
 

 

 

 
 

 



 

 

VI. HOMLOKCSAKRA (Ajna) 
 
Harmadik Szem csakrának is nevezik: a két szemed 
között, kicsit magasabban, a homlokodon van, biztosan 
láttál már 3. szem ábrázolást indiai asszonyokon, 
szobrokon és festményeken. 
Két nagyon fontos funkció kapcsolódik ehhez a 
csakrához: a tudatosság és az intuíció. A tudatosság az az 
intellektuális folyamat, amelynek birtokában jelentősen 
könnyebbé válik az élet - anélkül, hogy bármelyik 
elemén is változtatnánk. Táplálja a tudás, az információ, 
a tapasztalat. A bölcsesség alapvető forrása. Az életben 
vannak valódi kihívások, amelyek próbára tesznek 
bennünket lelkileg, fizikailag, de a boldogtalanság soha 
nem ezekből fakad. A boldogság egy belülről fakadó 
állapot, amelynek semmi köze nincs a 
körülményeinkhez. Belülről fakadó, amennyiben az 
érzéseink, illetve a körülményeinkről alkotott 
véleményünk is belülről fakad. A boldogság ugyanis 
ezek függvénye. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, 
annyi példa kavarog a fejemben, szeretnék úgy 
fogalmazni, hogy ugyanazt értsük alatta, mert ez nagyon 
kényes terület. Az a kijelentés, hogy ha boldogtalan vagy, 
az azért van, mert rosszul gondolkozol, nagyon 
arrogánsnak hangzik. De nem annak szánom. Csak arra 
próbálok utalni, hogy ugyanazt a helyzetet két különböző 
ember különbözőképpen éli meg. Sőt, ugyanaz az ember 
is másképp ítéli meg akár pár óra leforgása alatt, ha már 
más lelkiállapotban van. Egy mondás szerint: ami az 
egyik ember szenvedése, az egy másik álma. Még a 



 

 

valóban gyötrő szituációk megítélése is megváltozik a 
szívünkben, amikor már meghoztuk a döntést, hogyan 
tervezzük kikeveredni belőle. Pedig még csak terv, és 
nincs garancia arra, hogy sikerülni is fog… 

Nagyon fontos igazságnak tartom, hogy a 
gondolatainkért felelősek vagyunk, az érzéseinkért nem. 
Legalábbis nem közvetlenül. Ha tanulás helyett 
ábrándozol, és én rád szólok, hogy hagyd abba, tessék 

tanulni, meg tudod tenni. Ha szomorú vagy, félsz vagy 
dühös vagy, és én rád szólok, hogy ne legyél? Talán el 
tudom terelni a figyelmedet, és pillanatnyilag 
elfeledkezel. El is tudod fojtani az érzéseidet. De a 
testedben zajló biokémiai folyamatok változatlanul 
hatnak tovább.  
A tudatosság azonban segíthet. Talán nem szünteti meg 
magát az érzést, de kevéssé tud romboló lenni, ha 
tisztában vagyunk az okokkal. Ilyesmiről már beszéltünk 
a Torokcsakránál is - a többi emberrel kapcsolatban. De 
saját magunkat is megfigyelhetjük: mi okozza ezt az 
érzést? Lehet, hogy csak azért érzem rosszul magam, 
mert egy helyzet emlékeztet egy régi fájdalmas emlékre, 
és nem is a jelenre reagálok, hanem arra, ami évekkel 
ezelőtt történt? Valaki véletlenül hasonlóan fogalmaz, 
mint mondjuk az apám annak idején, és kinyílik a bicska 
a zsebemben, a szegény valaki meg nem érti, mitől lettem 
hisztis. De ha tudom, hogy ez a helyzet, ha felismerem, 
akkor el tudok vonatkoztatni az érzéseimtől, és nem 
“zsigerből” reagálok, hanem képes vagyok azt és ott 
kezelni, ami valójában történt - anélkül, hogy 
letagadnám, amit érzek. 



 

 

Az intuíció egy teljesen más előjelű folyamat, milyen 
érdekes, hogy ugyanaz a csakra felelős érte. Ez ugyanis 
azt jelenti, hogy olyan dolgokat, (meg)érzéseket 
fogadunk el valódinak, amire semmiféle logikus, tudatos 
magyarázatunk nincsen. Ez a folyamat nem csak azért 
kényes, mert annyira megfoghatatlan, hanem mert olyan 
könnyű félreérteni is. Bevillan egy érzés, hogy mi lesz, 
ha odaégeted a vacsorát. Aztán odaégeted a vacsorát. 
Vajon előérzet volt, hogy figyelj jobban, vagy éppen 
azért égetted oda, mert féltél tőle, és bevonzottad, 
megteremtetted? 

Az intuíció képessége mindannyiunkban megvan, 
tanulható, fejleszthető. Kár lenne lemondani róla pusztán 
azért, mert “bonyolult”. Segíthet a gyakorlás, és főleg a 
tudatosság. Úgy is, mint tudatosan figyelni az intuíció 
jeleire, akár tudatosan gyakorolni, előidézni, és úgy is, 
mint tudatosan, hogy ne mondjam, óvatosan kezelni a 
jeleket. Legyünk tisztában vele, hogy lehet ez is, az is, 
engedjünk meg több változatot, és figyeljünk. 
Szerencsére nem kell egyetlen apró jelből döntenünk, az 
efféle üzenetek többször, sőt több csatornán érkeznek. Az 
intuíció fejlesztésének sürgető feltétele, hogy tegyük le 
az okostelefont, és legyünk néha csendben... 
Mindenesetre ennek a csakrának az egészséges 
működése, sőt tevőleges használata készíti elő a Korona 
csakra által vezérelt képességünket, hogy a világunkat mi 
magunk teremtjük, minden jó és rossz aspektusával 
együtt. 
A Homlokcsakra erősödése az életünk 35-42 éves korunk 
közötti időszakára esik, amikor is óhatatlanul megjelenik 



 

 

az elmúlás valósága. Szembesülünk saját 
múlandóságunkkal, már néha temetésre kell menni, és 
érzékeljük azt is, amit eddig elmulasztottunk az 
életünkben, azt is, ami még szeretnénk megtenni, mielőtt 
távozunk. Egyszerre, sokakban elég sürgetően merül fel a 
van-e élet a halál után, és van-e élet a halál előtt kérdése. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

A Homlokcsakra nem megfelelő működésének 
következtében kialakuló betegségek: 
 

● fejfájás 

● migrén 
● szem- és látásproblémák 
● nátha 
● minden meghűléses betegség 
● az arc- és homloküreg betegségei 

 

 

Érzékszerv: belső hallás, hatodik érzék 
 

Szervek: agy, arc, orr, szem, koponyaalap 
 

Belső elválasztású mirigye: hipofízis 
 

Színe: indigókék 
 

Frekvencia: 852 Hz 
 

Mantra: OHM 
 

Légzőgyakorlat: kis szünet minden belégzés után 
 

Ásványok: ametiszt, azurit, fluorit (bíbor), hegyi kristály, 
iolit, kalcit, kvarc, lápisz lazuli, szodalit 
 

Illóolajok: fenyő, ibolya, jácint, jázmin, menta, pacsuli 
 
 

 

 

Amennyiben szeretnéd végigolvasni a könyvet, itt tudod megrendelni: 
https://szindranamandala.hu/termek/kenyelmes-csakraterapia-otthon-pdf/ 
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