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Afirmacje Czakry Korony 

 

Afirmacje 7 czakry korony, Sahasrara: afirmacje mp3 z wibracjami Medytacji Czakry Korony. 

Czakra Korony - Afirmacje 

Podstawowa zasada czakry korony: 

CZYSTY BYT 

Afirmacje czakry korony wpływają na wyższe poznanie przez bezpośredni wewnętrzny wgląd, 
zjednoczenie z Wszechobecną i Uniwersalną Świadomością. 

 

Czakra korony - rozwijanie 

Rozwijając czakrę korony, na płaszczyźnie psychicznej masz w sobie poczucie jedności ze 
światem i zrozumienie, że wszystko jest jednością, wszystko jest ze sobą połączone. 
Wychodzisz poza dualizm, żyjesz w jedności z Bogiem, czujesz boskie prowadzenie. 

Na płaszczyźnie fizycznej wpływasz na mózg, szyszynkę, manifestację świadomości w 
fizycznej rzeczywistości. 

Na płaszczyźnie społecznej jesteś chodzącą Miłością, uwrażliwiasz serca otaczających Cię 
osób na głęboki, duchowy kontakt z Wszechświatem, rozumiesz i akceptujesz wybory innych 
osób. 

Kiedy czakra korony działa harmonijnie, doświadczasz głębokiego sensu życia, wykroczenia 
poza dualizm i prowadzenia przez Wyższą Moc. 
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Afirmacje Czakry Korony 

Afirmacje 7 czakry - Lista 

W Afirmacjach czakry korony został wykorzystany podkład dźwiękowy Medytacji 7 Czakry, 
dźwięki: 

 głoska: M 
 mantra: AUM 

Zauważ, że głoska "M", przyporządkowana do czakry korony, jest obecna w mantrze każdej 
czakry. 
AUM, to dynamiczna forma OM: 

 zaczyna się od "A" (czakra serca) 
 schodzi do "U" (czakra podstawy) 
 wznosi się do "M" (czakra korony) 

Afirmacje 7 czakry korony 

1. Jesteś częścią Boga 
2. Szanujesz boską część w sobie 
3. Pielęgnujesz swoją duchowość 
4. Szukasz doświadczeń, które odżywiają Cię duchowo 
5. Słuchasz mądrości Wszechświata 
6. Ufasz swojej intuicji 
7. Prowadzi Cię Wyższa Mądrość 
8. Zawsze masz informacje których potrzebujesz 
9. Jesteś otwarta na nowe idee 

Jesteś otwarty na nowe idee 
10. Cała mądrość i boskość jest w Tobie 
11. Masz w sobie boskość tak, jak boskość mają w sobie otaczające Cię osoby 
12. Wiesz, że wszystko jest dobre w Twoim Świecie 
13. Jesteś głęboko połączona z mądrością Wszechświata 

Jesteś głęboko połączony z mądrością Wszechświata 
14. Jesteś otwarta na boską Mądrość i Prowadzenie 

Jesteś otwarty na boską Mądrość i Prowadzenie 
15. Jesteś wdzięczna za wszelkie dobro w swoim życiu 

Jesteś wdzięczny za wszelkie dobro w swoim życiu 
16. Rozumiesz sens swoich życiowych doświadczeń 
17. Z łatwością uczysz się swoich życiowych lekcji 
18. Odpuszczasz wszystko, do czego jesteś przywiązana 

Odpuszczasz wszystko, do czego jesteś przywiązany 
19. Żyjesz Tu i Teraz 
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Afirmacje Czakry Korony 

Afirmacje Czakry Korony – Jak korzystać 

1. Usiądź wygodnie z prostym kręgosłupem. 
2. Skoncentruj się na 7 czakrze korony. 
3. Koncentrując się na 7 czakrze korony słuchaj lub wypowiadaj (na głos lub w myślach) 

afirmacje. 
4. Możesz zsynchronizować afirmacje z oddechem - będzie to rodzaj medytacji z 

oddechem, medytacji z czakrami: 
1. na WDECHU słuchasz afirmacji głośniejszych (w 2 os. lp.), a 
2. na WYDECHU słuchasz lub wypowiadasz afirmacje w 1 os. - medytacja z 

afirmacją 
5. Słuchawki: polecam - nagranie zawiera afirmacje w różnych kanałach i na różnych 

poziomach głośności 
 

Afirmacje 7 czakry gardła, sahasrara - Uwagi 

W podkładzie dźwiękowym zawarte są wszystkie afirmacje 7 czakry korony w 2 osobie. 

Afirmacje zawierają podkład z medytacja 7 czakry 

 

Medytacja z czakrami - darmowa aplikacja na Androida 

 

Komplet medytacji dla Czakr 

Afirmacje 1 Czakry 

Afirmacje 2 Czakry 

Afirmacje 3 Czakry 

Afirmacje 4 Czakry 

Afirmacje 6 Czakry 

 

afirmacje mp3 na Prekognicja.pl 

https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-korony-sahasrara-7-czakra/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_neuro098765.CHAKRATUNING
https://youtu.be/BY3Xxpmzq8E
https://youtu.be/BY3Xxpmzq8E
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-gardla-czakra-gardla-vishuddha/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_neuro098765.CHAKRATUNING
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-czakry/medytacja-czakry-komplet/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-podstawy-muladhara-1-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-krzyzowej-sakralnej-svadhisthana-2-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-splotu-slonecznego-manipura-3-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-serca-anahata-4-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-3-oka-ajna-6-czakra/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/afirmacja/

