
Chakra 7 

 

Då har vi äntligen kommit fram till Chakra 7. Chakra 7 är känd som det andliga chakrat, och 

är förknippad med hemlighet och mystik. Vissa menar att Chakra 7 enbart öppnas för de som 

är riktigt andliga och upplysta. Men nu är det dags att skingra mysteriet kring Chakra 7 och 

förklara hur det faktiskt fungerar. 

Chakra 7 är det sista chakrat i livsprocessen Chakra 1-7 från potential till fullbordan. Arbetet 

och aktiveringen av Chakra 7 kan inte påbörjas förrän individen integrerats i Chakra 6 där vi 

förenas med vårt samvete och står enade med oss själva. 

Det är inte önskvärt att aktivera detta chakra innan de lägre chakrana är relativt balanserade 

hos en individ. Detta av två anledningar. 

De högre energierna kroppen utsätts för och som ska stimulera fram och medvetandegöra det 

än högre potential individen kan bruka, kan ha en mindre önskvärd effekt på en individ som 

inte nått en tillräckligt hög grad av integration. Innan en individ är enad, så faller hon än hit 

och än dit och uppnår inte fred och balans inom sig. Om man till detta utsätter individen för 

än högre stimulans, blir effekten bara ökad obalans istället. I Chakra 6 lär man sig integration, 

och vad som menas med att vara enad med sig själv, detta i nära samarbete med sitt samvete. 

Men det är svårt att vara enad med sig själv innan man aktiverat och behärskat de tidigare 

chakrana, då en väldigt outvecklad chakra kan ställa till det ordentligt och vara individens 

akilleshäl för att nå enighet med sig själv. Som jag beskrev tidigare så fungerar alla delar av 

oss som delar i ett maskineri. Om någon del inte alls fungerar, oavsett hur liten den kan tyckas 

vara, så kommer det inverka på, och kanske omöjliggöra det för hela maskinen. 

Den andra anledningen är att du nu börjar samarbete med ditt högre jag och själ. Precis som 

du i Chakra 6 samarbetade med ditt samvete, som du därefter enade dig med, blev ett med, så 

följer nu samma slags samarbete med ditt högre jag och själ. Den blir din lärare, och därefter 

så enar du dig även med denna aspekt av dig själv. Det är inte möjligt att börja denna 

samarbetsprocess, och högre integration av dig själv, innan du avslutat samma process med 

ditt samvete. Ett annat sätt att förklara det är att inte förrän du själv uppnått balans på den nivå 

du befinner dig, kan du tas upp till högre nivåer, för dit kan du inte komma annat än som dig 

själv, som enad och balanserad. Till högre harmonier kan inte det icke-harmoniska vistas. 

Därför är det viktigt nu när vi kommit till Chakra 7, att kika tillbaka på de tidigare chakrana 

och försöka göra en bedömning av hur väl det står till hos chakra 1-6 för oss. Här föreslår jag 

att man helt enkelt skapar en "Chakra-checklista" och noterar sin utveckling i vart och ett av 

chakrana. Mer om detta under "Övningar att stärka Chakra 7". 

Du kan börja arbeta med Chakra 7 innan du nått fullständig balans i Chakra 1-6. Alla ni som 

vet med er att ni har kontakt med er själ eller högre jag, eller upplever att ni är i kontakt med 

andliga lärare arbetar med Chakra 7. Detta är dock undervisning, och är inte detsamma som 

aktivering av chakrat som inte sker förrän man är redo att påbörja den. 



När vi väl påbörjat kontakt med Chakra 7, även om så bara undervisningskontakt, så börjar vi 

få ett uttalat intresse, och ibland även stor talang, på diverse "andliga" områden. Vi kan bli 

synska, telepatiska, ha healingkrafter, och känna till andra healingmetoder som vi fått 

undervisning om. Det som av andra kallas övernaturligt eller andligt, är i själva verket 

naturliga förmågor som verkar inom samma naturlagar som allting annat. Men innan vi 

öppnat Chakra 7, så har vi ingen förmåga att bruka våra sinnen med den kapacitet som behövs 

för att nå dessa förmågor. 

