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 ΤΣΑΚΡΑ   ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ  / ΕΒΔΟΜΟ ΤΣΑΚΡΑ - 
SAHASRARA

Το έβδομο Τσάκρα αντιπροσωπεύει τη Ψυχή, την απελευθέρωση, την πνευματική αλήθεια, 
τη διορατικότητα, τη σκέψη και την Ανώτερη Συνείδηση. Το έβδομο Τσάκρα στο σώμα ονομάζεται 
Τσάκρα του Στέμματος. Βρίσκεται σαν στέμμα ή φωτοστέφανο στην κορυφή του κεφαλιού σας. 
Ονομάζεται επίσης Sahasrāra που σημαίνει "χίλια πέταλα" στα σανσκριτικά και αντιπροσωπεύει το 
Τσάκρα του Στέμματος.

Αυτό το Τσάκρα ενσωματώνει τα κατώτερα έξι Τσάκρα και τις διαφορετικές ιδιότητες που 
αντιπροσωπεύουν. Όλα τα Τσάκρα λειτουργούν από κοινού για να επιτύχουν πνευματική αφύπνιση 
και ελευθερία. Όταν το έβδομο Τσάκρα είναι ανοιχτό και η δύναμη ζωής σας ρέει μέσα από αυτό, η
Ψυχή σας επανασυνδέεται με τη Θεϊκή Πηγή. Οι περισσότεροι θα βιώσουν σύντομες εκλάμψεις 
αφύπνισης μέσα από το έβδομο Τσάκρα. 

Η αίσθηση ότι όλα τα Τσάκρα είναι ανοιχτά και ισορροπημένα ταυτόχρονα είναι 
απελευθερωτική, αλλά η διαφώτιση που έρχεται μαζί της μπορεί να είναι τρομακτική στην αρχή. 
Πρόκειται για μια νέα προοπτική που δεν έχετε συνηθίσει και ο σύγχρονος κόσμος δεν είναι 
έτοιμος να τη δεχτεί.
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Σημάδια ότι το Τσάκρα του Στέμματος είναι μη ισορροπημένο ή μπλοκαρισμένο
• Έλλειψη σύνδεσης με μια Υψηλότερη Δύναμη
• Αίσθημα αναξιότητας
• Μια συντριπτική αίσθηση μοναξιάς
• Αίσθημα έλλειψης σκοπού
• Ισχυρή ανάγκη για υλικά πράγματα
• Ισχυρό αίσθημα εγκατάλειψης

Το έβδομο Τσάκρα μας συνδέει με μια Ανώτερη Δύναμη και μια αίσθηση ευγνωμοσύνης. 
Αυτή η σύνδεση σάς χωρίζει από τις υλικές ανάγκες και σάς επιτρέπει να αναγνωρίζετε το Θείο με 
πλήρη Αγάπη και εκτίμηση. Ο καθαρισμός του έβδομου Τσάκρα σας βοηθά να θυμηθείτε ότι 
αξίζετε τεράστιες ευλογίες.

Ο κόσμος θα σας φαίνεται και θα τον αισθάνεστε διαφορετικό, και θα έχετε μεγαλύτερη 
επίγνωση της Αλήθειας σας στον κόσμο, θα αισθανθείτε ελευθερία πέρα από το φυσικό σας σώμα. 
Θα νιώσετε ισορροπημένοι ψυχικά, σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Θα γνωρίζετε 
διαισθητικά και θα καταλαβαίνετε τη θέση σας στο Σύμπαν. Θα μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα 
χωρίς προσκολλήσεις ή φόβο. Το έβδομο Τσάκρα, το Τσάκρα του Στέμματος, το Τσάκρα των χιλίων
πετάλων ή Sahasrara είναι η Πύλη προς τη Φώτιση. 

Χρώμα του Τσάκρα του Στέμματος
Το βιολετί είναι το δονητικό χρώμα του Τσάκρα του Στέμματος. Αυτό είναι πολύ ταιριαστό 

επειδή το βιολετί αντιπροσωπεύει πολλές από τις ίδιες ποιότητες που είναι απαραίτητες για να 
ανοίξει και να ισορροπήσει αυτό το Τσάκρα.

Το βιολετί αντιπροσωπεύει την πνευματικότητα, την ολότητα, την φώτιση, την αναγέννηση 
και τον μετασχηματισμό. Το ίδιο το χρώμα προκαλεί ειρήνη, ηρεμία και καθαρισμό των αρνητικών 
ενεργειών. Φορέστε βιολετί, οραματιστείτε να σας περιβάλλει και δουλέψτε με βιολετί κεριά για να
αποκομίσετε τα οφέλη αυτού του χρώματος. Μπορείτε επίσης να φανταστείτε ένα βαθύ βιολετί 
ενεργειακό κέντρο που περιστρέφεται δεξιόστροφα από το σημείο όπου είναι το Τσάκρα του 
Στέμματός σας κατά τη διάρκεια του διαλογισμού.

7 Στοιχεία για το Τσάκρα του Στέμματος
1. Αγγελική Ενέργεια του Τσάκρα της Κορώνας: Αρχάγγελος Ζοφιήλ.
2. Αυτό το Τσάκρα λέγεται ότι μοιάζει με φωτοστέφανο όταν είναι ανοιχτό.
3. Το Τσάκρα του Στέμματος μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό σύστημα, το 
κρανίο, τα μαλλιά, την επίφυση και το νευρικό σύστημα.
4. Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο που σχετίζεται με αυτό το Τσάκρα.
5. Αιθέρια Έλαια: Κέδρος, Σανταλόξυλο, Λιβάνι, Λεβάντα, Γιασεμί και Μύρο.
6. Πλανήτης: Ουρανός
7. Η αποτοξίνωση και η νηστεία μπορούν να διώξουν τις τοξίνες και να εξισορροπήσουν το έβδομο
Τσάκρα.

Επιβεβαιώσεις του Τσάκρα του Στέμματος:
• Ξέρω ότι είμαι σε επαφή με τον Παράδεισο.
• Ξέρω ότι υπάρχει έμπνευση και ακτινοβόλος ενέργεια μέσα μου.
• Ξέρω ότι το Σύμπαν είναι μαγικό μέρος.
• Ξέρω ότι η θεϊκή ενέργεια ζει μέσα μου.
• Είμαι θεϊκή ενέργεια.
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