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ת אשר מונעות את ההגשמה חסימות בצ'אקרוהוי יז

 כם בעולםשל

 

 אנרגיה בגוף(הצ'אקרות )מרכזי החלק א: סוגי 

 

 

 

 

 

 קשר רוחני ראה,הש – צ'אקרת כתר. 7

 אינטואיציה + הדרכה גבוהה :3צ'אקרת עין . 6

 : תקשורת + יצירתיותצ'אקרת גרון. 5

 הבה לעצמי, אהבה לאחריםא צ'אקרת לב:. 4

כוח אישי קיחת פעולות פיזיות, : לצ'אקרת מקלעת השמש. 3

 להגשמה

 . ויטאליות + : רגשות, מיניותצ'אקרת המין. 2

 : הישרדות פיזית, בריאות וכסףאקרת הבסיסצ' .1
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 בהגשמה של הרעיון ות הצ'אקרתפקידי  – חלק ב

 תשלכם בעולם וזיהוי החסימו

 

 לכל צ'אקרה יש תפקיד חשוב ביצירה. •

 יורד מלמעלה למטה תהליך ההגשמה  •

 תהיה תקיעות בהגשמהשם  –צ'אקרות )או יותר מאחת( בכאשר יש חסימה באחת  •

 

 שלבי ההגשמה: 7

 ראה ורעיונותהשכאן אנחנו מקבלים  – 7אנרגיה מרכז  – קרת הכתרצ'א

נחוש  ראה, לא נדע מה לעשות, לא נדע לאן ללכת.נרגיש בלי השיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך שתק

 ול עז.חוסר בהירות ובלב

 

 ץ, מקבלים הדרכה לגביבהקיחולמים כאן אנחנו  – 6אנרגיה מרכז  – צ'אקרת העין השלישית

 ל הבלבול מתחיל להתפוגג.רפמתרחשת ועאט אט בהירות ה – , מתחילים למלא את הפרטיםהרעיון

עיון ת הפרטים. הרתקיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך שעל אף ויש רעיון, איננו מצליחים לדמיין או לראו

 נתפס בלתי אפשרי, לא מציאותי.

 

 הרעיון, לדבר עליו לכתוב אותו. תקשר אלתמתחילים  – 5אנרגיה מרכז  – הגרוןצ'אקרת 

 או שנתבייש להציג אותו לעולם. ל הרעיון הזה,עשנפחד לדבר  תקיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך
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. אנחנו כ''כ ון הזה לעולםת הרעיציה להוציא אומוטיבהתלהבות  – 4אנרגיה מרכז  – צ'אקרת הלב

 אותו לעולם. הוציאאנחנו חשים שאנחנו חייבים לנו שהבים את הרעיון החדש שלאו

נו מוטיבציה להוציא את הרעיון לעולם. אנחנו מסתפקים שאין ל תקיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך

 בלשחק בקטן. 

 

ת + שותלים את הזרעים של הרעיון האדמה הפיזיחנו אנ – 3כז אנרגיה רמ אקרת מקלעת השמש:'צ

 נוקטים בפעולות פיזיות אמיתיות

 יזיננקוט בצעדים אמיתיים בעולם הפ שאנחנו לא תקיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך

 

לות הראשונות של נרגיה ליצור, להמריץ, להזין את הפעולנו איש  – 2אנרגיה מרכז  –צ'אקרת המין 

 הפרויקט

פרויקט לא מסתיים. שונים, אך אין המשכיות. העדים ראלקחו צשנ תקיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך

ו שיפוטיות לגבי הצ'אקרה השנייה. אם אני מכבה אותה בשל יש לנך שלעיתים קרובות זה קשור לכ

 י להגשים.מיניות, זה יפגע ביכולת של

 

 ך זמן. שרשת שורשים בקרקע וייצוב הפרויקט לאורה קרקוע, – 1אנרגיה מרכז  - צ'אקרת הבסיס 

שהרעיון מצליח אך אנחנו חייבים להשקיע בו אנרגיה בתחזוק שלו.  תקיעות בצ'אקרה הזו תתבטא בכך

 אשר הצ'אקרה הזו מאוזנת אנחנו יכולים ללכת ולדעת שהכל בסדר ושאנחנו יכולים להרפות. כ
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