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Avsägande: 
Informationen i denna bok är informativ och vill inspirera läsaren att se sig 
själv, sin kropp och omvärlden ur ett holistiskt perspektiv. Informationen är 

inte på något sätt avsedd att ersätta professionell medicinisk undersökning och 
behandling av kvalificerad personal. 
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Inledning 
 
Själva ordet chakra kommer från de 
österländska andliga traditionerna, från 
Sanskrit, och betyder hjul eller skiva. I vår 
kropp finns ett hundratal chakror eller 
portaler av varierande storlek och funktion 
men i västvärlden talar man oftast i 
huvudsak om de 7 primära huvudchakrorna 
vilka utgör grunden för vår mänskliga 
existens och representerar olika aspekter av 
våra liv. Dessa vitala energicentra finns i vår 

fysiska kropp och de är lokaliserade utefter ryggraden och nervsystemet. 
De tar in energi, distribuerar den och förser hela energisystemet med 
energi. Allt detta sker helt automatiskt och på en subtil nivå. Från 
chakrorna utgår ett magnetiskt energifält som sträcker sig ut en bit från 
kroppen och omger oss hela tiden. Detta mycket kraftfulla magnetfält 
kallar vi auran. Många känner inte till att vår personliga energi kan mätas 
och förstår därmed inte heller hur stor inverkan den kan har på vår 
omgivning och kvaliteten på våra liv. 
 
Man skulle kunna likna chakrorna vid energicentraler eller routrar som 
kopplar oss till det stora energinätverket, det högre medvetandet. För 
att kunna förstå hur hela systemet fungerar behöver vi först lära oss 
förstå de olika delarna. Om vi ska kunna använda vår intuition och 
passa in i vår omgivning på ett harmoniskt sätt behöver vi upprätta en 
kommunikation med varje energicentral i vår energikropp. När du lär 
dig mer om ditt energisystem lär du dig mer om livet och de pusselbitar 
som tidigare gäckat dig kan nu förhoppningsvis falla på sin rätta plats. 
 
En blockering eller obalans i en eller flera av de sju chakrorna kan 
orsaka mentala, känslomässiga, fysiska och andliga svårigheter. För att 
hela och balansera sitt energisystem behöver man lite kunskap om hur 
chakrorna arbetar, vilka funktioner i kroppen de speglar och vad man 
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kan göra för att återställa balansen. Även då många obalanser kan vara 
av allvarligare art och kräver professionell vård finns det så mycket vi 
kan göra själva innan det gått så långt. 
 
Varje chakra är förknippat med en viss energifrekvens och det tar in 
energi, bearbetar och tolkar den samt skickar ut energi. Chakrorna lagrar 
även energi som vi får via mat och dryck samt från solljuset. Detta är 
nödvändigt för att vi ska fungera rent fysiskt på samma sätt som en 
mobiltelefon behöver ladda sitt batteri för att kunna fungera. Vad vi 
kanske inte tänker så mycket på är att allt det vi upplever också är energi 
och den energin kommer att påverka våra chakror vilket i sin tur påverkar 
både vår fysiska hälsa, vårt mentala tillstånd och vårt känsloliv. Man 
skulle kunna säga att den återkoppling som vi får igenom vårt 
chakrasystem i form av fysiska förnimmelser ger oss information om hur 
vi mår, vilka obalanser som finns och inom vilket område av livet. 
 
Ett chakra kan vara mer eller mindre öppet. Det kan vara i balans eller 
i obalans. Många lär ut metoder för att öppna och stänga chakrorna 
men att stänga dem helt går enligt min mening inte. Så länge vi lever 
kommer chakrorna att vara öppna, de kommer skicka ut energi och ta 
emot energi som en del i livsprocessen. När chakrorna är helt stängda, 
när de inte längre processar livskraft, då är vår fysiska kropp död. Mer 
än att fokusera på hur vi kan stänga till om oss kanske vi skulle lära oss 
vad vi kan göra för att skydda oss från ovälkommen energi och hur vi 
kan sätta tydliga gränser för vad vi är villiga att släppa in i vårt 
energisystem och vad vi vill hålla utanför. Detta skydd skapar vi genom 
att vara medvetna, ta hand om vår hälsa, lägga ut en intention om var 
våra gränser går och att vid behov demonstrera dessa gränser på ett 
konkret och tydligt sätt.  
 
