
Våra kotor och olika kroppar 

 Vår ryggrad består av 33 kotor. Dessa kotor fungerar som en minnesbank som lagrar all
information från vårt mentala och emotionella jag. 

Precis som ett data chip hålls denna information på plats och inte förrän denna
information rensas från onödig sådan (som inte gynnar vårt högsta bästa), kan det få full

funktion och energin att flöda så att vi fungera enligt vår ursprungliga gudomliga
genuppsättning. 

Mellan dessa kotor finns diskar som håller kotorna separerade från varandra och inte ger
full information från en kota till en annan förrän vi också aktiverat dessa till att vibrera

som soldiskar av energi. Vi som mänskliga varelser består av energi som också strålar ut
från våra kroppar som ett energifält runt oss. 

Denna energi regleras utifrån flera olika plan. Fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt.
Vi kan säga att vi har fyra kroppar. Alla dessa behöver vara balanserade och

integrerade för att vi ska kunna nå ett högre medvetande och en förståelse för hur dessa
fungerar kan underlätta det hela. 

Vår mänskliga och fysiska form är endast en bostad till vår nivå av medvetande. 
Vårt medvetande existerar var sig fysisk fysiska kropp eller ej. 

Nivån på vårt medvetande har egentligen inga begränsningar i den fysiska kroppen om
den inte begränsas av vårt egos behov av dualitet, men eftersom evolutionen varit den

motsatta har detta varit det som styrt oss, vilket lett till en enorm densitet i våra kroppar.
Att gå mot ett högre medvetande innebär att släppa densitet för att kunna släppa in en

högre vibration. 
Att kunna gå från ett väldigt lågt medvetande till ett högre sådant behöver sin tid för att

allt ska kunna transformeras, integreras och stabiliseras i fysisk form. 
Att göra detta på en dag skulle vara en alltför stor påfrestning för våra kroppar. 
De behöver ändra struktur ner på cellnivå från att ha varit kolbaserade till att bli

kristallbaserade. Denna förändring är nödvändig eftersom den kolbaserade strukturen
inte kan hålla dessa höga frekvenser. När vi börjar släppa densitet i våra kroppar

absorberar vi alltså mer och mer ljus/höga frekvenser och slutligen är detta det som ger
oss energi och vårt behov av föda i from av mat kommer att avta allteftersom. 

Denna transformation sker inte enbart och utan anledning på individ nivå som vi kan
förstå, utan är en del av den evolution och cykel vi är inne i som påverkar jordens

elektromagnetiska fält, dess gravitation och allt som lever här och vi behöver följa med i
den utvecklingen för att klara av att leva här. 



För att kunna leva i fysiska kroppar på vår jord behöver vi samma frekvens som jorden.
Vårt jobb börjar med att lista ut vad vi håller i våra mentala och emotionella kroppar som

hindrar denna process, och för att kunna göra detta behöver vi ha förståelsen för hur
dessa fungerar.

Vårt energisystem

Våra kroppar fungerar som ett energisystem uppbyggt av olika energicenter (chakra),
placerade med jämna mellanrum utefter våra kroppar. Energi tas upp via dessa och

fördelas ut till respektive kroppsdel dom representerar, via meridianer och akupunktur
punkter som i sin tur för detta vidare till våra vävnader. Sk. axiationala linjer och punkter

går längs meridianerna. Dessa axiatonala linjer har legat oaktiverade i oss men med
syftet  att förse våra kroppar med högre frekventiell universell energi. 

Vi kan se på oss själva som ett operativ system utan internet, där vi fungerat endast
utefter dom program vi har haft lagrade i systemet. Våra axiatonala linjer är vårt internet.

