
 

 

4. 7 LUÂN XA NỀN TẢNG 

 

Hình: Hệ thống 7 luân xa chính trên cơ thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Luân Xa và một số tuyến nội tiết chính 

  



 

 

4.1. MULADHARA 

 

 Vị trí: gốc của xương sống (xương cụt) 
 Màu sắc: màu đỏ 
 Nguyên tố: Đất 
 Các loại ngọc và các loại đá quý: ngọc rubi, ngọc hồng lựu, đá vỏ chai, ngọc thạch 

anh đỏ, thạch anh màu khói, đá hematite, đá chancedony màu đỏ 
 Tinh dầu: quế, gỗ đàn hương, tỏi 
 Nốt nhạc: nốt Đồ 
 Loại cây: cây xô thơm 
 

Luân xa gốc hay luân xa 1 (LX1) là một nguồn năng lượng kết nối tới Đất Mẹ, là những gì giữ 
cho bạn thực tế. Khi LX1 cân bằng, bạn sẽ cảm thấy có cảm giác của sự bảo vệ & sự chắc 
chắn kiên định rằng tất cả đều tốt đẹp. Bạn sẽ sớm thấy những món quà của vũ trụ ban tặng 
cho bạn. Ăn uống theo chế độ lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, chăm sóc cơ thể 
bạn một cách hoàn hảo là tất cả những phương cách tuyệt vời để cho LX1 quay.  

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 1 

Hệ xương: Lún đáy cột sống, sa cơ quan đáy chậu, đau hông phải hoặc trái, ngón cái chân bị 
cứng và đau, teo chân, loãng xương, xương cụt vểnh (trong hoặc ngoài), thoát vị các đốt sống, 
xương thủy tinh, đau 2 bên xương chậu khi hành kinh. 

Gân cơ khớp: Viêm khớp dạng thấp, viêm khớp, viêm khớp gối, viêm gân mắt cá chân, hội 
chứng ống cổ chân, gai gót chân, gai khớp gối, viêm gan bàn chân, viêm khớp háng, thoái hóa 
khớp háng, viêm gân achiles, thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp. 

Hệ tiêu hóa: Viêm ruột, viêm đại tràng, trực tràng, táo bón, trĩ ngoại, trĩ nội, táo bón, ung thư 
đại tràng, ung thư trực tràng. 

Hệ Tuần Hoàn: Ung thư máu, giãn tĩnh mạch, bệnh bạch cầu, máu nhiễm mỡ. 

Hệ thần kinh: Thần kinh tọa, thần kinh đùi. 

Hệ bài tiết: Nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu không tự chủ, tiểu đêm nhiều lần. 

Hệ nội tiết: Bệnh gout, rối loạn kinh nguyệt, béo phì. 



 

 

Da liễu: Nấm bàn chân, mụn cóc lòng bàn chân, dị ứng, nấm móng chân, nấm da 2 cẳng chân, 
ngứa nổi mề đay trên 2 chân. 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 1 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu. 

 

  



 

 

4.2. SWADHISTHANA 

 Vị trí: giữa bộ phận sinh dục và hậu môn 
 Màu sắc: màu cam 
 Nguyên tố: Nước 
 Các loại ngọc và các loại đá quý: đá carnelian, san hô, 

đá canxit, hổ phách, đá citrin, đá aventurine và đá topaz 
vàng 

 Tinh dầu: orange blossom, hoa nhài và dầu hoa cam 
 Nốt nhạc: nốt Rê  
 Loại cây: cây hoa nhài 

 

Luân xa xương cùng hay luân xa 2 là nơi những khoái cảm và đam mê của bạn được lưu trữ. 
Niềm vui và sự hứng khởi của bạn đối với cuộc sống được quản lý bởi luân xa này, cũng như 
sự trao đổi tiền và dòng tiền. 

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 2 

Hệ sinh sản: Tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn tình dục, co thắt cơ, vô sinh, yếu 
sinh lý, viêm hố chậu, các bệnh viêm nhiễm phụ khoa (như nấm ngứa vùng kín…), mụn ở vùng 
kín. 