Att förstå hur chakrorna fungerar och vilka områden i våra liv de 
speglar gör att vi kan återställa kraften i våra chakran på ett medvetet 
sätt och ta tillbaka kontrollen över vår hälsa och välbefinnande. Vi kan 
lära oss att förstå och att arbeta med energi. Vi kan lära oss vad vi 
behöver göra eller inte göra för att vara i balans.  
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Kunskap om chakrorna och vårt energisystem ger oss de verktyg vi 
behöver för att tolka vår omvärld, förstå oss själva och andra samt att 
skapa bra och hållbara relationer. Våra liv och de omständigheter, 
människor och skeenden vi dragit till oss är en direkt spegling av den 
energi vi skickat ut och den vi släppt in i vårt energisystem. 
 
Vi vet att allt i universum består av energi och att samma energi 
pulserar i vår kropp. Samma livskraft som skapade stjärnorna som lyser 
upp himmelen om natten får oss att kliva upp ur sängen på morgonen. 
Kunskap om chakrorna ger oss verktyg för vår personliga healing och 
ökar vår förståelse för grundprinciperna som behöver respekteras om 
vi ska uppnå verklig balans, manifestera vårt högsta syfte och förstå 
själens fantastiska resa.  
 
Utanför vår fysiska kropp finns ytterligare chakror som fyller olika 
funktioner och till vilka vi har en, vad man skulle kunna kalla, mer 
passiv koppling vilken aktiveras i takt med att vår andliga medvetenhet 
expanderar. Anledningen till att jag inte tar upp dem här är att de 
flesta människor har fullt upp med att förstå och klara av de 
utmaningar som finns i att hantera livet här och nu i vår fysiska 
verklighet. Det är oftast längre fram på vår livsresa som vi når en 
djupare förståelse för vilka vi är, varför vi är här och hur det hänger 
ihop med det stora hela. Låt oss därför börja med den grundläggande 
kunskapen om hur våra sju huvudchakror fungerar.  
 
Chakrorna kan ibland bli överaktiva och lagra alltför mycket energi 
eller de kan vara underaktiva och lagra för lite energi. Det som styr 
denna process är de strategier vi har utvecklat för att klara oss i livet.  
Ett underaktivt chakra blir underaktivt på grund av att vi använder oss 
av en strategi som går ut på att undvika det vi tycker är jobbigt. Vi drar 
oss ifrån det vi inte vill hantera utan att förstå att det skapar en obalans 
i vårt energisystem. Ett överaktivt chakra signalerar däremot att vi 
försöker överkompensera för något. Kanske finns en upplevd brist från 
barndomen. Vi kan till exempel ha upplevt att vi inte fick tillräckligt 
mycket kärlek så vi utvecklar ett behov av att ständigt vara i centrum.  
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Obalanser uppstår alltid först på en energinivå för att så småningom 
manifesterar sig i vår fysiska kropp som en krämpa eller sjukdom om 
inget görs i tid för att återställa balansen. Ju snabbare vi lägger märke 
till de varningssignaler vår kropp skickar till oss desto lättare kan vi 
återskapa balans och återgå till god hälsa, inre lugn och välmående. 
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Auran 
 
En balanserad persons aura är lysande med ett ständigt flöde i 
energierna vilka skiftar i olika färger. Färgerna i vår aura har en 
frekvens som är så hög att vi för det mesta inte kan se dem med vårt 
blotta öga men en clairvoyant person kan ibland se en hel ljusshow av 
vackra färger som strålar ut från kroppen och omsluter den likt ett 
skyddande skal. De flesta som ser auror ser oftast det lager i auran som 
är närmast kroppen och som sträcker sig ca 2–3 centimeter ut. De ser 
det för det mesta som ett tunt lager vitt ljus men med lite träning kan 
de utveckla sin clairvoyans och se hur ljuset omsluter hela kroppen i 
en äggformad bubbla.  
 
Auran består av flera lager som alla korrelerar med chakrorna. Dessa 
lager går in i varandra och tillsammans utgör de det kraftfält som 
omger oss. En aura kan se väldigt olika ut. Den varierar från person till 
person och från dag till dag beroende på vad den personen tänker, 
känner och upplever. Vi påverkar andra människors aura och de 
påverkar oss oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Det finns ett 
ständigt utbyte av energi mellan människor där vi kan känna oss 
påfyllda efter att ha varit i deras närhet eller totalt dränerade.  
 
