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 ΤΣΑΚΡΑ   ΤΗΣ   ΚΑΡΔΙΑΣ/ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΣΑΚΡΑ - 
ANAHATA

Το Τσάκρα της Καρδιάς αντιπροσωπεύει την δική σας αίσθηση συμπόνιας, συναισθήματα 
αυτο-αγάπης, γενναιοδωρίας, καλοσύνης και σεβασμού. Το τέταρτο Τσάκρα ονομάζεται Anahata 
στα Σανσκριτικά, το οποίο μεταφράζεται ως Ουράνιος Ήχος. Αυτό το Τσάκρα είναι στη μέση όλων 
των άλλων Τσάκρα και βρίσκεται στο κέντρο του στήθους σας.

 Η Anahata είναι υπεύθυνη για τη προσφορά και τη λήψη αγάπης. Καθοδηγεί επίσης τη 
σκέψη, τα συναισθήματα και την πνευματικότητα. Χωρίς πνευματικότητα, όλα τα Τσάκρα θα 
παρέμεναν μπλοκαρισμένα για τους περισσότερους ανθρώπους, γι 'αυτό και η Anahata είναι 
ζωτικής σημασίας.

Σημάδια ότι το Τσάκρα της Καρδιάς είναι εκτός ισορροπίας ή μπλοκαρισμένο
• Μνησικακία
• Έλλειψη Συμπόνιας
• Καρδιακά προβλήματα ή ασθένειες
• Φοβόμαστε υπερβολικά μήπως μας συμβεί κάτι κακό
• Δεν είμαστε σε θέση να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους
• Φόβος της δέσμευσης
• Δυσπιστία με τους ανθρώπους
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Ένα καθαρό και ισορροπημένο τέταρτο Τσάκρα σας επιτρέπει να εκτιμήσετε τους άλλους 
και να αισθανθείτε συμπόνια χωρίς ενοχή. Αυτό το Τσάκρα δεν επιτρέπει μόνο την καλοσύνη. Σας 
κάνει επίσης να σκεφτείτε και τη δική σας αυτό-αγάπη. Το τέταρτο Τσάκρα είναι απαραίτητο γιατί 
φέρνει βαθιά ευγνωμοσύνη για την όμορφη ζωή σας. Όταν το Τσάκρα της Καρδιάς σας είναι 
ισορροπημένο, θα αισθανθείτε την αίσθηση της ειρήνης, της ικανοποίησης και της κατανόησης του 
κόσμου γύρω σας.

Για να ανοίξετε και να εξισορροπήσετε την Anahata, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θεραπεία
με κρυστάλλους και επιβεβαιώσεις και να ανακαλύψετε ξανά τι σημαίνει το Τσάκρα της Καρδιάς 
για εσάς.

Χρώμα του Τσάκρα της Καρδιάς
Το δονητικό χρώμα του τέταρτου Τσάκρα είναι το πράσινο, το οποίο είναι και το χρώμα της 

υγείας. Προωθεί την θεραπεία και το αίσθημα της ικανοποίησης. Το πράσινο μπορεί να σας κάνει 
να νιώσετε πιο υγιείς, συμπονετικοί και γεμάτοι ενσυναίσθηση.

Περιβάλλοντας τον εαυτό σας με πράσινο χρώμα, μπορείτε να αρχίσετε να ανοίγετε και να 
καθαρίζετε το Τσάκρα της Καρδιάς σας. Μπορείτε να το επιτύχετε περνώντας τον χρόνο σε 
εξωτερικούς χώρους γεμάτους με δέντρα και φυτά, με τη διακόσμηση του σπιτιού σας με πράσινο 
χρώμα, ή φορώντας πράσινες πέτρες και ρούχα.

7 Στοιχεία για το Τσάκρα της Καρδιάς
1. Αγγελική Ενέργεια του Τσάκρα της Καρδιάς: Αρχάγγελος Ραφαήλ.
2. Το τέταρτο Τσάκρα συνδέεται με το στοιχείο του Αέρα.
3. Η καρδιά, οι πνεύμονες, το κυκλοφορικό σύστημα, τα χέρια, οι παλάμες συνδέονται με το 
Τσάκρα της Καρδιάς.
4. Τρώγοντας πράσινα λαχανικά όπως λάχανο, λαχανίδες, μαρούλια, πράσινες πιπεριές, σπανάκι 
και πράσινα μήλα βοηθάτε να ανοίξει το Τσάκρα της Καρδιάς.
5. Ένας πράσινος λωτός με δώδεκα πέταλα και ροζ κέντρο αντιπροσωπεύει το τέταρτο Τσάκρα.
6. Πλανήτης: Αφροδίτη
7. Οι μυρωδιές που συνδέονται με αυτό το Τσάκρα είναι Γιασεμί, Λεβάντα και Τριαντάφυλλο.

Επιβεβαιώσεις για το Τσάκρα της Καρδιάς
• Είμαι ανοιχτός στην Αγάπη.
• Δίνω και λαμβάνω αφθονία Αγάπης.
• Αγαπώ και δέχομαι το ποιος είμαι.
• Είμαι επιθυμητός και αγαπημένος.
• Είμαι ισορροπημένος, είμαι γενναιόδωρος, είμαι ευγνώμων.
• Εγώ συγχωρώ τον εαυτό μου και τους άλλους γύρω μου.
• Είμαι ανοιχτός στην Αγάπη και την καλοσύνη.
• Λατρεύω την ομορφιά του κόσμου γύρω μου.
• Αισθάνομαι συνδεδεμένος με τη φύση και τα ζώα.
• Δέχομαι τα πράγματα όπως είναι.
• Είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου.

www.wyrdwalkers-path.com