Nữ giới: Viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến, khô âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, u xơ tử cung, u xơ 
buồng trứng, u nang buồng trứng, huyết trắng, khí hư, u nang buồng trứng, viêm lộ tuyến cổ tử 
cung, lạc nội mạc tử cung, thai ngoài tử cung, tắc ống dẫn trứng, tắt kinh, có kinh sớm, mãn 
kinh sớm, đau bụng kinh, viêm tắc ống dẫn trứng, viêm buồng trứng, viêm âm đạo, viêm cổ tử 
cung, ung thư cổ tử cung, viêm ống dẫn chứng, đau âm hộ mãn tính.  

Nam giới: Rối loạn tình dục nam, viêm tinh hoàn, viêm mao tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến, viêm 
(hẹp, dài) bao quy đầu, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, ung thư dương vật, viêm tuyến 
tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, liệt dương, viêm tinh hoàn, giãn tĩnh mạch 
thừng tinh, viêm niệu đạo, viêm bàng quan. 

Hệ bài tiết: viêm niệu đạo, viêm đường tiết niệu, suy thận, viêm bàng quang, sỏi thận, tiểu đêm, 
tiểu gắt, viêm niệu đạo, viêm bàng quang, sỏi bàng quang, ung thư bàng quang. 

Bệnh tâm trí: Mối quan hệ vợ chồng bị rạn nứt, đổ vỡ, ghen tuông quá độ, lãnh cảm, nhu cầu 
sinh dục quá cao (biến thái), lãnh cảm, trầm cảm, cuồng dâm, rối loạn cảm xúc, luôn muốn sỡ 
hữu mọi thứ. 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 2 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu. 



 

 

 

  



 

 

4.3. MANIPURA 

 Vị trí: rốn 
 Màu sắc: màu vàng 
 Nguyên tố: Lửa 
 Các loại ngọc và các loại đá quý: thạch anh vàng, đá 

topaz vàng, khoáng vật cacbonat vàng, ngọc mắt hổ và 
hổ phách 

 Tinh dầu: cây bách xù, chanh và bưởi 
 Nốt nhạc: nốt Mi  
 Loại cây: hoa cẩm chướng 

 

Đây là trung tâm năng lượng, là ngôi nhà của sự thịnh vượng. Những vấn đề chung nhất trong 
cuộc sống con người thường bắt đầu từ việc thiếu giá trị tự thân. Bằng cách thanh tẩy luân xa 
này, bạn sẽ có khả năng tốt hơn trong việc khẳng định nguồn sức mạnh và sự tự tin trên thế 
giới này. 

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 3 

Hệ tiêu hóa: Trào ngược dạ dày, viêm hang vị dạ dày, viêm ruột non, ruột già, viêm gan, viêm 
túi mật, viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, nhiễm HP dạ dày, trào ngược thực quản, ung thư 
dạ dày, rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, dị ứng thức ăn, loét tá tràng, viêm gan 
(A,B,C) cấp tính và mãn tính, men gan cao, gan nhiễm mỡ, xơ gan, suy gan, ung thư gan, viêm 
ruột, viêm ruột thừa, sỏi mật, viêm túi mật, bệnh trĩ, viêm tụy, ung thư tụy.  

Hệ bài tiết: Sỏi thận, sỏi bàng quang, suy thận, viêm cầu thận, tiểu đường. 

Hệ xương: Thoát vị đốt sống lưng, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, lún 
đáy cột sống. 

Da liễu: Nổi mề đay, dị ứng. 

Bệnh tâm trí: Nóng tính, suy nhược thần kinh, hay nói phóng đại sự việc, tự tin thái quá, hoặc 
tự ti không dám làm gì. 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 3 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu.  

  



 

 

4.4. ANAHATA  

 Vị trí: giữa ngực 
 Màu: xanh lá  
 Thành Phần: Khí 
 Các loại đá quý & ngọc: thạch anh hồng, xanh ngọc bích, 

ngọc lục, hóa chất màu lục, đá thạch anh màu hồng 
 Tinh dầu: Hoa hồng, hoa huệ tây, cẩm chướng 
 Nốt nhạc: nốt Fa  
 Loại cây: hoa hồng, huệ, cẩm chướng, mao địa hoàng 

 

Khi mở lòng, những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta dễ dàng. Ngược lại nếu chúng ta khép 
lòng, kháng cự, nghi ngờ, thì thách thức sẽ xuất hiện trong các mối quan hệ và cuộc sống 
dường như trở nên khó khăn hơn thực tế.  