Auran återspeglar det som sker i chakrorna och det som sker i 
chakrorna återspeglar det liv vi valt att leva. Med andra ord påverkar 
alla omständigheter i vårt liv vårt energisystem och därmed vår fysiska, 
mentala och känslomässiga hälsa.  
 
Auran och chakrorna reflekterar: 
 Det vi äter och dricker. 
 Om vi rör på oss eller inte. 
 De människor vi umgås med. 
 De miljöer vi vistas i. 
 Allt det vi konsumerar i form av intryck från till exempel litteratur, 

musik, sociala medier och TV. 
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 Hur väl vi klarar av att tillfredsställa våra individuella behov. 
 

Eftersom den moderna världen ser människan först och främst som en 
fysisk varelse, snarare än en andlig varelse med en fysisk kropp 
misslyckas den ständigt att möta de behov vi alla i grunder har, att få 
leva i samklang med vår sanna andliga natur.  
 
Det finns ett tillstånd i vilket det är möjligt att ha en god hälsa och 
verklig balans där vi inte låter oss störas av våra känslor eller andra 
människors energier och där det förflutna, nuet och framtiden 
samexisterar. För att detta ska kunna ske behöver vi ha vårt 
energisystem i balans och vara öppna för att expandera vårt 
medvetande. Då det är ovanligt för en människa att nå detta stadium 
av upplysning ska vi komma ihåg att genom att leva medvetet och göra 
informerade val kan vi alla uppnå en större närvaro, mer balans och 
medvetenhet. Rustade med kunskap kan vi kasta oss in i den magiska 
värld som öppnar sig för oss i det ögonblick vi är villiga att se. 
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Det första chakrat 
Baschakrat 

Muladhara 
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    Jordens portal 
Man skulle kunna se baschakrat som 
själva grunden som vi skapar för våra 
liv. En plattform vi utgår ifrån som är 
nödvändig för vår känsla av trygghet i 
världen och för vår fysiska hälsa. Vi 
behöver vara grundade och 
närvarande i våra kroppar så att vi 
kan manifestera det vi behöver för att 
leva och för att må bra. Många saker 
kan påverka om en människa känner 
sig i balans eller ur balans. En vanlig 
orsak till obalans är att man inte är 

stabil i sitt baschakra, man är ogrundad. Symptom på detta kan vara 
att man har svårt att fokusera, tappar saker, överdriver sina problem 
eller kanske till och med skapar problem som inte finns.  
 
Baschakrat, också kallad rotchakrat, är beläget vid ryggradens bas i 
höljd med svanskotan och vibrerar på samma frekvens som färgen röd. 
Detta energicentrum är relaterat till våra mest grundläggande behov 
av trygghet. En god hälsa, tak över huvudet, mat i magen och en familj 
att luta sig emot. Baschakrat handlar helt enkelt om vår överlevnad.  
 
När baschakrat inte är stabilt och balanserat kan man känna sig osäker 
och ängslig, man oroar dig mycket för sin överlevnad och tänker på det 
hela tiden. Man kanske känner sig isolerad och blir överdrivet 
misstänksam. Ett obalanserat baschakra lämnar en med en känsla av 
att vara ovälkommen, ovärdig, oälskad och rädd. Man drar sig tillbaka 
och skapar på så sett en underaktivitet i sitt baschakra. 
 
Ett annat vanligt uttryck för ett obalanserat baschakra är att man 
överkompenserar i ett försök att rätta till obalansen genom att samla 
på sig saker, hålla hårt i sina pengar och klamra sig fast vid människor 
i ett försök att genom yttre saker skapa stabilitet i sitt liv.  
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Baschakrat blir då överaktivt och det kan till exempel visa sig som 
aggressivitet, snålhet och ett överdrivet behov av trygghet.  
 
