Quick-Guide
til dine Chakra

Forord
I mit arbejde som Reikimester og Regressionsterapeut, oplever jeg dagligt hvor
stor betydning Chakra-systemet har for vores velbefinden – både fysisk og
psykisk. Når du lærer hvilke områder af vores fysiske krop, der hører til hvilket
Chakra, begynder du at få en dybere forståelse for hvordan krop, sind og ånd er
forbundet.
Der er så meget at fortælle om vores Chakra, at det vil blive meget langt, hvis alt
skulle med. Jeg har her sammensat en Quick-Guide til dit Chakra-system, der
giver dig et godt overblik. Den består af uddrag fra Chakra Håndbogen, som mine
kursister modtager, når de deltager i kursus for Chakra Balancering.
Ønsker du at gå yderligere i dybden med Chakra healing, kan du komme langt
selv via biblioteket, You-tube, artikler på internettet og kurser ”i den virkelige
verden”.
Teksterne i ”Quick-guide til dine Chakra” giver udtryk for min måde, at forstå og
arbejde med Chakra på. Det er altid svært at beskrive noget, de færreste af os kan
se. Din dybere forståelse af Chakra og hvordan de arbejder, vil altid være
afhængig af din måde at fornemme energi på – og det er en oplevelsesrejse, der
aldrig slutter
God Fornøjelse
Christin
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Hvad er et Chakra?
Chakrabegrebet stammer fra Sanskrit og betyder ”Hjul” eller ”hvirvel”. Den viden vi
har om Chakra, stammer fra Hindu-visdom og yogafilosofien og går tilbage til
2000 år f.Kr. Der er fundet spirituelle skrifter og sutra’er, med omtale af Chakra,
der kan dateres så langt tilbage.

Et Chakra er som et rør eller tragt, der går forholdsvis vandret gennem kroppen,
fra forside til bagside. Hvert Chakra har sin egen farve og afveksler også i form.
De ses traditionelt afbildet som lotusblomster, med forskelligt antal kronblad. I
Hindu- og Buddhismen har antallet af kronblade betydning for Chakra’ets
funktion og lotusblomsten er symbolet for den højest mulige oplysthed. Typisk
bliver Krone Chakra’et beskrevet som en lotus med 1000 blade.

Vi har 7 hovedchakraer/energicentre integreret i vores krop. De er alle energetisk
forbundet. Når et eller flere af dine chakra, bliver blokeret eller kommer ud af
balance, påvirker det hele dit system – både fysisk og psykisk. Først mærker du
det mentalt og hvis der går længe nok, kan blokeringen med tiden vise sig som en
fysisk reaktion/helbredssituation.
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De 7 hovedchakras placering
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Chakra og symboler
Hvert Chakra har også traditionelt sit eget symbol / skrifttegn. Symbolet fortæller hvilken
lyd/tone der er forbundet med det pågældende Chakra. Det er muligt at afbalancere
chakra ved hjælp af lydhealing, fx med klangskåle.
Du kan selv arbejde med lydvibrationer og chakra, ved at chante navnet på det
pågældende skrifttegn i det aktuelle toneleje.
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Chakra og farver
Hver Chakra har en farve tilknyttet, og hver farve har sin egen vibration. Når du forbinder
dig med en bestemt farve, forbinder du dig også med det tilsvarende vibrationsniveau og
energien i det pågældende chakra. Ved fx at bære tøj i den ønskede farve, eller fokusere
på en bestemt farve, har du mulighed for at højne dit vibrationsniveau tilsvarende.
.

