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ΙΕΡΟ ΤΣΑΚΡΑ / ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΣΑΚΡΑ -
 SWADHISTANA

Το Ιερό Τσάκρα αντιπροσωπεύει τη δημιουργικότητα, την προσωπική ενέργεια, τη 
σεξουαλικότητα και τη γενικότερη υγεία. Αυτό το Τσάκρα λαμβάνει τη Συμπαντική δύναμη ζωής 
και ενεργοποιεί την διαισθητική μας ουσία. Η εργασία με το δεύτερο Τσάκρα είναι παρόμοια με το 
τέταρτο Τσάκρα, καθώς ασχολείται με τα συναισθήματα και την έκφραση.

Το Ιερό Τσάκρα είναι ο πρώτος συναισθηματικός χώρος αποθήκευσης όπου επεξεργάζεστε 
τα συναισθήματά σας. Αυτό το Τσάκρα ευδοκιμεί υπό την παρουσία όλων των θετικών 
συναισθημάτων που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση του εαυτού σας, τόσο σεξουαλικά όσο 
και δημιουργικά. Σε έναν κόσμο με τόσα πολλά πρότυπα και κανονισμούς, είναι εύκολο να 
αναπτυχθούν μπλοκαρίσματα σε αυτό το Τσάκρα.

Σημάδια ότι το Ιερό Τσάκρα είναι εκτός ισορροπίας ή μπλοκαρισμένο
• Απουσία Συναισθημάτων
• Αδυναμία αντιμετώπισης καταστάσεων
• Έλλειψη ελέγχου
• Αίσθημα παράλυσης
• Σύγχυση
• Δυσλειτουργικές σχέσεις
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Το δεύτερο Τσάκρα μας επιτρέπει να ευχαριστηθούμε και να χαρούμε τα μικρά πράγματα 
της ζωής. Αυτό το Τσάκρα είναι το κέντρο της σωματικής και σεξουαλικής μας υγείας. Όταν το 
δεύτερο Τσάκρα είναι καθαρό και ισορροπημένο, είμαστε ανοιχτοί στην αίσθηση των απολαύσεων 
της ζωής.

Χρώμα του Ιερού Τσάκρα
Το πορτοκαλί χρώμα αντιπροσωπεύει την ελευθερία και τη δημιουργικότητα. Όταν βλέπετε 

πορτοκαλί χρώμα, αυτό λειτουργεί ως συναισθηματικός διεγέρτης για τον εγκέφαλό σας. Μας κάνει
πιο ευτυχισμένους και βοηθάει στην απομάκρυνση της αυτοαμφιβολίας.

Μπορείτε να περιβάλλετε τον εαυτό σας με το πορτοκαλί χρώμα για να βοηθήσετε τη ροή 
ενέργειας σας στο Ιερό Τσάκρα σας. Μπορείτε να φορέσετε πορτοκαλί κρυστάλλους, να φορέσετε 
πορτοκαλί μακιγιάζ, να διακοσμήσετε το σπίτι σας με πορτοκαλί φυτά ή πορτοκαλί λουλούδια. Η 
βρώση πορτοκαλί τροφίμων,όπως τα πορτοκάλια, τα μάνγκο, το μέλι και το πεπόνι, θα τονώσει το 
δεύτερο Τσάκρα σας.

7 Στοιχεία για το Ιερό Τσάκρα
1. Βρίσκεται 3-5 εκ. κάτω από τον ομφαλό.
2. Αγγελική Ενέργεια Ιερού Τσάκρα: Αρχάγγελος Μιχαήλ.
3. Οι μυρωδιές που συνδέονται με το Ιερό Τσάκρα είναι: Πορτοκάλι, Σανδαλόξυλο, Βανίλια και 
Ylang Ylang.
4. Τα χαρακτηριστικά του Ιερού Τσάκρα είναι η συμπόνια, η δημιουργικότητα, η επιθυμία, τα 
συναισθήματα, η φιλικότητα, το χιούμορ, η διαίσθηση, η ευχαρίστηση, η σεξουαλικότητα.
5. Ο σχετιζόμενος αδένας είναι οι γονάδες. Στο αρσενικό οι όρχεις και στις γυναίκες οι ωοθήκες.
6. Πλανήτης: Σελήνη
7. Στοιχείο: Νερό

Επιβεβαιώσεις για το Ιερό Τσάκρα:
• Οι φόβοι μου αφαιρούνται τώρα και αντικαθίστανται από Θεϊκή Φώτιση,  Φως και Αγάπη.
• Είμαι προστατευμένος, και ζω με Θεία Χάρη και ασφάλεια.
• Είμαι ελεύθερος και δημιουργικός.
• Είμαι τόσο ευαίσθητος όσο και ισχυρός.
• Τα συναισθήματά μου είναι ποιοτικά και σημαντικά.
• Είμαι πλήρης σε όλους τους τομείς της ζωής μου.
• Προσεγγίζω τη ζωή μου με πλήρη επίγνωση της ικανότητάς μου να είμαι παιχνιδιάρης, 

δημιουργικός και ατρόμητος στη ζωή και έτσι είναι.
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