
Символ Име, цвят и позиция Органи, жлези и лечение Балансирана/Хиперактивна/
Неактивна 

АЗ ЗНАМ  

Елемент: няма  
Камък: Кварц  
Метал: Злато  
Мантра: АУМ 

 

САХАСРАРА, Коронна 
чакра, Седма, Теменна, 
център на яснознанието  
Виолетово/бяло  

Символизира и управлява: 
връзката с Висшата сила, 
религиозността, просветлението, 
познанието, духовността, 
разбирането на нещата, 
самопознанието, мистицизма, 
универсалното съзнаване Отговаря 
за: епифизата, психиката, нервната 
система, мозъка, ума и логиката, 
цялото тяло, духовните търсения, 
връзката с Висшето аз, връзката с 
Бога, с Вселената и Духовния свят 
Чрез нея човек достига до 
усещането за единение с Бог. 
Погледнато от най-горната чакра, 
гневът отстъпва на разбирането, 
омразата на любовта. От тази 
гледна точка тъмните емоции като 
страх,  
потиснатост и омраза унищожават 
енергията ни, което ни води до 
болести.  
  

Балансирана: радост, 
свързаност с "Източника" 
докато осъзнавам 
индивидуалността на човека, 
мъдра състрадателност  
Хиперактивна: пристрастен 
към духовността, жажда за 
внимание, желание за 
популярност, прекалено 
еротично въображение  
Неактивна: неразбран, не 
може да се забавлява, не 
осъзнава или отрича 
духовната връзка между всеки 
и всичко  

АЗ ВИЖДАМ 

Елемент: няма 
Камък: Лапис 
Лазули Метал: 
Сребро Мантра: 
ОМ  

 

АДЖНА, Шеста, челна 
чакра, Третото око 
Цвят: Индигово  

Символизира и управлява: център 
на човешката мощ, на 
индивидуалността, помага да 
виждаме невидимото, подпомага 
абстрактното 
виждане,ясновидство, телепатия, 
интуиция, мъдростта Отговаря за: 
хиповизната жлеза, мозъка, 
ендокринната система, цялата 
глава, очите, лицето, централната 
нервна система Лечението включва 
мозъка, главата, лицето, очите, 
тила, челото, главоболие, 
напрежение, загуба на памет, 
обърканост, дезориентация  
 

Балансирана: интуитивен, 
харизматичен, може да 
медитира,  
знае целта си, мъдър  
Хиперактивна: отчуждение, 
раздалечаване, изгубен, 
тревожен, изглежда като 
живеещ във фантастичен свят  
Неактивна: не може да види 
по- голямата картина, може да 
бъде  
лесно повлиян, объркан за 
целта си,  
съмнява се в себе си и всичко  

АЗ ОБЩУВАМ  

Елемент: Етер  
Камък: Тюркоаз  
Метал: Живак  
Мантра: ХАМ 

 

ВИШУДХА, Пета, 
гърлена чакра Цвят: 
Небесно син  

Символизира и управлява: 
общуването, говора, 
себеизразяването, съзидателност, 
творчество, вибрациите, звуковете, 
музиката, възприемането на 
нещата Отговаря за: ларинкса, 
трахеята, щитовидната жлеза, 
метаболизма, ушите, нос и 
гърлото, зъбите и венците, врата, 
гърлото, тила Лечението включва 
болно гърло, нос и уши, сценична 
треска, проблеми с щитовидната 
жлеза, образувания в гърлото, 
проблеми с говора и изразяването, 
пеенето, ритъма, слуха  
 

Балансирана: може да 
изразява себе си, говори 
истината, творец  
Хиперактивна: твърде много 
говори, скучен за другите,  
критикар, безсмислено 
упорство  
Неактивна: не може да 
изразява себе си, страхува се 
да говори  
публично, не може да изрази 
творческата си страна, плах, 
зависим  

АЗ ОБИЧАМ 

Елемент: Въздух 
Камък: Смарагд 
/изумруд/ Метал: 
Калсит Мантра: 
ЯМ  

 

АНАХАТА, Четвърта, 
сърдечна чакра, 
средата на седемте 
чакри Цвят: Зелен 
/розов/  

Символизира и управлява: 
безусловната любов, 
равновесието, единението, 
състраданието, добротата, 
родствените връзки, отдаването 
Отговаря за: тимусната жлеза, 
дишането и дробовете, 
кръвообращението, имунна 
система, сърце, ръцете, горната 
част на гърба Лечението включва 
сърдечни болки, разбито сърце, 
тъга, липса на състрадание  

