
Chakra meditation

Rot chakrat

Detta chakra kan var kopplat till känslor av ovärdighet, att känna sig utan stöd och
support i livet, känslor av övergivenhet, att vara misslyckad och leva i en ständig kamp för

överlevnad. 

Du affirmerar:

Jag är värdig
Jag är älskad.

Jag avslutar nu alla löften/avtal och kontrakt som skapat brist på support, stöd och
glädje inom alla områden i mitt liv.

Jag begär nu att alla mina själs delar som behöver återförenas in i mitt baschakra nu
återvänder till mig.

Jag är Kärlek
Jag är Ljus

Jag är värdig, uppskattad, respekterad och accepterad och jag värderar min unikhet.
Jag har överflöd i alla områden av mitt liv

Jag magnetiserar, manifesterar allt jag behöver in i min verklighet i varje stund.
Jag har gudomligt stöd och support i alla mina åtaganden och kreativa projekt.

Mina Guider, änglar och andra ljusvarelser vandrar före mig, bredvid mig och bakom mig.
Jag har support och stöd av familj och vänner både i himmelen och på Jorden.

Jag är grundad och jordad i stillheten av mitt hjärta. 
Jag rotar och grundar mig in i energin av Moder Jord och känner hennes kärlek när hon

sänder den tillbaka upp i mig, genom min rot kanal in i min kropp och energi fält.
Jag är som en frivillig själ här att assistera Moder Jord och allt hennes liv.

Jag omfamnar all förändring denna Gyllene Tidsålder för in i mitt liv.
Jag omfamnar varje känsla och upplevelse i mitt hjärta med min kärlek.

Jag accepterar och ger röst åt allt som behöver göra sig hört allteftersom jag når
djupare in i hjärtat av Moder/Fader Gud som det barn av kärlek till dessa jag är.

Jag är framgångsrik i alla mina projekt. Jag ger min uppmärksamhet till vad det är jag vill
vara medskapare till utifrån mitt hjärtas drömmar och glädje.

Jag lever mitt liv i kärlek



Jag lever mitt liv i glädje
Jag lever mitt liv i överflödet Universum har och ger.

Allt jag behöver kommer till mig i varje ögonblick när jag har tillit och överlämnar mig till
det Gudomliga och mitt liv i det. 

Sakral Chakrat

Detta chakra kan vara kopplat till känslor av att känna sig ouppskattad, brist på mening, 
rädsla för framtiden, falska föreställningar gällande män och kvinnor och andra obalanser

gällande maskulina/feminina energier.

Du affirmerar:

Jag förlåter  och älskar mig själv och på samma gång  förlåter och älskar jag andra.
Jag förstår de läror livet ger mig och att jag har attraherat dessa in mitt liv och verklighet. 

Jag släpper skuld och jag släpper känslan av att vara ouppskattad. Jag förstår att jag
har valt dessa lärdomar och erfarenheter så att jag ska kunna sluta spela  offer och

förövare spelet och jag väljer nu att släppa dessa falska föreställningar jag har gällande
detta.

Jag avslutar alla löften/avtal och kontrakt jag har givit vilka kan ha skapat dessa falska
föreställningar av lidande inom alla områden i mitt liv.

Jag är Kärlek
Jag är Ljus

Jag är uppskattad 
Jag är sedd och hörd

Jag är omätbar i mitt Ljus och ojämförbar med andra.
Jag bidrar med min pusselbit till det kollektiva.

Jag är konstnärlig, kreativ och fantasifull.
Jag dansar i glädjen av mitt hjärta. Jag dansar i hjärtslagen av min passion och är

gudomligt inspirerad. Jag omfamnar min gudomliga maskulina/feminina sida inom mig.
Jag hittar balansen som utökar min förmåga att vara i tjänst för Moder Jord och allt

hennes liv och även ger glädje i mitt liv som medskapare med mina vänner och familj både i
himmelen och på jorden. 

