
 

 

 تست چاکراها

در زیر یک پرسشنامه است که به شما کمک می کند از وضعیت مراکز انرژی تان بیشتر مطلع شوید. در مورد 

جواب ها با خودتان صادق باشید. به خاطر داشته باشید که این پرسشنامه به شما کمک می کند که در مورد 

اسخی به هر سوال خوب فکر کنید. پخودتان بیشتر بدانید. پس عجله نکنید، بلکه سعی کنید قبل از پاسخ دادن 

 درصد مواقع در موردتان صدق می کند. 90را بدهید که در 

 را بخوانید. با استفاده از "چطور از نتایج تست استفاده کنم"بعد از اتمام و نوشتن مجموع در هر قسمت، قسمت 

 نتایج متوجه می شوید که کدام چاکراهایتان قوی و کدام نیاز به کار دارند.

 1خش ب

 آیا با بدن فیزیکی تان راحت هستید و به ندرت بیمار می شوید؟ -1

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا انگیزه زیادی دارید و به بیشتر اهدافتان می رسید؟ -2

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 مسئله ای صبور هستید و فقط در موارد محدود تمایل به نزاع دارید؟ آیا در مورد هر -3

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا یک نیروی قوی برای زندگی کردن دارید و احساس می کنید که حق حیات دارید؟ -4

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 : قسمت یک

 _____ :تعداد هر دو            _____ :تعداد خیر                _____: تعداد بله

 

 قسمت دو:

 آسم و همچنین آلرژی ها )آلرژی های پوستی یا عفونت ها( هستید؟ از مشکالترها آیا  -1

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐



 

 

 د و توانایی دیدن شرایط از دیدگاه های مختلف را دارید )از نظر ذهنی و احساسی(؟یدار آیا ذهن خالقی -2

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

آیا با اعتماد به نفس، با اشتیاق و خوش برخورد هستید و می توانید همواره با ظاهری مثبت در زندگی، شادی  -3

 یز گسترش دهید؟را به دیگران ن

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا به خود احساسی تان متصل هستید و درک می کنید که آن احساس و بیان احساستان حق شماست؟ -4

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 قسمت دو:  

 _____ تعداد هر دو:            _____ تعداد خیر:                _____تعداد بله: 

 

 قسمت سه:

آیا رها از مشکالت گوارشی مانند زخم معده، ناسازگاری های غذایی، یبوست یا اسهال، دیابت، کبد چرب و  -1

 غیره هستید؟

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 ی دارید و حافظه ای خارق العاده دارید و چیزهای جدید را به راحتی یاد می گیرید؟آیا ذهن قوی و باهوش -2

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

آیا می توانید بگویید که ایگوی شما متعادل است و به اندازه کافی اعتماد به نفس دارید که به راحتی اگر  -3

 اهتان را بپذیرید و تایید کنید؟اشتباهی کردید، اشتب

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

است که یک قدرت برتر وجود دارد و آیا از قدرت شخصی خود آیا سیستم باورهای شما بر این اصل استوار  -4

 استفاده می کنید تا در مورد باورهایتان آزادانه بحث کنید؟

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐



 

 

 قسمت سه: 

 _____ تعداد هر دو:            _____ تعداد خیر:                _____تعداد بله: 

 

 بخش چهار:

 آیا تنفستان عمیق است و وقتی شرایط استرس آور الگوی تنفسی تان ثابت می ماند؟ -1

 هردو ☐خیر                    ☐ بله                 ☐

 بگویید؟ "نه"آیا می توانید بدون احساس گناه یا پشیمانی به دیگران  -2

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا دوستانه و مهربان هستید و به ندرت شایعه پراکنی می کنید؟ -3

 هردو ☐                  خیر  ☐بله                  ☐

 آیا فردی عاشق و بخشنده هستید و به راحتی بدون توقع می بخشید و از حسادت رها هستید؟ -4

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 قسمت چهار: 

 _____ تعداد هر دو:            _____ تعداد خیر:                _____تعداد بله: 

 

 قسمت پنج:

 آیا به ندرت درد در گلو و شانه ها احساس می کنید و به ندرت با ابراز خودتان مشکل پیدا می کنید؟ -1

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐ 

 دستور بدهید؟آیا خیلی با نظم هستید و این توانایی را دارید که برنامه ریزی کرده و به دیگران  -2

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 می دانید و وفادار هستید؟ درستکارآیا خودتان را فردی  -3



 

 

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 گران صادق هستید؟آیا همواره حقایق درونی خود را ابراز می کنید و صرفنظر از شرایط با دی -4

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 قسمت پنج: 

 _____ تعداد هر دو:            _____ تعداد خیر:                _____تعداد بله: 

 

 قسمت شش:

 آیا خوب می خوابید و می توانید صبح ها به راحتی و بدون مشکل بیدار شوید؟ -1

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

آیا به شهود و بینش خودتان ایمان دارید و بدون از دست دادن تماستان با واقعیت می توانید تجسمات خوبی  -2

 داشته باشید؟

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

دارید که به شما این امکان را می دهد که در افکارتان ترس و نگرانی ودتان آیا یک درک عمیق از هستی خ -3

