
 چاالکیان بکەینەوە؟و بۆچی چاکراکان چین و چۆن 

 

ی و ئاشتی ا پێکبێنینانین هاوسەنگیی لە جیهاندتەنیا ئەوکاتەی کە ئێمە هاوسەنگیی دەروونیمان بدۆزینەوە، ئەتو
 .وەدیی بێتلە واڵت و لە جیهان 

ئەم جۆگە لە درێژایی خۆیدا کۆمەڵێک گۆلە ئاوی  ، هەر وەک وزە لەناو لەشماندا.ئاو ئەڕوات بەناو جۆگەیەکدا
. تەنیا ئەوکاتەی کە ئەم گۆالنە بە دەسووڕێتەوەیا گردئاو وە، کە لەم جۆگانەدا ئاو بەشێوەیەکی بازنەیی پێکهێنا

بێ گیراویی و بلۆکەبوون پێکەوە گرێدرابن، جۆگەکەش ئەتوانێت بە بێ کێشە و ڕەوان جەریانی ئاوی پێدا 
 .، ئەمە باشترین تەعبیرە لە وزەی دەروونی ئێمەتێپەڕێت

 چاکراکان چین؟

ئەم وزە ، گرێدراونپێکەوە لە ناو جەستەیا  کە لەواندا وزە یا ئێنێرژیی شوێنگەلێکن لە ناو لەشی ئێمە چاکراکان
 )مەرکەزییەتی گیان( لەگەڕاندان، کە هەروەها بە مەرکەزییەتی وزەش بازنەیی یا گردەکیی لەم شوێنانە بەشێوەی

اتە ساخوساڵمەت بین، پێویستە کە گەڕێت ولەناو جەستەدا ب ڕەوانئەوەی کە وزە بە باشی و . بۆ دەناسرێن
 هەموو چاکراکان کراوە و ئاوەڵە و بێ گرێ و گۆڵە بن.

. نگێکی تایبەتی خۆیان هەیەڕەو کە هەرکامە  گۆلەوە ٧لە جۆگەیەکی ئاو دەچن بە  ئێمە بەڕاستیی چاکراکانی
یەکدانە لەم گۆالنە گیرابن، ئاو ناتوانێت بە باشی و ڕەوانی بچێتە گۆلەکەی پاش خۆیەوە. ئەگەر گرێ و گۆڵە لە 

ێت و کێشە یا گرفت بوونی چاکراکان یا گۆلەکاندا بوونیان نەبوویایە، ئاوی جۆگەکە ئەیتوانیی بە سانایی تێپەڕ
واتە بەدەست  ،بەدەست مرۆڤەکان ن پڕە لە چەرمەسەریی، کە زۆربەی زۆریاننەدەبوو. ژیان وەک ئەزانی

نە ناو گۆلەکانمان و دەیانبەستین و بەمشێوە م چەرمەسەریانە خۆمان دەیانخەیپێکهاتوون، ئە خۆمانەوە
و  بزوێنەکانمان سەربارن و بەری ئەم جۆگە دەگرنن یا الوازی دەکەین. هەستە عاتفەجەریانی وزە یا ئاو ڕادەگری

 .دەکەن ان دەپسێن یا الوازیوان گۆلەکپەیوەندیی نێ

ەر ئێمە بتوانین چاکراکانمان هاوسان بکەینەوە، بەمشێوە جەریانی ڕەهای وزە دەگێڕینەوە ناو ژیانمان. ئەگ
دەگەینەوە کە لە هەموو  هاوکێشییەکی ڕەهابا هاوسەنگی و بەمشێوە ئێمە لەهەموو قۆناخە جیاجیاکانی ژیانمان 

ژیانێکی ئاسوودە و سەرکەوتوو بەرینە  داتبوارەکانی ژیانماندا بەشێوەیەکی پشتیوان و پشتگر یارمەتیمان دە
 و بە سانایی بە ئامانجە دیاریکراوەکانمان بگەین. پێش

بەرپرسیارەتییەکی  کامەهەرکام لەمانە گۆلێکی ئاون و هەر -حەوت چاکرامان هەیە کە هەموویان پێکەوە گرێدراون
. ئاگادار بن، کردنەوەی لە ئەستۆیە، کە بەاڵم بەهۆی بوونی هەستە عاتفییەکانەوە بلۆکەیان دەکەینتایبەتییان 

