
Chacra Cardíaco 
 
 
Situado exatamente à altura do coração físico, é o responsável pelo equilíbrio e o 
intercâmbio das emoções e sentimentos do ser humano. 
 
Sua cor é o amarelo dourado, verde e também o rosa. 
 
Possui 12 pétalas ou hélices vibratórias, e seu elemento correspondente é o “ar”. 
 
Relacionado com o plexo cardíaco (raízes nervosas de T1 e T2), gânglios cervicais, e 
nervo  
vago, situado na bifurcação da traquéia, (enerva a aorta, o coração, o pericárdio e a 
artéria pulmonar). 
 
O principal órgão físico relacionado ao chacra cardíaco é o coração, mas também estão 
envolvidas as áreas inferiores dos pulmões e a circulação sanguínea, (no livro Medicina 
Vibracional ainda se relaciona com mamas). 
 
O timo é a glândula correspondente ao chacra cardíaco que desempenha importante 
papel na regulação da resposta imunológica do organismo. 
 
Timo: É sua glândula correspondente. 
Órgão muito importante para o funcionamento do sistema imunológico, encarregado de 
nos defender dos microrganismos. “Educa” os linfócitos “T”, produzidos na medula 
óssea, para que aprendam a distinguir tecidos e moléculas estranhas ao organismo. 
 
É glândula situada no peito, atrás do osso esterno entre os dois pulmões, cobrindo a 
parte superior do coração e envolvendo os grandes vasos de base. 
Alcança seu maior tamanho no início da puberdade e após isto involui lentamente  
sendo seu tecido glandular parcialmente substituído por tecido fibroadiposo. 
Admite-se que as glândulas sexuais despertadas na puberdade pela epífise exerçam 
influência reguladora sobre o timo. 
 
Durante a infância, o timo promove o crescimento dos ossos e interfere no metabolismo 
muscular. Tem influência neste período em particular, sobre o desenvolvimento do 
córtex supra-renal, glândula pineal, tireóide e próstata. 
Secreta a timovidina, hormônio  que interfere no crescimento das crianças. Quando o 
timo é retirado precocemente pode ocorrer nanismo/raquitismo. 
 
O timo é formado por 2 partes principais: - linfócitos  
                                                                   -epitélio 
 
As células do epitélio do timo possuem receptores para vários hormônios da hipófise 
como as prolactinas, HGH, neuropeptídeos (timopoetina/timosina B4) e produzem a 
timulina. 
 Portanto tem atuação bidirecional no sistema neuroendócrino e no sistema 
imunológico. 
 



Os hormônios produzidos pelas células epiteliais do timo promovem a maturação dos 
linfócitos “T”, macrófagos e a conservação da resposta celular citotóxica. (linfócitos 
“T” “helper”) ou auxiliar; indutor, supressor; citotóxicos; células NK. Os linfócitos “T” 
produzem citocinas que influenciam a ação dos linfócitos “B” no processo de 
“vigilância” imunológica. 
 
A deficiência de “fatores tímicos” causada por algum padecimento é responsável por 
muitas deficiências do sistema imunológico e as infecções são mais difíceis de serem 
combatidas, e com isso “drena” gradualmente a energia vital do indivíduo infectado, 
doente, ou deprimido. 
 
O timo desenvolvido favorece as ligações com o chacra cardíaco e, portanto a união do 
“Eu personalístico com o “Eu” da individualidade: É o conhecido “encontro”. 
 
Nas pessoas em que o timo se atrofia observam-se características do chamado “homem 
do mundo”, extrovertido, lançado para fora, atuante no campo financeiro, comercial ou 
industrial, enfim nas atividades externas. Já naquelas em que o timo permanece mais 
ativo existe a tendência à introspecção, à meditação, à contemplação, à vida mística e 
religiosa,  seres voltados para seu interior. Sua vida desenvolve-se mais no espírito que 
na matéria. 
 
 Outras criaturas apresentam épocas de “altos e baixos”, ora esfuziantes de entusiasmo e 
otimismo, ora deprimidos e pessimistas quanto à vida, introvertidos – são os 
ciclotímicos. 
 
Coração: 
Órgão muscular, oco com 4 cavidades e que se localiza no meio do peito, sob o osso 
esterno, ligeiramente deslocado para a esquerda. Sua função principal é bombear o 
sangue através do sistema circulatório. 
Embora o coração possua seus próprios sistemas de condução nervosa e possa continuar 
a operar sem qualquer influencia nervosa, a eficácia de sua ação pode ser muito 
modificada pelos impulsos reguladores do sistema nervoso central (SNC) que está 
conectado ao coração através do plexo cardíaco, com inervação simpática (adrenalina – 
acelera o coração) e parasimpática (acetilcolina – diminui a frequencia dos batimentos 
cardíacos). 
 

Sistema Circulatório: 
 Permite que algumas atividades sejam executadas com grande eficiência. 

 Transporte de gases (oxigênio e CO2) 
 Transporte de nutrientes 
 Transporte de resíduos metabólicos 
 Transporte de hormônios 
 Transporte de calor 
 Distribuição dos mecanismos de defesa 
 Fatores da coagulação sanguínea 

 
 
 
 
O Chacra Cardíaco: 



É o centro do sistema energético do corpo etéreo. É considerado o chacra de transição, e 
que serve de intermediário entre as energias telúricas, da Mãe terra e as energias 
espirituais superiores, sendo de fato o ponto de integração de todo o sistema de energia 
(chacras).. 
 
Tem importante efeito global de equilíbrio. Atua também como fator fundamental de 
transformação espiritual. Está intimamente ligada à expressão do amor e de 
compaixão, sendo também considerado naturalmente um importante centro de 
sustentação da vida e da maioria dos orgãos ligados ao Chacra Cardíaco que ajuda a 
nutrir e a conservar a vida e a vitalidade do restante do corpo. 
 
