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ΤΣΑΚΡΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ/ ΤΡΙΤΟ ΤΣΑΚΡΑ - 
MANIPURA

Το Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος αντιπροσωπεύει την αυτοεκτίμηση, τη θέληση, την 
αυτοπειθαρχία και την προσωπικότητά σας. Ενώ τα δύο πρώτα Τσάκρα ασχολούνται με την 
επιβίωση και την ευχαρίστηση, το τρίτο Τσάκρα σας συνδέει με την αντίληψη του ποιοι είστε. 
Βρισκόμενο στον αφαλό σας, αυτό το Τσάκρα αναφέρεται επίσης και ως Τσάκρα Manipura.

Η ενέργεια αυτού του Τσάκρα σάς επιτρέπει να εκφράσετε το ποιοι είστε με δράση και 
κίνηση, κάτι που θα σας επιτρέπει να έρθετε αντιμέτωποι με προκλήσεις και να προχωρήσετε στη 
ζωή σας. Κάποιος που έχει ένα αρμονικό, καθαρό Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος θα είναι 
φυσικός ηγέτης ή τουλάχιστον πολύ ικανοποιημένος με το ποιος είναι.

Σημάδια ότι το Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος είναι εκτός ισορροπίας ή μπλοκαρισμένο
• Στομαχικά προβλήματα
• Αίσθημα θυματοποίησης
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Ανησυχία
• Ανάγκη να διορθώσετε τα πάντα
• Αίσθημα ντροπής

Όταν το τρίτο Τσάκρα είναι καθαρό και ισορροπημένο, αισθάνεστε ότι μπορείτε να 
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αντιμετωπίσετε τον κόσμο με θετικό τρόπο. Αυτό το Τσάκρα σας ανοίγει στη δική σας δύναμη και 
σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε με υγιή και ανθεκτικό τρόπο. Αυτό το Τσάκρα σας ανοίγει στη 
δική σας αυτοεκτίμηση,ενθαρρύνοντάς σας να αναλάβετε δράση για τα όνειρά σας. Σας καθοδηγεί 
προσεκτικά στην προσωπική σας δύναμη, βοηθάει να μεγαλώσετε την αυτοπεποίθηση σας, να 
αυξήσετε την αίσθηση ευθύνης σας και να γίνετε ένα πιο αξιόπιστο ανθρώπινο ον. Το Τσάκρα του 
Ηλιακού Πλέγματος είναι σημαντικό για την αφύπνιση και συνήθως εμποδίζει το άνοιγμα των 
υψηλότερων Τσάκρας.

Χρώμα του Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος
Το δονητικό χρώμα του Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος είναι το κίτρινο. Το κίτρινο 

σχετίζεται με την αποκτηθείσα γνώση και σχετίζεται με το αριστερό (πιο λογικό) ημισφαίριο του 
εγκεφάλου, τονώνοντας τις ψυχικές μας ικανότητες και δημιουργώντας ψυχολογική εγρήγορση.

Το κίτρινο είναι η πιο αχνή απόχρωση του οπτικού φάσματος. H χρωματική ψυχολογία του 
κίτρινου είναι εμψυχωτική και διαφωτιστική, προσφέροντας ελπίδα, ευτυχία, χαρά και αίσθηση 
διασκέδασης. Το κίτρινο εμπνέει την πρωτότυπη σκέψη και την περιέργεια. Δεδομένου ότι το 
κίτρινο χρώμα είναι δημιουργικό από πνευματική άποψη, ενθαρρύνει καινοτόμες ιδέες και σας 
βοηθά να βρείτε έναν καλύτερο τρόπο να κάνετε πράγματα. Είναι ο πρακτικός στοχαστής, όχι ο 
ονειροπόλος.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το κίτρινο το τέλειο χρώμα για να αντιπροσωπεύσει το
τρίτο Τσάκρα. Η ενσωμάτωση αυτού του χρώματος στην καθημερινή σας ζωή θα σας βοηθήσει να 
ανοίξετε το Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος και να διατηρήσετε ένα υγιές Εγώ.

