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У санскриті слово сахасрара означає «тисяча», «квітка лотоса з тисячею пелюсток». 
Чому приведені дві назви однієї чакри? Чакра сахасрара називається так, оскільки кожен її 

чакровий конус має 1000 пелюсток. Чакра Духа Святого тому, що її середній - основний білий 
чакровий конус, репрезентує в людині та її тонкоматеріальних тілах Святого Духа. 

Чакра сахасрара є сукупністю 1000 пелюсткових порожнистих конусів, телескопічно 
розміщених і з'єднаних до єдиної багаторівневої структури тонкоматеріальних тіл. 

Еніоанатомічна характеристика чакри сахасрари: 
1. За своєю участю в побудові системи каналів відноситься до основних чакр тому, що 

бере участь у побудові основи сушу мни, де утворює середній сахасраро-сушумновий 
сегмент, котрий огортає камешвара-камешваро-сушумновий, серцево-сушумновий, 
медулярно-сушумновий, аджно-сушумновий, вішудхо-сушумновий, анахато-
сушумновий, маніпуро-сушумновий, свадхістхано-сушумновий і муладхаро-
сушумновий сегменти. Це найважливіша анатомічна структурна ознака, за якою чакру 
відносять до основних. Мікроканали чакри сахасрари беруть участь у будові очних, 
вушних і носових каналів, ротового каналу, будові додаткових структур меруданди, іди, 
пінгали, правого зіркового каналу, лівого зіркового каналу, усіх меридіанів, чакрової 
автономної сахасрарової системи каналів, чакрової системи, субсистеми та 
ультрасубсистеми каналів і мікроканалів. 

2. З точки зору функціонального значення вона належить до основних чакр тому, що своїм 
функціонуванням створює інформаційно-енергетичну основу філогенетичного, 
онтогенетичного, духовного, душевного і божественного розвитку людини в гармонії з 
Духом Святим і безперервно доповнює новими інформаціями, мікрочастками, світлом та 
енергіями морфогенез фізичного тіла та інформаційно-енергетичний ґенез 
тонкоматеріальних тіл, і створює інформаційно-енергетичну основу поглибленого псі-
феноменального, духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного 
розвитку людини в гармонії з Духом Святим. Це найважливіша функціональна ознака, 
що відносить чакру до основних. 100-відсоткова компенсація функціонального значення 
чакри сахасрари неможлива будь-якою іншою чакрою, навіть найвищою духовною 
чакрою магатма. 
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3. З точки зору будови чакрового конуса, вона належить до сегментарних чакр. Кожний 
чакровий конус має 1000 пелюсток і цілком чакра має 15000 пелюсток (15x1000). Кожній 
пелюстці чакрового конуса чакри сахасрари відповідає звукова вібрація мантри АУМ і 
молитви до Духа Святого. 

4. Відповідно до локалізації, відноситься до чакр голови. Вершина чакри локалізується 
посередині тім'я голови і ділиться на дві частини, одна з яких проходить через чакру 
камешвара-камешвари, а друга огортає цю чакру і в області вершини чакри камешвара-
камешвари обидві частини з'єднуються. Вершина чакри бере участь у будові верхнього 
аджно-медулярного анастомозного вузла з'єднання. 

5. Відповідно до орієнтації основи чакрових конусів чакри у просторі, відноситься до 
горизонтально орієнтованих тому, що основи її конусів орієнтовані горизонтально і 
спрямовані вверх. 

6. За величиною діаметра розкритого базового - внутрішнього (червоного) конуса чакри 
вона відноситься до великих чакр тому, що повністю розкритий базовий конус має 
діаметр 6-8 см і більше. 

7. За кількістю відноситься до непарних чакр тому, що у тонкоматеріальних тілах не існує 
жодна подібна їй чакра. 

Чакра сахасрара має складну будову і не є до кінця вивчена. Незважаючи на те, що про неї є 
досить інформації у світовій літературі, її еніоанатомія мало вивчена. 