Um Chacra Cardíaco desobstruído é fundamental para a capacidade do indivíduo em 
expressar amor tanto por si mesmo como o que sente pelos outros. 
O amor pode se manifestar como amor fraternal (amor entre amigos), emocional 
(relacionamento amoroso) e amor espiritual. A forma de amor mais elevada é o amor 
incondicional pelo próximo. 
 As dificuldades de aprender as “lições do amor” podem se manifestar como 
anormalidades no Chacra Cardíaco, as quais podem  por sua vez, afetar o coração físico. 
 
Existe, por tanto, uma importante relação da ligação energética entre doença cardíaca, o 
chacra do Coração e a capacidade do indivíduo de manifestar amor.  Na sua forma 
purificada e totalmente aberta o Chacra Cardíaco é o centro do amor verdadeiro, 
incondicional. 
 
A tarefa do chacra do coração é a união através do amor. Relaciona-se com os 
movimentos do coração, com o movimento em direção a algo, o deixar-se tocar e estar 
em contato com as coisas. 
Encontramos aqui a capacidade de compreender e compartilhar , de nos sintonizarmos e 
vibrarmos em conjunto. 
Quando alguém transforma os desejos e paixões pessoais, no amor e compaixão 
universais por seus semelhantes, o coração se transforma no foco das energias que se 
concentravam , anteriormente, no plexo solar. 
 
O Chacra Cardíaco também recebe eficiente contribuição vital do Chacra Esplênico 
cujo prana róseo ao atingi-lo, penetra no sangue pela via cordial e o vitaliza, 
especialmente para que atenda a função cerebral e em seguida eleva-se até atingir o 
chacra coronário e do qual então resulta a consciência dos sentimentos e das emoções. 
 
 Ele também desempenha papel decisivo no desenvolvimento da percepção  envolvida 
na abertura do chacra frontal, pois representa a abnegação, que nos torna receptivos aos 
âmbitos mais sutis da criação. 
 
 Através do chacra do coração dispomos de um grande  potencial de mudança e cura, 
tanto para nós mesmos como para os outros. O amor  a nós mesmos, a admissão e 
aceitação  do nosso ser inteiro, do fundo do coração, pode transformar-nos 
fundamentalmente e nos curar. E ele é a condição para um amor pleno em relação aos 
outros pela compaixão, a compreensão e profunda alegria de viver. 
 Esse é o chacra que vibra fortemente quando sentimos simpatia, empatia, amor e 
compaixão por nossos semelhantes. 



Quando o indivíduo conquista a capacidade maior de amar incondicionalmente, a si e 
aos outros, o chacra cardíaco começa a tornar-se mais aberto à medida em que aumenta 
o seu fluxo de energia nutritiva para os órgãos que ele abastece. 
 
Funcionamento harmônico. 
 
 Quando o chacra cardíaco está aberto e trabalha em harmonia com os demais chacras, o 
indivíduo é um canal de amor divino. Os sentimentos são livres de tumultos e conflitos 
internos, de dúvidas e de incertezas.  
O indivíduo ama com boa vontade, pela alegria de dar sem esperar nada em troca. 
 
As energias do seu coração podem transformar o seu mundo, unir, reconciliar e curar as 
pessoas ao seu redor. 
 
 Dessa sabedoria do coração você observa os acontecimentos no mundo e na sua vida 
sob uma nova luz. Você não considera mais a vida como algo separado de você, mas 
como se fosse uma parte da sua própria vida..Viver torna-se a expressão contínua  do 
amor e da felicidade divina. 
 
Funcionamento desarmônico 
 
 O indivíduo pode expressar a disfunção do chacra cardíaco por várias maneiras: 
oferecer o amor, estar sempre a disposição  dos outros, sem contudo estar ligado à fonte 
do amor-- talvez sem ter consciência, espera reconhecimento e confirmação em troca do 
seu “amor” e fica desiludido quando não valorizam os seus esforços.  Ou então sente-se 
poderoso e forte quando dá aos outros parte da sua força, mas não é capaz de aceitar de 
se abrir para receber. 
O mau funcionamento do chacra cardíaco deixa-o vulnerável e dependente do amor e 
afeto dos outros. Quando você é rejeitado, sente-se profundamente atingido, o que faz 
você se fechar ficando triste e deprimido. Às vezes também você tente compensar sua 
falta de amor por um comportamento gentil e atencioso atingindo à todos de forma 
impessoal, mas sem se envolver com as pessoas mais profundamente .Quando seu 
chacra do coração está fechado fica visível sua frieza e indiferença ou brutalidade. Para 
ainda poder sentir algo você precisa de um forte estímulo exterior. Está desequilibrado e 
sofre de depressão. 
 A disfunção muitas vezes resulta de uma falta de interesse do indivíduo pela sua 
própria felicidade. 
 
 
Manifestações físicas 

 Doenças cardíacas 
Infarto 

      Insuficiência cardíaca 
     Angina 
     Arritmias 
 AVC 
 Doenças auto imunes: 

 
 Artrite reumatóide 
 Lupus eritematoso sistêmico 



 Esclerodermia 
 Neoplasias 

 
 Purificação e Ativação 
  No contato com a natureza: 
  passeios em contato com a natureza. 
  flores cor de rosa . 
  céu cor de rosa. 

 
  Música:  
 Clássica. 
 New age. 
 - sacras. 
 -  danças sacras ou meditativas. 
 
 Vogal de mantra: “a”. 
 
 Cromoterapia: 
 Cor verde e rosa 

 
 Aromaterapia: 
 - Óleo de rosa 

 
 
  
  
 


