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Situado na parte alta da cabeça

Esse chacka tem as funções com as Ligação com Energias 
Superiores, plenitude.

Seu nome Sântrico: Sarashara

Situado entre as sobrancelhas

Seu nome Sântrico: Ajna

Esse chacka tem com as funções Intuição, paranormalidade, 
percepção extra-sensorial, raciocínio lógico

Seu nome Sântrico: Vishuddha

Situado na Garganta

Esse chacka tem as funções como a Comunicação, criatividade, 
iniciativas, independência

Seu nome Sântrico: Anahata

Situado na região cardíaca

Esse chacka tem as funções como o amor incondicional, união, 
sistema imunológico

Série Chacka
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Situado na Boca do estômago

Seu nome Sântrico: Manipura

Esse chacka tem as funções – As emoções, digestão, vitalidade, 
ação e vontade, harmonia, autoestima e proteção contra 
vibrações negativas.

Situado na região do umbigo

Esses chacka tem as funções -  propagação da espécie, 
criatividade, prazer, auto estima, bom humor, tolerância, entre 
outros

Seu nome Sântrico: Svadhishthana

Seu Nome Sânscrito: Muladhara

Este chakra representa a ligação do ser humano com o planeta 
Terra, com o mundo material e físico.

Situado na base da coluna vertebral, entre o ânus e os órgãos 
sexuais, na linha da cintura pélvica.

Med. 30x20

Quadro com os principais chackas com o seu respectivo mantra.
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Data: 21 de Março – 19 de Abril

Seu símbolo é o Carneiro, do elemento fogo, suas principais 
características são Dinamismo, Lutador, Coragem, Independência, 
Entusiasmo, Alegria.

Signo de Áries

Planeta regente: Marte

Planeta regente: Vênus

Seu símbolo é o touro, do elemento terra, suas principais 
características são força, determinado, el, perseverante, obstinado, 
paciente.

Signo de Touro

Data: 21 de Abril -20 de Maio

Signo de Gêmeos

Data: 21 de Maio - 20 de Junho

Planeta regente: Mercúrio

Seu símbolo são os gêmeos celestiais, do elemento ar, suas principais 
características são: comunicação, bom humor, dualidade, curiosidade, 
multivalente.

Signo de Câncer

Data: 21 de Junho – 21 de Julho

Seu símbolo é o caranguejo, do elemento água, suas principais 
características são: proteção, emocional, sensibilidade, gentileza, 
amizade.

Planeta Regente: Lua
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Planeta regente: Sol

Seu símbolo é o leão, do elemento fogo, suas principais características 
são: entusiasmo, coração, benevolência, poder, magnetismo, auto-
conança.

Signo de Leão

Data: 23 de Julho – 22 de Agosto

Seu símbolo é a virgem, do elemento terra, suas principais 
características são: organizador, observador, prático, leal, disciplina, 
exigente.

Planeta regente: Mercúrio
Data: 23 de agosto – 22 de setembro

Signo de Virgem

Seu símbolo é a balança, e o elemento é o ar, suas principais 
características são: gentileza, diplomacia, elegância, senso de justiça, 
empatia.

Data: 23 de Setembro – 22 de Outubro

Signo de Libra

Planeta regente: Vênus

Signo de Escorpião

Data: 23 de outubro – 21 de Novembro

Planeta regente: Marte e Plutão

Seu símbolo é o escorpião, do elemento água, suas principais 
características são: intuição, força, autocontrole, segurança, 
magnetismo.
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Data: 22 de Novembro - 21 de Dezembro

Seu símbolo é o centauro, do elemento fogo, e suas principais 
características são: Otimismo, Aventureiro, Lealdade, Energia, Auto-
conança, Alegria.

Planeta regente: Júpiter

Signo de Sagitário

Seu símbolo é a cabra, do elemento terra, suas principais 
características são: a perseverança, responsabilidade, disciplina, 
ambição, objetividade, paciência e maturidade.

Planeta regente: Saturno
Data: 22 de Dezembro – 20 de Janeiro

Signo de Capricórnio

Planeta regente: Saturno/Urano

Signo de Aquário

Data: 21 de Janeiro – 19 de Fevereiro

Seu símbolo é o carregador de água, do elemento ar, suas principais 
características são: originalidade, criatividade, independência, 
inovação.

Signo de Peixes

Data: 20 de fevereiro – 20 de março

Seu símbolo são os peixes, seu elemento água, suas características 
são: emocional, sensível, espiritual, humanismo, empatia 

Planeta regente: Netuno/Júpiter
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No zodíaco Câncer, Escorpião e Peixes, leva as emoções, a 
mente subconsciente, a sensibilidade, os sentimentos.

Mandala elemento Água 

No zodíaco Áries, Leão e Sagitário, exibe ação, motivação 
e criatividade.

Mandala elemento Fogo

No zodíaco Gêmeos, Libra e Aquário corresponde a parte 
mental, intelectual, a comunicação.

Mandala elemento Ar

No zodíaco Touro, Virgem e Capricórnio. Representa 
estabilidade, solidez e praticidade.

Mandala elemento Terra
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Conhecido como o astro rei, é o centro do nosso universo, 
assim como a lua, Em muitas culturas é idolatrado, 
estando presente em bandeiras de diversas nações.