چاکراکان ئەزموونێکی فشوردەیە، کە هەرکاتێک دەستمانکرد بە کردنەوەیان و پڕۆسەکەمان دەسپێکرد، ناتوانین 
 .هەموو چاکراکانمان ڕەها نەکردووە ڕایبگرین تا هەر

 سەروکاریان هەیە. دیاریکراو و لەگەڵ بابەتگەلێکی یارەتییەکی تایبەتییان هەیەهەرکام لە چاکراکان بەرپرس

! کردنەوەی چاکراکان ئەتوانن هەلومەرجێکی هەستەکیی عاتفی بن، ئەمە بەم واتایەیە کە وریا و ئاگادار بن
 ەکانمان زەقبکەنەوە و هەمدیسانەوە ئەزموونیان کەینەوە!ئەتوانێت الیەنە هەستەکییە ناخۆشەویستیی



 

 .سوورەو ڕەنگەکەی  ناسراوەچاکرای ڕەگوڕیشەش بە ، هەروەها یا عەرز چاکرای زەویی ١

. بەرپرسی بەهێزهێشتنەوەی شوێنەکەی لە خوارەوە لە کۆتایی ستوونی فوقەڕاتماندایە
رسمان لە چییە؟ پێویستە انەوەمانە، وە ترس بلۆکەی دەکات. زیاترین تغەریزەی لەژیاندام

هەڵبکەین. ئەو  کانمان بڕەوێنینەوە و چارەسەریان بکەین بەجێگای ئەوەی لەگەڵیترسە
ژیان و  ن ڕاست و هەقیقی نین، ئێمە ترسیتەجەسومیان دەکەی خەیااڵنەی لەخۆماندا

کانمان و ێویستە ئێمە دەست بخەینە سەر ترس و فۆبیالەژیاندامانەوەمان هەیە. پ
، ئەم گۆلەیەکەمین ، بهێڵین بڕەوێنەوە و چارەسەریان کەین، بۆ ئەوەی ئەم نەیانهێڵین

 کەین. ڕەها یەکەمین چاکرایە

 ئەم یەکەمین چاکرایە ڕەها، چاالک یا بیکەینەوە، پێویستە لەخۆمان بپرسین: ئەگەر دەمانهەوێت

؟ لێگەڕەین با ئەم ژیاندامانەوە دەکەین؟ لە کوێ و چلۆن بەربەرەکانەی لەگەورەترین ترس یا ترسەکانمان لە چین
ترسە خۆی نیشان بدات و بیناسین و بیڕەوێنینەوە! هیپنۆدەرمانیی یەکێک لە باشترین و سرووشتیترین ڕێگاکانە 

 .یاکانیا فۆب ەکانبۆ نەهێشتنی ترس

   

 .یش ناسراوە و ڕەنگەکەی قاوەییەکشواڵاکرای ساکڕاڵ و چاکرای سێچبە کە هەروەتر  چاکرای ئاو ٢

ناوکەوەیە. بەرپرسی شادییەکان و حەزەکانی  خوارلە میزەاڵن کیسەی پشت شوێنەکەی لە 
ویستە ئێمەیە و هەستی گوناحباربوون و خەتاباربوون بلۆکەی دەکات. بۆ کردنەوەی پێ

کە قوورسایی دەکەن لەسەر شانمان  مانەنسووچباریا هەستەئەو هەوڵ بدەین هەموو 
 ؟ وەکدەڕەنجێنین خۆمان . بۆ چ گوناحێکل بکەینتەحلی انبناسین و بۆخۆمانی

، چاک یا خراپ، هەرچی هەیەو هەنوکە یارمەتییەک، پێویستە ئێمە واقع و ڕێئاڵ 
بدەن، با . ئەم شتانە دەتوانن لە هەمووکەس ڕووبکەین یقەبووڵ بەدڵمانە یا بەدڵمان نییە

بکەین. ئەگەر ئەمانەوێت کەسێکی  و مەسموومو مژاویی بیر و هزرمان تاریک  نەهێڵین لەبەر هەندێک وەهم



 و ئەوجار خۆمانلە پێشدا  ، وە ئەمە زۆر زۆر گرنگە،ەرێنیی و بەکەڵک بین لەم جیهانەدا، پێویستە فێر ببینئ
 .دیگەران ببورین

 ، با لە خۆمان بپرسین:گۆلەش ڕەها کەینئەم ر دەمانهەوێت ئەم دووهەمین چاکرا یا ئەگە

 بۆ چی و لەسەر چی خۆمان سەرزەنشت دەکەین؟

 لە چ بابەتێکدا خۆمان بە تاوانبار و گوناحکار دەزانین؟

 لە چ شوێن و بابەتێکدا خۆمان بە ناشایست دەزانین؟

 چاو لێبکەین، کە ئەوانە چین کە قوورسایی دەکەن بەسەر شان و ملمانەوە؟ ڕەنگە تەنیا تەوەهووم بن!

