
ČAKRE PRI ŽIVALIH 

Energijsko polje živali je širše kot pri ljudeh. Živali imajo močan nagon za preživetje; njihove 

avre težijo k vsrkanju več energije in informacij kot človeške. Živali prejemajo in oddajajo 

energijo skozi vsako čakro in se močno odzivajo na subtilne vibracije in spremembe iz okolja. 

Večina živali ima osem glavnih čaker, ki močno vplivajo na njihovo počutje, obnašanje. 

Glavnih sedem – kronska čakra, čakra tretjega očesa, grlna in srčna čakra, sončni pletež, 

sakralna ter korenska čakra – ima isto vlogo, kot jo ima pri nas, ljudeh. Poleg teh sedmih 

glavnih čaker imajo živali še ključno brahialno čakro ter manjše čakre na tačkah, nosu, ušesih 

in repu. 

Brahialna glavna čakra – živalska čakra »ključ« 

Brahialna glavna čakra se imenuje zato, ker skoznjo dostopa energija do brahialnega pleteža 

živcev – pomembne mreže notranje posode glave, vratu, prsi in štirih okončin. Prek te čakre 

lahko življenjska energija dostopa do vseh drugih čaker. Ko zdravimo nezaupljive ali živčne 

hišne ljubljenčke, je to pogosto najbližje mesto, ki se ga lahko dotaknemo. 

Ta čakra ima vpliv na odnos hišnega ljubljenčka do ljudi v njegovem življenju. Zato je zelo 

pomembna za kanaliziranje zdravilne energije. Brahialna čakra »ključ« leži na obeh straneh 

telesa na vrhu  

ramenskega predela. Lažje jo najdemo pri večjih živalih, saj je ta del telesa večji. Podržite 

Polarix nad njo za nekaj minut. Zdravilno energijo iz okolja in vašo energijo bo živalsko 

energijsko polje takoj zaznalo, ostalo se bo zgodilo samo po sebi. 

Lokacija: na obeh straneh telesa v področju ramen. 

Kronska čakra 

Življenjska sila ali duševna energija hišnega ljubljenčka seva skozi kronsko čakro v avro in se 

od tu poveže z univerzalno inteligenco. Ta čakra leži na vrhu glave med ušesi.  

Čeprav je to pomembna čakra, prek katere zdravimo, vedno vsem živalim ni mogoče polagati 

Polarixa na to čakro. Nekaterim agresivnim, slabo socializiranim ali nervoznim hišnim 

ljubljenčkom to morda ne bo všeč. Ne polagajte Polarixa neposredno na glavo hišnega 

ljubljenčka, če ima težave z glavo. Če vaš hišni ljubljenček zavrača Polarix, ko se dotikate 

glave, prosite vašega veterinarja, da preveri, če ima kakšne fizične težave. Vpliv na glavo pa 

lahko dosežete prek brahialne čakre »ključ«, skozi katero pride energija do vseh ostalih čaker. 

Lokacija: na vrhu glave med ušesi. 

Čelna čakra 

Če vaš hišni ljubljenček dovoli Polarix na svoji glavi, lahko uporabite to čakro za njegovo 

blagoslovitev ter mu pomagate, da čuti univerzalno ljubezen in se poveže z vso naravo. Ko 

energije stečejo, se živali ponudi priložnost razumeti namen in pomen vsega v njenem 

življenju. Čelna čakra je v središču čela nad očmi. Živali v stresu, depresivne in zlorabljene 

živali imajo čelno čakro povsem zaprto. 

Lokacija: čez čelo in nad očmi (višje kot pri ljudeh). 

Grlna čakra 

Kdor je imel hišnega ljubljenčka ali je imel opravka z živalmi, ve, da komunicirajo z nami in 

med seboj. Samo ljudje uporabljamo besede. Živali komunicirajo z nami na zelo kompleksen 

in razumljiv način. Njihova komunikacija je včasih brez glasu; vsak dan moramo preveriti 

njihovo počutje, zdravje in jim pomagati. Najbolj enostavno to storimo s polaganjem rok, 

veliko bolj uspešno pa s Polarixom.  



Živali navzven pošiljajo zelo močne komunikacijske signale, naša naloga pa je – kjer seveda 

zdravljenje igra veliko vlogo – da poslušamo. Polarix na tej čakri pomaga sprostiti ujeto 

energijo oziroma odvečno energijo njihove frustrirane, nerazumljene ali spregledane 

komunikacije. Grlna čakra je zlahka blokirana, ko hišni ljubljenček s težavo poskuša izraziti 

informacijo ljudem v njegovem življenju. 

Polarix polagamo na grlno čakro tistim živalim, ki imajo prekinjen primeren kontakt z 

drugimi živalmi ali ljudmi in se ne morejo izraziti. Takšne živali so lahko iz domov, kjer so 

jih zlorabljali ali nekam zaklenili ali priklenili za dolgo časa, ali pa so prišle iz vzrejnih mest, 

kjer je bila mati z mladiči v prostoru ali kletki brez primerne socializacije ali oskrbe. 