Чакра розміщується у просторі над тім'ям голови, її вершина локалізується точно на верхній 
точці голови (мал. 1.) і знаходиться на медіальній лінії посередині поздовжньої щілини між 
півкулями головного мозку. Ігнатенко А.В. (1998) і КеііЬ 8Ьєпуоосі (1998), описують, що чакра 
є розміщена на тім'ї голови, що не зовсім відповідає анатомії тонкоматеріальних тіл і чакри 
сахасрари. На тім'ї голови чи над ним може бути розміщений тільки її внутрішній червоний 
чакровий конус. Якщо чакра добре розвинена, то червоний чакровий конус завжди знаходиться 
над тім'ям голови. Роздвоєна вершина чакри з'єднується із сушумною, мерудандою, ідою та 
пінгалою у місці, де починається і одночасно утворюється верхній аджно-медулярний 
анастомозний вузол з'єднання. В цьому місці вершина чакри не тільки утворює сахасраро-
сушумновий сегмент основи сушумни, але й бере участь в утворенні додаткових структур 
меруданди, іди, пінгали і своїми мікроканалами будує додаткові структури правого зіркового 
каналу, лівого зіркового каналу та меридіанів. В межах анатомічної норми спостерігається, що 
вершина чакри не завжди ділиться на дві частини, а проходить через або огортає чакру 
камешвара-камешвари (мал. 2.). Чому вершина чакри іноді ділиться на дві частини, одна з яких 
проходить скрізь чакру камешвара-камешвари, а друга огортає її (мал. 3.) та яке це має 
анатомічне і функціональне значення невідомо. Ймовірно йдеться про анатомічні структурні 
варіанти норми чакри, яких може бути декілька. 

Сахасрарових мікроканалів, у порівнянні з мікроканалами усіх нижче розміщених чакр, є 
набагато більше тому, що ця чакра у порівнянні з розміщеними нижче чакрами має найбільшу 
кількість пелюсток. Чакра своїми мікроканалами з'єднується з усіма основними, життєво 
важливими і з більшістю функціонально забезпечувальних чакр, і цим стає невід'ємною 
частиною чакрової системи. Її мікроканали утворюють автономну сахасрарову систему 
мікроканалів. Сахасрарові мікроканали з'єднуються з вихідними сушумновими, 
мерудандовими, ідовими, пінгаловими, зірковими, оболонковими, меридіановими і чакровими 
мікроканалами інших чакр і таким чином беруть участь в утворенні інтегральної системи 
каналів, яка складається з сахасраро-сушумнової, сахасраро-мерудандової, сахасраро-ідової, 
сахасраро-пінгалової, сахасраро-правозіркової, сахасраро-лівозіркової, сахасраро-оболонкової, 
сахасраро-меридіанової та сахасраро-чакрової субсистем. При цьому слід пам'ятати, що 
сахасраро-оболонкових, сахасраро-меридіанових і сахасраро-чакрових субсистем є стільки, 
скільки існує оболонок, меридіанів і чакр. Сахасрарових субультрасистем існує стільки, скільки 
є структур організму і тонкоматеріальних тіл. У кожній сахасраровій системі мікроканалів 
відбувається циркуляція, транспортування, перерозподіл та утворення специфічних життєвих 
інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій усіх природних діапазонів електромагнітного 

6 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. №23 (89). 2014 



спектра, які мають інформаційно-енергетичний зміст псі-феноменальності, духовності, 
душевності і божественності Духа Святого. 

Чакра має білий, золотий, рожевий і фіолетовий колір, але основним є білий. Білий колір 
білого чакрового конуса інтегрує всі кольорові спектри, поєднує космічні цивілізації до єдиного 

Мал. 1. Проекція чакр на поверхню фізичного тіла: 
I — муладхара чакра (ч.); 2 — свадхістхана ч.; З — маніпура ч.; 4 — центральна (анахата) ч.; 5 — серцева (Божої Матері) ч.; 
6 — антисвіту (коричнева) ч.; 7 — вішудха ч.; 8— аджна ч.; 9—медулярна ч.; 10 — камешвара-камешвари ч. (Ісуса Христа); 
II — сахасрарач. (Духа Святого); 12 — магатма (Бога) ч.; 13 — лалатач.; 14—лобнач.; 15 — очнач.; 16 — вушна ч.; 17—ч. 
щитоподібної залози; 18 — ч. молочних залоз; 19 — манас ч.; 20 — печінкова ч.; 21 — сур'я ч.; 22 — шлункова ч.; 23 — 
селезінкова ч.; 24 — пупкова ч.; 25 — генітальні ч.; 26 — плечова ч.; 27—ліктьові ч.; 28 — долонна ч.; 29 — ч. великого пальця 
кисті; ЗО — ч. вказівного пальця кисті; 31 — ч. середнього пальця кисті; 32 — ч. підмізинного пальця кисті; 33 — ч. мізинця 
кисті; 34 — кульшова ч.; 35 — підколінна ч.; 36 — підошовна ч.; 37— ч. великого пальця стопи; 38 — ч. другого пальця стопи; 
39 — ч. третього пальця стопи; 40 — ч. четвертого пальця стопи; 41 — ч. п ятого пальця стопи. 
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Мал. 2. Триїди духовних чакр: 
/ — магатма — чакра Бога; 2 — інформаційно-енергетичні мікроканали чакри Бога охоплюють сахасрару і 
камешвара-камешвари чакри; З — магатмово-сушумновий сегмент; 4 — сахасрара — чакра Духа Святого; 5 -
інформаційно-енергетичні мікроканапи сахасрари чакри охоплюють камешвара-камешвари чакру; б -
сахасрарово-сушумновий сегмент; 7 — камешвара-камешвари — чакра Ісуса Христа; 8 — інформаційно-
енергетичні мікроканали камешвара-камешвари чакри; 9 — камешвара-камешварово-сушумновий сегмент. 

