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Bo czakry to życie ...

Kiedy mamy kompletnie 
niewyjaśnione  problemy ze 
stworzeniem stabilnego związku, 
wcale nie musi to oznaczać 
problemów z czakrą serca.

Wszystkie czakry mają udział w 
naszym życiu uczuciowym.



W sferze związków problemy z nią mogą się 
przejawiać jako nieśmiałość w nawiązywaniu 
relacji, poczucie niezasługiwania na dobry związek, 
niezauważanie powodzenia u innych, lub zbyt 
niskie ocenianie siebie jako osoby atrakcyjnej.

Także kierowanie się materializmem przy wyborze 
obiektu uczuć pokazuje, że to ta czakra jest 
zablokowana.

CZAKRA PODSTAWY



W sferze związków jest to czakra istotna, ponieważ silnie związana 

z seksualnością. Przy jej zaburzeniach możemy uważać się za 

nieatrakcyjnych, nie mieć chęci do kontaktów intymnych. 

Czakra ta z blokadami sprawia też, że nie mamy po prostu nastroju 

do cieszenia się życiem i dzielenia sobą z kimś innym. 

Osoby, które potwierdzają swoją atrakcyjność, poprzez liczne 

kontakty miłosne, również powinny szukać przyczyny w 

nieharmonijnej pracy tej czakry. Nie chodzi tu o seksoholizm, bo 

on związany jest z kolejną czakrą, czakrą splotu i niekoniecznie 

dotyczy związków.

CZAKRA WITALNA/SAKRALNA



Nadmierna chęć posiadania partnera, siłowe dążenie do 
związku, kontrolowanie partnera. To cechy osoby, która 
nie potrafi stworzyć związku przez blokadę w czakrze 
splotu.

Również uzależnienie się od partnera, opieranie na nim 
wszystkich decyzji świadczy o problemach z tą czakrą.
Czasem także seksoholizm jest związany z 
zaburzeniami w pracy tej czakry.

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO 



   W związkach może przejawiać się jako właśnie miłość 
jednostronna, bez wzajemności, czy niemożność 
kochania, brak uczuć wyższych.

Także stawianie się w roli ofiary w związku, może mieć 
podłoże w zaburzeniach pracy tej czakry.

Brak miłości do siebie to również zabójca relacji 
miłosnej i jest związany z czakrą serca.

CZAKRA SERCA



W związkach często wskazuje na bycie 
niezrozumianym, czy też nierozumienie innych, słabą 
komunikację, dławienie w sobie emocji, czy wielką chęć 
mówienia tego, co nam się wydaje, że inni chcą 
usłyszeć.

Nieharmonijna praca tej czakry sprawia, że chowamy w 
sobie żal i urazę do partnera i zamiast spokojnie to 
wyjaśnić, czekamy, aż energia skumuluje się i sama 
wybuchnie. W takim stanie nie kontrolujemy słów i 
niepotrzebnie ranimy drugą osobę.

CZAKRA GARDŁA



Blokada w tej czakrze może wskazywać na brak 
wyczucia i taktu w sferze damskomęskiej, wybieranie 
niewłaściwych obiektów uczuć. 

Czasami nieharmonijna praca tej czakry sprawia, że 
wkręcamy sobie miłość do osoby, która nas nie zna, nic 
o nas nie wie, Może też powodować obsesyjne myśli o 
kimś

CZAKRA 3 OKA



W problemach związkowych może przejawiać się jako 

brak wiary w możliwość stworzenia udanego związku, czy 

brak wiary w to, że jest nam ktoś przeznaczony, że na 

naszej drodze pojawi się ktoś wyjątkowy.

Często też wskazuje na błędne wzorce wyniesione z domu 

rodzinnego, powielanie błędów naszych rodziców.

CZAKRA KORONY



Kiedy pojawia się problem, szukamy sposobu na jego 
rozwiązanie. Nie można jednak szukać rozwiązania 
problemu tylko w jednym punkcie. 

Czakry są przypisane do konkretnych sfer, ale same sfery 
przenikają się, mieszają, zazębiają. 
Zupełnie jak w życiu. Bo czakry, to życie...



Agnieszka Orzechowska

Od wielu lat zajmuję się czakroterapią, 
energoterapią i malarstwem duchowym.

Chętnie pomagam tym, którzy zagubili się 
na swojej drodze życia, zablokowali na nie, 

stracili swój wewnętrzny ogień i pasję.

Zapraszam Cię na wspólną podróż w 
poszukiwaniu Twojej wolności 

wewnętrznej