Mandala Sol

Mandala Lua

Na Lua a dona da noite, existem 4 fases: Cheia, 
Minguante, Nova e Crescente. É o satélite natural do 
planeta Terra. Idolatrada, em muitas culturas, e esta 
presente em algumas bandeiras de alguns países, 
principalmente no islâmico.

Existem varios planetas no nosso sistema solar são eles: 
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e 
Netuno.

Mandala Planeta
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Mandala Futebol - O esporte mais popular do mundo, na categoria 
masculino é disputado com apenas três jogadores com mais de 23 
anos, mas por causa da pandemia aumentou mais um ano, já na 
modalidade feminino não tem limite de idade.

Mandala Surf - Foi uma das modalidades que estreiou nas Olimpíadas. 
O surfe é originário da Polinésia, um conjunto de ilhas do Pacíco. 
Acredita-se que o esporte surgiu quando pescadores perceberam que 
usando uma tábua de madeira, era mais fácil chegar à margem do mar. 
Em 1778, o navegador inglês James Cook chegou ao arquipélago do 
Havaí e levou a idéia do esporte para a Europa.

Mandala Karatê - Outra modalidade que estreia nos jogos olímpico. A 
modalidade será dividida em duas categorias: kata(movimentos) e 
Kumite(luta).

Mandala Volei - Entrou nas olimpíadas em 1964 é um dos esportes 
mais amados no Brasil. O objetivo do jogo é que cada time não pode 
deixar a bola cair em seu lado da quadra, mas deve fazer com que ela 
caia na quadra do time adversário. O jogo é composto por 3 sets. Cada 
um termina quando um time chegar a 25 pontos, sendo que a 
diferença de pontos para o adversário tem que ser de, no mínimo, 2 
pontos.
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Mandala Natação - Considerada a atividade física mais completa entre 
os médicos, além de fortalecer a musculatura torácica e melhorar o 
desempenho do atleta nas provas, a natação auxilia no tratamento de 
doenças respiratórias, está nas olímpiadas desde em 1908.

Mandala Baquete - Um dos esportes mais populares no mundo, 
principalmente nos EUA, de origem norte-americana do século XIX. 
Seu objetivo principal é a marcação de pontos.

Mandala Atletismo - Desde a primeira edição, em Atenas-1896, o 
atletismo é o carro-chefe dos Jogos Olímpicos, provas de velocidade, 
também conhecidas como sprint, de meio-fundo, de fundo, com 
obstáculos, revezamentos, saltos, lançamentos e arremessos, 
combinadas, de rua e marchas.

Mandala Ciclismo - Serão 5 tipos de modalidade neste esporte - 
BMX, BMX Estilo Livre, estrada, mountain bike e pista. Surgido na 
Inglaterra na metade do século XIX, durante um período em que as 
bicicletas estavam sendo aperfeiçoadas para ganhar velocidade. 
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Mandala Hipismo - Como esporte olímpico, o hipismo foi disputado 
pela primeira vez nos Jogos de 1900. A modalidade só retornou às 
Olimpíadas em 1912. O hipismo é dividido em três categorias: 
adestramento, salto, CCE (Concurso Completo de Equitação)

Mandala Ginástica Olímpica - A ginástica é dividido em três 
modalidades: artística, rítmica e de trampolim – Série Olimpíadas

Mandala Handebol -  Um esporte muito conhecido nas escolas. Cada 
equipe consiste em 16 jogadores, sendo que apenas sete podem estar 
presentes na quadra de jogo ao mesmo tempo. Disputada em dois 
tempos de 30 minutos, a partida é realizada em uma quadra que mede 
40m x 20m, com gols 3m x 2m. 

Mandala Tenis - A primeira vez que o esporte apareceu nas Olimpíadas 
foi em 1896, mas cou 64 anos ausente e só retornou à grade em 1988. 
Em competições simples, e em duplas mistas.
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Mandala Olimpíada - Série criada durante as olimpíadas de Tóquio, 
originaram-se por volta do século VIII a.C., na Grécia, serão 
disputadas 46 modalidades nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
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Mandala Medicina -  Seu símbolo é representado por bastão de 
Asclépio e uma serpente, Asclépio é o deus grego da Medicina, e a 
serpente simboliza a renovação . Criei a Mandala a partir deste 
símbolo, eu sei as cores mais usada do curso.

Mandala Fisioterapia - É representado por duas serpentes 
entrelaçados  e um raio. Criei a Mandala a partir deste símbolo, eu 
sei as cores mais usada do curso.

Mandala Terapia Holístico - Símbolo é o cajado, as terapis auxiliam 
nos tratamentos, buscando equilibrar o campo físico, emocional e 
energético. Criei a Mandala a partir deste símbolo, eu sei as cores 
mais usada do curso.

Mandala Direito - Existem diversos símbolos, porem o mais famoso  
é a balança, que traz a igualdade e o equilíbrio. Criei a Mandala a 
partir deste símbolo.
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Mandala Admistração - Criei a Mandala a partir deste símbolo.

Mandala Psicologia - Tem como o símbolo a letra ‘‘Psi’’ que vem do 
grego. Criei a Mandala a partir deste 
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