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CHAKRAER 
Chakra er et sanskrit ord som betyr «livshjul». Dette er eldgammel viten, som 
kommer fra India og er ca 5 000 år gammel. Ifølge denne lærdommen har kroppen 
hundretalls små og store energisentere, hvor fysisk, mental og følelsesmessig energi 
er konsentrert i disse punktene. Du sju største refereres til som chakraer og som 
fremstilles som en type energivirvler eller lotuser. Gjennom disse blir vi mottagelig for 
kosmiske energier.  

Menneskets energisystem som danner forbindelsen mellom ånden, sjelen og den 
fysiske kroppen. Er energien (chakraene) i balanse, er vi friske. På grunn av bl. a. 
stress og annen påvirkning, oppstår det dårligere energiflyt som kan skape ubalanse 
fysisk, emosjonelt og mentalt samt øvrige blokkeringer. God balanse i chakraene er 
et godt utgangspunkt for velvære og bedre helse.  

I yoga og særlig i tantrismen er chakra en forestilling om energisentre som ligger 
langs ryggraden, det vil si langs kroppens vertikale midtakse. Disse chakraene skal 
ligne på hjul og distribuere, regulere og sortere kroppens forbruk av energier og 
impulser. 

Disse normalt usynlige kraftsentrene omtales både som åndelige og fysiske. Hver 
chakra blir assosiert med en guddom, et mantra, en farge, et element, visse 
personegenskaper osv. 

Den psykiske energien, shakti, 'kraften', kalt kundalini*, tenkes som en kraft som 
ligger latent i den nederste chakraen. Ved hjelp av bestemte yoga-teknikker kan 
kundalini vekkes til live slik at den strømmer opp gjennom de øvrige chakraene til 
den når det øverste energisenteret på toppen av hodet. Dette energisenteret 
betegnes som menneskets spirituelle dør, og en full gjennomstrømning er 
ensbetydende med åndelig frihet eller opplysning. 

Chakrasystemet er også nært forbundet med den menneskelige aura, de eteriske 
fargene som folk hele tiden omgir seg med. Mennesker som er i stand til å se 
aurafargene, har ofte observert hvordan fargene forandrer seg etter hvert som folk 
skifter sinnsstemning.  

 

*=Kundalini: I shivaittisk yoga, der målet er foreningen av Shiva og Shakti 
i yogiens indre, tenkes kundalini på som en kraft lokalisert i et energisenter, chakra, 
nær kjønnsorganet. Dette senteret skal aktiviseres. Deretter skal kundalini-kraften 
opphøyes, slik at den beveger seg fra det nederste chakraet og oppover i en kanal 
kalt sushumna, som ligger langs ryggraden. Sentre og kanaler for kundalini-kraften 
hører til kundalini-yogaens forestilling om menneskets usynlige finmaterie-kropp, kalt 
sukshma-sharira. Kraften beveger seg gjennom flere chakraer som ligger langs 
sushumna, til kundalini forenes med Shiva i det øverste chakra øverst i hodet. 
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Beskyttelse 
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Hendelser fra tidligere liv, familie «arv», spor av karma (til og med morens aborter) 
kan sitte her. Ubalanse her kan medføre også feil valg av partner. Rotløs. Vanskelig 
å nå sine mål og fullføre prosjekt. Takler ikke konfrontasjoner – blir lett overkjørt. 
Siste chakra som «slukker» når man dør.  

 

 

 
«Penger, sex og rocn’n roll». Her sitter avhengighetene våre; alkohol, drugs, røyk, 
shopping, sex etc. Misbruk. Mennesker som liker å utøve makt har ofte at aktivt 
sakral chakra. Sex er en av de sterkeste energiene/driftene. Evnen til å skape, 
karriere, bli befruktet, selvforsvar (kjenne trusler – om noen er farlig for oss eller 
ikke). Balansert chakra gir oss kontroll på økonomi (pengeflyt), avhengigheter, lyster 
og gir livsglede (harmoni). 

Rotchakra 

Farge: Rød 

Betydelse: Fysisk identitet, jordet, stabilitet 

Et blokkert rotchakra kan manifestere seg som 
fysiske problemer som leddgikt, sirkulasjon, 
forstoppelse og blære- eller tykktarmsproblemer, 
eller følelsesmessig nede (depresjon) gjennom å 
føle seg usikker på økonomi eller våre 
grunnleggende behov og velvære. Når det er på 
linje og åpent, vil vi føle oss jordet og trygge, både 
fysisk og følelsesmessig. 

Sakral Chakra 

Farge: Orange 

Betydelse: Kreativitet, sexualitet, nytelse 

Problemer med dette chakraet kan sees via 
problemer med de tilknyttede organene, som 
urinveisinfeksjoner, korsryggsmerter og impotens. 
Følelsesmessig er dette chakraet knyttet til våre 
følelser av egenverd, og enda mer spesifikt, vår 
egenverdi rundt nytelse, seksualitet og kreativitet. 
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Handlekraft, vet hva du vil, senter for intelligens (EQ = sosial intelligens), kunne nå 
frem til andre. Flyt = god tiltrekning (tankekraften). Sentrert – sette grenser. Kontroll 
og makt. Angst (miste kontroll/makt, perfeksjonist, tåler ikke så godt kritikk tar det 
personlig), dårlig selvrespekt, skam og skyldfølelse, tiltrekker seg krevende 
mennesker, ikke hedre eller liker seg selv m.m. Bakside mage mot rygg sitter 
tidligere liv.  

 

 

 
 
 

Følelser, berøring, omsorg, åpen for å ta imot og gi kjærlighet.  