Jag är passionerad och fokuserad. Jag omfamnar och välkomnar mina gåvor och smälter
samman med tidslinjer av min högsta potential. Jag omfamnar framtiden och jag omfamnar



nuet. 
Genom  mina erfarenheter av förluster, smärta och svek, förstår jag förluster, smärta och
svek inom andra. Jag vandrar vägen av medkännande när jag öppnar mitt hjärta i denna
Gyllene tidsålder där jag har medkänsla för både män och  kvinnor. Jag smälter  på en

djupare nivå samman med min Gudomliga feminina och maskulina själ och helandet av alla
mina relationer. Jag upplever återbalansen av min Gudomliga maskulina själ som tillåter

denna aspekt av mig att guida mig i att handla rätt, i rättvisa, i vilja, i auktoriteten och
Gudomlig kärlek som en krigare av Ljus och mästare i Kärlek.

Jag upplever återbalansen av min Gudomliga feminina själ som fyller mig med välbehag
och glädje. Mina kreativa förmågor förstärks och tillåter mig att hålla mitt hjärta öppet

och omfamna alla mina känslor i full acceptans, utan dömande i tillit och hängivelse.

Solar Plexus Chakrat

Detta chakra kan vara kopplat till känslor av misstro och att känna sig övergiven och
hjälplös. 

Du affirmerar:

Jag går in i min kraftfullhet och följer intuitivt Gudomlig vägledning i mitt liv som hjälper
mig att attrahera och magnetisera allt jag behöver i mitt liv i varje stund. 

Mina tankar skapar min verklighet. Mina känslor och önskningar är de samma som Guds.
Jag avlutar nu alla löften/avtal och karmiska kontrakt jag kan ha gett vilka skapat falska

föreställningar om mig som kraftlös och där jag gett min kraft till andra. 
Jag är tillitsfull och kärleksfull och mitt hjärta är öppet i denna Gyllene tidsålder. 

Jag accepterar i mitt hjärta reflektioner av andra runt mig i kärlek, förståelse, visdom och
insikt. Jag har tillit till livet. Att livet bär mig. Jag är en kraftfull krigare av ljus och jag

skapar hälsosamma gränser. Jag har omdöme, förståelse och acceptans på min väg av
Gudomlig kärlek. Jag magnetiserar och manifesterar och för in i min verklighet dom av

samma ljus och kärlek eller av högre sådan.
Jag är förlåtande och kärleksfull och jag släpper all skuldbeläggning. Jag har insikt och
förståelse för att jag valt att spela med i offer/förövare spelet men nu väljer att avsluta

detta. 
I förlåtelse, insikt, visdom och förståelse i Gudomlig kärlek omfamnar jag nu hela vidden
av mina känslor, både de mörka och de ljusa och ger röst åt  de aspekter av mig själv som



behöver bli sedda, hörda och förstådda. Jag bjuder n alla dessa aspekter av mig själv in i
mitt hjärta och i Gudomlig kärlek. 

Jag är framgångsrik, jag är glädjefull och jag inspireras av livet. Jag har fullständig tillit till
det Gudomliga där jag i glädje är en medskapare med Universum, alla ljusvarelser,

hjälpare och jag känner mig vibrerande av liv. 
Jag är glädje, jag är glädje, jag är glädje. 
Jag är kärlek, jag är kärlek, jag är kärlek. 

Hjärt Chakrat

Detta chakra kan var kopplat till falska förställningar vilka skapar känslor av besvikelse,
brist på glädje, oförmåga i att bibehålla och skapa intima relationer, brist på själv-kärlek,

svek, förluster och smärta.

Du affirmerar: 

Jag är kärlek
Jag är kärlek
Jag är kärlek 

Jag avslutar nu alla löften/avtal  och karmiska kontrakt vilka kan ha skapat den falska
föreställningen om mig själv som ovärdig kärlek, närhet och kreativt uttryck i mitt liv. 

Jag tror på mig själv. Jag har tillit till mig själv. Jag har tro och tillit till andra. 
Jag är glädjefull och levande, passionerad och kärleksfull och jag uppfyller mitt hjärtas

drömmar och glädje.
Jag har förmågan att skapa och bibehålla intima relationer och öppnar mitt hjärta till
andra. Jag magnetiserar och manifesterar och för in i min verklighet själsfränder, själs

systrar och bröder som verkligen ser mig, hör mig och uppskattar mig så som jag gör med
dom. Jag har alltid support när jag går vägen av gudomlig kärlek av alla ljusvarelser från

ovan och av min underbara själs familj och vänner av ljus. 
Jag går nu djupt in i kärleken till mig själv och placerar min hand på mitt hjärta.

