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NELER ÖĞRENECEĞİZ...

● İNSANIN YAPISI
● BİOENERJİNİN TANIMI
● KISA TARİHÇESİ 
● ARINMA 
● BİOENERJİ’NİN FAYDALARI
● AURA KATMANLARI 
● ÇAKRA VE AURA NEDİR?
● UYGULAMA ALANLARI
● ÇAKRA DENGELEME
● BİOENERJİ  UYGULAMALARI 
● AKTİVASYON 
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İNSANIN YAPISI
● Enerji ve bioenerji konusuna girmeden insan ve yapısı hakkında kısa bilgi 

vermek, sonrasında insan ve enerji bağıntısını görmenin daha faydalı 
olacaktır. Çünkü insan ve beden aynada gördüğümüz veya adı anıldığında 
gözümüzün önüne getirdiğimiz bir varlıktan çok daha öte bir canlıdır. 
İnsan bedeninde mevcut enerjinin kaynağı, enerji düzeyi enerjetik yapıyı 
etkileyen faktörler v.s insanın bu iç içe girmiş yapısında saklıdır.

● Fiziksel olarak gördüğümüz rahatsızlıklar, esasen fiziksel olmayan 
durumların sonucunda ortaya çıkmakta, Duygusal durumlarımız, 
görünürde fiziki yaşamımızı ilgilendirmekle birlikte, sadece duygusal 
değil maneviyatla da ilgilidir. İlaçları’da manevi olup her ilaç gibi 
onlarda acıdır..

● Şimdi insanın yapısına kısaca bir göz atalım...
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● 1. RUH,

Ruhun mahiyeti bilinemez, Cünkü ruhun bilgisi Allah katınmdadır. 
İsra..85! “Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir 
ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir.”

● 2. ZİHİN

Öğrenme ve beceri kazanma, bunların depolanma merkezi. Yapılmak 
istenen bir eylem önce zihinde şekillenir ve planlanır, bu plan 
doğrultusunda davranışlar sergilenerek istenilen şey ifa edilir. Ancak 
zihnin gelişimi, işlevi toplumsal ve çevresel faktörlerden etkilenerek 
gelişip şekillendiği için daha çok taklit niteliği taşımaktadır. Bu 
yüzdende tepkiseldir ve bilinç dışı gelişir.. Korku, kaygı, öfke, gibi 
olumsuz duyguların sebebi ve kaynağı yine zihindir. Çünkü bütün bu 
duygular aynı zamanda tepkisel davranışın hem sebebi hem de 
sonucudur..
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1.KÖK ÇAKRASI
(Muladhara)

● Omurganın sonunda, kuyruk sokumu bölgesindedir ve dünyadan enerji alır.
● Rengi; alev kırmızısı
● Elementi; toprak
● Duyusu; koku alma
● Notası; do
● Mantrası; lam
● Simgesi : 4 yapraklı lotus
● Bedende etkilediği bölgeler; kan ve hücre yapımı, omurga, kemikler, dişler,
● Tırnaklar gibi bedenin tüm sert bölgeleri, 
● Bacaklar, boşaltım sistemi, böbrekler, üreme organları, erkeklerde üreme, makat, 

kalın bağırsak.
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