
Chacras: 
como purificá-los? 



  Chacra é uma palavra em  
  sânscrito que significa roda ou  
  disco. 
 
Os chacras são centros de energia de luz 
pulsante e radiante. Eles estão ancorados no 
nosso corpo etérico e fornecem aos quatro 
corpos inferiores a energia sutil que eles 
precisam para realizar as tarefas do cotidiano. 
 
Eles são como flores e possuem um número 
determinado de pétalas que dizem respeito à 
vibração que cada chacra possui. 



   O significado da palavra chacra é 
   roda ou disco; é uma palavra  
   derivada do  sânscrito. 
 
   Os chacras são centros de 
energia de luz pulsante e radiante. Eles estão 
ancorados no nosso corpo etérico e fornecem aos 
quatro corpos inferiores a energia sutil que eles 
precisam para realizar as tarefas do cotidiano. 
 
Eles são como flores e possuem um número 
determinado de pétalas que dizem respeito à 
vibração que cada chacra possui. 



Os chacras são considerados repositórios, pontos de 
distribuição da energia chamada prana, que é a 
força vital que flui pelo corpo através de milhares de 
canais de energia, semelhantes a ficos – chamados 
de nadis. 
 
Técnicas orientais de acupuntura se baseiam no 
trabalho específico destes pontos para liberar a 
energia aprisionada. O nosso corpo tem 144 pontos 
de chacras secundários, como ensinam os Mestres, 
e 7 chacras principais e 5 que estão relacionados 
aos raios secretos. 



Cada chacra tem uma cor, formato e 
tamanho diferentes, pois cada um de nós 
está em um nível de evolução diferente.   
 
Em uma mesma pessoa, os chacras 
também são diferenciados em cor, 
tamanho e forma, pois podemos 
exercitar mais um chacra do que outro. 
Por exemplo: algumas pessoas exercitam 
mais o chacra da base e menos o chacra 
da coroa; isto acontece quando temos 
atividades mais densas na matéria e 
menos atividades abstratas, que exijam 
mais iluminação e sabedoria. 



O que acontece quando a energia flui pelos chacras? 
 
Conforme a luz flui, cria-se um campo de força de 
energia que vai além da forma física e que é 
conhecido como aura. A aura reflete as emanações 
dos chacras, à medida que a luz flui e passa por eles.  
No livro O Poder da Aura, do Mestre Kuhutmi, ele 
nos ensina que tudo o que fazemos e o que somos 
reflete-se no campo áurico. Quando os chacras 
estão purificados, o campo áurico manifesta-se 
como um lindo e luminoso campo de força de forma 
ovoide. 



Como a luz dos chacras é 
distribuída? 
 
A luz desce pelo cordão de cristal, 
vinda do núcleo de Fogo Branco da 
Presença Divina, e passa pelo chacra 
da coroa, flui para o chacra do 
coração, onde é depositada, e daí se 
expande como uma espiral ou roda, 
fluindo para os demais chacras. 
Estamos a todo momento criando e 
recriando o nosso campo áurico; ele 
é fluxo dinâmico e em constante 
movimento. 



Pares de chacras:  

Chacra da base Chacra da coroa Liga-se ao corpo físico 

Chacra da alma Chacra do terceiro olho Liga-se ao corpo mental 

Chacra do plexo solar Chacra da garganta Liga-se ao corpo emocional 

Chacra do coração ---- Liga-se ao corpo etérico ou 
da memória 

Câmara secreta do 
coração 

---- 



Como purificar os chacras através da 
Chama Violeta 
 
Conhecida como Fogo Violeta ou Chama da 
Misericórdia e do Perdão, a Chama Violeta é 
uma energia espiritual e luminosa, de cor lilás. 
Ela pode ser visualizada como uma imensa 
fogueira com labaredas violetas, que possui 
uma característica especial: consome as 
energias negativas, transformando-as em luz.  
 