Ubalanse/avstengt; selvopptatt, for mye i egoet, ønsker å endre andre, gjøre sin 
egen suksess, leve etter det som er riktig for meg. Overkritisk, paranoid, manisk 
depressiv og krevende. 

Solar plexus Chakra 

Farge: Gul 

Betydelse: Selvfølelse, selvtillit 

Blokkeringer i det tredje chakraet oppleves ofte 
gjennom fordøyelsesproblemer som magesår, 
halsbrann, spiseforstyrrelser, pusteproblemer, 
muskelsmerter, matallergier, diare og 
fordøyelsesbesvær. Det er chakraet til vår 
personlige kraft. Dette betyr at det er relatert til vår 
selvtillit og selvfølelse. 
 

Hjerte chakra 

Farge: Grønn (rosa) 

Betydelse: Kjærlighet og omsorg 

Blokkeringer i hjertechakraet vårt kan manifestere seg 
i vår fysiske helse gjennom hjerteproblemer, astma og 
vektproblemer. Men blokker blir ofte sett enda 
tydeligere gjennom folks handlinger. 
 
Mennesker med hjertechakrablokker setter ofte andre 
først, til deres egen skade. Det er midten av de syv 
chakraene, så det bygger bro mellom våre øvre og 
nedre chakraer, og det representerer også vår evne til 
å elske og koble til andre. Når vi ikke er på linje, kan 
det få oss til å føle oss ensomme, usikre og isolerte. 
 



 side 8 

 
 

 

Hva man sier til seg selv og andre. Kunne snakke i sannhet. Trofast mot seg selv. 
Formidling av kreativitet. Kunne manifestere.  

Ubalanse; prater for mye – liten evne til å lytte, tar ikke hensyn til andres meninger, 
selvmedlidenhet, selvgod, overbeskjeden. 

 

 

 

 

Sannhetens senter. Der hvor ideene våre blir til handling. Motivasjon. Spirituelle 
evner. Klarsyn. Visdom. Kunnskap om healing. Kunne rydde opp i tidligere liv. Åpner 
opp for høyere chakraer, forståelse av forskjellige dimensjoner, opplevelse og innsyn 
av høyere frekvenser og vibrasjoner. Forbinder oss med det guddommelige.  

Ubalanse kan føre til mentale og nevrologiske forstyrrelser. Mister mening med livet. 
Ulykkelig, apatisk og giddeløs.  

 

 

Hals chakra 

Farge: Blå 

Betydelse: Kommunikasjon 

Som man kunne forvente, er dette chakraet knyttet 
til vår evne til å kommunisere verbalt. Stemme- og 
halsproblemer, forkjølelse, struma, sår hals, 
hyperaktivitet, øresus, samt eventuelle problemer 
med alt rundt det området, som tenner, tannkjøtt og 
munn, kan indikere en blokkering. Blokkeringer eller 
feiljustering kan også sees gjennom dominerende 
samtaler, sladder, snakke uten å tenke og ha 
problemer med å si hva du mener. Når du er på 
linje, vil du snakke og lytte med medfølelse og føle 
deg trygg når du snakker, fordi du vet at du er sann 
mot deg selv med ordene dine. 

Tredje øye chakra (Panne chakra) 

Farge: Indigo 

Betydelse: Intuisjon og fantasi 

Siden dette chakraet er fysisk plassert på hodet, 
kan blokkeringer manifestere seg som hodepine, 
bihuler, problemer med syn eller konsentrasjon og 
hørselsproblemer. Folk som har problemer med å 
lytte til virkeligheten (som ser ut til å "vet alt") eller 
som ikke er i kontakt med sin intuisjon, kan også 
ha en blokkering. Når de er åpne og på linje, antas 
det at folk vil følge sin intuisjon og være i stand til 
å se det store bildet. 
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Oppkobling til «oneness» - forbindelsen opp til det høye. Dette punktet aktiverer 
og åpner oss for høyere bevisstheter, gir oss innsyn og opplevelse av høyere 
frekvenser og vibrasjoner. Det er forbundet med storhjernen og 
pinealkjertelen så det påvirker egentlig hele kroppen. Forener oss med noe 
som er større enn oss selv. Vi kan kalle det Gud eller vi kan ha andre navn 
som Kilden, Kraften, Universet etc. Når vi er i balanse føler vi en sterk 
forbindelse med det guddommelige og med andre åndelige skapninger. Livet 
har mening. Når vi gir healing oppretter vi bevisst forbindelse med en åndelig 
kilde via dette chakraet. Dette er sjelens port. Ved fødsel går sjelen inn i 
kroppen her, samt forlater kroppen gjennom kronechakraet i dødsøyeblikket.  

 

Hvordan kan du fjerne blokkering av chakra?  

 Yogastillinger 
 Pusteøvelser for å stimulere flyten av energi 
 Meditasjon for å skape klarhet i sinnet 
 Balansering med visuelle teknikker (energitilføring og -justering) 
 Bruk av farger rundt eller på seg 
 Duft 
 Eteriske oljer 
 Krystaller 
 Mat 
 Affirmasjoner 
 Fingerposeringer 

 

 

 

Krone chakra 

Farge: Fiolett (hvitt og gull) 

Betydelse: Bevissthet og intelligens 

Kronechakraet er knyttet til alle andre chakraer (og 
derfor alle organer i dette systemet), og derfor påvirker 
det ikke bare alle disse organene, men også hjernen 
og nervesystemet vårt. Det regnes som opplysningens 
chakra og representerer vår forbindelse til livets formål 
og spiritualitet. De med blokkert kronechakra kan virke 
trangsynte, skeptiske eller sta. Når dette chakraet er 
åpent, antas det å bidra til å holde alle de andre 
chakraene åpne og bringe personen lykksalighet og 
opplysninger. 
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