
 

 

 

 
 

 



 

 

V. TOROKCSAKRA (Vishuddha) 
 
A neve is mutatja: a torkod közelében kell keresni. A 
nyakad alján, ahol az a kis puha mélyedés van. Tudod, 
ahol a gombócot érzed, amikor “elakad a szavad”. 
Kialakulása, fejlődése a 28-35 év közötti hétéves ciklusra 
tehető, amikor ugyan még buzog az emberben a 
kalandvágy, de már van vesztenivalója. 
A Torokcsakra egyensúlya két módon is megnyilvánul. 
Egyrészt a beszéd és a hallgatás közötti egyensúly, 
másrészt a külső és belső hangok egyensúlya által. Ide 
kapcsolódik a folyamatos belső monológ kordában 
tartása. A bizonyos kis hang. Tudod, amelyik most azt 
kérdezi: miféle kis hang? (Darnel Christian után 
szabadon). De a memóriánk, a tudásvágyunk, sőt, az 
éhség és szomjúság is ide kapcsolódik, bármennyire is 
földi érzések ezek. Mindenképpen a táplálékról 
beszélünk, legyen az testi vagy szellemi. 
A szellemi táplálék esetében a Torokcsakra újraértékel. A 
hozott, tanult, szülőktől, egyéb “hatalmaktól” kapott 
szellemi örökség igen komoly vizsgálat alá kerül, majd 
szétszedés után újra összerakódik, talán ugyanolyanra, 
talán hasonlóra, talán teljesen másmilyenre, de már a 
saját hitrendszerünkké. Megkezdődik az igazi spirituális 
fejlődés. Vagy nem. A Torokcsakra elégtelen 
működésének egyik jele, ha valaki nem kíván felnőni, 
fejlődni, ha visszaretten a lélek kiteljesedésének útjától, 
visszafordul, befékez. Ezt persze nem biztos, hogy 
észreveszi, vagy nem biztos, hogy elismeri. Konkrétabb, 
letagadhatatlan fizikai jele - azt hiszem, elég kézenfekvő 



 

 

-, a torokfájás, és/vagy amikor elmegy a hangunk. A 
megfázásos betegségek tipikus lelki háttere, ha túl sok 
minden zajlik egyszerre. De amikor nem tudunk beszélni, 
az annak a jele, hogy valamit nem mondtunk ki, az 
energia elakad, a torokcsakra lezár. Sokkal többször 
fordul ez elő emberi kapcsolatainkban, mint gondolnánk, 
és ha legközelebb ilyen problémánk akad, és 
megkérdezzük (mint ahogy feltétlenül kérdezzük meg!) 
magunktól: “Mit nem mondtam ki és kinek?”, bizony 
sokszor gondolkodnunk kell - főleg, mivel a fizikai 
világban mindennek van egy kis tehetetlensége. Ha úgy 
lennénk, mint Pinokkió, akinek azonnal elkezd nőni az 
orra, amint hazudik, könnyebb dolgunk lenne. De sajnos 
az ilyen jellegű testi tünetek órák, néha csak napok múlva 
jelentkeznek, akkor pedig már tudatos ember legyen a 
talpán, aki elő tudja kotorni, hogy, hol, mikor születhetett 
a belső konfliktus. Arról nem is beszélve, hogy ezek a 
jelenségek nincsenek tekintettel se a társadalmi 
konvenciókra, se az embertársainkra. Egész lelkemmel 
hiszem, hogy mindig mindenkivel mindent meg lehet 
beszélni. De a lelkem bármennyire sikoltozik azért, hogy 
jól kitálalhasson, és kifejezhesse haragját, vagy jól 
beolvasson valakinek (de úgy ám, hogy nagyot szóljon!), 
legalább kétféle okot tudok, amiért nem biztos, hogy meg 
fogom engedni neki. Az egyik féle, hogy bizonyos 
esetekben nem célravezető mindjárt az első dühömben 
elmondani, amit érzek. Lehet, hogy most csak üvöltve 
tudnám, és valljuk be, nem minden kapcsolat, és nem 
minden ember elég érett, hogy kibírja az ilyesmit. Ettől 
még lehet értékes kapcsolat, vagy értékes ember. El kell 



 

