
Chakra 1 

 

Chakra 1 står för allt det du uttrycker i direkt handling: 

 Jag pratar om fysisk träning... 

 Sex... 

 Direkt handlande och att fysiskt/praktiskt få det gjort... 

 Förmågan att ryta ifrån när du ska, förmågan att ingripa när du vill... 

Chakra 1 styr din förmåga till handlingskraft. Varje gång situationen kräver handlande och 

agerande från din sida så är ditt resultat beroende på hur välutvecklat ditt Chakra 1 är.  

Du vet att Chakra 1 är inblandat varje gång du befinner dig i en situation där du har att välja 

mellan att agera eller skjuta upp det. Till exempel: Du vill vidare i livet men är rädd; möter du 

rädslan eller undviker du att handla och blir kvar där du är? Du har saker du behöver ha 

gjorda, människor att kontakta, papper att se över, saker i din bostad du behöver fixa...får du 

det gjort eller skjuter du upp det? 

Chakra 1 handlar generellt om vår egen primära överlevnad. Vårt första fokus är att skydda 

kroppen genom att skaffa tak över huvudet och mat. Vi måste vara beredda att ta i med 

hårdhandskarna för att få det. Än mera basalt betyder det att vår fysik, och vår kapacitet till 

handgripligt handlande kommer i fokus. Har du energi för att kunna agera? Det handlar både 

om förmåga till handlingskraft i direkta nödsituationer, som allmän förmåga att ta sig själv 

framåt i livet genom agerande och handlingskraft. Om ditt samvete säger åt dig att agera, 

klarar du av att göra det då? Om du vet att du förtjänar det där jobbet, om du är en av 

fem personer som alla vill alla åt samma jobb, är du villig att ta dig förbi de andra? Hur 

kapabel är du att göra detta?  

Några är väldigt bra på detta. Kanske känner du själv en bekant som du märkt är oerhört bra 

på att gå efter vad han/hon vill, och som du misstänker skulle kämpa tappert i en kris. Då har 

du bevittnat en person med ett välutvecklat Chakra 1. Denna person har alltid vad han/hon 

behöver. De är bra på att få saker gjorda, de tillförskansar sig allt de vill ha och är inte rädda 

att ta för sig av det de vill ha och får sin vilja igenom genom deras egen handlingskraft. De är 

inte passiva när andra är det. De kan alltid skaffa sig ett jobb, de går efter de partners de vill 

ha, och de är villiga att ta till kreativa knep för att ta sig framåt och nå sina mål. 

Om man nu inte råkar vara väldigt bra i detta chakra så upplever man oftast problematik i sitt 

liv i de områden detta chakra berör. 

Tänk efter om du upplever problem i några av följande områden: 

 Du har inte den inkomst du behöver. Har du ett jobb så upplever du kanske att du 

förtjänar ett bättre jobb eller egentligen är värd en högre lön än du får 



 Du saknar en partner att vara intim med. Du får inte dina sexuella behov 

tillfredsställda. 

 Du skjuter upp saker som är praktiskt viktiga att du får gjorda, fastän du är medveten 

om det lyckas du inte förändra ditt beteende. Detta kan beröra viktiga saker som har 

med din ekonomi att göra; kanske skjuter du upp att söka jobb eller en partner som 

tillfredsställer dig. 

 Du upplever brist på energi. Du kan också känna dig slö. Fysisk träning och handling 

skulle kunna ge dig energi, men det blir inte av att du gör det. 

Om du känner igen dig i någon av problematiken ovanför, så kan du behöva arbeta med ditt 

Första Chakra för att lösa dessa problem. 

 

Här följer råd och tips för hur du ska göra detta: 

1. Bli medveten om vad Chakra 1 står för och vilka områden i ditt liv som berörs av detta 

chakra. När du har ökat din energi i detta chakra, så kommer du se resultat på samtliga 

områden som berörs av Chakra 1's energi. 

2. Öva Handlingskraft! 

 Fast det tar emot, träna!  

 Fast det tar emot fixa det du behöver fixa! Vad är det i ditt hus/lägenhet du behöver 

fixa? Vad är det för papper du behöver ta itu med? Vad är det för samtal du behöver 

göra? Vem har du inte tagit kontakt med som du skulle kontakta? 

 Finns det något du undviker? Ta tjuren vid hornen! Gör det!  

 Vad händer på jobbet? Finns det något du borde säga eller göra för att få igenom den 

förändring du vill ha, göra det du vill? Gör det! 

 Var inte rädd för din egen sexuella attraktionskraft, vik inte ner blicken, möt den! 

Carpe Diem!  

 Både kampsport och häftig dans bejakar denna energi! 

 Visualisera och 'hör' ett mäktigt åskdån från marken under dina fötter, hör hur det ökar 

i styrka och väcker den kraften inom dig 

 Börja dagen med att ryta, gör en krigsdans. Kom ihåg att du äger denna energi lika 

mycket som alla andra. 

Practice makes perfect. Om du gnolar på med dessa rekommendationer så kommer du stadigt 

och säkert öka din energi i Chakra 1. Ju mer du brukar Chakra 1's energi desto mer utvecklat 

kommer detta chakra bli, och du märker då hur de problem du haft som var relaterade till 

Chakra 1 kommer att upphöra. 



 

 

 

 

 

 