Мал. 3. Універсальна структурнзація триїди духовних чакр: 
1 — магатма — чакра Бога; 2 — інформаційно-енергетичні мікроканали чакри Бога, проникають крізь оболонки 
основ чакрових конусів і охоплюють сахасрару і камешвара-камешвари чакри; 3 — магатмово-сушумновий 
сегмент; 4 — сахасрара — чакра Духа Святого; 5 — інформаційно-енергетичні мікроканали сахасрари чакри, 
проникають крізь оболонки основ чакрових конусів і охоплюють камешвара-камешвари чакру; 6 — сахасрарово-
сушумновий сегмент; 7 — камешвара-камешвари — чакра Ісуса Христа; 8 — інформаційно-енергетичні мікроканали 
камешвара-камешвари чакри; 9 — камешвара-камешварово-сушумновий сегмент. 
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світу на рівні людини, репрезентує божественне Буття Духа Святого, тому Ігнатенко А.В. 
(1998) назвав чакру сахасрару чакрою Духа Святого. З точки зору анатомії чакри є помилковою 
думка, що чакра має тільки білий, золотий, рожевий і фіолетовий кольори. Золотий колір має 
лише її зовнішній - золотий чакровий конус, білий - середній основний чакровий конус, 
рожевий - середній чакровий конус, фіолетовий - середній чакровий конус. Основним 
кольором чакри вважається білий колір, який представляє Буття Духа Святого. В літературі 
немає жодної інформації про значення червоного, світлосяючого червоного, оранжевого, 
світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого, блакитного, бірюзового, 
синього, бузкового, фіолетового, рожевого і золотого чакрового конуса чакри сахасрари. Досі 
описано тільки значення її білого чакрового конуса. 

Потреба чакри - порозуміння в собі духовності, душевності і божественності Духа 
Святого; основний принцип - прозоро чисте Буття; духовний аспект - усвідомлення себе 
самого в єдності з духовним Буттям; психічна потреба - інтегральне порозуміння Всесвіту, 
сприймання; емоції - спокій та відчай. 

У розвинутій чакрі переважають інформаційно-енергетичні матерії білого діапазону 
електромагнітного спектра від інформаційно-енергетичних полів Духа Святого, присутні також 
інформаційно-енергетичні матерії Творця, Ісуса Христа, Божої матері, духовності людства, 
природи, Землі, біосфери, ноосфери і Всесвіту у відповідних співвідношеннях. У кожної 
людини є співвідношення цих інформаційно-енергетичних матерій індивідуальне і обумовлене 
причинно-наслідковим (кармічним) характером, ступенем розвитку чакри, рівнем духовного 
розвитку людини, особливостями її інтелектуально-духовного життя, характером її діяльності, 
мислення психоемоціональної, духовної і антидуховної орієнтації при умові, що чакра є у стані 
структурно-функціональної норми і не містить негативної причинно-наслідкової інформації. 
Якщо чакра є у стані структурно-функціональної норми, але свідомість людини орієнтована на 
антисвіт, то у чакрових конусах чакри завжди буде присутня негативна причинно-наслідкова 
інформація, яка своїм інформаційно-енергетичним змістом знищує духовність, душевність і 
божественність людини. 