Vår koppling till att ta in ny/högre information som hjälper oss att fungera på ett mer
optimalt sätt. Vårt axiatonala system hjälper oss att aktivera vårt DNA som legat

slumrande i oss till att att vakna upp igen så att vi kan få tillgång till de koder vi behöver
för att kunna leva i vår fulla kapacitet och potential. Detta hjälper oss också att förstå
vad som begränsar oss från detta. Vilka program så att säga vi styrs utifrån som håller

oss i motsatt riktning och vilka vi behöver avprogrammera oss ifrån.  
Alla chakra representerar en viss uppgift och styrs av vårt emotionella jag. Våra känslor.

Alla med olika känsloattribut vilket i sin tur förmedlar en viss vibration/frekvens. 
Vi har sju chakran placerade i våra fysiska kroppar, men vi har också chakra placerade

utanför våra fysiska kroppar. Ända upp till 330 stycken enligt vissa. Det vi är på väg mot
nu är en utveckling och evolution till att aktivera tolv av dessa. Chakrana är som

roterande energihjul vars center är i mitten av våra kroppar och som en kon fördelar sig
utåt både framåt och bakåt ut. En kanal mellan dessa chakra som går igenom vår ryggrad

upp genom vår huvuden ger oss tillgång till energi både uppifrån och nerifrån så att ett
flöde uppstår. En cirkulation. Vår så kallad prana energi, vår livsenergi. När dessa

chakra blir ”renade” det vill säga, när vi rensar ut all densitet vi håller kvar inom oss så kan
dessa chakra istället börja fungera som ovala istället för koniska och bilda en bro mellan

de omgivande chakrana och ett sammanhängande chakra system bildas, ett så kallat
regnbåge chakra. 



Det handlar egentligen om att vara sann mot sig själv. Att erkänna allt inom sig, sina
känslor, utan att döma det. Att våga känna och inte längre gömma undan saker för oss

själva. När vi gör detta kan vi integrera högre chakran in i våra kroppar. Varje chakra kan
man säga representerar en viss medvetande nivå och på så sätt en portal in i en

dimension. Ju högre chakran vi aktiverar desto högre frekvens uppnår vi i våra kroppar.
De chakra vi levt utifrån tidigare har varit våra tre lägsta chakra vilket innebär att den

dimension vi levt utifrån har varit en tredje sådan. Vi har inte haft våra hjärtchakran
aktiverade som balanserar polariteter, vilket resulterat i att vi levt utifrån våra egon

istället. För att kunna aktivera våra högre chakran behöver vi då naturligtvis rena de lägre
först men också rota oss neråt mer allteftersom vi stiger uppåt. Vi behöver integrera
dessa högre frekvenser i våra fysiska kroppar. Det det handlar om är egentligen att

integrera våra högre Jag i våra fysiska kroppar. 

Våra sju fysiska chakra

              Rot-chakrat - Som är placerat i slutet av vår svanskota i perineum. Detta chakra
fördelar ut sin energi till våra ben, höfter och ändtarm och reglerar hormonproduktionen i

våra binjurar, könskörtlar, äggstockar och testiklar. Detta chakra är också förknippat
med vårt luktsinne och dess vibration är den samma som färgen röd av frekvensen 194.18

Hz och tonen C. De känslor detta chakra representerar är trygghet. Att ha alla våra
fysiska behov tillgodosedda för överlevnad. 

Sakral/navel-chakrat - Är placerat ca en tumsbredd nedanför vår navel och
fördelar ut energi till tarmar, ländrygg, bäcken, blindtarm, urinblåsa, och är också
kopplat till våra binjurar och könskörtlar. Chakrat är också förknippat med vårt

smaksinne och har en vibration som avger färgen orange av frekvensen 210.42 Hz
och tonen D. De känsloattribut detta chakra har att göra med handlar om

egenvärde. 

Solarplexus-chakrat -  Är placerat som det låter i solarplexus, precis nedanför
där revbenen möts. Detta chakra fördelar ut energi till mellangärdet,

matsmältningssystemet, gallblåsan, njurarna, levern, bukspottskörteln och mjälten.
Den känsla det har att göra med är självtillit. Att ha makten över sitt eget liv.

