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DIAGNOSTYKA CZAKRALNA
Diagnostyka czakralna jest bardzo ważna w procesie dobierania zabiegu dokładnie do potrzeb
chorej osoby. Dzięki niej dowiesz się dokładnie, nie tylko na jakie narządy kłaść dłonie i posyłać
energię, ale i na jakie czakry.
To ważne, być oprócz narządów uzdrawiał także czakry z nimi powiązane. Jeśli tego nie zrobisz,
niedoenergetyzowana część ciała będzie wyciągała energię z tych części, które uzdrawiałeś. Przez to
ani czakry ani narządy nie będą właściwie naenergetyzowane, co opóźni proces zdrowienia.

Czakra podstawy
Umiejscowienie: Znajduje się ona między odbytem, a pochwą u kobiet i moszną u mężczyzn. 
Kolor: Czerwony 
Cechy psychiczne pozytywne: Daje ona uczucie spełnienia, niewinności, bezpieczeństwa, mocy i
zdrowia. Jeśli brakuje Ci którejś z tych cech, to znaczy, że czakra jest zaburzona. 
Za które partie ciała odpowiada: nadnercza, krew, kości, mięśnie, ścięgna, stawy, więzadła, szpik
kostny, jelito grube. Jeśli cierpisz na choroby krwi, stawów, alergie, może to oznaczać zaburzenia tej
czakry.
Moc - kreacja bytu materialnego - bezpieczeństwa finansowego i bezpieczeństwa ciała.

Czakra sakralna
Umiejscowienie: Okolica spojenia łonowego. 
Kolor: Pomarańczowy 
Cechy psychiczne pozytywne: Zadowolenie, spełnienie, przyjemność, , witalność. 
Zaburzona - cechy psychiczne: Lęk przed bliskimi związkami, impotencja lub nadmierna
zmysłowość prowadząca nawet do dewiacji, chorobliwa zazdrość i niekonsekwencja w działaniu. 
Za które partie ciała odpowiada: Odpowiada za stan narządów płciowych, i układ moczowy.
Zaburzenia tej czakry skutkują impotencją i bezpłodnością.



Moc - kreacja nowego życia - dzieci.

Czakra splotu słonecznego
Umiejscowienie: Splot słoneczny. Znajduje się on w nadbrzuszu. 
Kolor: Żółty 
Cechy psychiczne pozytywne: Bogactwo, przebaczenie, ciepło, radość i empatia, spotaniczność,
szacunek, poczucie własnej wartości, spontaniczność. Gdy nam brak tych cech, świadczy to o
zaburzeniach w tej czakrze. 
Zaburzona - cechy psychiczne: Nieumiejętność panowania nad lękiem, stresem, złością i nerwowość.

Za które partie ciała odpowiada: Jej stan odpowiada za wiele narządów wewnętrznych, między
innymi jelita, trzustkę, żołądek, śledzionę, woreczek żółciowy i wątrobę.

Czakra serca
Umiejscowienie: Jest pośrodku klatki piersiowej, w okolicy serca. 
Kolor: Zielony – ewentualnie róż i złoty.
Cechy psychiczne pozytywne: Miłość bezinteresowna, ufność, ciepło, radość, szczerość, wrażliwość,
czułość i hojność. 
Zaburzona - cechy psychiczne: Pesymizm, egocentryzm. 
Za które partie ciała odpowiada: Gdy jest w dobrym stanie, serce jest zdrowe, krążenie krwi w
normie, a grasica i płuca również są sprawne.
Moc - głęboka empatia, psychometria.

Czakra gardła
Umiejscowienie: Jest w gardle. 
Kolor: Niebieski (jasny), błękit 
Cechy psychiczne pozytywne: Odpowiada za twórczość, uczucie i doświadczanie wolności,
niezależności i swobody, ponadto za radość, umiejętność wyrażania siebie i swoich potrzeb, uczuć
oraz za zdolność do wysłuchania innych ludzi. 
Zaburzona - cechy psychiczne: Są dwojakie – albo nieumiejętność wyrażania siebie, swoich
poglądów, brak siły przebicia albo słowotoki i wszczynanie kłótni w celu zmuszenia innych do
wyznawania swoich poglądów, nieszczerość. 
Za które partie ciała odpowiada: Jej stan określa zdrowie gardła, krtani, tarczycy i przytarczyc oraz
uszu.



Moc - twórczość - zarówno np. tworzenie muzyki, jak i twórcze rozwiązywanie problemów;
malowanie obrazów i kreatywne naprawianie samochodów; pisanie wierszy i twórcze
wychowywanie dzieci czy tworzenie potraw. Ponadto jasnosłyszenie - w tym telepatia.

Czakra trzeciego oka
Umiejscowienie: Znajduje się między brwiami. 
Kolor: Indygo, granatowy, głęboko niebieski 
Cechy psychiczne pozytywne: Siła woli, wyższa świadomość, sprawiedliwość, mądrość (mądre życie,
nie wiedza i inteligencja), logika, racjonalne myślenie i intuicja. 
Zaburzona - cechy psychiczne: Brak zrównoważenia i właściwej oceny rzeczywistości, dogmatyzm i
przesądność. 
Za które partie ciała odpowiada: Za przysadkę mózgową oraz stan oczu fizycznych.
Moce - świadome sny, świadome eksterionizacje, jasnowidzenie (widzenie energii – np. aury,
elementali, myślokształtów, dusz), widzenie przyszłości (prekognicja), widzenie przeszłości
(retrognicja). Ponadto kreacja rzeczywistości - nasze wyobrażenia stają się ciałem.

Czakra korony
Umiejscowienie: Na szczycie głowy. 
Kolor: Fioletowy, biały, złoty 
Cechy psychiczne pozytywne: Piękno, szczęście, poczucie jedności, harmonia, świadomość duchowa.

Za które partie ciała odpowiada: Za mózg i cały układ nerwowy oraz  szyszynkę.
 

DIAGNOSTYKA CZAKRALNA W PIGUŁCE
Określenie problemów w przypadku nieprawidłowej pracy czakr:

Czakra podstawy
Brak poczucia bezpieczeństwa, uczucie bezsilności, problemy z materialną sferą życia, z kośćmi,
stawami, mięśniami, więzadłami, krwią, odbytem, jelitem grubym, nadnerczami.



Czakra sakralna
Problemy seksualne, brak zadowolenia, niespełnienie w życiu, choroby układu moczowego i
płciowego, problemy ze spłodzeniem dziecka, donoszeniem ciąży, zajściem w ciążę.

Czakra splotu słonecznego
Problemy z układem pokarmowym, wątrobą, śledzioną, jelitami, żołądkiem, brak wytrwałości i
asertywności, brak spontaniczności i radości, stres.

Czakra serca
Nieufność, nieszczerość, brak miłości do siebie i innych, skąpstwo, problemy z sercem i układem
krążenia, choroby płuc.

Czakra gardła
Brak kreatywności, problemy z możliwością powołania do życia dziecka, poczucie życia w niewoli,
choroby tarczycy, krtani, gardła i przytarczyc, problemy z uszami.

Czakra trzeciego oka
Brak siły woli, myślenie pozbawione logiki, kłopoty z intuicją, choroby oczu i układu hormonalnego.

Czakra korony
Brak poczucia szczęścia, brak świadomości jedności, choroby mózgu i reszty układu nerwowego.

 