 ئەوەی ڕوویداوە، ڕوویداوە و تەواو بووە و ناگەڕێتەوە!

  !ببورین لە خۆمانبا ، ینلێبگەڕێبا ، ینبهێڵبا 

 

و  چاکرای ناوکیش ناسراوەبە کە هەروەها بە چاکرای سۆالرپلێکسوس و )ئاگر یا ئایر( چاکرای ئاور  ٣
 .ڕەنگەکەی زەردە

ەکانە وە ویستحەز و . بەرپرسی هێزیی (معدەگەدەوەیە ) لە الی ی لە ناوچەی سکشوێنەکە
گەورەترین و تایبەتیترین شەرم دەبێتە هۆی بلۆکە کردنیی. شەرممان لە چییە؟ 

تەریقبوونەوەمان بەهۆی سەرنەکەوتن لە بوارێکدا چی بووە وا ئێستا شەرم لە خۆمان 
ئەم بەشە  ەرلەخۆماندا بدۆزینەوە، ئەگ ن؟ ئێمە هەرگیز ناتوانین هاوکێش و بااڵنسدەکەی

بکەین و  قەبووڵێگاکەی ئەمەیە شکست ڕ و ڕووینەداوە.لە ژیانمان ڕەت بکەینەوە و ئەننەهو
ناخۆش یا هەموو الیەنەکانی خۆمانمان خۆش بوێت، تەنانەت هەڵە و ئەزموونە  و ەوەهەوڵی نوێ بدەین

 . خراپەکانیشمان

 چاکرایەش چاالک بکەینەوە، پێویستە لە خۆمان بپرسین: گۆلە، ئەمسێهەمین ئەگەر ئەمانەوێت ئەم 

 شەرم لە چی دەکەین؟ بۆچی؟

 لە چ بابتێکەوە زیاتر لەهەموو شتێک شەرم دەمانگرێت؟

 ەوە؟لە کوێ شکستەکان ئەزموون دەکەین

     هەر ئاکامێکی لێکەوتەوە قەبووڵی بکەین!هەوڵی خۆمان بدەین و لێگەڕێین، ساکار بژین و 

   

 چاکرای دڵیش ناسراوە و ڕەنگەکەی سەوزە.بە چاکرای هەوا کە هەروەها  ٤

و خەم و  چەی دڵەوەیە. بەرپرسی خۆشەویستیی و موحیبەتەشوێنەکەی لە بەرزایی ناو
پێویستە لە کوێ ڕەنج زیاتر بێت، خۆشەویستیی کەمترە!  خەفەت و تەعزییە بلۆکەی دەکات.

ارییەکانمان وەال بنەین. ئێمە هەموومان لە لەدەستدانێکی گەورە ئازار هەر هەموو عەزاد
دەبینین، بەاڵم خۆشەویستیی فۆڕمێکە لە وزە، کە دەوروپشتیی گشتمانی تەنیوە. ئێمە 

پێویستە تێبگەین کە لەدەستدانی خۆشەویستێک یا خۆشەویستییەک بەڕاستیی ڕووینەداوە، 
خۆی  ،ە فۆڕمێکی دیکە لە وزە و خۆشەویستییەوە و دەژیی، وە بچوونکە خۆشەویستی لەناو دڵدا دەمێنێت



. لێگەڕێ با تەعزییە و خەم و خەفەت بفڕن و بڕۆن و نەمێنن، بۆ ئەوەێ جێگای خۆشویستن هەراوتر دەردەخاتەوە
 ببێتەوە. 