 

mondanom, amit érzek, de nem akkor, és nem úgy. A 
másikféle ok, amikor valakivel kapcsolatban érzek 
negatívan, mert nem úgy viselkedik, ahogy kellene, 
esetleg hibázott (satöbbi, a lista végtelen, mi mindenért 
tudunk rossz érzéseket táplálni valaki iránt), de az 
eszemmel tudom, hogy nem tehet róla. Amikor az 
egyetemista gyerekem idiótán viselkedik (bocsánat) 
vizsgaidőszakban, amikor a kolléganőm eltemeti a 
testvérét, amikor a párom épp megtudta, hogy talán 
elbocsátják, amikor a barátnőmnek szerelmi bánata van 
(satöbbi, a lista végtelen, mi mindenért tud valaki 
kibírhatatlan lenni - saját magához képest), én bizony 
nem haragszom rá, ha tud figyelmes lenni velem, de nem 
lepődöm meg, ha nem tud, nem várom el tőle, és nem 
fogok leállni veszekedni vele. Ha kell, később 
visszatérünk rá, és megbeszéljük, de most biztosan nem. 
És ez a most bizony eltarthat pár napig. Csakhogy a 
torokcsakrát nem érdeklik az okaim. Attól, hogy aki 
megbántott, pillanatnyilag nem a legjobb önmaga, a 
bántás fáj, dühít, megrendít… A torokcsakra érzékel, 
lezár és kész. (Arról nem is beszélek, hogy spirituális 
fejlettség ide vagy oda, adódhatnak kapcsolatok, 
konkrétan bizonyos típusú főnökökre gondolok, 
amelyekben nem beszél nagyon vissza az ember. Igen, az 
ilyen munkahelyen nem maradunk meg, de nem biztos, 
hogy érdemes azonnal kiviharzani az ajtón, márpedig 
minden egyéb megoldás szintén eltarthat akár hetekig is.) 
Nincs hát megoldás? Választanom kell: vagy a 
torokcsakrám, vagy a kapcsolataim? Természetesen nem. 
Erre való a csakraterápia. Kell némi gyakorlat, 



 

 

tapasztalat, hogy érzékeljük, észrevegyük, tudatosítsuk 
magunkban az efféle elakadást, még mielőtt 
megjelennének a fizikai tünetek, de kellő tudatossággal 
megoldható. Illetve ha amúgy is rendszeresen használunk 
valamilyen tesztet (kineziológus, spirituális 
választerapeuta, stb.) arra, hogy kövessük, mikor melyik 
csakrát kell kezelni, akkor úgyis ki fog jönni.  
De nem csak a torkunk, tehát a nyak belső része jelzi a 
torokcsakra állapotát, hanem maga a nyak is. A merev, 
rugalmatlan elképzelések, a kompromisszum-képtelenség 
is az ötödik csakra problémakörébe tartozik, és bizony, 
ha valaki “nyakas”, az gyakran érzi a nyak különböző 
panaszait. A merev nyak, a csikorgás a nyaki ízületekben, 
a nyakmerevítő mind ezeket jelzik. Hát nem lenyűgöző a 
magyar nyelv? 

Emellett pedig a torokcsakra a torkunknál még “beljebb” 
lévő hangunkkal, a belső hanggal, belső vezetővel is 
kapcsolatban áll. Ha nem figyelünk a bennünk élő 
bölcsességünkre, nem hallgatunk rá, szintén a nyakunk 
körüli területek működési zavaraira számíthatunk! 



 

 

 

 

 
A torokcsakra nem megfelelő működésének 
következtében kialakuló betegségek: 
 

● Légzési nehézségek 

● Nyakfájdalmak 
● Beszéd- és hallászavarok 
● Asztma 
● Hörghurut 
● Rekedtség, torokfájás 
● Fülcsengés 
● Köhögés 
● Mandulagyulladás 
● Nyelv-, száj-, pajzsmirigy- és tüdőproblémák 
● Szklerózis multiplex 



 

 

Érzékszerv: hallás 
 

Szervek: nyak, száj, gége, hangszálak, tüdő 
 

Belső elválasztású mirigye: pajzsmirigy 
 

Színe: égkék 
 

Eleme: éter 
 

Frekvencia:741 Hz 
 

Mantra: HAM 
 

Légzőgyakorlat: folyamatos, egyenletes, ritmikus légzés 

 

Ásványok: amazonit, apatit, aquamarin, holdkő, 
kalcedon, lápisz lazuli, opál, topáz, türkiz, zafír 
 

Illóolajok: bazsalikom, borsmenta, eukaliptusz, fenyő, 
zsálya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amennyiben szeretnéd végigolvasni a könyvet, itt tudod megrendelni: 

https://szindranamandala.hu/termek/kenyelmes-csakraterapia-otthon-pdf/ 
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