 کمی داشته باشید؟

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا به ناخودآگاهتان متصل هستید و آگاهی شهودی قدرتمندی دارید؟ -4

 هردو ☐    خیر                ☐بله                  ☐

 قسمت شش: 

 _____ تعداد هر دو:            _____ تعداد خیر:                _____تعداد بله: 

 

 قسمت هفت:



 

 

 آیا احساس می کنید بدنتان پاک است و سیستم لنفاوی شما )سیستم سم زدایی( به درستی کار می کند؟ -1

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا خودتان را فردی رویابین می دانید و خالقیت و الهامات شما نامحدود است؟ -2

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا آگاهی معنوی باالیی دارید و با انرژی مردانه یا زنانه خود در تعادل و هماهنگی هستید؟ -3

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 آیا به روشنگری و آگاهی جمعی معتقدید و آیا فکر می کنید که هدف و دانش معنوی دارید؟ -4

 هردو ☐خیر                    ☐بله                  ☐

 قسمت هفت: 

 _____ ر دو:تعداد ه            _____ تعداد خیر:                _____تعداد بله: 

 

 چطور از نتایج تست استفاده کنم

در باال هر قسمت متعلق به یک چاکرای مختلف است. اگر در هر قسمت چهار جواب بله دارید، یعنی به مرکز آن 

چاکرا متصل هستید. اگر سه جواب بله دارید، یعنی درک خوبی از قدرت آن چاکرا دارید. اگر تنها دو پاسخ بله 

احتمال وجود دارد که از مرکز آن چاکرا استفاده کنید ولی هنوز درک کاملی از کارکرد آن ندارید.  دارید، یعنی این

 اگر یک یا صفر پاسخ بله دارید نشان می دهد که درک خیلی کمی از توانایی کامل آن چاکرا دارید.

 نید.یی خودتان استفاده می کهر چه اتصال شما به مرکز یک چاکرا قوی تر باشد یعنی شما دارید از بیشترین توانا

 بخش اول: چاکرای ریشه )قرمز(

 بخش دوم: چاکرای خاجی )نارنجی(

 بخش سوم: چاکرای شبکه خورشیدی )زرد(

 بخش چهارم: چاکرای قلب )سبز(

 بخش پنجم: چاکرای گلو )آبی(



 

 

 بخش ششم: چاکرای آجنا )ارغوانی(

 بخش هفتم: چاکرای تاج )بنفش(

 

اگر در پاسخ این تست با خودتان صادق بوده باشید، احتماال دیده اید که برخی از حوزه های زندگیتان نیاز به کار 

اولین مرحله برای اینکه بپذیرید اکنون که هستید همین است. دومین کار این است که شروع به انجام دارد. 

متجلی کنید. اگر تمام چاکراهایتان نیاز به کار دارند کارهایی کنید که انرژی بیشتری را در مراکز چاکراهای خود 

 درصد متعادل ندارند.  100اصال نگران نباشید، بیشتر افراد چاکرای 

عالوه بر روش های متعددی که برای پاکسازی و متعادل کردن چاکراها وجود دارد، در اینجا یک روش کارآمد را 

 روشی که معرفی می کنیمخود را متعادل کرده و فعال کنید.  معرفی می کنیم که به سرعت می توانید چاکراهای

این به خاطر قانون ارتعاش می توانند بدن را شفا بدهند.  ی خاصفرکانس هااست.  فرکانس امواجپاکسازی با 

 وقتیم که ارتعاش در آن همه چیز است، و هر ارتعاش فرکانس خودش را دارد. است. ما در دنیایی زندگی می کنی

تعادل و بهبودی عمیق  احساس ذهن و بدن در معرض این فرکانس های موزون قرار بگیرند، می توانند خیلی ساده

 پیدا کنند. 

می توانند در  این فرکانس های اصلیتوسط دکتر ژورف پولئو کشف شد.  1974این فرکانس های خاص در سال 

صال تکمک به شخص برای اتسهیل کردن تغییرات، جبران شرایط در تبدیل غم به شادی،  موارد زیر موثر باشند:

توانایی ، اتصال به راهنمایان معنوی و درک این ارتباطات، DNAبه منبع الهی برای دستیابی به معجزات، ترمیم 

 نبیشتر برای حل مشکالت، و بیداری شهود و بازگشت به خود معنوی مان. این تُن ها از طریق صدا به باز ماند

کانالهای انرژی کمک می کنند و باعث می شوند که انرژی نیروی حیات )چی یا کی( آزادانه از طریق سیستم 

 چاکراها جریان پیدا کنند. 

 UT -هرتز 396فرکانس 

 اظر با چاکرای اول )چاکرای ریشه(متن -آزاد سازی گناه و ترس

 



 

 

تحقق اهداف استفاده شود.  می توانند برای UTتُن فرکانس های موزون میدان مغناطیسی بسیار قدرتمندی دارند. 

 چرا که به اهداف قدرت می بخشد. این فرکانس صوتی شفابخش روی احساس گناه تاثیر بسیار پررنگی دارد.