Oavsett om ditt baschakra är överaktivt eller underaktivt är det viktigt 
att du tar itu med det. Du kan se det som grunden till ett hus. Om 
grunden är instabil eller har sprickor och andra svagheter kommer 
resten av huset också att bli instabilt och i värsta fall falla sönder vid 
nästa storm. För att skapa en stabil grund behöver vi ha trygghet och 
säkerhet. Vi behöver ha en försörjning och lite ordning och reda 
omkring oss. Att organisera och skapa rutiner balanserar oss men det 
kanske allra viktigaste är att nära kroppen på ett optimalt sätt 
eftersom det mest grundläggande behovet här är att ha en god fysisk 
hälsa.  
 
Man bör sträva emot att ha ett baschakra som är stabilt men inte 
fixerat eftersom vi behöver vara flexibla för omvärldens föränderlighet. 
Det handlar om att hitta en plats där man känner sig trygg med det 
man just nu har och ha tillit till att man kan hitta lösningar på de 
utmaningar som livet med all säkerhet kommer att bjuda på i 
framtiden. Det är inte för mycket begärt att vi har tak över huvudet 
och mat på bordet. När våra grundläggande behov är hotade är det 
normalt att känna sig orolig och rädd.  
 
Då det är hälsosamt och viktigt att regelbundet se över sin ekonomi, i 
god tid planera för sin pension och att trygga sitt boende finns det hos 
många ett överdrivet behov att i preventivt syfte kontrollera externa 
omständigheter. När vi gör det utifrån rädsla skapar vi obalanser i vårt 
energisystem. Mycket bättre är att försöka balansera våra inre 
omständigheter och de attityder vi har till oss själva och till livet i 
allmänhet. Genom att identifiera vilka rädslor vi bär på och vad de 
egentligen handlar om skapar vi en medvetenhet och kan då på ett 
sunt sätt jobba med de problem vi upplever oss ha. Vi behöver inte 
vara felfria och vi behöver inte ha löst alla detaljer i livet för att skapa 
den inre tryggheten vi behöver så att vi även kan skapa trygghet i det 
yttre.  



Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade.   

För att skapa en stabil grund behöver vi ha trygghet och säkerhet. Vi 
behöver ha en försörjning och lite ordning och reda omkring oss. Att 
organisera och skapa rutiner balanserar oss. Det kanske allra viktigaste 
är att tillföra kroppen rätt näring eftersom det mest grundläggande 
behovet här är att ha en god fysisk hälsa.  
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Balansera ditt baschakra: 

 Gör någonting fysiskt. Gå ut och cykla, simma, promenera i 
naturen eller någon annan fysisk aktivitet som du tycker om. 

 Yoga, Chi Gong eller Thai Chi är oslagbara verktyg för att hålla 
chakrasystemet i balans. 

 Krama ett träd och ta in trädets stabila trygga energi. 
 Organisera och städa dina byrålådor och släng ut gammalt skräp. 
 Skaffa dig en bok om Feng Shui och tillämpa några principer i ditt 

hem. 
 Betala dina räkningar i tid. 
 Gör upp en handlingsplan eller punktlista över åtgärder som 

behöver vidtas för att lösa eventuella svårigheter.  
 Gör en lista på alla småsaker du behöver fixa och lova dig själv att 

göra en sak varje dag under en period så att du hinner ikapp. 
 Var ärlig. Att alltid tala sanning gör oss trygga och stabila eftersom 

vi slipper hålla reda på vad vi sagt och till vem vi sagt det. Man kan 
inte ljuga lite, så kallade vita lögner, antingen talar man sanning 
eller inte. 

 Ta hand om dig. Gå och lägg dig tidigare under en period 
 Gräv i trädgården eller plantera blommor i krukor. Att arbeta med 

jord och växter är väldigt grundande. 
 Se över din kost. Äter du optimalt för din kroppstyp? 
 Tillaga en god måltid. Att laga mat är väldigt grundande. 
 Ät ordentligt på regelbundna tider och gärna rotgrönsaker och 

potatis som är grundande. 
 Tillbringa mer tid med människor du tycket om att umgås med. 
 Om du inte har en familj att luta dig emot, odla de relationer du 

har, till exempel med vänner, arbetskamrater och grannar. 
 Upprepa mantrat Lam som håller samma vibration som 

baschakrat. Du kan säga det högt eller tyst inom dig. 
 
Affirmation  
Jag är trygg i min värld. 
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Om du tyckte att det var en intressant läsning och vill läsa mer finns  

e-boken i sin helhet i webshopen. 
www.branka.se 

 
 
 

 
 