Tænk over om der er en speciel farve du er mere tiltrukket af, end andre. Prøv så at se på
værdierne for det pågældende chakra – giver det mening? Det kan enten være i form af de
værdier og egenskaber du er stærkest i, eller der hvor du har mest brug for at arbejde i
dybden
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Rod Chakra
Center for vores jordforbindelse - Evnen til at være tilstede er noget af det sværeste for
de fleste: at bevare jordforbindelsen uanset hvad der sker omkring os. De fleste søger en
stærkere forbindelse til det spirituelle. Det er vigtig først at få en stærk jordforbindelse,
derefter vil du bedre kunne forholde dig til det spirituelle.
Husk vi er spirituelle væsener, der har en jordisk oplevelse – det er derfor her vores
største læringsproces ligger.
Fysisk påvirkning: hofter, ben, underliv, mandlige kønsorganer

Du kan styrke dit Rod Chakra ved hjælp af Yoga. Prøv fx ”Mountain Pose”, hvor du står
helt rank, en fods afstand i mellem fødderne, arme ned langs siden og håndflader
fremadrettet. Luk øjnene og træk vejret roligt – mærk tyngden i din krop.

Min favoritmetode til at styrke jordforbindelsen er, at gå på bare tæer i græsset.
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Hara Chakra
Den kreative og skabende livskraft sidder i centeret lige under navlen. Det er herfra du får
energi til at skabe liv – uanset om det er et barn, et projekt eller en drøm. Det er herfra vi
skal arbejde, for at frigøre os fra vores fortid og følelserne forbundet med den. Det er
også her du mærker, om du lever det liv, du bør leve, i forhold til din sjæls sande værdier.
Blokeringer i Hara kan betyde udfordringer i forhold til at manifestere og realisere ønsker
og drømme, samt gøre det svært at føle livsglæde.

Fysisk betydning: Blindtarm, nyrer, hud, kvindelige kønsorganer

Har du brug for at få mere retning og handling i dit liv?
•

Tænk over hvad det er du vil have til at ske

•

Visualiser slutresultatet,

•

Forestil dig hvordan det føles, når du har opnået det

•

Bliv organiseret, lav lister over hvad der skal ske, for at din drøm går i opfyldelse.

•

Begynd så at arbejde med punkterne på din liste

Hvis du ikke ved hvad du drømmer om, kan det aldrig gå i opfyldelse.
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Solar Plexus
Det er herfra du fornemmer, fordøjer og integrerer dine følelser og hvordan de påvirker
dit liv – både positivt og negativt. Solar Plexus har betydning for, hvordan du bearbejder
livet og i hvilken retning dine erfaringer og indsigter udvikler sig. Mental klarhed dannes i
Solar Plexus og giver dig evnen til at se livet i et større perspektiv.
Selvtillid og selvværd er nøgleord. Det er her vi modarbejder os selv med tvivl, ”Det nytter
ikke noget, jeg har ikke det der skal til”. Når dit Solar Plexus er i balance kan du leve med
glæde, optimisme og positiv tilgang.
Fysisk betydning: Bygspytkirtel, binyrer, tarm, fordøjelse, galdeblære, milt, åndedrættet,
hud.

Lad solens stråler oplyse dit Solar Plexus og mærk lyset giver dig styrke
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Hjerte Chakra
Din evne til at give og modtage kærlighed betingelsesløst sidder her. Kærligheden til dig
selv og andre – ”Er jeg værd at elske?”.
Det er her du mærker og gemmer den energi du møder i kærlighed, venskab og
guddommelig kærlighed. Det er herfra du bearbejder, hvordan du opfører dig i alle
forhold – både forholdet til dig selv og til andre.
Den vigtigste relation er forholdet til dig selv: hvordan har jeg det med mig selv, elsker
jeg mig selv, er jeg klog / dygtig / smuk / god nok? Jo stærkere en fornemmelse du har
af dig selv, jo stærkere en relation kan du have til andre mennesker. Hvem du synes du
er, afspejler sig i dit forhold til andre.
Fysisk betydning: Hjerte, kredsløb, lunger, bronkier