Кожний чакровий конус чакри сахасрари утворюють понад 972 пелюстки, що знаходяться у 
21 крузі у вигляді багатопелюсткової квітки. Кожний наступний круг розміщується 
телескопічно. Внутрішній, перший круг є найменший, а зовнішній 21 круг - найбільший. 
Перший круг утворюють 12 пелюсток, які представляють всі рівні духовного Буття. Кожний 
рівень духовного Буття представляють 4 пелюстки. Буття Творця або Абсолютного Розуму 
представляють 4 пелюстки: Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері. Буття Ісуса 
Христа також представляють 4 пелюстки: Ісуса Христа, Творця, Духа Святого і Божої Матері. 
Ідентично представлено Буття Духа Святого і Божої Матері. 

Дванадцять пелюсток внутрішнього 1-го кругу мають сліпучий білий, сліпучо-біло-золотий, 
сліпучо-біло-рожевий та сліпучо-біло-фіолетовий кольори. Золотий, білий і рожевий кольори 
символізують єдність Бога Отця, Бога Духа Святого і Бога Сина. Золотий, білий, рожевий і 
фіолетовий кольори символізують єдність духовного Буття в людині. Білий колір символізує 
єдність світу в людині. Кожна із 12 пелюсток представляє відповідний світ Зодіаку і своїми 
мікроканалами з'єднується із сушумною, мерудандою, ідою, пінгалою, зірковими каналами та 
усіма меридіанами. 

2-20-й середній круги мають по 48 пелюсток. Одна пелюстка символізує єдність чотирьох 
рівнів духовного Буття: Творця, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері, а також 
представляє одну із космічних цивілізацій. 48 пелюсток одного кругу символізують єдність 
світу. У кожному середньому крузі є інформаційно-енергетично представлені усі космічні 
цивілізації, рівні духовності та єдності світу. 

Зовнішній 12-й круг і попередні 20-й і 19-й середні круги відносяться до Буття Творця, Духа 
Святого та Ісуса Христа. Наступні - 18-й, 17-й, 16-й і 15-й круги відносяться до Буття Духа 
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Святого; 14-й, 13-й, 12-й і 11-й круги відносяться до Буття Ісуса Христа; 10-й, 9-й, 8-й і 7-й 
круги відносяться до Буття Божої Матері. А всі на кожному рівні символізують єдність 
духовного Буття. 6-й круг відноситься до інтуїтивного Буття, 5-й - до кармінного, 4-й - до 
ментального, 3-й - до астрального, 2-й - до ефірного і 1-й - до фізично-енергоінформаційного 
Буття. Перший круг своїми пелюстками репрезентує єдність духовного Буття у фізично-
енергоінформаційному Бутті. 

Пелюстки внутрішнього кругу є найменші, а зовнішнього - найбільші. Своїми основами 
пелюстки направлені вгору а кінцями вниз, до вершини чакри. У закритому стані пелюстки 
чакри сахасрари розміщені вертикально з максимальним наближенням до внутрішніх пелюсток 
і мають форму пуп'янка. Між закритими пелюстками виникають сферичні мікропорожнини. 
Найбільші порожнини утворюють 12-ть пелюсток внутрішнього кругу. Порожнини наповнені 
високоспецифічними життєвими інформаційно-енергетичними біоплазмами, які підтримують 
функціонування закритого чакрового конуса. Ступінь розкритості чакрового конуса чакри 
залежить від положення пелюсток у просторі - від вертикального, через вертикально-
горизонтальне до горизонтального. Пелюстки чакрових конусів чакри сахасрари можуть 
функціонувати автономно, або функціонують синхронно із пелюстками основних чакр. 

Функціональні можливості чакри є необмежені у випадку, якщо всі пелюстки чакрових 
кругів усіх чакрових конусів розкриті. Пелюстки на чакрових кругах чакрового конуса 
розкриваються поступово - від зовнішнього до внутрішнього кругів. Спочатку розкриваються 
пелюстки 21-го зовнішнього кругу, потім 20-го, 19-го і так аж до 1-го внутрішнього кругу. 
Розкриття пелюсток будь-якого чакрового конуса чакри сахасрари є функціонально 
взаємозалежне від розвитку і розкритості основних чакр. Наприклад: 

Розкривання 48-ми пелюсток 21-го зовнішнього кругу золотого чакрового конуса чакри 
сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкритості чакри муладхари, зокрема її золотого 
конуса. 

Розкривання 48-ми пелюсток 20-го середнього кругу золотого чакрового конуса чакри 
сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкритості чакри свадхістхани, особливо її золотого 
конуса. 