7 Στοιχεία για το Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος
1. Αγγελική Ενέργεια Ιερού Τσάκρα:  Αρχάγγελος Σάρα.
2. Το δώρο του Ηλιακού Πλέγματος είναι η ενδυνάμωση του αληθινού μας εαυτού.
3. Το Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος συνδέεται με το πεπτικό σας σύστημα, το ήπαρ, τη χοληδόχο
κύστη.
4. Ο Ήλιος και ο Άρης κυβερνούν το τρίτο Τσάκρα
5. Τα αρώματα που σχετίζονται με το Ηλιακό Πλέγμα είναι η κανέλα, το τζίντζερ, ο μόσχος, το 
σαφράν, το σανταλόξυλο.
6. Το στοιχείο της Φωτιάς συνδέεται με το τρίτο Τσάκρα.
7. Ένα τρίγωνο προς τα κάτω απεικονίζει πιο συχνά αυτό το Τσάκρα.

Η Αργυρή Χορδή
Το Ηλιακό Πλέγμα σχετίζεται με την Αργυρή Χορδή και τη σχέση μας με τον Πνευματικό 

μας Εαυτό. Συνδέει τον πνευματικό μας εαυτό, την πνευματική μας αποφασιστικότητα, και 
επιτρέπει τη διαύγεια στο λεπτό σώμα.

Το Τρίτο Τσάκρα φιλοξενεί την αυτοεκτίμησή μας και το πνεύμα αυτο-αγάπης και 
συμπόνιας μας. Είναι επίσης η έδρα της Ασημένιας Χορδής μας, η οποία αναφέρεται ως το "Νήμα 
της Ζωής" ή Sutrama. Το Νήμα της Ζωής συνδέει το φυσικό σώμα, το αστρικό σώμα και τον 
Ανώτερο Εαυτό. Η Ασημένια Χορδή παρέχει ενέργεια στο φυσικό σώμα. Εάν η Ασημένια Χορδή 
αποκοπεί, το φυσικό σώμα δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί και πεθαίνει.
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Καθαρισμός του Τρίτου Τσάκρα
Ο καθαρισμός αυτού του Τσάκρα μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια άμεση 

σύνδεση με τα Ανώτερα Βασίλεια, τον Ανώτερο Εαυτό σας και την Ανώτερη Δύναμη. Θα 
αισθανθείτε την αίσθηση της αρμονίας με το περιβάλλον σας και θα είστε σε θέση να υλοποιείτε τις
επιθυμίες σας ασκώντας την δύναμη της θέλησής σας πιο εύκολα.

Σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να εργαστείτε με τον καθαρισμό αυτού του Τσάκρα είναι:
• Μια παρόρμηση να ελέγχετε το περιβάλλον σας και τους άλλους ανθρώπους.
• Προβλήματα υλοποίησης των επιθυμιών σας
• Αίσθημα φόβου, αυτολύπησης ή τεμπελιάς.
• Είστε χειριστικοί ή ανεύθυνοι.
• Κάνετε κατάχρηση της εξουσίας που έχετε πάνω στους άλλους.
• Έλλειψη σκοπού ζωής ή φιλοδοξίας να τον βρείτε.

Επιβεβαιώσεις του Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος
• Αφήνω τα πράγματα εκτός του δικού μου ελέγχου 
• Επιτρέπω να ανοίξει η πόρτα για το πεπρωμένο της Ψυχής μου.
• Είμαι περήφανος για το ποιος είμαι.
• Ζητώ το δώρο της θείας ενδυνάμωσης, γνωρίζοντας ότι το Θείο έχει ευθυγραμμίσει τις 

σκέψεις μου, τη θέλησή μου και τον εαυτό μου με το Όλο Αγάπη Σύμπαν.
• Ο πνευματικός μου σκοπός είναι τώρα εκπληρωμένος, και έτσι είναι.
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