Respektera sig själv och kunna sätta gränser. Vårt synsinne är förknippat med
detta chakra och vibrationen det har avger färgen gul, frekvensen 126.22 Hz och



tonen E

 Hjärt-chakrat –  Placeringen är mitt på bröstbenet och detta chakra fördelar ut
energi till hjärta, skuldror, armar, händer, revben, bröst och bröstkorg, mellangärde,

och andningsorgan. Känslan det förmedlar är villkorslös kärlek. Känsel är det
sinne som förknippas med detta chakra och dess vibration avger färgen grön,

frekvensen 136.10 Hz och tonen F

 Hals-chakrat –  Placerat i halsgropen fördelar ut energi till sköldkörteln,
luftrören, matstrupen, nacken, mun, hals, tänder, tandkött, käkar och öron. Det
förmedlar vår förmåga till att uttrycka oss och kommunicera vår sanning på alla
plan. Via det verbala men också kreativa, intuitiva och andliga. Också sexuellt,

fysiskt, känslomässigt och kärleksmässigt. Hörsel är det sinne det är förknippat
med och vibrationen avger färgen blå, frekvensen 141.27 Hz och tonen G.

Tredje ögat/pann-chakrat – Lokaliseras mitt emellan ögonbrynen och ger ut
energi till ögon, näsa, tallkottskörtel och hypofys. Det har med vår utveckling av

intelligens och inlärning att göra. Intuition och klarsynthet är detta chakra
förknippat med. Att kunna se det vi inte kan se med våra fysiska ögon. Det är
länken till universums intelligens. Vibrationen avger färgen indigo, frekvensen

221.23 Hz och tonen A.

Kron-chakrat – Beläget på toppen av hjässan ger energi till vårt nervsystem och
har med vår andliga aspekt att göra. För att kunna utveckla detta chakra behöver

våra lägre chakra vara renade och balanserade. Vibrationen avger färgen lila,
frekvensen   172.06 Hz och tonen H. 

Medvetande kopplat till chakran och meridianer

För att kunna nå högre medvetande behöver vi så att säga börja från botten och arbeta
oss uppåt. Varje chakra som vi nämnt tidigare representerar ett viss

medvetande/dimension i stigande ordning. För att kunna ta oss från en dimension vidare
till en annan behöver vi vara klara med den lägre underliggande sådan. Den ”verklighet” vi
levt utifrån har varit en tredimensionell sådan, alltså endast de tre lägre chakrana har varit
aktiverade. Detta betyder inte att dom varit rena och fullt fungerande i sin fulla vibration



eftersom vi lagrat enormt mycket negativa emotioner inom dom, vilket betyder att vi inte
har levt utifrån vårt sanna Jag. 

Om vi börjar med rot-chakrat som representerar vår trygghet i den fysiska världen där
alla våra fysiska behov är tillgodosedda kan vi lätt se att vi inte levt utifrån dessa

förutsättningar. Våra liv har bestått av en kamp för att överleva mer, där varje dag går ut
på att försörja sig och oroa sig för att inte vara kapabel till detta. Som vi redan varit inne

på så föds vi in i detta system som skuldsatta och spenderar resten av våra liv till att
återgälda denna skuld. Genom systemets uppbyggnad som går ut på skuldsättning har

de flesta av oss också behövt att skuldsätta sig ytterligare genom lån för att kunna köpa
sig hus, bil osv. 