Jag säger till mig själv: 
”Jag älskar dig
Jag älskar dig
Jag älskar dig”

Jag tillåter min medkänsla med mig själv att föra mig djupare in i Gudomlig kärlek.



Jag är medkännande och kärleksfull och jag förstår att vi alla har erfarit och skapat
många erfarenheter utmaningar i denna regnbågs skapelse och jag omfamnar nu allt

detta i mitt hjärta. Jag omfamnar alla aspekter av mig själv som behöver medkänsla, icke
dömande och kärlek och på samma gång omfamnar jag andra i icke dömande och kärlek. 
Jag är förstående och förlåtande. Jag förstår mina läxor. Jag förstår att jag har vandrat

denna karmiska väg för att förstå mig själv som kärlek och jag gör så i full förlåtelse och
kärlek och älskar också alla som behöver min kärlek och förlåtelse. 

Jag väljer att inte längre spela rollen som offer, som förövare eller martyr. Jag tillåter mitt
hjärta att guida mig i att se alla omkring mig som de mästare dom är, en reflektion av mig

själv. Alla ett i våra hjärtan och skapelsen.  

Hals Chakrat

Detta chakra kan vara kopplat till rädslor av att stå upp för sig själv och att kommunicera
öppenhjärtigt och ärligt. Känslor av att känna sig oförmögen i att uttrycka sig, att vara

självuppoffrande och även känslor av sorg.  

Du affirmerar: 

Jag kommunicerar tydligt, klart och kärleksfullt. Jag är hörd och lyssnad till såsom jag
hör, respekterar och lyssnar till andra. 

Jag avslutar nu alla löften/avtal och karmiska kontrakt jag kan ha gjort vilka skapat
falska föreställningar och rädsla för att någonting hemskt eller dåligt ska hända om jag

uttrycker min sanning/mitt sanna jag, eller rädslan för att inte bli förstådd eller
uppskattad. 

Jag uttrycker tonen och rösten av min spirituella verklighet och glädjen i att tala
offentligt, dela med mig av min sanning, av min själs resa som en vägvisare, handledare,

mentor och lärare i denna Gyllene tidsålder.
Jag omfamnar de ständiga förändringar som sker mellan dimensioner och verkligheter

och skikt av ljus när jag ser med mina mästar ögon på livet runt mig. Jag observerar,
accepterar, älskar och släpper alla orealistiska rädslor. 

Jag står upp för mig sanning, kommunicerar ärligt och uttrycker tonen och rösten av min
spirituella verklighet på så sätt att att jag är hörd och uppskattad och också ser och

uppskattar andra.
Jag uttrycker mitt autentiska Jag på ett kärleksfullt och varsamt sätt och vet att jag är



älskad och uppskattad när jag följer vägen av Gudomlig kärlek. 
Jag hittar enkelt och lätt balansen inom alla områden av mitt liv när jag uttrycker mig klart,

tydligt och kärleksfullt. 
Jag uttrycker mig på ett sätt där visdomen jag håller, insikten, kunskapen och förståelsen

strålar ut via min Själs energi på ett kärleksfullt och varsamt sätt.
Jag är glädjefull och levande. När jag uttrycker min glädje påverkar detta andra positivt

då jag upplever och uttrycker mitt hjärtas önskningar. 

Tredje Ögat

Detta chakra kan vara kopplat till falska föreställningar gällande förmågan att
manifestera, oförmågan till instinkt, intuition och kontakten med sitt högre Jag.

Sämre/bättre medvetandet, brist på visdom och insikt. 

Du affirmerar: 

Jag följer nu vägen av Gudomlig kärlek och mitt hjärtas drömmar.
Jag avslutar alla löften/avtal och karmiska kontrakt jag kan ha gjort som skapat

föreställningar om fattigdoms medvetande 
och brist på överflöd inom alla områden av mitt liv. 

Jag magnetiserar, manifesterar och för in i min verklighet allt jag behöver i varje
ögonblick.