Розкривання 48-ми пелюсток 19-го кругу золотого чакрового конуса чакри сахасрари 
залежить від ступеня розвитку і розкритості чакри маніпури, зокрема її золотого конуса. 

Розкривання 48-ми пелюсток 18-го середнього кругу золотого чакрового конуса чакри 
сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкритості чакри анахати і серцевої чакри і 
особливо їх золотих конусів. 

Розкривання 48-ми пелюсток 17-го середнього кругу золотого чакрового конуса чакри 
сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкритості чакри вішудхи, зокрема від її золотого 
конуса. 

Розкривання 48-ми пелюсток 16-го середнього кругу золотого чакрового конуса чакри 
сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкриття чакри аджни , зокрема її золотого конуса. 

Розкривання 192-ох пелюсток 15-го, 14-го, 13-го і 12-го середніх кругів золотого чакрового 
конуса чакри сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкритості серцевої чакри, чакри 
вішудхи, аджни і медулярної, зорема їх золотих конусів. 

Розкривання 192-ох пелюсток 11-го, 10-го, 9-го і 8-го середніх кругів золотого чакрового 
конуса чакри сахасрари залежить від розвитку і розкритості серцевої чакри, вішудхи, аджни і 
медулярної, зокрема їх золотих чакрових конусів. 

Розкривання 192-ох пелюсток 7-го, 6-го, 5-го і 4-го середніх кругів золотого чакрового 
конуса чакри сахасрари залежить від розвитку і розкритості серцевої чакри, вішудхи, аджни і 
медулярної чакр і зокрема їх золотих конусів. 

Розкривання 108-ми пелюсток 3-го, 2-го і 1-го середніх кругів золотого чакрового конуса 
чакри сахасрари залежить від ступеня розвитку і розкритості серцевої чакри, вішудхи, аджни, 
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медулярної і камешвара-камешвари, зокрема їх золотих конусів. Ідентично відбувається 
розкривання всіх кругів чакрових конусів. 

Якщо якась з основних чакр є заблокована, комплікується розкриття пелюсток 
відповідного кругу чакрового конуса чакри сахасрари. Чакра сахасрара розвивається і 
розкривається в залежності від розвитку і розкритості усіх основних чакр та всіх їх чакрових 
конусів. Духовною силою волі розвинутого духовного інтелекту людини, навіть при закритості 
одної з основних чакр, не буде можливе розкриття кругів чакрових конусів чакри сахасрари. За 
цієї умови закрита чакра сахасрара може бути розкрита Творцем, божественними та духовними 
інформаційно-енергетичними матеріями направленими на чакру. 

Інформаційно-енергетичний зміст чакри сахасрари символізує єдність духовного Буття та 
єдності космічних цивілізацій на інформаційно-енергетичному рівні людини. Чакра сахасрара є 
одним з найвищих інформаційно-енергетичних центрів духовності, душевності і 
божественності Духа Святого. 

Основою чакрових конусів чакри є духовна, душевна і божественна інформаційно-
енергетична, енергоінформаційно та електромагнітна матерія Духа Святого, з якої утворюється 
чакра і біле тонкоматеріапьне тіло (тіло Духа Святого). Чакра приймає, акумулює, зберігає і 
розподіляє інформації, мікрочастки, світло, енергії, специфічні життєві інформаційно-
енергетичні біоплазми і субстанції духовності, душевності і божественності людського, 
земного, космічного і божественного походження. Чакрові конуси чакри одночасно приймають 
інформаційно-енергетичні матерії від усіх рівнів духовності людства, природи, Землі, біосфери, 
ноосфери, духовного Буття, зокрема від Буття Духа Святого. Це залежить від того, як розвинена 
чакра, як духовно розвинена людина і куди спрямована її свідомість - на духовність людства, 
природи, Землі, біосфери, ноосфери і духовного Буття. Якщо ж чакра є у стані анатомічної 
норми, приймає більшість інформаційно-енергетичних матерій від інформаційно-енергетичних 
полів Буття Духа Святого і спрямовує їх використання на розвиток, вдосконалення та 
функціональні прояви білого тонкоматеріального тіла (тіла Духа Святого), інших 
тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла, на забезпечення життєздатності і життєвої діяльності, на 
формування не лише окремих аспектів, але й повної духовної, душевної та божественної 
свідомості Духа Святого в людині. 

