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 ΤΣΑΚΡΑ   ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ  / ΕΚΤΟ ΤΣΑΚΡΑ - 
AJNA

Το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού αντιπροσωπεύει τη διαίσθηση, την αληθινή όραση, την 
αυτογνωσία, την παρατήρηση, το διαυγές ονείρεμα, τη συγκέντρωση και τη φαντασία. Βρίσκεται 
ανάμεσα στα μάτια λίγο πάνω από τα φρύδια. Αυτό το έκτο Τσάκρα είναι υπεύθυνο για την 
ικανότητά σας να βλέπετε τη μεγαλύτερη εικόνα.

Αν δυσκολεύεστε να δείτε την οπτική γωνία των άλλων ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι το 
Τρίτο Μάτι σας χρειάζεται να ισορροπηθεί. Οι περισσότερες στενόμυαλες ή περιοριστικές 
πεποιθήσεις μπορεί να υποδηλώνουν ένα μπλοκάρισμα σε αυτό το Τσάκρα.

Το έκτο Τσάκρα είναι επίσης γνωστό ως Τσάκρα Ajna. Ajna  στα Σανσκριτικά σημαίνει το 
να «αντιλαμβάνεσαι» ή «πέρα από τη σοφία». Αυτό το όνομα είναι ιδιαίτερα σχετικό, επειδή το 
Τσάκρα Ajna έχει να κάνει με το να βλέπετε τα πράγματα πέρα από τη φυσική πραγματικότητα.

Σημάδια ότι το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού είναι εκτός ισορροπίας ή μπλοκαρισμένο
• Έλλειψη αυτοπεποίθησης
• Έλλειψη σκοπού
• Αίσθημα απογοήτευσης ή ότι κάτι είναι λάθος
• Είστε αποσυνδεδεμένοι από τη διαίσθησή σας
• Κανένα νόημα στη ζωή ή έλλειψη κατεύθυνσης
• Υποφέρεται από πολλούς Πονοκεφάλους Έντασης
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Το έκτο Τσάκρα κυβερνά τη διορατικότητά μας στη συλλογική συνείδηση και το 
πνευματικό πεδίο. Όταν είναι καθαρό και ισορροπημένο, μας δίνει την ικανότητα να κατανοήσουμε
την ενέργεια και τις αντιλήψεις που ίσως δεν κατέχουμε ή δεν συμφωνούμε. Αυτή η διορατικότητα 
μας συνδέει με όλα αυτά που υπάρχουν, όλα όσα έχουν υπάρξει και όλα αυτά που θα υπάρξουν 
κάποτε.

Το Τσάκρα Ajna είναι ένα πνευματικό και ενωτικό Τσάκρα στο σώμα. Όταν είναι ανοιχτό, 
μπορεί να σας βοηθήσει να ξεμπλοκάρετε άλλα Τσάκρα και να ζήσετε μια ζωή ευθυγραμμισμένη με
τον Ανώτερο Σκοπό σας. 

Χρώμα Τσάκρα του Τρίτου Ματιού
Το δονητικό χρώμα του Τσάκρα τρίτου ματιού είναι το Λουλακί. Το Λουλακί είναι το χρώμα

της διαίσθησης και της ουσιαστικής διορατικότητας. Λουλακί σημαίνει ειλικρίνεια, σοφία και 
δικαιοσύνη.

Φορώντας λουλακί χρώμα μπορεί να αποκτήσετε μια φυσική διαισθητική ώθηση και να 
αισθανθείτε πιο ευθυγραμμισμένοι με τα φυσικά ένστικτά σας.Ο οραματισμός αυτού του χρώματος
κατά τη διάρκεια υλοποιήσεων και διαλογισμών μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στις διαδικασίες.

7 Στοιχεία για το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού
1. Αγγελική Ενέργεια του Τσάκρα του Τρίτου Ματιού: Αρχάγγελος Χαμουήλ.
2. Το σύμβολο Om αντιπροσωπεύει το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού.
3. Είναι τοποθετημένο πάνω από ένα ανεστραμμένο τρίγωνο μέσα σε ένα κύκλο ανάμεσα σε δύο 
πέταλα λωτού.
4. Το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού συνδέεται με την υπόφυση, τον υποθάλαμο, τα μάτια, τους 
παραρρίνειους κόλπους και πολλά μέρη του εγκεφάλου.
5. Το έκτο Τσάκρα χρειάζεται ηλιακό φως, αρκετό ύπνο και υγιεινή διατροφή για να παραμείνει 
ανοικτό και ισορροπημένο.
6. Από το έκτο Τσάκρα προέρχεται φράση "έκτη αίσθηση" .
7. Αιθέρια Έλαια για το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού: Έλαιο από σπόρους κουφοξυλιάς, Άνθη 
Αμυγδαλιάς, Πεύκο, Γιασεμί, Άρκευθος, Ακόνιτο, Λεβάντα, Λούπινο, Υάκινθος και Πάλο Σάντο.

Επιβεβαιώσεις για το Τσάκρα του Τρίτου Ματιού:
• Βλέπω πέρα από τις προσκολλήσεις μου.
• Βλέπω τις οπτικές γωνίες των άλλων.
• Βλέπω την ομορφιά και την Αγάπη γύρω μου.
• Είμαι διαισθητικός.
• Έχω εμπιστοσύνη στη διαίσθησή μου.
• Οραματίζομαι ότι γίνομαι σαν τον Ανώτερο Εαυτό μου.
• Είμαι σαφής.
• Φαντάζομαι έναν κόσμο ηρεμίας και ειρήνης.
• Είμαι συντονισμένος με την Ψυχή μου.
• Αγκαλιάζω τις ψυχικές και διαισθητικές ικανότητές μου.

Το έκτο Τσάκρα είναι υπεύθυνο για τη διαίσθησή, τη διορατικότητα και τον πνευματικό 
σκοπό ενός ατόμου. Ο καθαρισμός του έκτου Τσάκρα θα σας βοηθήσει να βρείτε το νόημα στη 
ζωή. Θα είστε σε θέση να ενεργείτε με εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι είστε 
ευθυγραμμισμένοι και στο σωστό μονοπάτι της ζωής.
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