano que distribuem a energia (conhecida como 

prana) através de canais (conhecidos como nadis) que nutrem órgãos e sistemas.  

Na linguagem Iogue  

Prana -> é o nome genérico que se dá a qualquer forma de energia manifestada 

biologicamente.  

Nadi -> quer dizer "flow", fluxo de energia. É no nosso corpo sutil que essas energias 

fluem por inúmeros canais.  

 

Na Doutrina Espirita os chacras são chamados de Centro de Força. Em sânscrito a 

palavra chakra  significa "roda", "disco", "centro" ou "plexo". Nesta forma eles são 

percebidos por videntes como vórtices (redemoinhos) de energia vital, espirais girando 

em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. Os chakras são pontos de 

interseção entre vários planos e através deles nosso corpo etérico se manifesta mais 

intensamente no corpo físico. 

Os Vedas (5.000 a.C) contêm os mais antigos registros sobre chakras de que se tem 

notícia. Quando foram escritos, o Yôga já sistematizava o conhecimento e o trabalho 

energético dos chakras. 
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Os Chakras em nosso corpo 

Existem milhares deles espalhados por todo o nosso corpo, no entanto são sete os 

principais chakras, dispostos desde a base da coluna vertebral  até topo da cabeça, 

estando cada um deste ligado à uma das sete principais glândulas do nosso corpo. Cada 

um destes chakras está em estreita correspondência com certas funções físicas, 

mentais, vitais ou espirituais. Num corpo saudável, todos esses vórtices giram a uma 

grande velocidade, permitindo que a "prana", flua para cima por intermédio do sistema 

endócrino. Mas se um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o 

fluxo de energia fica inibido ou bloqueado e disso resulta o envelhecimento ou a 

doença. 

 

 
 

Os 7 Principais Chacras  de Baixo para Cima 

 

1. Básico        2. Sacro Umbilical  3. Plexo Solar  4. Cardíaco 

5. Laríngeo   6. Frontal    7. Coronário 

 

Os chakras são conectados entre si por uma espécie de tubo etérico (Nadi) principal 

chamado "Sushumna", ao longo do eixo central do corpo humano, por onde dois outros 

canais alternados "Ida" que sai da base da espinha dorsal à esquerda de Sushumna e 

"Pingala" à direita (na mulher estão invertidas estas posições ). 