Чакра сахасрара інформаційно, енергетично, інформаційно-енергетично, 
енергоінформаційно та електромагнітно з'єднує людину з дев'ятим космічним світом білого 
кольору - світом Духа Святого, з усіма космічними цивілізаціями, з астральними світами 
Зодіаку, фізичне тіло з тілом Духа Святого, з тонкоматеріальними тілами, з усіма їх 
структурами, тонкоматеріальні тіла між собою і творить інформаційно-енергетичну єдність з 
духовними субстанціями всіх рівнів. Основою для Духа Святого є біле тіло (Ігнатенко А.В., 
1998). Всебічно розвинута чакра забезпечує інформаційно-енергетичний взаємообмін з усіма 
інформаційно-енергетичними полями, котрі мають інформаційний зміст духовності, душевності 
і божественності, фізичного тіла з білим тілом і тонкоматеріальними тілами, та 
тонкоматеріальних тіл між собою, інформаційно-енергетично забезпечує, посилює, контролює і 
управляє інформаційно-енергетичними процесами білого, рожевого, фіолетового, бузкового, 
синього, бірюзового, блакитного, світлосяючого зеленого, зеленого, жовтого, світлосяючого 
оранжевого, оранжевого, світлосяючого червоного і червоного тонкоматеріального тіл, чакри 
камешвара-камешвари, серцевої, чакри Землі, медулярної, аджни, вішудхи, анахати, маніпури, 
свадхістхани та всіх життєво важливих і функціонально забезпечувальних чакр, макро-, мікро-, 
ультра- і субультраанатомічних структур фізичного тіла, зокрема тих структур, які 
відповідають за розвиток, вдосконалення і прояви псі-феноменальності, духовності, душевності 
та божественності людини в гармонії з Духом Святим. На фізичному рівні керує інформаційно-
енергетичними процесами всіх анатомічних макро-, мікро-, ультра і субультраструктурних 
рівнів. 
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Чакра сахасрара є духовним інформаційно-енергетичним центром Духа Святого, 
інтегральним центром духовних інформаційно-енергетичних матерій духовного Буття, 
космічних цивілізацій, духовності Землі та людства. 

Поєднує повний спектр духовних інформаційно-енергетичних матерій всіх чакр і 
являється для них джерелом духовних інформацій, мікрочасток, світла, енергії, інформаційно-
енергетичних субстанцій і біоплазм. Посередництвом чакри людина та її тіла можуть приймати 
інформаційно-енергетичні матерії від усіх інформаційно-енергетичних полів божественного 
Буття. Інформаційно-енергетичне біоплазматичне поле людини при допомозі всебічно 
розвинутої чакри поєднується з універсальним інформаційно-енергетичним духовним полем 
Всесвіту. Інформаційно-енергетичний зміст чакри ототожнює людину з інформаційно-
енергетичним полем духовного Буття Духа Святого і наближає її до Творця. З розвитком чакри 
створюється інформаційно-енергетична основа розвитку духовного інтелекту, духовного 
мислення з розширеною духовною свідомістю людини. Людина починає ясно усвідомлювати 
свою інформаційно-енергетичну єдність зі світом, поглиблюються її пізнання світу до 
всесвітньої взаємозалежності та єдності. Все, що людина первинно розуміла і раніше сприймала 
завдяки інтелекту та інтуїції, як окремі закономірності, процеси, дії і явища без 
взаємозалежності та єдності, тепер починає ясно усвідомлювати в інтегральній 
взаємозалежності та єдності початку і кінця, минулого, теперішнього і майбутнього, 
матеріального і духовного, земного і космічного, людського і божественного. Інформації та 
енергії знань отриманих посередництвом чакри сахасрари поєднують об'єкт пізнання з 
інтелектом, інтуїцією, духовною свідомістю, і в цілому з людиною, як суб'єктом пізнання. 
Пізнається цілком не лише об'єкт, але об'єкт і суб'єкт в інтегральній взаємозалежності. З 
розвинутим божественним інтелектом і свідомістю, людина може частіше проявлятися 
божественними властивостями, досягнути активного інформаційно-енергетичного 
взаємообміну і єдності з божественним Буттям. Людина наповнюється божественною 
інформацією Духа Святого, відновлюються її першопочаткова божественна інформаційно-
енергетична чистота і вона може досягнути гармонійної інформаційно-енергетичної єдності 
земного і космічного, матеріального і духовного, минулого, теперішнього і майбутнього, 
людського і божественного. 
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