 ەخۆمان بپرسین:و ڕەهای کەین، پێویستە ل بکەینەوە چاکرایەشگۆلە چوارەمە و ئەم ئەگەر ئێمە بەتەماین ئەم 

 خەفەت لە چی دەخۆین؟ 

 چ لەدەستدانێکە کە هێندە ئازارمان دەدات؟

 ؟ینکرد یخەمبار ئەوە چ بوو کە

    بۆ خۆشەویستیی و خۆشویستن و ئاشتیی هەراوتر بێت.لێگەڕێ بە خەیااڵتی تەمبار ببنە هەوا و بفڕن، با ڕێگا 

 

 چاکرای حەنجەرە و ملیش ناسراوە و ڕەنگەکەی ئاوییە.بە هەقیقەت کە هەروەتر چاکرای  ٥

. بەرپرسی هەقیقەتناسیی و ملدایەسەرشان و حەنجەرە و شوێنەکەی لە بەرزاییەکانی 
درۆیانەیە کە ئێمە لەگەڵ خۆمانیان  مەبەست ئەوهەقیقەتزانییە و درۆ بلۆکەی دەکات. 

لە  بە قووڵیئێمە درۆ بکەین.  سرووشتی هەقیقیی خۆمانلەگەڵ دەکەین. ئێمە ناتوانین 
پێویستە ئەم هەقیقەتە هەرچی هەیە  کێین و چین و چیمان گەرەکە ودەروونماندا ئەزانین کە 

 بکەین. یقەبووڵ

 ەخۆمان بپرسین:و ڕەهای کەین، پێویستە ل بکەینەوە چاکرایەشو ئەم  گۆلە پێنجەمەئەگەر ئێمە بەتەماین ئەم 

 ؟لە چ کاتێکدا خۆمان ڕەتدەکەینەوە و خۆمان قەبووڵ ناکەین ئێمە لە کوێ و

 لە کوێ نیشانی دەدەین کەسێکی دیکە بین بێجگە لەو شتەی لە دەروونمانداین؟

 لە کوێ ئێمە لەگەڵ خۆماندا ڕاستگۆ نین؟

 ؟وە یا حەزمان لە خۆمان نییە لە کوێ پشتگیریی لە خۆمان ناکەین

 ن، هەرچی کە هەین، با خۆمان لە باوەش گرینەوە.پێویستە خۆمان قەبووڵ بکەین، ئەمەی

 

دەرک و بە چاکرای چاکرای ڕووناکیی و تیشک کە هەروەها بە چاکرای تەوێڵ و ناوچاوان، چاوی سێهەم و  ٦
 ناسراوە و ڕەنگەکەی شینە. بەسیرەتیش

ناوچاوان و لە نێوان لە تەوێل و  لە ناوەڕاستی ڕووخسارەکەمێک بەرزتر شوێنەکەی 
یا  ی پەرێشانخەیااڵت ینش و لێکدانەوەی دەروونییە وەدەرک و ببرۆکاندا. بەرپرسی 

بلۆکەی  ،نەی خۆمان لەخۆماندا درووستیان دەکەین، ئەواو حەسوودیبردن تەوەهوومات
  .و ئەیبەستن دەکەن

، گەردوونی، تەوەهوومی لێکجیابوونە. مرۆ پێیوایە گەورەترین خەیااڵت و تەوەهووماتی
یەک شت و  ە یاو دانەکە شتەکان بەتەواویی جیاوازییان هەیە لە یەکتر، ئەمە لە کاتێکدا کە هەر هەمووی هەر یەک

لە  ، بەاڵم پێشمانوایە هەموومان جیاوازینژیندەبە جیاواز عەینی شتن! ئێمە هەر هەموومان هەر یەک شتین! ئێمە 
ئەمە لە کاتێکدا کە ئێمە هەموومان پێکەوە گرێدراوین، هەموو شتێک لە جیهان و گەردووندا پێکەوە  ،یەکتر

 گرێدراوین و هەر یەک شتین، یەکین، یەک!



 ەخۆمان بپرسین:و ڕەهای کەین، پێویستە ل بکەینەوە چاکرایەشو ئەم  گۆلە شەشەمەئەگەر ئێمە بەتەماین ئەم 
 ێمە خۆمان لە چی جیا دەکەینەوە و بۆچی؟ئ

 جیاوازییەکان لە چیدا دەبینینین؟

 لە کوێ و بە چی حەسادەت دەبەین؟

 ئەگەر ئێمە دڵمان و ئەقڵمان بکەینەوە و ڕەها بین، خێرا لێکیدەدەینەوە کە هەمووشتێک هەر یەک شتە.