Inget av detta representerar det som baschakrat förmedlar, just trygghet. Vi lever i en
ständig otrygghet och rädsla för att inte kunna återgälda vår skuld och mista det vi äger
eller har belånat till oss. Detta chakra har en koppling till jorden och jordenergin och när

vi tappar kontakten med denna känner vi oss vilsna, ensamma, övergivna, rädda och
förvirrade och vi försöker hitta denna trygghet i materiella saker istället. Så vi kan lätt se
den onda cirkeln i detta. Ju mer ojordade desto mer saker vill vi ha, vilket i sin tur leder till
att vi köper och skuldsätter oss alltmer vilket ytterligare medför en alltmer otrygghet för

att detta ska tas ifrån oss. Att inte ha bas chakrat balanserat kan också få följden i att vi
försöker hitta tryggheten genom mat för att stilla vår ständiga oro, så det bästa sättet att
gå ner i vikt på är att rena detta chakra och få igång dess vibration och frekvens igen. Vi
lever i en ständig oro över vår framtid vilket gör att vi inte lever i nuet vilket ytterligare gör

oss ojordade och ocentrerade i våra kroppar.
Vi behöver titta på allt vi håller inom detta chakra känslomässigt. Vad det håller för

känslor inom oss. Det har med vår känsla för vår värdighet/ovärdighet att göra. Våra
föreställningar om att vi behöver leva i en kamp för överlevnad här på jorden. Vi behöver
ifrågasätta om detta verkligen är sant eller bara programmeringar vi blivit inlärda att tro
på och avprogrammera oss från allt som inte är sant och gå emot tilliten till att universum
är gott och alltid tillgodoser våra fysiska behov om vi bara kan tillåta oss att ha tron på

det. 

Buk/navel/sakral-chakrat som handlar om vår egenvärde, men också vår kreativitet och
våra sexuella relationer och hur vi behandlar oss själva och tillåter andra att behandla oss

tillåter mängder av blockeringar när vi inte respekterar oss själva och sätter tydliga
gränser. Mycket av det feminina/maskulina spelet sätter sin prägel här.

Undantryckande av emotioner/förnekande av dessa ligger som en tjock sörja i chakrat



och stoppar upp dess rotation. När vi inte tillåter oss känna det vi känner utan lägger ett
lock på det kan vi se det rent fysiskt på våra kroppar genom att vi lagrar fett just över

detta område som ett ytterligare skydd. Vi tappar helt kontakten med vår kropp. Vi vill
inte känna. Genom det patriarkaliska samhällets objektifiering och sexualisering av

kvinnor som endast kroppar att inta och bestiga har vi kvinnor lätt hamnat i en
föreställning av att vi behöver ”ställa upp” på mäns behov av våra kroppar för att få

utlösning och på det sättet undantryckt vår egen sexualitet. Vi har haft en föreställning
om att vår sexualitet är något att skämmas över och att det yttre är viktigare än det inre.

Vi har trott att det är något fel på oss när vi inte känner någon sexuell lust i våra
förhållanden eller tvärtom att om vi känner sexuell lust så får vi en nedsättande stämpel
på oss. Vi kan också ur en negativ aspekt utifrån detta chakra använda sex för att få

kärlek. Vi kan ge/låna ut våra kroppar och kön i utbyte mot att få kärlek och vi kan känna
oss oerhört svikna och bedragna om vi inte får den kärlek vi förväntat oss i utbytet. Vi
kan också av rädsla för att bli ensamma och övergivna stanna kvar i en relation där vi

”ställer upp” på sex med ”vinsten” av att slippa rädslan över att bli lämnade om vi inte gör
detta. Den negativa aspekten ur detta chakra sett från ett sexuellt perspektiv är när vi

inte kopplar ihop detta med vårt hjärt chakra och kan ha en villkorslös relation där
sexualiteten grundar sig på djup respekt och kärlek både inför oss själva och för vår

partner. Att börja respektera oss själva och våra kroppar och sätta tydliga gränser när vi
inte behandlas utifrån vårt högsta bästa är sättet vi kan rena detta chakra på. Att börja

uppskatta oss själva precis som vi är utan att känna skuld över det och att välja bort
situationer/relationer som inte är i enlighet med detta. Vi behöver ifrågasätta varför vi
inte gjort/gör detta och se vilka falska föreställningar/programmeringar som kan ligga

bakom detta.

