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OS SETE CHAKRAS

Seja Bem-Vindo ao Primeiro conteúdo 
dos meus Cursos sobre 

O poder dos cristais 
no dia a dia.

Neste primeiro e-book passo 
informações e ensinamentos de forma 
simples, mas muito eficaz, do que são 
Chakras, o que representam e como 

“funcionam” em nossos corpos.

Este conhecimento é básico para que 
possa compreender a relação que 

fazemos com os Cristais em nossos 
Corpos dentro da Litoterapia.

 Espero que aproveite este PRESENTE e 
absorva seu conteúdo da forma mais 

amorosa possível.

Beijos de Luz

Namastê

Tammára S. P.



O que são Chakras e suas funções

Chakra em sânscrito significa RODA, 
muitos descrevem como: 

“Roda de fiar luz”.

Essas “rodas” são centros energéticos que estão 
conectados aos nossos corpos, por eles doamos e 

recebemos energias.

Eles são responsáveis por nutrir a nossa aura, e 
cada chakra tem ligação direta com nossos 
órgãos, sistema nervoso, circulatório e glândulas.

Temos muitos chakras pelo corpo, mas 07 são 
principais, eles estão alinhados a nossa coluna 

vertebral.

Estudaremos cada um desses 7 principais chakras, 
este estudo é fundamental para compreender 
como os cristais atuam em nossos corpos físico, 

mental, emocional e energético.



Primeiro Chakra – Muladhara Chakra – 
Chakra Básico

Este Chakra encontra-se na base da coluna vertebral na altura do 
períneo, e é o responsável por nosso corpo físico, pela saúde física, 

por nossa vitalidade, instintos mais básicos e primitivos. 

Seu vórtice está direcionado para baixo, então é responsável por 
captar energia telúrica, da terra.

Ele rege nossos ossos, músculos, quadril, pernas e pés, glândula
 suprarrenal e por isso é o responsável por nossa estrutura, 

sobrevivência, coragem, decisão, é dele que vem a prosperidade e 
questões materiais.

O desequilíbrio deste chakra pode trazer perda de energia vital, 
doenças virais, doenças do sangue, problemas de coluna, alergias. 

Tendência a pensamentos repetitivos e negativos, perda de
 coragem, falta de ação, sentir-se fraco e não conseguir materializar 

as coisas. Raiva, agressividade, estresse ou apatia, medos
 inseguranças, depressão. Acaba por atrair mais obsessores por 

estar muito negativo.

Pedras que trabalham este chakra: Pretas e Vermelhas  

“HONRA O TEMPLO DO SEU CORPO”

Segundo Chakra – Svadhisthana – 
Chakra Sacral

Este Chakra está localizado na região do baixo ventre, e é o 
responsável pela nossa criatividade, pelo poder da vontade de alma, 
nossos prazeres em todos os sentidos, é o nosso juiz interno, sentido 

de dar e receber.

 Ele rege os órgãos sexuais e as glândulas ligadas a reprodução humana 
(gônadas, testículos homens e ovários mulheres), e nos nossos fluídos 

corporais, por isso está ligado também ao deixar fluir da vida.

Em desequilíbrio pode causar doenças dos órgãos sexuais, intestinos, 
rins e problemas hormonais. Sentimento de culpa, baixa libido ou 
libido exacerbada. Problemas com relacionamentos, falta de aceitação 

e de autoestima, auto repressão, timidez, tendência à vícios.

Atrai obsessores que agem pela sedução, “vampiros”.

Pedras que trabalham este Chakra: Laranjas

“Semente do Movimento. Desejo, Prazer e Emoções. 
Onde dois Corpos se Conectam, abrindo as águas da 

Paixão”



Terceiro Chakraa – Manipura – 
Plexo Solar

Está localizado na altura do estômago e está relacionado ao nosso 
ego, nosso humor, a alegria de viver, realizar, poder pessoal, nosso 
Sol interno, nossas emoções. Nele está o digerir e aceitar as coisas, 

por isso atua em todo nosso sistema digestório e seus órgãos. 
Rege a glândula Pâncreas.

Em desequilíbrio causa doenças no sistema digestório, fígado, 
pâncreas, vesícula, doenças do sangue, doenças respiratórias, queda 
de cabelo e doenças de pele. Nele estão nossos egos e emoções 
como raiva, mau humor, perda de memória e da criatividade, 

estresse, falta de autoconfiança, medos, pânico, ansiedade.

Pedras que trabalham este Chakra: Amarelas

“Despertar o Poder para arder o propósito, fortalecer na 
vontade, Tomar Controle da nossa Energia e Florescer 

em Poder”

Quarto Chakra – Anahata – 
Cardíaco

Este Chakra localiza-se no centro do peito, e está relacionado ao nosso 
poder de amar, ter compaixão e perdoar, é a conexão com o amor 
universal, consciência social, autoestima e como demonstramos nosso 
afeto, como sentimos as coisas do mundo, dá o ritmo da vida, é o 

equilíbrio do masculino e feminino, céu e terra e mente e corpo.