 ترتیب ایناحساس گناه را پاک می کند، احساس گناه اغلب مانعی در تحقق اهداف است، به  396Hz فرکانس

از احساس گناه شما را یک مکانیزم دفاعی ایجاد کرده و  UTمی شود. به بهترین شکل فراهم  دستیابی به اهداف

 اعتدال نیز استفاده شود.  می تواند برای گراندینگ، بیداری و و ترس آزاد می کند. این فرکانس

 RE -هرتز 417فرکانس 

 متناظر با چاکرای دوم )چاکرای خاجی( -جبران شرایط و تسهیل تغییرات

 

می تواند  REتُن دیگر از این فرکانس ها موزون مربوط به فرایند های رزونانسی یا فرایندهای تقویت است. 

گسستگی شخص از خداوند را پاک کند و بازگشت او به مسیر درست را ممکن کند. این فرکانس تجربیات 

کرده و تاثیرات مخرب حوادث گذشته را پاک می کند. این فرکانس می تواند برای پاک ناخوشایند را پاکسازی 

در فرایند های  REکردن تاثیرات محدود کننده که مانع از رسیدن فرد به اهدافش می شوند مفید واقع شود. تُن 

سلول ای  417Hz کارکرد بهینه آن را موجب شود. فرکانسرا تحریک کرده و آن  DNAو سلولی می تواند سلول 

 بدن شما را انرژی بخشیده و کمک می کند از توانایی خالقانه خود استفاده کنید.

 MI -هرتز 528فرکانس 

 متناظر با چاکرای سوم )چاکرای شبکه خورشیدی( -(DNA بازسازیت و معجزات )اتغییر

 



 

 

ی به حالت اصلی و کامل خود استفاده می شود. با انتقال تاثیرات مطلوب و با انسان DNAبرای برگرداندن  MIتُن 

تاثیرات سودمندی دارد. انرژی حیات  DNA بازسازی. فرایند ، معجزات رخ می دهندالهی انرژی حامی از سمت نور

ی، و شادی را افزایش می دهد، موجب شفافیت ذهن، آگاهی، بیدار شدن یا فعال سازی خالقیت، حالت آرامش درون

 همچنین فرد را برای تجربیات معنوی عمیق و روشن بینی معنوی آماده می کند. MIو لذت می شود. تُن 

 FA -هرتز 639فرکانس 

 متناظر با چاکرای چهارم )چاکرای قلب( -پیوند ها و روابط

 

ی برای کار رو FAاین فرکانس خلق یک اجتماع هماهنگ و روابط شخصی هماهنگ را ممکن می کند. تُن 

برای  FA. در فرایند سلولی تُن تماعی به کار می رودخانواده، بین دوستان یا مشکالت اجمشکالت روابط، در 

قویت و عشق را ت صبرتحریک سلول ها در ارتباط با محیط بیرون استفاده می شوند. این فرکانس ارتباطات، درک، 

 معنوی استفاده شود.  کرات دنیاهای موازی و با می تواند برای ارتباط 639Hz. فرکانس می کند

 SOL -هرتز 741فرکانس 

 متناظر با چاکرای پنجم )چاکرای گلو( -گسترش آگاهی

 

نام دارد. این فرکانس سلول ها را از سموم پاک می کند. استفاده ی  SOLتُن دیگر از این فرکانس های موزون 

به تغییر رژیم به سمت  بدن را به زندگی ساده تر و سالم تر منتهی شده و همچنین Hz 741منظم از فرکانس 

الکترومغناطیسی را از انواع تشعشعات همچنین سلول ها  SOLتُن  غذاهای سالم و بدون سموم سوق می دهد.



 

 

انس ویروس، باکتری و انگل است. این فرک -پاک می کنند. کاربرد مهم دیگر این فرکانس صوتی پاکسازی عفونت ها

رافتان طآگاهی شما را از دنیای فیزیکی و متافیزیکی ا شما را به یک زندگی خالص، پایدار و معنوی سوق می دهد.

 ببخشد. قدرتتجربه شما را در طول این زندگی به گسترش داده تا 

 LA -هرتز 852فرکانس 

 متناظر با چاکرای ششم )چاکرای آجنا( -بیداری شهود

 

مستقیما به نور اتصال دارد، و نور باالترین شکل انرژی حیات است. این فرکانس می تواند برای گشودن  LAتُن 

تر برده و تجربیات معنوی شخص را تقویت می آگاهی را باال LAارتباطات شخص با روح بزرگ استفاده شود. تُن 

از این فرکانس استفاده کنید تا توانایی ذاتی خود در درک حقایق عمیق متافیزیکی عالم هستی دست پیدا  کند.

 شود سلول خودش را تغییر دهد و به سطح باالتر برسد.در فرایندهای سلولی، این فرکانس باعث می کند. 

 

با پاکسازی و روزه چاکراهای خود را از آلودگی پاک کنید.  21اده از امواج فوق، می توانید در یک دوره با استف

 فتم نیز خود به خود فعال می شود.فعال شدن شش چاکرا، چاکرای ه


