
 

 

Centros de Força 
( Chakras ) 

(tentativa para Perceber) 
  
     
   1 -    Os Centros de Força têm a sua localização a partir do corpo etéreo, 
também chamado corpo vital, com correspondência e assimilação no corpo 
físico nas mesmas áreas, sendo que a sua acção energética actua nos 
sistemas físicos: glandular e nervoso (plexus), como centros de captação, 
contenção e distribuição de energias para todos os corpos. 
 
 São centros energéticos e psíquicos com configuração cónica – 
cilíndrica (Tipo disco), dotados de forças centrífuga e centrípeta, numa 
actuação de expulsão ou de irradiação de energias negativas ou positivas, 
conforme os estados ou as necessidades de harmonização dos corpos mais 
densos. 
 
 Estes centros de força são da máxima importância, visto terem como 
função o equilíbrio físico e psíquico do ser. Estão em constante movimento 
rotativo através das pétalas que os compõem, à velocidade que lhe é 
inerente, necessitando por isso que estejam na sua diversidade rotativa em 
sincronização entre si, para que o corpo físico goze de boa saúde e 
harmonização. 
 
 Assim, os centros de força têm cada um a sua velocidade própria, 
emitem uma cor própria e desenvolvem-se consoante a evolução do ser de 
que fazem parte integrante do processo, por serem até um veio de 
transmissão que vai captando e injectando energias cada vez mais subtis, 
em função da sensibilidade do ser em evolução. 
 
 Também durante o trajecto evolutivo do ser, os centros de força foram 
tendo individualmente mais ou menos preponderância dominante em função 
do ciclo evolutivo em que o homem, na sua ascensão, se encontrava. 
 
 Deste modo, os centros de força controlam o funcionamento dos 
órgãos do corpo físico tendo como acção a distribuição das energias 
adequadas a todo o organismo, digerindo e absorvendo, com particular 
importância no desenvolvimento das faculdades mediúnicas e psíquicas em 
geral. 
 
 Estima-se que existem mais ou menos 365 chakras, distribuídos por 
todo o corpo físico, mas os mais importantes são 7, com a seguinte 
distribuição: 
 
 
     CORONÁRIO 
   FRONTAL 
   LARÍNGEO 
   CARDÍACO 
   SOLAR 



 

 

   ESPLÉNICO 
   BÁSICO - GENÉSICO 
 
   2 -    O centro de força coronário tem a sua sede no alto do crânio e 
controla e energiza o cérebro e a glândula pineal. É dotado de 972 pétalas e 
tem uma capacidade enorme de retenção de energia que, uma vez fluida, 
abarca todo o corpo físico. A sua cor é o amarelo e pode atingir um diâmetro 
de 10 centímetros. É o centro da Sabedoria e Iluminação. 
 
   3 -    O centro de força frontal tem a sua sede entre as sobrancelhas, na 
fronte do crânio. Controla a glândula pituitária e os órgãos superiores da 
face, como o nariz, o olhos e também o cérebro, fornecendo as energias 
adequadas. É dotado de 96 pétalas e a sua cor é o verde. Pode atingir um 
diâmetro de 10 centímetros. É um chakra de cura. Também é conhecido por 
Terceiro Olho.  
 
   4 - O centro de força laríngeo tem a sua sede na base da garganta. 
Controla e fornece energia à glândula tiróide, bem como a todos os órgãos 
que compõem a garganta. É dotado de 16 pétalas e a sua cor é o azul. Pode 
atingir um diâmetro de 10 centímetros. É o chakra com atributos da fé e 
poder.       
 
   5 - O centro de força cardíaco tem a sua sede na parte inferior do tórax e 
zona do coração. Energiza e controla o coração e todos os órgãos dessa 
área corporal. É dotado de 12 pétalas e a sua cor é o rosa. Pode atingir o 
diâmetro de 10 centímetros. É o centro do amor e da beleza. 
 
   6 - O centro de força solar tem a sua sede na zona umbilical e controla 
todo o aparelho digestivo a partir do estômago, bem como pulmões e fígado. 
É dotado de 10 pétalas e a sua cor é a púrpura dourada. Também o seu 
diâmetro pode atingir de 8 a 10 centímetros. É o espaço da paz e da 
prestação de serviços. 
 
   7 - O centro de força esplénico tem a sua sede na área do baço. A sua 
acção  vigorante através das energias que distribui, promove o volume de 
captação energética, fornecendo grande vitalidade nervosa e auxilia a 
normalidade circulatória sanguínea. Preside também às glândulas supra - 
renais, coluna vertebral, aos rins e à bexiga. É dotado de 6 pétalas e a sua 
cor é o roxo. O seu diâmetro pode atingir os 5 centímetros. A retenção de 
energias cósmicas dá-lhe o espaço da propriedade da cura. 
 
   8 - O centro de força básico - genético tem a sua sede na pélvis e nos 
órgãos genitais, controla e energiza as glândulas sexuais, bem como o 
aparelho reprodutor. As forças que circulam por este centro transformam-se 
no cérebro em energia intelectual, despontando desejos e opera através do 
sexo. É dotado de 4 pétalas e a sua cor é o branco na área pélvica e o 
laranja forte no sexo. Por este chakra são expelidas as impurezas 
energéticas. O seu diâmetro pode atingir os 5 centímetros. Retém em si as 
energias da kundalini. Tem como propriedades a auto - realização, 
conhecimento, sobrevivência, sexo, segurança, longevidade e prazer. 



 

 

 
   9 - As energias da kundalini, encontram-se como que adormecidas até o 
ser atingir um certo grau de espiritualidade, após o qual e em estados 
espirituais, começa a movimentar-se em sentido ascendente ao longo da 
coluna vertebral, chegando gradualmente apenas a cada chakra que 
delimita o grau evolutivo do ser. Quando o homem atinge a realização da 
sua individualidade, esta energia percorre a coluna vertebral e, ao 
atravessar  o espaço cruzado entre as glândulas pineal e a hipófise, 
completa um 8 na sua trajectória  ascendente, atingindo assim o estado 
integral da  ascensão espiritual humana. Neste momento é que se pode usar 
o termo de iluminação. “O homem atingiu a iluminação”.            
        
  10  - A desarmonia entre os centros de força pode ocasionar graves 
perturbações físicas e psíquicas no ser humano. Proliferam sistemas e 
métodos, quer para serem executados pelo próprio ou por terceiros, no 
desejo de os harmonizar e desenvolver,  e até aplicados no sentido do 
desenvolvimento da mediunidade. 
 
             Dada a delicadeza do assunto em questão, é importante que sejam 
tomadas todas as medidas seguras para que, por quaisquer actos de 
leviandade e imprudência, não venham a ser criadas situações que 
conduzam a estados deploráveis. 
  
  Pensamos que o caminho seguro para o desenvolvimento dos 
chakras, será o método natural do trabalho do homem na transformação do 
seu Ego Físico, Mental e Emocional, pondo-o ao serviço do seu Eu Superior. 
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