Grlno čakro najdemo zadaj na vratu ali prek grla, vendar ne smemo nikoli držati, prijemati ali 

stiskati žival na tem mestu. Svojo roko s Polarixom držite rahlo spodaj, da žival zdravite. 

Nekaterim hišnim ljubljenčkom namreč ne bo všeč, če boste imeli roko tukaj.  

Zdravljenje na tej čakri pomaga žival zaščititi pred negativno energijo, ki napade telo na 

fizični, mentalni in čustveni ravni. 

Lokacija: pod spodnjo čeljustjo prek vratu in na hrbtu na vratu. 

Srčna čakra 

Zdravilčeva srčna čakra je med tem, ko polagamo Polarix, vedno popolnoma odprta. Preden 

začnemo zdraviti, moramo zagotoviti, da je naša srčna čakra uravnotežena, ker prek tega 

energijskega središča dajemo in sprejemamo ljubezen. Srčna čakra je pomembna pri 

premikanju duhovnih energij od živali do človeka in obratno. 

Vedno je dobro zdraviti prek tega področja, kakor tudi prek čakre sončnega pleteža, pred 

vsako spremembo v življenju ali rutini hišnega ljubljenčka in po njej. Srčno čakro vedno 

obravnavamo po odstavitvi (tako pri materi kot pri mladiču), preden novemu mladiču 

predstavimo nove stanovalce v hiši, po izgubi živalskega prijatelja ali po spremembi doma. 

Vsekakor pa moramo zdraviti na tej čakri novega hišnega ljubljenčka, ki pride v naše 

življenje. 

Prek te čakre lahko hišni ljubljenčki odvržejo vrsto blokad, ki jih človek sprosti s solzami. 

Živali čutijo popolnoma enaka čustva, ki jih ljudje sprostijo z jokom, in ko damo Polarix na 

srčno čakro, ljudem v okolici pogosto gre na jok. Bolečina, šok, hospitalizacija, bolezen, stres, 

dolgčas, psihična in fizična zloraba ter pomanjkanje ljubezni zaprejo energijski tok skozi to 

čakro. 

Lokacija: zadaj nad središčem prsnega koša, spredaj nasproti prsim in prsi spodaj (na 

območju srca in prsi). 

Čakra sončnega pleteža 

Hišni ljubljenčki s prebavnimi težavami, prenapeti ali zaskrbljeni ter žalujoče živali in živali v 

stiski imajo pogosto energijsko blokado okrog področja čakre sončnega pleteža. Motnja v tej 

čakri lahko poslabša trebušne težave in povzroči probleme z obnašanjem živali. To čakro 

namreč prizadenejo čustva živali. Živali imajo v stresu to čakro povsem izčrpano. Ko 

polagamo Polarix na čakro sončnega pleteža, pogosto prihaja iz trebuha kruljenje ali 

sprostitev vetrov. Polaganje Polarixa na to čakro je zelo pomembno za zdravljenje psov po 

tekmah, ko adrenalin ob sindromu »beg ali boj« pogosto blokira to čakro. 

Lokacija: v središču na hrbtu med srčno in sakralno čakro (v zgornjem delu prsi, nekaj 

centimetrov od prednjih nog). 

 



Sakralna čakra 

Ta čakra je povezana s kronsko in čelno čakro prek zdravilne uravnoteževalne življenjske sile, 

ki teče skozi hrbtenico. Sakralna čakra je na koncu kraniosakralnega sistema in je tako v 

sozvočju s telesnimi ritmi.  

To čakro prizadenejo poškodbe ali šok v glavi in hrbtu. Sakralna čakra slabo deluje pri 

nekaterih psih močnih barv, pri katerih sta tudi obraz in gobec (glava) določene močne barve 

(rotvajler, doberman, nemški ovčar, beauceron …), ali pri psih, ki se preveč trudijo z 

vodenjem. Velik del kaotične čustvene in mentalne energije se lahko sprosti prek polaganja 

Polarixa na to čakro.  

Sakralna čakra ima tudi vlogo v varnosti in vzgoji. Zdravljenje na tej čakri še posebej 

potrebujejo samice v času gonitve, breje živali in živali z navidezno brejostjo. Tudi živali, ki 

imajo kakršne koli težave s hrbtenico, potrebujejo Polarix na tej čakri. 

Lokacija: v središču kolčne regije hrbtenice (na trebuhu nad spolnimi organi). 

Korenska čakra 

To je področje, kjer zdravimo »za prizemljitev« našega hišnega ljubljenčka oziroma ga 

prestavimo »dol na zemljo«. Večina živali ne zavrača, da jim položimo Polarix na to čakro. 

Korenska čakra je na mestu, kjer se rep pridruži telesu. Polarix na tem mestu jim pomaga, da 

se znebijo zmedenosti, ki jim jo ustvarimo mi z omejitvami življenjskega stila.  

To čakro vznemirijo kakršne koli fizične težave, vključno s težavami mišično-skeletnega 

sistema. Prizadene jo tudi ločitev ali izguba ter prezgodnja odstavitev od seskov. 

Lokacija: na koncu hrbta, kjer se začne rep. 

 

 

 


