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ΡΙΖΙΚΟ ΤΣΑΚΡΑ / ΠΡΩΤΟ ΤΣΑΚΡΑ – 
MULADHARA

Το πρώτο Τσάκρα είναι το Ριζικό Τσάκρα, το οποίο στα Σανσκριτικά ονομάζεται Τσάκρα 
Muladhara . Παίρνει τη Συμπαντική ενέργεια της ζωής από τη Μητέρα Γη. Καθώς αυτή η ενέργεια 
κινείται μέσα από το κέντρο σας, το Τσάκρα της γης διανέμει την ενέργεια και τη δύναμη σε όλο το
σώμα και είναι μια πύλη προς τα άλλα Τσάκρα. Το Ριζικό Τσάκρα συμβολίζεται από έναν κόκκινο 
λωτό με τέσσερα πέταλα.

Το Muladhara βρίσκεται στη βάση της σπονδυλικής σας στήλης. Βοηθά στη διατήρηση 
όλων των απαραίτητων φυσικών αναγκών, της ζωτικότητας, της σεξουαλικότητάς σας και σας 
βοηθά να αισθανθείτε τον κίνδυνο. Σκεφτείτε το Τσάκρα Muladhara όταν ακούτε τη φράση 
"Εμπιστευθείτε τα προαισθήματά σας".

Η ενέργεια του βασίζεται στο στοιχείο της γης, συνεπώς σχετίζεται με την αίσθηση της 
ασφάλειας. Μπορείτε να γειώσετε το Τσάκρα Muladhara δουλεύοντας με τα ένστικτα της 
επιβίωσής σας.

Σημάδια ότι το Ριζικό Τσάκρα είναι εκτός ισορροπίας ή μπλοκαρισμένο 
• Χαμηλή ενέργεια 
• Οξυθυμία 
• Αυξημένη ανησυχία 
• Αίσθημα αβοήθητου
• Διακοπτόμενος ύπνος 
• Έλλειψη κινήτρου 
• Έλλειψη εστίασης
• Απροθυμία κοινωνικοποίησης
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Το πρώτο Τσάκρα βοηθάει το άτομο να έχει μια υγιή στάση ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να 
διατηρήσετε αυτό το Τσάκρα καθαρό. Το Ριζικό Τσάκρα συνδέει το ψυχικό σώμα με τη Μητέρα Γη.
Αυτό το Τσάκρα είναι το θεμέλιο των βασικών αναγκών επιβίωσης. Όλοι χρειαζόμαστε φαγητό, 
νερό και μια αίσθηση ότι κάπου ανήκουμε για να αισθανόμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι. 

Όταν το Ριζικό Τσάκρα είναι καθαρό και ισορροπημένο, μπορούμε να νιώσουμε άνετα με 
κάθε εμπειρία που μας δίνει η Μητέρα Γη. Αισθανόμαστε σταθεροί, ασφαλείς, υγιείς και γεμάτοι 
ενέργεια.

Χρώμα του Ριζικού Τσάκρα
Το δονητικό χρώμα του Ριζικού Τσάκρα είναι κόκκινο. Το κόκκινο είναι ιδιαίτερα 

ενεργοποιητικό. Χρησιμοποιήστε το όταν ταξιδεύετε στις εξωδιαστασιακές Σφαίρες καθότι 
προσφέρει εύκολη πρόσβαση όταν ταξιδεύετε αστρικά. Το Κόκκινο αντιπροσωπεύει την 
"Δημιουργική Ενέργεια", την απαιτούμενη ενέργεια διατήρησης της ζωής.

7 Στοιχεία για το Ριζικό Τσάκρα - Muladhara 
1. Αγγελική Ενέργεια Ριζικού Τσάκρα: Αρχάγγελος Αριήλ
2. Το δώρο του Ριζικού Τσάκρα είναι να μας βοηθήσει να ξεμπλοκάρουμε το μονοπάτι για την 
αποστολή της Ψυχής μας
3.Αποσαφηνίζει την ανθρώπινη βούληση και το Εγώ και μας γειώνει στη Μητέρα Γη. 
4. Πλανήτης: Ερμής
5. Αρώματα: Κανέλα, Λεβάντα, Πατσουλί και Σανδαλόξυλο
6. Χαρακτηριστικά: Οικονομική ευημερία σπιτιού, Αρσενική δύναμη, Επιβίωση, Ασφάλεια, Σθένος
και Εργασία
7. Διαφορετικά ονόματα: Ο κουλουριασμένος Πύρινος Όφις  ή Muladhara Τσάκρα (Mula = Ρίζα), 
Πηγή υποστήριξης, ένα ζωτικό μέρος

Διέγερση της ενέργειας Κουνταλίνι
Το Ριζικό Τσάκρα είναι η έδρα της Κουνταλίνι (στα Σανσκριτικά ο κουλουριασμένος). Η 

ενέργεια της Κουνταλίνι είναι μια ισχυρή δύναμη. Ξεκινάει από τη βάση του πρώτου Τσάκρα 
ανεβαίνει κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης στα ανώτερα αιθερικά μας Τσάκρα. Το πώς και το 
πότε αναπτύσσεται αυτή η ενέργεια είναι διαφορετικό γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. 
Το να νιώσετε την Κουνταλίνι σας να ανεβαίνει είναι ο μόνος τρόπος να μάθετε αν έχετε βιώσει την
αφύπνιση της Κουνταλίνι σας.

Επιβεβαιώσεις για το Ριζικό Τσάκρα
• Αποβάλλω όλα τα αρνητικά συναισθήματα της αυτοπεριοριζόμενης ανθρώπινης θέλησης 

και του Εγώ, του παρελθόντος και του παρόντος.
• Αποδέχομαι όλη τη δύναμη, τη ζωτικότητα και την αφθονία που έχει η Μητέρα Γη να 

προσφέρει.
• Είμαι ελεύθερος να λάβω και να δώσω Απεριόριστη Αγάπη.
• Είμαι γειωμένος και έτοιμος να ζήσω τον σκοπό και το πάθος της ψυχής μου ... και έτσι 

είναι.
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