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O Chacra fundamental e suas  

correlações 
 
 
1.  
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O 1º  chacra também denominado básico ou 
raiz, reflete o grau com qual nos sentimos 
ligados à terra. Liga-nos com o mundo físico. 
 
O “sim” para a vida na Terra, para a existência 
física e a disposição de atuar em harmonia com 
a força da Terra e dela aprender, são as dádivas 
de  um  primeiro chacra aberto. 
 
Chamado de muladhara pelos hindus, é uma 
espécie de hélice de 4 pás (pétalas) localizado 
no períneo entre o anus e os órgãos sexuais.  
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Sua cor correspondente ao vermelho fogo. 
 
 

 
 
Relacionado aos plexos nervosos sacral e 
hipogástrico, é responsável pelo funcionamento 
dos órgãos de reprodução, bem  
como das energias sexuais e criativas. Suas 
glândulas correspondentes são as gônadas, os 
ovários na mulher , os testículos no homem. 
 
É sede da força (energia) vitalizadora  
denominada kundalini que revigora o sexo e 
pode ser transformada em vigor mental, 
alimentando e reativando os outros chacras. 
 
Segundo Ramatis” o kundalini é um 
combustível poderoso, que flui da intimidade 
terráquea ou das zonas de maior ebulição 
primária onde as energias criadoras do planeta 
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fundem-se  num abraço selvático e agressivo, 
embora elas sejam o sustentáculo rudimentar do 
orbe”. 
 
A energia kundalini encontra-se “ enrolada 
como uma cobra” no fim da coluna vertebral, 
cuja porta de entrada é o chacra raiz. Na 
maioria das pessoas ela flui apenas numa escala 
muito moderada pelo canal da coluna vertebral. 
Quando passa a ser despertada com o aumento 
do desenvolvimento consciente, ela sobe num 
fluxo crescente pelo canal da coluna vertebral, 
ativando os diversos chacras, que proporciona 
uma expansão dos centros de energia  e o 
aumento das suas frequências, sendo 
transformada numa outra vibração em cada 
chacra correspondente a função de cada um. 
 
 As vibrações assim transformadas são 
conduzidas aos diversos corpos etéricos ou ao 
corpo físico e são percebidas na forma de 
emoções,de pensamentos e de sentidos físicos. 
Mas são forças que alimentam a vida primária, 
selvática e vigorosa, constituindo-se na forma 
do éter físico grosseiro, para alimentar a 
natureza animal  
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Segundo os ensinamentos hindus  a kundalini 
proporciona a libertação do ser, quando 
sabiamente controlada pelo chacra fundamental 
ou básico, desde que esse despertamento seja 
efetuado por espíritos equilibrados, sem vícios e 
paixões perigosas, despreocupadas também dos 
tesouros e poderes das vaidades do mundo 
carnal.  
 
O discípulo que abrir o chacra kundalini 
prematuramente dá  entrada a uma torrente de 
energia tão poderosa que lhe alimentará todas 
as paixões e todos os desmandos!”. Quando 
essa energia sobe e irriga “ o centro frontal do 
homem inferior, alimenta-lhe o  orgulho da 
personalidade terrena. 
 
 Quando atinge o coração sem o devido controle 
espiritual emotivo, aviva os maus sentimentos, 
dá-lhes força e estímulos para a dureza cordial.  
 
Por isso os mestres espirituais do oriente evitam 
ensinar o método de desenvolver o chacra 
kundalini afim de que os homens portadores de 
paixões do mundo inferior não sejam suas 
vítimas, por lhes faltar a força moral superior. 
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 Sob o comando de um espírito superior como 
Buda, Jesus ou Francisco de Assis, a energia 
kundalini sublima-se pela contínua  aplicação 
somente às causas elevadas. 
Quando o seu chacra básico está aberto e 
funciona de modo harmonioso você sente uma 
ligação profunda com a Terra e suas criaturas, 
uma força vital límpida, uma fixação em si 
mesmo e na vida, satisfação, estabilidade e 
força interior. 
 
 Torna-se fácil realizar  suas metas neste 
mundo. Sua vida é levada por uma confiança 
primária inabalável. Experimenta a Terra como 
um lugar seguro no qual recebe tudo o que 
necessita: afeto, alimento, proteção e segurança.  
Assim você se abre confiantemente à vida, 
nesta Terra, e aceita  tudo o que ela coloca à sua 
disposição, com gratidão. 
 
No funcionamento falho do chacra raiz seus 
pensamentos e ações giram principalmente em 
torno dos bens materiais e da segurança, bem 
como dos atrativos e prazeres sensuais, tais 
como por exemplo: boa comida, bebidas 
alcoólicas, sexo , etc. 
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 Pode ser bastante difícil para você, dar e 
receber abertamente. O fato de não poder 
desapegar-se e de desejar reter as coisas, 
manifesta-se no nível físico como prisão de 
ventre e obesidade.  
 
Caso seus desejos sejam desafiados pelas 
circunstâncias ou por outras pessoas, você reage 
de modo exaltado e irritado, e em situações 
extremas, de modo agressivo e furioso. A raiva, 
a irritação e violência são mecanismos de 
defesa indicando uma carência de confiança 
primária. Por trás  disso está sempre o medo de 
perder algo. 
 
No hipofuncionamento desse chacra  bloqueado 
ou fechado, sua constituição física fica bastante  
fraca e você tem pouca resistência  física ou 
psíquica. Muitas coisas na vida lhe trazem 
preocupação e os sentimentos de insegurança 
são comuns. A vida lhe parece, freqüentemente, 
um fardo e não uma alegria. Você anseia quase 
continuamente por uma vida mais leva, mais 
agradável e menos exigente. 
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Possibilidades de ativação do chacra 
fundamental: 

a) Contato com a natureza: observação de um 
sol nascente ou poente. Sentar-se num 
chão fresco na posição de lótus e inalar  
conscientemente o odor da terra. 

b)  Música: ritmos fortemente acentuados  
( música de povos primitivos, sons da 
natureza. 

c)  Cromo terapia cor vermelha clara e 
brilhante. 

d)  Aromaterapia : óleo de cedro e de 
cravo da Índia. 

e)  Hatha Yoga. 
 
 