När vi utvecklas mer och mer, så får vi även en mer påtaglig inverkan på vår omgivning. Helt 

enkelt för att en högre vibrerande energi kommer utöva stimulans på de som vibrerar med en 

lägre energi, medan de med en lägre vibrerande energi inte kan påverka en person med högre 

vibrerande energi om denne inte väljer att sänka sig till en lägre nivå. Så om du märker att 

andra reagerar märkligt på dig, så vet du varför. 

 

Tecken på att du arbetar med Chakra 7: 

 Du är i kontakt med ditt högre jag, eller högt utvecklade andliga lärare på ett annat 

plan. 

 Du strävar aktivt efter att förbättra dig själv, du vänder dig till ditt högre jag och dina 

andliga guider för att guida dig i denna process. 

 Du känner dig mer aktiv eller fokuserad på ett annat plan än det materiella planet. 

 Dina negativa känslor försvinner mer och mer och ersätts av högre, positiva, 

fridsamma känslor. 

 

Övningar för att stärka Chakra 7: 

 Som jag redan har förklarat så är det inte önskvärt att arbeta med Chakra 7, innan man 

har uppnått en tillräckligt hög grad av integrering. Chakra 6 berör integreringen av dig 

själv till den nivå du integrerar dig med ditt samvete. Det är svårt att nå integration om 

någon av chakrana 1-5 är väldigt underutvecklad. Du behöver inte vara perfekt i alla 

chakran, men du behöver kunna säkerställa att det inte finns någon chakra som du har 

blockerad, eller väldig outvecklad. Jag rekommenderar därför att du går tillbaka och 

gör en checklista för hur du uppfattar att du ligger till för Chakra 1-6. Det som är bra 

med denna checklista är att du kan använda den för att gradvis följa din utveckling. 

När du gör framsteg i till exempel Chakra 1 eller Chakra 4 så kan du skriva ner de 

förändringar som skett. Anteckna även de minsta detaljer som beskriver de 

förändringar du märkt på utsidan, samt hur du känner inom dig själv. 



 Utveckla gärna regelbunden kontakt med ditt högre jag, eller andliga guider och 

inspireras av deras svar. Vårt högre jag kommer inte utsätta oss för test vi ännu inte är 

redo för, men kommer gladeligen hjälpa oss med svar de ser vi är mottagliga för. Kom 

ihåg att ditt högre jag är du själv. Processen till din egen fullbordan styrs av din egen 

intelligens du ännu inte till fullo känner. Idén om fröets resa till sin fullbordan som 

blomma, är att fröet just inte insett ännu vem den är, men förverkligar sig själv genom 

livsprocessens alla test som frammanar dess inre potential. Ditt liv går alltid i vad som 

är rätt tempo för dig. När du pratar med ditt högre jag så kan du själv känna in vad du 

är redo för och vad du inte är redo för. Kom ihåg att ditt högre jag alltid vill göra det 

som är bäst för dig. Du kanske vill lära dig något häftigt, som telepati, men ditt högre 

jag manar dig att ta itu med blockeringar du hade i barndomen istället, och skänker dig 

ett test som tar upp det gamla till ytan. Ha tilltro till processen. Så länge du aktivt vill 

växa och utveckla dig själv, så kommer allt stöd ges dig i denna process. Enbart när vi 

själva ger upp på oss själva, eller livet, upplever vi modstulenhet och känner att vi är 

ensammast i världen. Livsprocessen och alla dess hjälpare är där för dig dygnet runt 

för att guida dig genom processen. Så länge du känner till reglerna, som du nu gör, så 

kan du veta med all vetskap som står att finnas att de alltid kommer vara där. 

 Den bästa övningen för att få kontakt med Chakra 7 och aktivera Chakra 7 är att säga 

att du vill arbeta med dig själv. Så fort du knackar på dörren, så kommer änglarna. 

 

Grattis, nu har vi gått igenom alla chakrana 1-7! Härefter kan du fortsätta arbeta med alla 

chakran och följa din process i din "Chakra Checklista"! Gör övningarna, och kom ihåg att 

föra anteckningar både på yttre resultat, samt inre förändringar inom dig själv. 

Det kan tyckas som en väldigt stor resa, men ändå så lovar jag att du kommer märka resultat 

för all ansträngning du gör oavsett hur ringa den är! 

 

 

 

 

 

 


