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1.Jméno čakry – Vishudda čakra v hrdelní pletení
2. Lokace čakry – cervikální vír, krk, nalezá se na zakladě cervikální nebo krční oblasti páteře.
3. Kolik má čakra okvětních lístků – 16 okvětních lístků lotusu
4. Čakra planety – Mars, Mangala, Kuja, Maya or Shakti
5. Element čakry - éterický element, Akasha, element ohně.

6. Hodina Marsu – každý den od 13:42 do 17:08. Hodina Krve.
7. Den Marsu – úterý, třetí den stvoření, Kujavara.
8. Roční období Marsu – každý rok od 18. července do 7. září. Období krve
9. Marsův lotus – 1 roční cyklus – jednoroční cykly, 3, 11, 19, 27, 34, 41, 50, 58, 66, 74, 82, 90.
10. Marsův lotus – sedmiletý cyklus – sedmiroční cykly, věk 42 do 49.
11. Tradice Marsu – bůh války, symbol síly, kontroly, červeného kříže, vulkánu, ocele, krve. Síla
vůle, odvaha, sport, soutěživost. Velitel, vůdce, hrdina, vítěz. doktor, chirurgie, krev a nehody,
imunitní systém, železo a ocel, valečník, bitvy, bouře, krev, ocel, rudá, chirurg. Vítězství, sporty,
síla vůle, hrdinové.
12. Kovy Marsu – železo, Ferrum, Fe – atomová váha 55,85; ferrum metallicum, soli železa.
13. Drahokam Marsu – rudý korál.
14. Zvuk Marsu – Ham.
15. Barva Marsu – bílá, kouřová barva
16. Smysl Marsu – sluch
17. Vavu Marsu – Udana
18. Energie Marsu – Mars reprezentuje oheň, vášeň, energii, přílišné sebevědomí, iniciativitu,
silnou vůli a nezávislost. Jeho akce vedou k posílení, inspiraci, k obraně, k povzbuzení a
zhoršení. Horkost, ohnivost, agresivita, destrukce, síla, despotismus, šoky, můž, válečník,
sporty.
19. Mysl Marsu – agresivita, nezávislost, velmi silná vůle, ambiciozní, soutěživý, žárlivý,
přívlastňující, despotický, netrpělivost, tvrdohlavost, rozhodný, zaostřený záměr.
20. Emoce Marsu – vztek, hrubost, jako zvíře, důvěra, statečnost, odvaha, asertivní, vztek,
ambice, despotismus, agresivita, podrážděnost, netrpělivost, impulsivnost, žárlivý, soutěživý,
šílenství, mánie, vášnivost, přívlastňující, hněvivé nálady, sexuální, unáhlenost,
nesoustředěnost, násilný, silná vůle.
21. Fyziologie Marsu – krev, imunitní systém, krevní tlak, krevní oběh, hormony, temperament,
sex, přežití, silná vůle.
22. Anatomie Marsu – krev, žluč, krevní buňky, žlučník, nadledvinky, svaly, šlachy, genitálie,
artérie, hlava, tvář, svaly, šlachy, artérie.
23. Nemoci Marsu – choroby krve, nehody, akutní choroby, aids, anémie, přepadení, kousnutí,
krvácení, vředy, rány, modřiny, pálivé bolesti, popáleniny, operace, první pomoc – úrazy,
epidemie, horečky, vysoký krevní tlak, infekce, zápaly, záněty, poranění, otrava krve, bolesti,
epidemie, sepse krve, kaménky, vymknutí, bodnutí, mrtvice, chirurgie, zranění.
24. Homeopatika Marsu - Ferr., Ferr-p., Acon., Apis., Arn., Bell., Bell-p., Staph., Calendula,
Canth., Hyper., Lach., Led., Mag-p., Mill., Nat-s., Nux-v., Pyrogen., Rescue Remedy, Rhus-t.,
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Ruta., Urt-u.
25. Bylinky Marsu - Calendula, Crat., Echinacea., Ham., Hyper., Mill., Plan., Red clover, Sang.,
Urt-u.
26. Povolání Marsu – vojáci, armáda, policie, politici, sportovci, atleti, herci, zpěváci, medicína,
chirurgové, lékaři, dentisti, vědci, chemici, hasiči, technologie.
27. Mentální konstituce Marsu – Mars - Mars; Mars – Slunce; Mars – Venuše; Mars – Merkur;
Mars – Měsíc; Mars – Saturn; Mars – Jupiter.
28. Fyziologická konstituce Marsu – Mars – Mars; Slunce – Mars; Venuše – Mars; Merkur –
Mars; Měsíc – Mars; Saturn – Mars; Jupiter – Mars.
29. Astronomie Marsu – 22 měsíční cyklus
30. Astrologie Marsu – kárdinální způsob. Princip Sulphuru. Element Ohně. Zvěrokruh: Arie a
Škorpion je v Marsových měsících. Domy: 1, 8. Období: 5.
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