Vårt solar plexus chakra har med makt att göra. Vad vi ger vår energi till. Eftersom vi inte
har/haft tillgång till den universella energin har vi istället tagit energi från varandra eller
gett bort vår energi. Den negativa aspekten av detta chakra är om vårt ego styr det. Vi
lever då utifrån polariteter som bättre/sämre och offer/förövare medvetande där vi har
en föreställning om att vi antingen är något av detta i förhållande till andra. Om vi har ett
lågt egenvärde kan vi lätt tro att andra är förmer än oss och har mer rättigheter på detta
sätt än vad vi har. Genom denna föreställning sätter vi oss i en underliggande position

där vi ser oss som sämre och ger andra makt över oss. Vi ser oss som offer. Detta bidrar
energimässigt till att vi undermedvetet ger ifrån oss vår energi till andra. Vi börjar

betrakta oss själva utifrån andras perspektiv och projiceringar av hur de uppfattar oss.



Detta leder till att vi börjar gå utanför oss själva för att känna av hur andra förväntar oss
att vara. I och med vår förställning om att vi har det ansvaret att fylla så låter vi andra

komma in i vårt energifält och parasitera på vårt. På samma sätt kan vi göra det motsatta
genom att vi tycker andra har ett ansvar i att leva upp till våra förställningar om hur vi vill

dom ska vara/agera och på så sätt ta energi eller få andra att tro dom behöver ge oss sin.
Detta energi spel spelar vi genom att manipulera varandra till att känna skuld och genom

skuld kan vi antingen gå in i en offermentalitet eller en förövare. Vi ger skuld till andra
eller vi tar emot och bär den själva. Detta bidrar till att känna rädsla och osäkerhet, vilket

vårt samhälle är uppbyggt enligt. Genom att rena detta chakra behöver vi bli medvetna
om i vilken utsträckning vi spelar med i detta spel och ifrågasätta varför vi väljer att göra

det. Vi behöver ”plocka in oss” i oss själva igen och inte se det som vårt ansvar i hur andra
uppfattar oss och vilka reaktioner detta ger. Vi behöver inse att vi inte har något ansvar i
detta, utan vårt ansvar är att stå i vår egen energi och vi har möjlighet till att finna energin

på ett annat sätt utan att behöva ta den från någon eller ge bort den och att vi alla har
denna möjlighet och då kan sluta upp med detta energi spel en gång för alla. Vi behöver

också förstå att vi behöver ta ansvar själva för hur vi upplever andra och över våra
reaktioner på detta. 

Vårt hjärt-chakras positiva aspekt är villkorslös kärlek. En kärlek till allt levande. Till vår
jord och till det som växer på den och lever på den. Kärleken i att se en vacker

solnedgång, en bäck som porlar eller ett liv som föds. När vårt hjärt chakra är aktiverat
ser vi det vackra i  allt. Världen ser mycket ljusare och klarare ut. Vi ser saker vi inte sett

förut med nya ögon, vi känner saker vi inte känt förut med stor medkänsla och ömhet.
Hjärt chakrat handlar mycket om tacksamhet. Tacksamheten över livet. När hjärt

chakrat är öppet ser vi inte längre problem som vi gjort tidigare. Saker och ting löser sig
på ett mirakulöst sett. Vi attraherar till oss människor och situationer som förgyller vårt

liv. Allt blir väldigt enkelt och underbart. Vi känner oss levande, vibrerande och vakna. Vi
känner att vi lever i en helt annan verklighet, och det gör vi också. Denna verklighet är
inte längre tredimensionell. För de flesta av oss har vi råkat ut för många hjärtesorger i

våra liv där vi känt oss lurade, svikna och bedragna. Vi har råkat ut för förluster på många
sätt i våra liv där vi fått erfara sorg och förtvivlan. Detta leder till att vi stänger ner våra

hjärtan. Vi vill inte känna så igen. Vi sätter upp en tuff fasad och lurar oss själva med att
vi inte ska känna något mer om vi skulle råka ut för liknande situationer igen. Fast det