Jag manifesterar verkligheten av enhets medvetande för mig själv och andra i vetskapen
om mig själv som Gudomlig kärlek. 

När jag förenar mig djupare med mig själv följer jag flödet av skönhet och enkelhet.
Jag upplever enhets medvetande i vetskap om att min storslagenhet och ljus bidrar till

ljuset i det kollektiva medvetandet. 
Jag är inte dömande mot mig själv, jag är inte dömande mot andra. Jag är i full acceptans
av mig själv och full acceptans av andra. Jag observerar och medverkar ur ett kärleksfullt,

varsamt och förstående perspektiv som ett öppet hjärta i denna Gyllene tidsålder.
Jag ser mina drömmar klart och tydligt. Dom visar mig vägen framåt genom dimensioner
av ljus. Strimmor av medvetande från parallella verkligheter smälter samman i detta nu av

min högsta potential och tar mig djupare in i mitt arbete i att assistera som vägvisare,
handledare, mentor och lärare i denna tidsålder.



Du säger högt 

”Med visdom, insikt och förståelse ser jag vägen av min högsta potential väldigt tydligt.
Mina erfarenheter och mina utmaningar har lett mig till detta ögonblick i en djup

förståelse genom visdomen att varje upplevelse jag haft har lett mig till en högre nivå av
min blomning. Med visdom, insikt, förståelse och skönhet vandra jag vägen av Gudomlig

kärlek och enhets medvetande.”

Kron Chakrat

Detta chakra kan vara kopplat till rädslor som har med döden/döendet att göra. 
Falska föreställningar om och att vara separerad från andra, från källan, Gud. 

Brist på högre Jags läror, visdom, upplysning, och beroenden av olika slag.

Du affirmerar: 

Jag är ett med allt liv. Jag har tillgång till visdom av ett högre medvetande och kopplar
samman mitt medvetande med Guds. 

Jag avslutar nu alla löften/avtal och karmiska kontrakt jag kan ha gjort som skapat
falska föreställningar om brist på visdom, separation eller omedvetenhet inom alla

områden av mitt liv. Jag upplöser och upphäver alla kontrakt, trossystem och dömande
jag håller på cell nivå och själs nivå som påverkar mig på ett negativt sätt i detta liv,
oavsett gällande nuvarande, genetiska, ärvda eller medförda från andra livstider. 

Jag accepterar mig själv som en mästare av ljus och kärlek och reflekterar denna kärlek
inom varje cell av min kropp.

Jag släpper illusionen om död i vetskap om att inte endast min själ är odödlig utan också
att min fysiska kropp är ett tempel av ljus med möjlighet att föryngras, återskapas,

transformeras och uppleva oändligt liv. 
Jag upplever förening med andra när jag älskar och släpper dömande. När jag släpper

taget och ger mig hän till det Gudomliga och till livet vet jag att jag är Kärlek. 
Jag upplever förening med Källan och smälter samman med Fader/Moder Gud och min

Jag närvaro, mitt högsta Ljus jag är i hjärtat av Moder/fader Gud. 
När jag upplever mig själv som Gudomlig kärlek finner jag mig själv omfamnad av livet i

Ett medvetande av enhet. 



Jag är accepterande och kärleksfull och jag omfamnar allt jag uppfattar i min verklighet
och inom mig i Gudomlig kärlek. 

Jag har förmågan att se mitt själv i mig själv och andra när jag ser genom mina ögon som
den mästare jag är på livet omkring mig. Jag är ett med Fader/Moder Gud.

Jag är ett med livet. Jag bidrar genom mitt ljus till det kollektiva i kärlek och i tillit.
Jag upplever visdomen av mitt högre Jag när jag smälter samman med visdomen av Gud. 
Jag upplever medvetandet av enhet när jag smälter samman med mitt högre jag, min Jag

närvaro, mitt multidimensionella Jag och nu min själs familj och vänner och hela min
ljusarbetar familj och vänner, och alla ljusvarelser från ovan jag känner. 

Jag är ett med Fader/Moder Gud och ett med allt liv och  uttrycker min unikhet som
individ i enheten av allt. 