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 4 

Hệ Tuần Hoàn: Suy tim, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, thiếu máu cơ tim, huyết áp cao/thấp, 
Hở/ hẹp van tim, xơ vữa mạch máu, bệnh mạch vành, giãn tĩnh mạch. 

Hô hấp: Ho, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, khó thở, ho gà, tràn dịch màng phổi, viêm phế 
quản, viêm khí quản, lao phổi, hen suyễn, phổi tắc nghẽn, ung thư phổi. 

Hệ thần kinh: Nhược cơ 

Tuyến ức: ung thư tuyến ức. 

Hệ miễn dịch: Cảm, cúm, viêm xoang, các loại cúm (covit, cúm mùa…), sốt siêu vi, sốt xuất 
huyết, sốt rét, bạch hầu, lao đường ruột.  

Bệnh tâm trí: U buồn, ủ rũ, sầu não, hay hờn dỗi, dễ bị tổn thương, có biến cố về tình cảm yêu 
đương, có biến cố đau buồn trong quá khứ... 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 4 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu. 

  



 

 

4.5. VISHUDDHA 

 Vị trí: cổ họng 
 Màu: xanh da trời 
 Thành phần: hợp chất hóa dầu 
 Các loại đá quý: aquamarine, kyanite, turquoise, 

blue topaz, lapis lazuli, azurite, blue agate   
 Tinh dầu: Nhài, Cúc xanh, Ngọc Lan Tây 
 Nốt nhạc: nốt G – đô 
 Loại cây: hoa nhài 

 

Luân xa 5 là nơi thể hiện chính bản thân chúng ta một cách xác thực nhất. Mỗi chúng ta có 
năng lực sáng tạo riêng. Bằng cách viết, vẽ, giao tiếp, hát… Chúng ta muốn mọi người nhìn và 
nghe chúng ta như thế nào? Tất cả chúng ta giao tiếp với nhau theo cách của riêng mình. Và 
giọng nói, thông điệp của mỗi người sẽ tạo nên sự khác biệt.  

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 5 

Tuyến giáp: Suy tuyến giáp, cường giáp, bướu cổ, phình giáp, u tuyến giáp, nổi hạch ở cổ, 
bướu giáp hạt, ung thư tuyến giáp. 

Tuyến cận giáp: Cường tuyến cận giáp nguyên phát, cường tuyến cận giáp thư phát. 

Thính giác: Rách màng nhĩ, viêm tai giữa, viêm ống tai ngoài, chàm tai, viêm sụn vành tai, rối 
loạn mạch máu, tai điếc, giảm thính lực, u dây thần kinh thính giác. 

Khứu giác: Viêm mũi dị ứng, viêm xoang, ung thư mũi, viêm mũi dị ứng 

Răng - Miệng - Họng: Viêm amidan, câm, viêm họng, viêm họng hạt, ung thư vòm họng, các 
bệnh về răng miệng, sâu răng, bướu cổ, quai bị. 

Hệ hô hấp: Viêm thanh quản, hội chứng ngưng thở khi ngủ, ung thư thanh quản. 

Bệnh tâm trí: Phát ngôn tiêu cực, thể hiện cái tôi cao, hay đả kích người khác, rối loạn giọng 
nói (nói lắp, nói ngọng…), cái tôi quá lớn, nói nhiều lời phóng đại, tự tin thái quá… 

Các bệnh khác liên quan: Bệnh vai cổ gáy, thoái hóa các đốt sống cổ. 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 5 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu. 

  



 

 

4.6. AJNA 

 Vị trí: Giữa trán (con mắt số 3). 
 Màu: xanh đậm 
 Thành phần: vũ trụ 
 Các loại đá quý & Khoáng sản: Lapis lazuli, azurite, 

quartz crystal, sapphire, tanzanite           
 Tinh dầu: đậu ngọt, long não, hoa vòi voi 
 Nốt nhạc: nốt La 
 Loại cây: hoa hạnh nhân 

 

Luân xa 6 là nơi chúng ta tìm thấy sự an lạc và nội tâm. Khi chúng ta học cách nhìn vấn đề sâu 
sắc và bằng trực giác, chúng ta sẽ có suy nghĩ rõ ràng hơn và tập trung trực tiếp vào các hành 
động tiếp theo.  

