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Chakra Coronário 

Chakra Coronário

Centro de Forças mais Importante do Ser Humano

Centro responsável:

Pela conexão da Sede da Consciência do Espírito 
quando encarnado 

A ligação com o Criador sendo o elo entre a Mente 
Perispiritual e o Cérebro Físico

Fonte Energética e o Ponto de Origem dos demais 
chakras. Dele saímos e pra ele voltamos.

Maior Potencial, Maior Radiações
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Características
 Localização: ápice da cabeça

 Cor: branca – espectro de todas as cores

O mais Brilhante dos Chakras

 “Lotus”de 960 pétalas ou raios

com 12 raios internos

 Exterioriza-se como coroa ou cúpula  expargindo 
irradiações

Chakra Coronário

 Conexão direta com o  SNC 
(Não tem plexo correspondente) 

 Glândula correspondente: Epífise = Pineal               

 Órgão correspondente:

Cérebro - Córtex Cerebral - hemisferios
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Chakra Coronário

 Coordena Sistema Nervoso Central:
Córtex –Sistema Voluntário- conecta os  Hemisférios 
Cerebrais  
Coordena todo o SNC - Voluntário/Autônomo 
Coordena todos o Sistema Energético Etérico

 “Regente Orquestral dos outros chacras, ajustando-os e 
afinando-os para metabolismo mais harmônico.”(Ramatis) 

 Elo da Consciência Angélica com o mundo material, 
intercambiando o mundo físico com o mundo oculto.

Cérebro - Córtex -Sistema Voluntário

CÓRTEX  -MULTIPLAS CAPACIDADES

As atividades mentais e comportamentais elevadas, 
características dos seres humanos, constituem uma função dos hemisférios 
cerebrais, particularmente do córtex cerebral, como um todo.
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 Parte do Córtex recebe informaçaõ sensorial
(via aferente - Córtex Primário): Visual, auditiva, olfativa, 
tátil, temperatura, dor...

 Parte do Córtex emite informações

(via eferente – Córtex Primário): Motor Primário, área da 
Fala.

 Parte do Córtex (a maior) é de associação:

processamento das informações recebidas

Funções do Córtex/Sistema Voluntário

 Parte do Córtex (maior parte) é associativo:

Córtex Pré-Frontal: planejamento, julgamento

Córtex de Associação Motor: movimentos complexos

Córtex de Associação Auditiva: processamento complexo 
da informação auditiva e memória

Córtex de Associação Visual: processamento complexo da 
informação visual e percepção do movimento

Córtex Parietal: processa informação multissensorial
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 Algumas funções cerebrais, são primárias: como identificar letras, 
som, são específicas de determinadas áreas, outras funções, 
complexas, necessitam de todo o cérebro para serem 
realizadas: exemplo a compreensão da leitura (sintaxe), a 
compreensão da fala, etc.

Epífise = Pineal
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Epífise  - historicamente…desde o Egito 

Epífise
 Glândula de secreção endócrina

 Local:Linha média/ Epitálamo/ Diencéfalo/3ºventrículo/~~8mm

 Função: 

Órgão cronobiológico: 

Pinealócitos  secretam melatonina: Derivado do Aac. Triptofano- hormônio 
do relógio biológico (que age no hipotálamo dos   vertebrados,);  produzida 
também na retina(estimulado pela escuridaõ e inibido pela luz), plaqueta, 
pele,intestinos.Sede da ALMA(Déscartes),hindús(principal órgaõ do 
corpo).Brasil(Dr.Sérgio Felipe de Oliveira)

Influencia a função de todas as glãndulas; ex. gônadas- controla o 
inicio da puberdade

Órgão piezoelétrico – transdutor de energias
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Pineal e Função Piezoelétrica (Transdutor)

 O cérebro capta o magnetismo externo através da 
pineal – orgão piezoelétrico

Explicar: O ultra-som é utilizado pela natureza, que dotou certos 
animais com a capacidade de emitir ondas ultra-sônicas. Os morcegos, 
golfinhos, mariposas se locomovem, encontram alimentos e fogem do 
perigo através de ondas ultra-sônicas que eles próprios emitem. 

A pineal funcionaria como um transdutor, um dispositivo que converte 
um tipo de energia em outro. Uma complexa PARABÓLICA.
Os transdutores ultra-sônicos convertem energia elétrica em energia 
mecânica e vice-versa. Esses transdutores são feitos de materiais 
piezoelétricos que apresentam um fenômeno chamado efeito piezoelétrico. 
No caso da pineal, cristais de apatita(formados através das 
mitocôndrias)  .

Chakra Coronário– Funções Mediúnicas*

Glândula da vida espiritual do homem

A mente, através de princípios eletromagnéticos comanda as forças 
subconscientes e a determinação direta da vontade .

“As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens 
imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção 
efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas à todos os armazéns 
autônomos dos órgãos...”

*André Luiz refere que no exercício da mediunidade a glândula brilha 
como uma usina 
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Dinâmica Energética dos Chakras - Medicina Vibracional, adaptado

EspiritualEspirituais 
superiores

Busca EspiritualCoronário

EspiritualEspirituais 
superiores

Intuição,Visão 
Interior

Frontal

PessoalMental InferiorVontade

disciplina

Larígeo

PessoalAstral superiorAmorCoração

PessoalPranaVitalidade esplênico

Fisiológica/

Pessoal 

(Prana)  astral 
inferior

Emoção, poder 
pessoal

umbilical

FisiológicakundaliniSensos de 
realidade, 
sexualidade

fundamental

naturezaForças – plano 
de dimensão

Aspectos 
internos

chakra

Funcionamento harmônico

 Visão Interior Espiritual

 Concentração focada no Essencial –
Concentração focada no dvino permitindo que o ser penetre os 

mais elevados estados de consciência. Jesus , Buda, São Francisco 
de Assis;

 Revela o estagio de evolução consciente do indivíduo

 Dissolução dos Limites entre o físico e o espiritual

 Abnegação

 Unidade do Espírito com o Ser Divino e a Criação – ser mais 
evoluido
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Funcionamento harmônico

 Através deste Chakra:

Compreensão Completa do Modo Intelectual e Modo Intuitivo

União entre o Ser Interior e o A vida exterior

“Eu” individual transforma-se em “Eu”  Universal,em perfeita 
conexão com a Intensão do Criador, onde no nível máximo 
de desenvolvimento entende-se o Criador.Renúnçia.

Funcionamento Desarmônico e 
Manifestações Físicas

 Sentimentos de insegurança, desorientação

 Insensatez

 Medo da morte ocupando muito a mente

 Baixa auto estima
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Funcionamento Desarmônico

Doenças Mentais: No NENL abordadas juntas:   No Frontal e Coronário

Psicoses

Neuroses

Autismo

ESQUIZOFRENIA

Depressões

Ansiedade

Transtorno Compulsivo

Transtorno Bipolar

ALZHEIMER 

Tumores hemisféricos – cerebrais

Doenças Auto Imunes como a Esclerose Múltipla

As Epilepsias são abordadas pelo NENL via Chakra FRONTAL

Ativação e Purificação do Chakra

 Busca da Espiritualidade –Estudar a doutrina e 
praticá-la

 Buscar o criador nas suas obras: no outro ser, e na 
natureza, respeitando-os, e compreendendo-os.

 Praticar a lei do Amor Incondicional . O maior dos 
mandamentos.Renunciar a si mesmo.

 Contato com a natureza, montanhas de modo 
solitário

 Músicas: o silêncio e Cor:violeta e branco