Embora seja um fogo espiritual, sua ação é 
física. Ela atua como uma espécie de solvente, 
decompondo as partículas imperfeitas da 
matéria e restabelecendo sua pureza original. 



Partículas 
impuras 

Partículas  com a 
pureza original 

A atuação da Chama Violeta é bastante profunda. Ela 
penetra em nosso corpo físico até atingir as células e átomos. 
Nesse trajeto, remove as toxinas e impurezas que 
acumulamos nesses espaços, em consequência da 
alimentação inadequada, estresse, sentimentos ou 
pensamentos negativos. 
Ela age também no subconsciente e no inconsciente, 
ajudando a limpar registros dolorosos, traumas, dificuldades 
emocionais e psicológicas. 
Restaura o padrão perfeito e eleva a vibração dos nossos 
corpos e chacras. 



Como utilizar: 
 
A forma mais eficaz é visualizar sua ação enquanto recita em voz 
alta os mantras, afirmações e decretos. 
Invoque proteção – comece com os decretos do Tubo de Luz e 
Proteção do Arcanjo Miguel. Sua luz azul e branca irá protegê-lo 
quando a Chama Violeta começar a limpar suas energias mais 
densas; 
Faça um preâmbulo* − antes de iniciar os decretos de Chama 
Violeta, peça ajuda aos Mestres e anjos; 
Repita os mantras, começando devagar, e com intensidade 
acelere aos poucos, mas sem forçar o ritmo; 
Repita pelo menos nove vezes cada mantra; 
Feche os olhos e imagine a Chama Violeta como um fogo 
brilhante, penetrando cada chacra. 

* (ensinado no livro: A Ciência da Palavra Falada) 



Proteção  em viagem 

 
 
 
 
 

A luz branca e azul irá protegê-lo 
quando a Chama Violeta começar a 
limpar suas energias densas: 
 
São Miguel à frente; 
São Miguel atrás; 
São Miguel à direita; 
São Miguel à esquerda; 
São Miguel acima; 
São Miguel abaixo; 
São Miguel, São Miguel, 
Onde quer que eu vá! 
EU SOU o seu Amor, 
Que protege aqui. (3x) 
 
 
 
 
 

Arcanjo Miguel 



Mantras para 
purificação dos 

chacras 

 
 
 
Meu coração é um chacra de Fogo Violeta 
Meu coração é a pureza que Deus deseja! 

 
Meu chacra da garganta é uma roda de Fogo Violeta, 
Meu chacra da garganta é a pureza que Deus deseja! 
 
Meu plexo solar é um sol de Fogo Violeta, 
Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja! 
 
Meu terceiro olho é um centro de Fogo Violeta, 
Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja! 
 
Meu chacra da alma é uma esfera de Fogo Violeta, 
Meu chacra da alma é a pureza que Deus deseja! 
 
Meu chacra da coroa é um lótus de Fogo Violeta, 
Meu chacra da coroa é a pureza que Deus deseja! 
 
Meu chacra da base é uma fonte de Fogo Violeta, 
Meu chacra da base é a pureza que Deus deseja!  
 
 
 
 

Repita  
(9, 12, 27 vezes ou mais) 



Sele os decretos  
 

Peça que seus chamados e mantras sejam 
multiplicados e ajudem todas as almas 

necessitadas do planeta. Em seguida afirme: 
 

”Agradeço e aceito que isso se 
manifeste agora com pleno 

poder, de acordo com a vontade 
de Deus”. 



Para conhecer mais sobre a SLB e os  

ensinamentos dos Mestres Ascensos, 

visite nosso portal: 

http://www.summit.org.br 

 

 

 

 

Para maior aprofundamento, consulte: 
O Poder da Aura e O Fortalecimento da 
Aura, da Summit Lighthouse do Brasil, 
além de A Alquimia de Saint Germain, 
de Elizabeth C. Prophet, publicado pela 
Ed. Nova Era  

http://loja.slbeditora.com.br/details/3/o-poder-da-aura

