
Csakrák 
GYÖKÉR 

biztonság 
SZAKRÁLIS 
érzelmek 

NAPFONAT 
kezdeményező-

készség 

SZÍV 
harmónia 

TOROK 
filozófia 

HARMADIK 
SZEM 

bölcsesség 

KORONA 
spiritualitás 

GYÖKÉR TÚLÉLÉS 

érzések 
kialakulása: 

akarom, nem 
akarom 

a világ felfedezése 
cselekvő módon  

(„Mi ez?”) 

társas kapcsolatok 
felfedésének 
öröme; stabil 

testtartás 

a világ 
megértésére 

irányuló 
kísérletek 

első tapasztalat-
szerzések; mások 

tanítása 

a titokzatos és az 
ismeretlen utáni 

epekedés  

SZAKRÁLIS 
hormonok 

éledése; vágyak 
megjelenése 

ELSŐ SZERELEM; 
ÉRZELMEK  

első kapcsolat az 
ellenkező nemmel 

barátságok 

a nemek közötti 
különbségek 
megértése; 

érdeklődés a 
szerelem / barátság 

filozófiai oldala 
iránt 

hűség, becsület, 
erkölcs valódi 

megértése 

a kapcsolatok 
spirituális 
jellegének 

megragadására tett 
első kísérletek (pl. 

költészet révén) 

NAPFONAT 

félelem a szeretet, 
a jövő, az 

otthontól való 
elszakadás miatt 

„sweet 16”; 
kapcsolatok 

/szerelem aktív 
megélése; az 

öröm megtalálása 

ÖNZŐ SZERETET; 
NEM ÉRDEKEL 

SENKI MÁS 

vágy, hogy 
mindenki 

megértsen 

filozofálás a 
szeretetről, a 

családi 
elképzelések a 
családi életről 

első 
megvalósulás/me

gvalósítás; első 
elválás 

a társ spirituális 
oldalának 

keresése, vágy a 
közös fejlődésre 

SZÍV 

ijedtség: „Egész 
életen át veled? / 

Egyedül egész 
hátralévő 

életemben?”  

mások érzéseinek 
tiszteletben tartása; 

az emberi 
szükségletek 

megértése 

gondoskodás saját 
életed és 

családtagjaid 
életének minden 

aspektusáról 

STABILITÁS, 
HARMÓNIA AZ 

ÉLETBEN 

a végzetről és az 
életcélokról való 

gondolkodás  

az anyaság és 
apaság filozófiai 
megközelítése 

vágy a jólelkű 
gyerekek 

nevelésére; vágy 
arra, hogy nyomot 
hagyj magad után 

TOROK 
félelem a jövőtől, 
ráébredés saját 

butaságodra 

boldogság elérésére 
való törekvés 

érzelmi harmónián 
keresztül 

a tevékenységek 
fontosságának, 

nélkülözhetetlen-
ségének igazolása 

kísérlet a végzet 
és a munka 

összehangolására  

A FILOZÓFUS 
MEGSZÜLETÉSE 

képesség a 
változásra családi 

és munkahelyi 
viszonyaidban  

családi életed és 
munkád spirituális 

aspektusainak 
megértése 

HARMADIK 
SZEM 

ódzkodás a tudatos 
emberek 

társaságától; 
félelem életed 
egyensúlyának 
elvesztésétől 

érzelmi kontrol; 
az öröm 

filozofikus 
megközelítése 

bölcs emberek 
társaságának 

keresése 

a bölcsesség 
rendszerének 
felfedezése az 

életedben 

képesség 
álláspontod 

alátámasztására 

A BÖLCS EMBER 
MEGSZÜLETÉSE 

a bölcsesség 
spiritualitáshoz 
vezető útjának 

megértése 

KORONA 
az istenivel való 

egységet 
megelőző félelem 

spirituális 
örömök; az 
érzelmek 
spirituális 
megélése 

a spiritualitás 
rendszerbe 

foglalása 

spirituális 
harmónia és 
kapcsolatok 

keresése 

a spirituális 
fejlődés 

filozófiájának 
megértése 

képesség 
spirituális 

tanácsadásra 

A LEGFELSŐBB 
ESZMÉK 
TANÁRA 
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