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Chakra Frontal - 3º olho – 3ª visão

Características

 Localização: fronte, entre os olhos

 Cor: Varia entre o anil ou índigo

 “Lótus”de 96 pétalas ou raios
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Chakra Frontal
 Plexo correspondente: 

Plexo Carotídeo e Plexo Cavernoso

 Glândula correspondente: Hipófise = Pituitária 

 Órgãos correspondentes:
Órgãos  ligados ao sistema SN Autônomo,  
Controle Glandular Central
Olhos e vias óticas
Ouvidos e vias auditivas
Olfato e vias olfativas
Seios Nasais

Plexo Carotídeo e Cavernoso
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Chakra Frontal – Terceiro Olho 

 Coordena o Sistema Nervoso Autônomo:
Diencéfalo, tronco e medula

 Chakra do Sentidos - Coordena os sentidos: 

Coordena a visão, audição, olfação 

Hipotálamo
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Hipotálamo - Hipófise

Hipófise: neuro hipófise(lobo posterior)

 Glândula Mãe – Mestra

 Local – sela túrcica

 Função: coordena o Sistema Nervoso 
Autônomo, através dos neuro-transmissores 

Coordena todas as outras glândulas endócrinas,   
via hipotálamo e hipófise
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Hipófise

 Lobo Anterior – ADENOHIPÓSIFE

Produz Hormônios tróficos para quase todas 
as outras glândulas e para tecidos e funções:

Tireóide

Supra-renal

Gônadas

Ossos e tecidos -GH – H.de crescimento

Mamas – para a lactação - Prolactina

Hipófise
 Lobo Posterior – NEUROHIPÓFISE

Parte do hipotálamo

Age nos rins: através de hormônios

Hormônio anti-diurético 

Vasopressina: regulação do fluxo sanguíneo

renal

Age na mama e útero - Ocitocina 

Produz a contração uterina pós-parto e a

secreção de leite pelos ácinos mamários
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Chakra Frontal – Funções Mediúnicas

 Sede da Intuição 

 Funções mediúnicas ou capacidades 

extra sensoriais próprias da evolução espiritual

Clariaudiência

Clarividência

Psicometria

Chakra Frontal

 Está envolvido com a vida mental 

 Relacionado com os chakras Coronário e 
Laríngeo

 Em conjunto com o Chakra Coronário está 
relacionado às forças  Espirituais Superiores
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Dinâmica Energética dos Chakras - Medicina Vibracional, adaptado

chacra Aspectos 
internos

Forças – plano 
de dimensão

natureza

fundamental Sensos de 
realidade, 
sexualidade

kundalini Fisiológica

umbilical Emoção, poder 
pessoal

(Prana)  astral 
inferior

Fisiológica/

Pessoal 

esplênico Vitalidade Prana Pessoal

Coração Amor Astral superior Pessoal

Laríngeo Vontade

disciplina

Mental Inferior Pessoal

Frontal Intuição,Visão 
Interior

Espirituais 
superiores

Espiritual

Coronário Busca Espiritual Espirituais 
superiores

Espiritual

Funcionamento harmônico

 Habilidade de Intuição Avançada

 Possibilidade  de Clarividência, 

Clariaudiência

 Visão Interior

desenvolvida a autoconsciência e a

auto-percepção
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Funcionamento harmônico

 Novos pontos de vista sobre  acontecimentos 
do mundo interior e exterior 

 Intelecto claro, desperto

 Mente aberta para questões não 
materiais/elevadas

e/ou espirituais

Funcionamento Desarmônico

 Indecisões, pouca clareza de pensamentos, 
rigidez nos pensamentos,perfeccionismo. 

 fazendo valer somente suas verdades no 
pensamento racional

 Dificuldade no processo intuitivo, pouca 
capacidade de visão integral – holística da 
vida

 Arrogância Intelectual/soberba.
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Funcionamento Desarmônico

 Conhecimento espiritual; tem dificuldade de 
entender e aceitar temas espirituais

 Influência sobre outras pessoas impondo 
suas verdades e pensamentos/opressões.

 Dificuldade de entender a importância das 
verdades espirituais e da necessidade de 
mudanças (auto conhecimento)

Manifestações físicas
 Problemas de seios da face: sinusite, cistos, rinites...

 Problemas auditivos: surdez, labirintopatias,

 Problemas visuais: cegueira, conjuntivites, catarata, 
glaucoma, erros de refração, tumores... 

 Problemas e disfunções endócrinas.

 Inúmeras Doenças Neurológicas: por ex:
Esclerose Múltipla, tumores, Parkinson e outras

 Doenças Mentais : neuroses e psicoses/epilepsias.
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Ativação e Purificação do Chakra
 Buscar o auto-conhecimento - EVANGELHOTERAPIA

 Buscar visão interior para definir o Ser e Parecer ser – visão 
clara

 Meditação, Reflexão, relaxamento

 Buscar causas superiores para os acontecimentos da vida 
interior e exterior

 Usar adequadamente os órgãos dos sentidos: saber ouvir, 
falar, ver, sentir...

 Cromoterapia, Yoga. Práticas de Relaxamento.

Chakra frontal

 ÌNDIGO


