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Introdução 

 

Neste módulo vamos abordar os chakras e sua influência na mulher. Os chakras 
são pontos de força em nosso corpo, que podem refletir diretamente no estado de saúde 
e em nossa existência.  
 

Objetivo 

 

  Proporcionar conhecimento dos pontos de energia no corpo físico e emocional, 
facilitando assim o processo de auto observação, autoconhecimento e mudança do 
estado emocional, físico e comportamental.  

Iremos identificar a importância da auto observação, percebendo bloqueios e 
desbloqueios dos pontos energéticos, facilitando a compreensão comportamental no 
nosso dia a dia.  
 

Justificativa 

 

Através da compreensão dos chakras realizar administração dos pontos de energia e das 
emoções, podendo realizar modificações importantes na vida. 
 

Metodologia 

 

 Serão realizadas 6 horas de aula pautada em psicoeducação, vivências, dinâmicas, 
explicação verbal do conteúdo e relatos coletivos.  
 

Cronograma 

 

Dinâmica de Apresentação;  
Introdução teórica sobre o tema;  
Prática de Respiração e Auto observação corporal; 
Café; 
Prática de desbloqueio 1º, 2º, 3º chakras; 
Relatos;  
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Almoço; 
Apresentação teórica sobre o tema;  
Prática de Respiração 4º, 5º, 6º chakras; 
Relatos; 
Café; 
Vivência elevação à Luz (meditação) 7º chakra; 
Fechamento.  
 

Conclusão:  
 

Neste módulo, através do conteúdo apresentado, das vivências será possível adquirir 
conhecimento teórico e prático sobre os chakras, ampliando a possibilidade de auto-
observação e autoconhecimento para facilitar os processos individuais e coletivos do 
feminino. 
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