istället kan leda till att vi känner oss så oerhört rädda för att bli övergivna igen att vi inte
vågar gå in i en relation vilket leder till det vi är rädda för att bli. Ensamma. Vi vågar inte



visa vår skörhet och vårt sanna jag vilket leder till att ingen kan se oss för dom vi
egentligen är och vill vara och vi inser inte att ingen heller kommer att göra det så länge vi
inte vågar visa detta. Att öppna sitt hjärt chakra igen handlar om mod. Mod att våga visa
sin skörhet. När vi agerar utifrån vårt hjärt chakra utan att ha fyllt alla våra hål inom oss
själva, vill vi gärna tro att andra kan göra detta åt oss. Vi lägger en väldigt tung börda på

andra att axla och detta har ingen någon rättighet att göra. Vi har alla vårt ansvar i att
själva fylla alla våra hål, det vi inte kan älska och förlåta inom oss själva. Om inte vi kan
det, hur ska andra kunna det? Vi kan inte älska andra villkorslöst innan vi kan göra det

gentemot oss själva.  För att rena detta chakra behöver vi se allt som inte är kärleksfullt
inom oss. Vi behöver lyssna till vårt inre lilla barn och se oss själva i det och känna det,
omfamna det. Känna vår oskuld. Veta vår oskuld. Släppa vår skuld. Att kunna älska

detta lilla barn inom oss trots alla fel och brister. Det handlar också om förlåtelse. Att
kunna förlåta dom som svikit oss och först och främst oss själva. 

Hals-chakrat är vår skorsten kan man säga som släpper ut det vi upplever, känner och vill
uttrycka genom våra lägre chakran. Det handlar kommunikation och att kunna förmedla
och uttrycka vilka vi är så sanningsenligt som möjligt utifrån våra högre Jag. Genom vår

rädsla för att visa och uttrycka våra sanna Jag sätter sig mycket blockeringar här. Vi kan
känna det när vi impulsivt reagerar på något och vill säga något, men låter vårt mentala
Jag och vårt ego tysta ner oss i rädslan för att bli dömda för det. Vi kan förstå genom
insikten av vilka blockeringar vi kan ha i våra lägre chakran att dessa behöver bli renade

innan detta chakra kan fungera som det ska. Vi lever våra liv genom att programmeras in i
tron på att vi inte duger som vi är. Vi formas till en slags enformig massa där alla ska

vara/se ut/uppföra sig och tänka som alla andra gör. Vi lär oss att vi ska var ”normala”,
inte sticka ut och tro att vi är något mer än detta. Vår rädsla för att bli uteslutna ur denna

”grupp” och bli övergivna och ensamma håller oss kvar i denna föreställning. Vi håller
hellre tyst. Också genom våra många tidigare inkarnationer kan vi bära med oss

cellminnen från traumatiska upplevelser över att ha brutalt blivit dödade för att uttrycka
vår sanning. Vi inser hur detta kan ha påverkat oss när vi har förståelsen över hur det

feminina har fördömts genom årtusenden via häxjakter osv. Vi bär dessa minnen lagrade
inom oss i vårt undermedvetna och kan känna skräck över att uttrycka oss enligt vår
sanning och det vi tror på utan att riktigt förstå var denna rädsla kommer från. Den

härstammar inte alltid endast från detta liv. Om vi använder detta chakra utifrån vårt
ego/våra lägre Jag i tron på att vi alla behöver vara likformade och i tron på att ”sticka

ut” från denna likformighet innebär att vi då ”tror att vi är något”, kan vi börja döma andra



som väljer att göra det. Vi börjar skvallra, se ner på och tala illa om andra.
För att rena detta chakra behöver vi inse att vi alla bär på en unikhet som vi är här för att
uttrycka och att det inte innebär att vi tror att vi är förmer eller bättre än andra utan att vi

