
ČAKRE
in ETERIČNA OLJA

 
Ko se spoprimemo s čakrami, jih skušamo okrepiti in odstraniti nepotrebne
negativne vibracije ki jih slabijo, nam v pomoč priskočijo tudi aromatična

eterična olja. Ni pomembna le fizična aktivnost ali primerna prehrana, ki okrepi
čakre, ob vsem tem naj sodeluje tudi čutilo za vonj.

 
Priporoča se uporaba kvalitetnih eteričnih olj, a paziti morate na možnost

alergij nanje.
 

Eterična
olja lahko uporabljate v difuzorju, razredčena kot dodatek pri negi telesa,

kopeli, masaži ali pa kot dišava za dom.
 

Eterična
olja vam bodo pomagala pri čiščenju in krepitvi čakre.



KORENSKA
ČAKRA /MULADHARA  - rdeča, element ZEMLJA

 
Povezana

je s preživetjem, varnostjo, stabilnostjo in samozavestjo. Predstavlja
ozemljitev fizičnega sveta, preživetje in samoohranitev. 

 
Uravnotežena

korenska čakra vam bo prinesla stabilnost, mirnost, blaginjo,
fizično zdravje,

občutek varnosti in prisotnost v sedanjem trenutku.
Zelo

priporočljivo eterično olje, ki bo stimuliralo tudi drugo (sakralno čakro)  
je Eterično olje PAČULI

 
Spodbuja umirjenost, sproščeno stanje tako na fizičnem kot tudi

čustvenem in duhovnem nivoju. V tem stanju ohranjate energijo, ki jo
potrebujete za dokončanje nalog,

projektov ali česarkoli ste se lotili. Pomaga tudi pri doseganju ciljev in
premagovanju utrujenosti in slabega počutja.

 
Poleg eteričnega olja Pačuli, lahko uporabite tudi naslednja:  

Eterično olje Cedre, Brina, Timijana,
Sandalovine, Cimeta in Nageljnovih žbic.



SAKRALNA ČAKRA/ SVADHISTHANA – oranžna, element VODA
 

Sakralna čakra je
sedež kreativnosti, strasti, spolnosti. Uravnotežena sakralna čakra  

daje sposobnosti uživanja v življenju,
spolnosti in strasteh. Podpira čustveno inteligenco, saj je povezana

z našimi
čustvi. Daje nam tudi fleksibilnost, ko se pojavijo spremembe na

katerem koli področju – zaupamo svojim odločitvam.
 

Najbolj priporočeno eterično olje za podporo sakralni čakri je NEROLI
(pomarančni cvet). Je olje,

ki prinaša energijo čiste ljubezni in lahkotnosti bivanja. Odganja žalost
in prinaša mir in stabilnost. Zdravi različne oblike čustvenih travm (tudi

travm, nastalih zaradi zlorab) in kriz. Odpira ljubezen do sebe. 
 

Eterična olja, ki še odlično podpirajo, čistijo in krepijo sakralno čakro
so: Eterično olje Žajblja, Vrtnice, Rožmarina, Pačuli (kot velja tudi za

Korensko čakro), Sandalovine, Ylalg ylang, Jasmin in Ingver.



 
ČAKRA SOLARNEGA PLEKSUSA /MANIPURA

 rumena – element OGENJ
 

Ko je solarna čakra v ravnotežju, se kaže v samozavesti, toplini,
samodisciplini, zanesljivosti in pozitivnem odnosu do sebe.

 
Med vsemi eteričnimi olji, se najbolj priporoča eterično olje Bora, ki

stimulira tudi Srčno čakro.  Eterično olje Bora obnavlja srce, ko so naša
čustva trda in hladna. Olje nas osvobodi starih ran

in omogoča, da gremo skozi življenje grez prtljage preteklosti. Tako
omogoča doživljanje lastnih čustev v sedanjem času, ne da bi se

nanašali na pretekle boleče izkušnje. Daje občutek svežine.
 

Olja, ki si jih za podporo čakre solarnega pleksusa lahko tudi privoščite,
so naslednja: Eterično

olje Popra, Kamilice, cimeta, Sivke, Limone, Limonske trave, Majarona



SRČNA ČAKRA /ANAHATA –
zelena – element ZRAK

 
Uravnotežena srčna

čakra je vir ljubezni do sebe, zadovoljstva, sočutja, sprejemanja
mirnosti in osredotočenosti.

 
Eterično olje VRTNICE bo spodbudilo sposobnost usklajevanja čustev
– čustev in občutkov, ki se porajajo v mislih, spodbudi pa tudi izražanje

čustev. Ponuja močan zaščitni mehurček in pomaga pri vzdrževanju
čistosti in jasnosti, ne da bi okolica negativno vplivala na vas. Vonj

eteričnega olja vrtnice sprosti zakrčena čustva, ki se rada nakopičijo v
prsnem košu – ponotranjena žalost, melanholija in potlačena čustva.

 
Poleg eteričnega olja

Vrtnice, lahko uporabite tudi eterično olje Jasnina, Sivke, mandarine,
Sandalovine
ali Hiacinte.

 



GRLENA ČAKRA
/VISHUDDHA – modra element ETER

 
Grlena čakra predstavlja sposobnost izražanja in komunikacije. Ko

je grlena čakra v
ravnovesju, je komunikacija jasna in tekoča – tako z drugimi, kot

tudi
komunikacij s samim sabo. Glas je jasen, čist. V grleni čakri so

skrite tudi spretnosti jasnega, čuječega poslušanja in občutek za
čas.

 
Zelo dobro podporo grleni čakri daje eterično olje SIVKE.  Eterično

olje Sivke zdravi občutke preobčutljivosti, odmaknjenost ali strahu in
prinaša duhovno rast tako, da pomaga širiti zavest in perspektivo.

Pomaga pri učinkoviti komunikaciji.
 

Poleg eteričnega olja
Sivke, si lahko privoščite tudi eterično olje Poprove mete, Jasmina ali

Brinovih jagod.



ČAKRA TRETJE OKO
/AJNA – indigo barva, vsi elementi

 
Uravnotežena čakra tretjega očesa podpira intuicijo, dober spomin,

sposobnost vizualizacije in vizije.
 

Zelo se priporoča eterično olje SANDALOVINE. To olje je učinkovito
pri meditaciji  za ozemljite. Prinaša notranje zavedanje in

občutke lahkotnosti v stiku z višjo zavestjo. Pomaga premagovati
blokade na poti v duhovni rasti. Razbije iluzije in vam pomaga, da se

poravnate z najbolj pristnim Jazom.
 

Lahko pa si namesto
sandalovine, privoščite tudi eterična olja Angeike, Lovorja,Brina,

Pačulia,
Majarona Rožmarina ali pa Kadilo.



KRONSKA ČAKRA /
SAHASWARA – vijolična – vsi elementi

 
Kronska čakra predstavlja samo spoznanje in božansko povezavo.

Podpira modrost, inteligenco sposobnosti analize, duhovne
povezanosti in odprtosti.

 
LIMENTA je eterično

olje, ki zelo dobro podpre kronsko čakri. Pomaga odstranjevati vezi, ki
nam ne služijo več. Podpre dojemanje resnice v katerikoli situaciji,
sprostitev in opustitev iluzij, ki nimajo povezave z realnostjo in jih

nadomestiti z resnico.
 

Lahko pa si namesto
eteričnega olja LIMENTE privoščite eterično olje Cedrovine, Neroli,

Jasmina ali Sivke


