
 

 

 

 
 
 



 

 

IV. SZÍVCSAKRA (Anahata) 
 
A nevében is benne van, a szíved táján kell keresni. 
Persze a szíved kicsit baloldalt van a tested hosszanti 
“szimmetria”tengelyéhez - így a csakrasorhoz - képest, a 
szívcsakrád inkább a szegycsontod, illetve a 
csecsemőmirigy vonalában van. Valójában ide teszed a 
kezed, amikor a “szívedre teszed”. 
A feltétel nélküli szeretet és az elfogadás központja - 
mind önmagunk, mind embertársaink iránt. Bár ennek a 
csakrának - ahogyan már a Napfonat csakrának is - 
jórészt a befelé, önmagunk felé irányuló figyelem a 
lényege, mégis meghatározza a többi emberrel való 
kapcsolatunk. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis 
saját magunkról nem akkor tudjuk meg a legtöbbet, ha 
otthon magányosan üldögélve “a köldökünket bámuljuk”. 
Az önismeret fontos része az elmélyülés, a magunkba 
fordulás, a meditáció, ahogy azt a felsőbb csakrák 
vizsgálatánál látni, sőt alkalmazni fogjuk. Ám ha az 
önmagunk megismerése során csak a saját talán valós, de 
néha bizony csalóka elképzeléseinket vesszük 
figyelembe, az könnyen vezethet önámításhoz. A 
legigazibb valónkat a többi emberrel való interakcióban 
fogjuk megtapasztalni. Így a szívcsakra nyitottsága, 
egészséges működése embertársaink felé irányuló 
szeretetben, a kapcsolatok igénylésében fog 
megnyilvánulni, a következménye pedig a reális 
információ magunkról, illetve pontosabb “térkép” ahhoz, 
hogy a saját fejlődésünk hol is tart, és milyen területeken 
igénylünk továbblépést. 



 

 

Az a fajta szeretet, ami a szívcsakrához kapcsolódik, 
mély, stabil, tartós érzelem. A szeretet a félelem 
ellentéte, a félelem pedig az az energia, ami jelentősen 
torzítja az információkat, melyeket befogadunk nap mint 
nap a világról, a többi emberről és saját magunkról. Ezért 
egyre elterjedtebb az a nézet, miszerint az értelem az 
okosság alapja, de a bölcsesség a szívből fakad. A 
szeretetben erő van, biztonságérzet, tolerancia. Ha meg 
tudjuk teremteni, hogy ez az érzés uralja a létünket, a 
világról, és - ami talán nekünk, embereknek még 
fontosabb - a többi ember irántunk tanúsított 
viselkedéséről sokkal reálisabb képet tudunk alkotni, 
márpedig ez a boldogulásunk alapja. Minden téren.  
 
 

 



 

 

A szívcsakra nem megfelelő működésének következtében 
kialakuló betegségek: 

 

● Minden immunrendszerrel kapcsolatos betegség 

● Allergiás megbetegedések 

● Autoimmun betegségek 

● AIDS 

● Bizonyos rákos betegségek 

● szívproblémák 

 

Érzékszerv: tapintás 
 

Szervek: szív, légzés, vérkeringés, immunrendszer 
 

Belső elválasztású mirigye: csecsemőmirigy 
 

Színe: zöld, rózsaszín, arany 
 

Eleme: levegő 
 

Frekvencia: 639 Hz 
 

Mantra: YAM 
 

Légzőgyakorlat: folyamatos, egyenletes, ritmikus légzés 
 

Ásványok: aventurin (zöld), jáde (zöld), malachit, peridot 
(olivin), rózsakvarc, smaragd, turmalin (zöld) 
 

Illóolajok: bazsalikom, bergamott, jázmin, majoranna, 
mandarin, mézfű, rózsa, ylang-ylang 

 
 

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