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 ΤΣΑΚΡΑ   ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ  / ΠΕΜΠΤΟ ΤΣΑΚΡΑ - 
VISHUDDA

Το Τσάκρα του Λαιμού αντιπροσωπεύει την αλήθεια, την αυτο-έκφραση, την ακοή και την 
επικοινωνία. Βρίσκεται στη βάση του λαιμού όπου συναντούνται όλα τα οστά του τραχήλου. Στα 
Σανσκριτικά, Vishuddha είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για το πέμπτο Τσάκρα. Vishuddha 
σημαίνει καθαρισμός.

Το πέμπτο Τσάκρα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του εσωτερικού μας κόσμου και της 
αλήθειας μας στους γύρω μας. Είναι σημαντικό αυτό το Τσάκρα να ακούγεται και να 
χρησιμοποιείται χωρίς ντροπή και φόβο. Αν έχετε ένα ισορροπημένο πέμπτο Τσάκρα, θα είστε 
συνδεδεμένοι με τον εσωτερικό σας κόσμο και δεν έχετε κανένα πρόβλημα να τον εκφράσετε.

Σημάδια ότι το Τσάκρα του Λαιμού είναι εκτός ισορροπίας ή μπλοκαρισμένο
• Έλλειψη της δύναμης θέλησης
• Αίσθημα ότι κανείς δεν σας ακούει
• Αυταρέσκεια
• Φόβος της δημόσιας ομιλίας
• Προβλήματα με το λαιμό ή συχνός πονόλαιμος
• Έλλειψη αυτο-έκφρασης
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Το πέμπτο Τσάκρα υποστηρίζει τη βασική μας ανάγκη να νιώσουμε ολοκληρωμένοι και να 
ακουγόμαστε. Το πέμπτο Τσάκρα όχι μόνο επιτρέπει τη δημιουργική αυτο-έκφραση, βοηθά επίσης 
κάποιον να ακούει. Ένα καθαρό και ισορροπημένο πέμπτο Τσάκρα απελευθερώνει την 
απογοήτευση και τον φόβο να εκφράσετε τη γνώμη σας αλλά και σας δίνει τη δυνατότητα να 
τιμήσετε την αλήθεια σας.

Χρώμα του Τσάκρα του Λαιμού
Το δονητικό χρώμα του Τσάκρα του Λαιμού είναι το μπλε. Αυτό το χρώμα αντιπροσωπεύει 

την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία, την ειρήνη, την υπομονή, τη συγχώρεση και πολλά άλλα 
πράγματα που μας βοηθούν στον τρόπο που επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Το μπλε είναι το χρώμα που συνδέεται με το Vishuddha. Η ενσωμάτωση αυτού του 
χρώματος στην καθημερινή σας ζωή θα σας βοηθήσει να ανοίξετε το Vishudda σας. Μπορείτε να 
φορέσετε κοσμήματα διακοσμημένα με μπλε κρυστάλλους ακριβώς πάνω από το Τσάκρα του 
Λαιμού, να αφιερώσετε χρόνο για να κοιτάξετε τον γαλάζιο ουρανό ή ακόμα και να φάτε μπλε 
τρόφιμα για να επωφεληθείτε από τα γαλήνια και εξαγνιστικά αποτελέσματα του μπλε χρώματος.

7 στοιχεία για το Τσάκρα του Λαιμού
1.  Αγγελική Ενέργεια του Τσάκρα του Λαιμού: Αρχάγγελος Μιχαήλ.
2. Αυτό το Τσάκρα συνδέεται με το στοιχείο του Αιθέρα.
3. Το άρωμα του ευκαλύπτου, της καμφοράς, της μέντας, του χαμομηλιού και της λεβάντας ανοίγει 
το Τσάκρα του Λαιμού.
4. Το Vishudda αντιπροσωπεύεται από έναν κύκλο μέσα σε μια ημισέληνο στο κέντρο ενός λωτού 
με δεκαέξι πέταλα.
5. Το Vishuddha κυβερνάται από τον πλανήτη Ερμή.
6. Τα αυτιά, το σαγόνι, ο αυχένας, ο λάρυγγας , ο θυρεοειδής, το στόμα και τα δόντια συνδέονται με
αυτό το Τσάκρα.
7. Το τραγούδι, το μουρμουρητό, και ακόμη και οι φωνές μπορεί να ανοίξουν το Τσάκρα του 
Λαιμού.

Επιβεβαιώσεις του Τσάκρα του Λαιμού:
• Επικοινωνώ τις προθέσεις μου καθαρά.
• Ακούω τους γύρω μου και τον εαυτό μου.
• Εκφράζω τον εαυτό μου με αυτοπεποίθηση.
• Είμαι συντονισμένος με τις δικές μου δονήσεις.
• Ζω με χαρά και ευγνωμοσύνη.
• Είμαι σε θέση να επικοινωνήσω την αλήθεια μου.
• Η φωνή μου είναι ισχυρή και πολύτιμη.
• Ο σκοπός της ζωής μου είναι ένα λαμπερό φως στον κόσμο.
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