 انەی واحدین!وشیاریی یا وشیاربوونەوەیەکی گشتیی ئەمەیە کە: هەموو پێکەوە یەکد

 

 چاکرای بیر و هزرەکان کە هەروەها بە چاکرای تاج و تەپڵی سەریش ناسراوە و ڕەنگەکەی بنەوشە. ٧

شاڕژ  بۆ رتنی وزەی گەردوونییەشوێنەکەی لە پێشەوەی تەپڵی سەرە. بەرپرسی وەرگ
و  بلۆکەی دەکات مادییوەهمی و  ییدنیا وابەستەبوونی و وەرگرتنی ئیلهامات! بوونەوە

 ێک ئێمە هان دەداتشتپێویستە ئێمە مێدیتەیشن بکەین بۆ ئەوەی کە بزانین چ  .ئەیبەستێت
رین مژارە. . ئەمە دیارە هەروەک دەزانین دژوارتبەم دنیا و جیهانی مادییەوە گرێ بدرێینەوە

کە  هەر ئەو ئەشقەی)، ە ئێمە لە ئەشقی پێویستبۆ گیرۆدەبوون بە مادییات و جیهانی مادی
ەوەی بە یا لێی کەم بکەینەوە، بۆ ئ بوگزەرێین ،(بەدووایەوە بوون و شێت و شەیدای ببوونمەولەوییەکان 

، فروتەنی یا پێویستی بە ئینقیادکردنەوەی ئەم چاکرا هەرە گرنگە . دنیایی و مادیی بگەینبێهوودەی ئامانجێکی 
. ڕەنگە هەندێک لە پیاوە ئاینییەکانیشم و و خەیا مەولەوییلە شێوەی  ئێمە هەیەلەڕادەبەدەری لەخۆبردوویی 

خۆمان پەیوەندیی بگرین، ئەو شتەی کە  تازە پاش ئەمەیە کە ئێمە ئەتوانین بە تەواویی و کەماڵ لەگەڵ منی
     وکێش و تەعادووڵ لە ژیانماندا بدۆزینەوە.تە هۆی ئەمەی کە ئێمە هەمدیسان هادەبێ

 ەخۆمان بپرسین:و ڕەهای کەین، پێویستە ل بکەینەوە چاکرایەشو ئەم  گۆلەدوواین ئەگەر ئێمە بەتەماین ئەم 

 با لێگەڕێین. ماندەگرێت؟ئاوا ڕا ە ئەوەیبە چێیەوە بەسترواوینەوە؟ چ شتێکە ئەوەی لەسەر دڵمانە؟ چ شتێک

 و بمانگەشێنێتەوە. ناو لەش و گیانمانەوە جەریان بکاتە ییزەی خاوێنی گەردوونبا بهێڵین و

 م واتایە نییە کە، پێویست بێت کەسێک ون ببێت یا نەمێنێت.با بزانین کە: هێشتن و هێاڵن بە

 .هەڵبژاردەکاننمرۆڤە فرە کەم ئەتوانن ئەم چاکرایەیان بە تەواویی بکەنەوە و ئەوانەش  یخەڵکانێک

 

وزە بە بێ کێشە لەودا  کاتەوە بەجۆرێک کەیانبخاوێن بکات و بەاڵم ئەگەر کەسێک بتوانێت هەر هەموو چاکراکانی 
، بە کە پەیوەندیی پتەو لەگەڵ ڕۆحی بااڵی خۆی ببەستێت و بە کەماالت بگات ئەو قادر دەبێت جەریانی هەبێت،

  یرەکە!بێ جیاوازیی کە ئەو کەسە چەندە زیرەکە یا ناز

یان و بوون و نەبوونی خۆیدا پەیدابکاتەوە، هەڵسوکەوت و ژ بەسەر یئەم کەسە ئەتوانێت کۆنتڕۆڵی تەواو
 .هەروەک وترا، ببێتە کەماالت

 

 : ئەیوب ڕەحمانیبە هەندێک ئاڵوگۆڕ و وێکخستن وەرگێڕانی لە ئاڵمانییەوە

 



 : سەرچاو

    http://bewusst-vegan-froh.de/wie-du-deine-chakren-ganz-einfach-oeffnest-anschaulich-im-

zeichentrickfilm-dargestellt/ 
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