Балансирана: обичан, любящ, 
съпричастен,  
"Заразява" с добро всичко  
Хиперактивна: винаги е прав, 
ревност, обвинения към 
другите,  
също дава твърде много  
Неактивна: необвързан, 
самосъжаление, страх от 
отхвърляне, нужда, 
прилепване, несигурност  



АЗ МОГА  

Елемент: Огън  
Камък: Сапфир  
Метал: Месинг  
Мантра: РАМ  

 

МАНИПУРА, Трета, 
кръстна чакра, слънчев 
сплит, емоционален 
център Цвят: Ярко жълт  

Символизира и управлява: личната 
сила, волята, интуицията, 
независимостта, волята, 
целенасочеността, контрола, 
решимостта, 
самоупълномощаването, 
енергията, самоуважението, 
интелект, съдба Отговаря за: 
панкреас, мускули, храносмилане, 
черен дроб, далак, тънки черва, 
жлъчка, средна част на гърба 
Лечението включва 
храносмилателни 
проблеми,алкохолни и други 
зависимости  
 

Балансирана: уважение към 
себе си и другите, уверен, 
винаги има изход, решава 
проблеми, спокойствие, 
почтеност  
Хиперактивна: осъдителен, 
упорит, критичен, груб  
Неактивна: ниско 
самочувствие, апатичен, 
отлага, използвач, не  
знае какво да прави  

АЗ ЧУВСТВАМ 

Елемент: Вода 
Камък: Корнеол 
или червен 
халцедон Метал: 
Мед Мантра: 
ВАМ  

 

СВАДХИЩАНА, Втора, 
кръстна, коремна, 
сакрална чакра Цвят: 
Оранжево  

Символизира и управлява: 
взаимоотношенията с другите, 
емоциите, близостта, споделянето, 
усещанията, апетита, 
удоволствията, движението, 
въображението, подсъзнанието 
Отговаря за: тестиси /яйчници/, 
репродуктивната система, матка, 
простата, сексуалност, храна, 
долни храносмилателни органи, 
бъбреци, пикочен мехур, долна 
част на гърба Лечението включва 
стари емоционални травми и 
проблеми със сексуалността и 
възпроизводството  
 

Балансирана: приятелски 
настроен, страстен, 
сексуален, добро настроение, 
игрив, естествено флиртува  
Хиперактивна: нуждае се от 
власт, манипулативен, жажда  
Неактивна: срамежлив, 
виновен, страх от 
взаимодействие, изгубен  

АЗ ИМАМ  

Елемент: Земя  
Камък: Рубин  
Метал: Желязо  
Мантра: ЛАМ  

 

МУЛАДХАРА, Първа, 
коренна, основна чакра 
Цвят: Червено  

Врата на живота и смъртта, център 
на оцеляването, управлява 
способността да се получават 
благата на земята Символизира: 
оцеляването, доверието, 
заземеността, физическото тяло, 
дома, парите, работата, чувството 
за принадлежност, природата и 
Земята Отговаря за: 
надбъбречните жлези, скелета, 
кожата, кръвта, дебелото черво, 
таза, бедрата, краката, стъпалата, 
отделителната система Лечението 
включва наличността на храна, 
подслон, облекло и 
съществуването на земно ниво  
 

Балансирана: заземен, 
центриран, принадлежащ към 
този свят, доверие, 
независим, жизнен, винаги в 
готовност  
Хиперактивна: деспотичен, 
доминантен, голямо его, 
алчен,  
насилие, хитър  
Неактивна: необвързан, 
сексуална недостатъчност, 
разочарован, страшен, 
срамежлив, несигурен  

Други чакри и важни центрове  

 

Висша чакра  
Осма  

Цвят: кристален  

небесна, Ци, Трансличностна точка  
Отговаря за: Регулирането на енергията  

Казуално тяло – в основата на черепа  
Чакра на тимуса – между гърлото и сърцето  
Чакра на диафрагмата – между слънчевия сплит и сърцето  
Център Хара – сакрален център, между 2-ра и 3-та чакра  
Чакра на перинеума – между вагиналния отвор и ануса  

Земна чакра  

Елемент: земя Цвят: черен  
Отговаря за връзката ни със земята и планетата , с нейната 
магнитна сила  

 
Ива Митева-Славчева, Рейки Мастер и лайф коуч 

http://ivamiteva.com 
https://avatarandco.wordpress.com/ 

https://mysteriesfeminine.wordpress.com/ 
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