Hvis jeg ikke elsker mig selv, hvordan kan andre så finde mig værd at elske?
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Hals Chakra
Halsen er centeret for kommunikation. Dette energicenter, der dækker over både hals og
nakke, er også forbindelsespunkt til det guddommelige og vores spirituelle vejledere.
For at kunne forstå og kommunikere med andre, handler det i høj grad om at lytte. At
høre hvad andre egentlig prøver at sige, samt at høre efter og være opmærksom på de
budskaber, der kommer til os fra den spirituelle verden.
Er der ubalance i dit Hals Chakra, kan du have svært ved at italesætte dine behov. Det kan
igen betyde, at dine grænser nemt bliver overskredet, når du ikke magter at sige fra.
Samtidig hører du ikke klart hvad dine spirituelle guider prøver at fortælle dig.
Fysisk betydning: Stemme, mund, tænder, hals, ører, skjoldbruskkirtel, skuldre, arme

Du kan fremme klarhed i dit hals chakra ved fx at anvende Pebermynte-olie. Dryp en
enkelt dråbe i håndfladen, fordel ml hænderne og tag 3 dybe indåndinger.
(vær opmærksom – æteriske olier kan være meget stærke)
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Det tredje Øje - Pineal Chakra
Centeret for din intuition, det er herfra du ser, det der ikke kan ses med det blotte øje.
Chakraet påvirker din tankevirksomhed, din evne til at meditere og dine intuitive evner.
Har du clairvoyante evner, er det herfra de arbejder.
Din mentale tilstand er tæt forbundet med din intuitive natur. Udviklingen af disse evner,
må ikke ske for hurtigt. Når du begynder at arbejde bevidst med dit Tredje Øje Chakra, så
vær opmærksom på også, at arbejde med dit Rod Chakra, så du hele tiden forstærker din
jordforbindelse. I takt med at du udvikler dine intuitive kræfter og psykiske evner,
risikerer du også at udvikle et for stort ego og troen på at kunne alt. Et velafbalanceret
Rod Chakra, modvirker sygelig selvoptagethed.
Fysisk betydning: Hjerne, øjne, ører, hypofyse, pinealkirtlen

Du kan styrke din intuition og clairvoyante evner, ved at placere en Ametyst på dit tredje
øje, og fx meditere over følgende:

”Mine sanser udvikler sig hele tiden og jeg slipper dårlige vaner. Jeg har stærk forbindelse
til mine åndelige vejledere og mine clairvoyante evner”
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Krone Chakra
Kronen er vores forbindelse op ad: Til Universet, Spirit, det Guddommelige – alt det, der
er større end os selv. Krone Chakra’et forbinder os med Himlen, modsat Roden der
forbinder os med Jorden.
Forestil dig et gyldent hvidt lys omkring toppen af dit hoved. Lyspartiklerne er som
antenner, der opfanger frekvenser af guddommelig bevidsthed. Som en glorie er Kronen
en refleksion af din forbindelse med højere visdom og indsigt. Ved at vælge at arbejde
med den højeste vibration kan du ændre verden omkring dig. Husk ydmygheden - De
spirituelle gaver du modtager og giver videre, strømmer gennem dig - ikke fra dig.
Hvis du endnu ikke er begyndt at realisere dit fulde potentiale, kan dit Krone Chakra være
ude af balance. Det kan bla. give sig udtryk i hyppig migræne eller hovedpine, som
resultat af blokeret energi.

Fokuser på at tjene andre uden at planlægge dit personlige udbytte.
Mediter på at lade det guddommelige strømme igennem dig.
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Husk at dette er beregnet som en guide. Det er ikke en endegyldig sandhed om
hvordan dine Chakra fungerer. Brug det som udgangspunkt til egen rejse og
personlige udvikling.

Indholdet i ”Quick-Guide til dine Chakra” er skrevet ud fra egne erfaringer, samt viden jeg her
tilegnet mig fra bøger, workshops og websites.
Tak til mine mestre Grace Steenberg og Hanne Fritzbøger for deres store viden, tålmodighed og
inspiration, der har hjulpet mig på min personlige rejse gennem de sidste år.

Referencer:
The Chakra Bible, af Patricia Mercier
Chakra, Margaret Ann Lembo
Reiki and the seven chakras, Richard Ellis
Yogaterapeut Lill-Britt Sjöblom
Marianne Mikkelsen, Aura-Soma skolen
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