Ele é responsável pelo equilíbrio da energia de todos os outros chakras. 
Dificilmente você vai ter um cardíaco desequilibrado e os outros 
6 chakras em equilíbrio, afinal se não nos sentimos bem e com 

sentimentos desequilibrados, todo o resto estará em desequilíbrio. 
Ele rege nosso coração, pulmões, mãos e braços, está ligado a glândula 

timo.

O Chakra Cardíaco é a ligação entre os chakras básicos e terrenos (três 
a baixo) com os chakras superiores e sutis (três a cima).

O desequilíbrio deste chakra pode causar doenças cardíacas, 
problemas circulatórios, respiratórios e problemas de pele. Também a 

somatização pode gerar cansaço, instabilidade emocional e 
irritabilidade. 

Cristais que trabalham este Chakra: Verdes e Rosa

“Uma vez Acordado o Coração pulsa com o ritmo da 
Vida, pulsando seu Amor em todas as Relações, em nós 

mesmos e nos Demais, 
Conectando com o Amor Divino”

*DENTRO DO ESTUDO DA LITOTERAPIA É RECOMENDÁVEL QUE O USO DE 
CRISTAIS ROSAS SEJAM SEMPRE ACOMPANHADOS DE CRISTAIS VERDES.



Quinto Chakra – Vishuddha – 
Laríngeo

O Chakra laríngeo está localizando no centro da garganta, na altura da 
base do pescoço. Está relacionado com nossa expressão com o mundo, a 

comunicação, como nos colocamos no externo, nossa afetividade 
e o abrir portas para o nosso sucesso.

Ele rege a garganta, laringe e traqueia, é o responsável pela glândula
 tiroide e faz a conexão entre o coração e a mente.

Em desequilíbrio causa dores e problemas de garganta e até algumas 
doenças respiratórias, hérpes, dores de dentes e problemas na gengiva, 
hiper ou hipotiroidismo, dores musculares na região da cervical e 
ombros, bursites e tendinites. Pode causar dores de ouvido ou questões 
no labirinto. Afeta também a comunicação nas relações, podendo gerar 

um sentimento de não estar sendo ouvido ou não saber se expressar, 
timidez e baixa autoestima. Quando não nos expressamos com clareza 

isso dificulta o poder criativo e realizador.

Cristais que trabalham este chakra: Azuis claros

”Escutamos o sussurro da voz interior permitindo as nossas 
vozes 

Sexto Chakra – Ajna – 
Terceiro Olho

Este Chakra localiza-se entre as sobrancelhas, é o famoso terceiro olho e 
com certeza ele vê, é o responsável por nossa intuição, ver o que está 

além dos olhos físicos. Ele é o responsável por nosso intelecto, 
inspiração, imaginação e criatividade, é o centro da nossa consciência, 
nosso guia interno. Ele é tanto o que dá direcionamento quanto o portal 

da abertura da nossa conexão com a espiritualidade.

Ele rege olhos, nariz, ouvidos, mente e de certa forma todo o nosso 
corpo, regula a glândula Hipófise ou Pituitária.

Em desequilíbrio pode causar doenças mentais, esquizofrenia, neuroses, 
doenças no cérebro como AVC, doenças nos olhos e ouvidos. 

Desequilíbrios emocionais, falta de direcionamento, ideias confusas, 
paranoias, medos, sentimento de culpa, TOC, sentimento de solidão, 

estresse, esgotamento e falha de memória.

Cristais que trabalham este chakra: Azul Índigo e Violeta

“Procure Orientar sua Visão Dentro de uma Postura Tran-
quila de seu Mundo Interior” 



Este Chakra está localizado no topo da cabeça com o vórtice voltado para 
cima, é a nossa ligação com o céu, com o Universo, com o Cosmos e a fé. 

É o centro da consciência infinita, é a nossa conexão com o Divino. 

Ele é responsável pelo corpo causal, pelo sistema nervoso central 
e rege a glândula Pineal.

O desequilíbrio deste chakra pode causar estresse, fadigas, fibromialgia, 
problemas no sistema nervoso central, AVC, tumores, esclerose, 

parkison, pode ser um dos causadores do câncer, problemas ósseos e 
musculares e todos os tipos de doenças físicas. Questões mentais como 

insatisfações, fé cega de que o Divino é que resolve nossas questões, ilusões, 
desequilíbrios emocionais e sentimento de não pertencimento, vazios, falta 
de motivação e desequilíbrios emocionais. O desequilíbrio deste chakra 
pode causar dependências como de drogas, sexo, jogo e tudo que possa 
estar relacionado ao ego inferior. Falta de discernimento de quem conduz 

sua vida é você!

Cristais que trabalham este chakra: Brancos

“A Natureza da Consciência não tem Limites”

Sétimo Chakra - Sahasrara -
Coronário

“JUNTOS, ESTES 7 CHAKRAS DESCREVEM UMA 
PROFUNDA FÓRMULA PARA OS HUMANOS E UM 

TEMPLO PARA A TRANSFORMAÇÃO.”