Cân bằng luân xa 6 chúng ta có thể đạt được sự tập trung tốt hơn và nghe thông điệp tinh tế từ 
đấng tối thượng. Chúng ta bình tĩnh tâm trí và tìm nguồn cảm hứng để thực hiện giấc mơ của 
mình. Trí tuệ và sự dẫn dắt có thể đạt được thông qua luân xa này.  

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 6 

Thị giác: Cận thị, loạn thị, viễn thị, viêm tuyến lệ, song thị, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, đau 
mắt. 

Hệ thần kinh: Viêm màng não, áp xe não, động kinh, u não, não úng thủy, động kinh, đột quỵ, 
tràn dịch màng não, động kinh, đau nửa đầu, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn tiền đình, thoái hóa 
tế bào thần kinh não, mất trí nhớ, bệnh paskinson, Alzheimer.  

Hệ tuần hoàn: Phình mạch máu não, thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn não, tóc bạc. 

Hệ hô hấp: Viêm xoang (trán, trẩm,…) 

Bệnh tâm trí: Rối loạn nhận thức do tai biến mạch máu não, rối loạn nhận thức do thoái hóa tế 
bào thần kinh não, rối loạn nhận thức do thiểu năng tuần hoàn não, nhức đầu, stress, trầm cảm, 
tâm thần phân liệt, mất ngủ, trầm cảm, lãnh cảm, mất khả năng tập trung, căng thắng lo âu, rối 
loạn ăn uống, rối loạn nhận thức, mất nhận thức, bệnh tâm thần, suy giảm nhận thức, nghiện 
ngập. 

Bệnh liên quan luân xa đối cặp (Luân xa 2): Thay đổi khả năng sinh sản, rối loạn kỳ kinh, rối 
loạn kỳ rụng trứng, loãng xương bệnh lý, viêm phế cầu khuẩn, đái tháo đường (liên quan dây 
thần kinh ngoại biên). 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 6 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu. 



 

 

  



 

 

4.7. SAHASRARA 

 Vị trí: đỉnh đầu 
 Màu sắc: tím 
 Thành phần: suy nghĩ, ý chí 
 Các loại đá quý & Khoáng sản: amethyst, diamond, 

purple fluorite, quartz crystal, selenite           
 Tinh dầu: Oải hương, hoa sen 
 Nốt nhạc: nốt Si  
 Loại cây: hoa sen 

Luân xa này là mối liên kết chúng ta với trí thông minh, nguồn năng lượng cao nhất của chúng 
ta. Khi chúng ta cân bằng, chúng ta có thể thức tỉnh năng lực và nhận được sự dẫn dắt. Chúng 
ta nhận biết rất rõ rằng chúng ta không cô đơn và chúng ta cũng có thể được giúp đỡ thông 
qua kết nối mọi nơi mà chúng ta cần.  

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN LUÂN XA 7 

Hệ thần kinh: Viêm màng não, viêm não mô cầu,u não, não úng thủy, động kinh, paskinson, 
alzheimer, sa sút trí tuệ, đa xơ cứng, đau nửa đầu, tâm thần phân liệt, liệt não, áp xe não, u 
tuyến yên. 

Bệnh tâm trí: mất trí, không có niềm tin, đức tin - tôn giáo, không có niềm tin vào bản thân, 
không định hướng con đường, cuồng tín, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng 
chế, rối loạn ám sợ, tự kỷ ám thị, nghiện ngập, rối nhiễu tâm trí, ảo giác, tự ti (không tin vào con 
đường mình đi, không biết được sứ mệnh của mình, không tin vào khả năng của mình,…), tự 
cao tự đại, ghen tuông vô lối. 

Câu hỏi: Liệt kê các thế tập, bài thể lực và phép thở thuộc về Luân xa 7 trong Khí Tâm Yoga 
Trị liệu. 

 

 