vill  bidra till att göra denna värld mer färgsprakande och levande. Att vi vill vara en
inspiration till att andra också ska våga visa och uttrycka sin unikhet och kvalitéer dom är

här för att visa och dela med sig av. Att våga gå emot strömmen i modet att det kan
medföra att vi mister en del ”vänner” på vägen, men att inse att de som inte klarar av att

se/höra vårt sanna Jag inte är dom vänner vi behöver i våra liv. Att ha tilltron till att nya
kommer in som resonerar med vårt sanna Jag. Att ha modet till att våga stå ensam ett tag

i denna transformering och omsortering. Att inte förråda oss själva i rädslan för att bli
ensamma. Att kunna känna oss så trygga i oss själva att det viktigaste för oss är att vara

sanna mot oss själva. Att veta vilka vi är oavsett vad andra påstår att vi är. 

När vårt tredje öga aktiveras börjar vi förstå universum och oss själva som en del av det.
Vi ser oss inte längre som enskilda individer utan som en del i en helhet. Vi får insikter och
kunskaper om saker vi inte kan förklara. Vi bara förstår hur saker och ting fungerar. För

att detta chakra ska kunna fungera behöver vi ha kontakten med Moder Jord. Vi känner
hennes energi och hjärtslag inom oss. Hon är en del av oss precis som det himmelska.

Allt hör ihop och är en enhet i sig. Vi förstår hur mikro och makro kosmos hänger ihop.
Pannchakrat är som en länk, en radiosändare med mottagning från denna universella

intelligens. Vi förstår vår storhet men också vår litenhet. Vi är universum. Både storheten
i det men också varje liten atom och partikel som existerar inom det. Vi har släppt våra

egon och agerar inte längre utifrån separation och dualitetens begränsningar. Problemet
vi ofta har i denna förståelsen är att vi mestadels agerar utifrån vår vänstra hjärnhalva
som utgår från logik och förnuft. Vår vänstra hjärnhalva kan ur det perspektivet inte

förstå helheten i allt utan separerar saker ifrån varandra. ”Det kan inte vara möjligt” är
vad det berättar. Vi kan endast uppfatta vår värld ur ett mänskligt perspektiv och inte ett

gudomligt. För att detta chakra ska kunna aktiveras behöver vi förstå vår egen
gudomlighet och våga tro på en värld som är större än vi kan förstå ur ett mänskligt

perspektiv. Vi behöver släppa alla begränsningar vårt mentala jag har om att det förstår
allt. Vi behöver aktivera vår högra hjärnhalva och balansera dessa två och börja lyssna på
en annan kanal så att säga. Då kan vi börja observera vår värld istället för att reagera på

den, vilket medför en stor frid inom oss och en tillit till att universum är gott och alltid
agerar utifrån vårt högsta bästa oavsett vad som händer i våra liv. Vi kan uppleva saker
utan att behöva analysera och sätta etiketter på som. Vi ser på världen inifrån och ut



istället för tvärtom. Vi ser. Vi känner. Vi är vakna. Vi förstår saker utan att kunna och
behöva förklara hur. Vi litar på vår egen kunskap oavsett logik. Vi inser att vi har all

kunskap tillgänglig inom oss. Vi behöver inte längre leta efter den utanför oss från andra.
Vi behöver inte längre någon guru. Vi har blivit vår egen sådan. 

Kron-chakrat. När vi bemästrar kronchakrat behöver vi inte längre vara i fysiskt form. Vi
förstår att vi är en del av vinden, av djuren, av regnet, av haven. Vi kan ändra form efter

vad vi vill vara. Tid är inte längre något som vi begränsas av utan vi kan färdas genom tid
och rum helt obehindrat. Vi kan också existera på flera olika ställen på samma gång. Vi

inser att tid inte är linjärt utan att allt existerar samtidigt. Vi inte bara förstår detta utan vi
kan också påverka händelser på detta sätt som vi tidigare sett som det förflutna eller

framtida händelser. Polariteter existerar inte längre på detta plan. 


