Rod Chakra (Muladhara)
Farve - rød
Formål

Viden om at være til, overlevelse, finde føde,
udvikler den fysiske krops energier

Element

Jord

Placering

Lige ved haleroden

Funktion

Jordforbindelse, overlevelse, større betydning
hos mindre dyr i fødekæden, basal tryghed, fysisk
vilje til væren (modpol til kronechakra)

Ubalancer

Stor frygtsomhed, flugtreaktion, grådig,
undervægtig, rastløs, træg, usikkerhed, mangel
på selvtillid, smerter i nedre ryg,
hofteledsdysplasi, diarré og forstoppelse

Fysisk

Tarme og underliv, hofter, muskler og knogler
som helhed, immunsystemet og styrke i
underlivet

Krystaller

Hematite, Garnet, Rød Jasper, Rubin, Agat, Rød
Koral og Unakite

Aromatisk

Cypres, Merian, Myrra
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Hara/Sakral Chakra (Svadhisthana)
Farve - orange
Formål

Seksuel energi, kreativitet, rene emotioner,
forhold til andre individer

Element

Vand

Placering

Lavere lændehvirvel område, mellem halen og
midten af ryggen (over bagdelen på heste)

Funktion

Seksualitet, følelser (sorg over tab af dyrepartner,
hjem, unger etc. oplagres oftest her), godt at
heale her når et dyr er i chok

Ubalancer

Overdrevne følelser, hyleri uden åbenlys grund,
problemer ift. grænsesætning f.eks. ved
adskillelse af arbejdstid og legetid, dyr der er
afvænnet fra moderen for tidligt har ofte et
underudviklet Hara Chakra og kan være særligt
sårbare resten af livet hvis ikke det genoprettes.

Fysisk

Nyrer og binyrer, forplantningssystem,
lymfesystem og blæren

Krystaller

Koral, Orange Calcit, Carnelian

Aromatisk

Sandeltræ, Ylang og Dværggran

2

Solar Plexus Chakra (Manipura)
Farve - gul
Formål

Vores kraftcenter, jeg’et, optager solens energi,
relationer og sympati for andre

Element

Ild

Placering

Midten af ryggen

Funktion

Personlig kraft og fornemmelse af jeg’et (ofte
nedbrudt hos tæmmede vilde dyr), viljestyrke,
selvsikkerhed og ”mavefornemmelsen”

Ubalancer

Tilbageholden, aggressiv, dominerende, modløs,
diabetes, fødevareallergi, opkast, diarré, fedme og
langt de fleste hudproblemer/lidelser. Kan
desuden være årsag til søvnløshed,
koncentrationsbesvær og uhensigtsmæssige
spisevaner af f.eks. græs

Fysisk

Fordøjelsessystem, galdeblære, milt, mave og
lever

Krystaller

Citrin, Tiger øje, Rav og Topaz

Aromatisk

Kamille, Citron, Timian, Ylang
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Hjerte Chakra (Anahata)
Farve - grøn
Formål

Centret der forbinder de 3 nedre chakra med de 4
øverste, medfølelse, ser naturens skønhed,
forbinder ånden med kroppen, KÆRLIGHED,
fred, glæde, forening med den inderste kerne og
forståelse for Guds nærvær i alt og alle

Element

Luft

Placering

Midt på brystkassen og bag ved forbenene

Funktion

Relationer og flokmentalitet

Ubalancer

Ked, overbeskyttende, asocial overfor andre dyr,
jalousi, nervøs blandt andre dyr uden grund,
astma, lungebetændelse, hjertelidelse og en ked
ejer påvirker også dette chakra. Brystkræft er
blevet sat i forbindelse med ubalancer her.

Fysisk

Hjerte, lunger, forben, poter og brystet,
immunsystem og Thymus kirtlen

Krystaller

Smaragd, Grøn Jade, Rosenkvarts, Hellig Salvie
og Pink Tourmalin

Aromatisk

Geranium, Bergamot, Rose og Hvid Salvie
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Hals chakra (Vishudda)
Farve - blå
Formål

Følelser kommer til udtryk – alt der vedrører lyd
som skal ud både fysisk og metafysisk, spinderi
hos katte

Element

Æter, grundstoffet der danner de nedre chakra
elementer – jord, vand, ild og luft

Placering

På halsen og på langhalsede dyr lige over
stemmebåndet

Funktion

Kommunikation

Ubalancer

Lukket af eller voldsomt støjende, lytter ikke til
kommandoer ved træning, tand-, næse- og
bihuleproblemer

Fysisk

Hals, mund, tænder, kæbe, frygt fra rod chakra
(dyr der tygger ekstremt kan have gavn af
balancering af dette chakra)

Krystaller

Blå kvarts, Blå blonde agat, Blå topaz

Aromatisk

Lavendel, Sandeltræ, Neroli og Salvie
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Øjenbryns/3. øje Chakra (Agnya)
Farve – indigo (lavendelblå)
Formål

Bevidst erkendelse af væren, højere åndelighed,
manifestation via tanker, se det store billede,
intuitive evner, giver viden om forbindelse til alle,
viden om telepatisk forbindelse til ejer og dermed
viden om intentioner i andre

Element

Alle elementer

Placering

I midten af forhovedet lige over øjnene, imellem
øjenbryn

Funktion

Accept af jeg’et, brug af alle sanser,

Ubalancer

Hovedpine, dårlige øjne, fjern/distraheret,
anfald, døvhed, personlighedsforstyrrelser,
øjensygdomme,

Fysisk

Hovedet generelt, naturlig kropsbalance/rytme,
centralnervesystemet, øjne, ører og det højere
mentale jeg

Krystaller

Lapis Lazuli, Flourite, Ametyst og Charoit

Aromatisk

Jasmin, Rosmarin, Patchouli, Basilikum
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Krone Chakra (Sahasrara)
Farve - violet
Formål

Forbindelsen til universet, den hele person,
sammensmeltning af kosmisk energi og
bevidsthed, viden om sandheden

Element

Alle elementer

Placering

På toppen af hovedet, mellem ørerne på de fleste

Funktion

Kontakt til den spirituelle verden/det åndelige

Ubalancer

Depression og tilbagetrukkenhed resten har
været svært at opdage da ubalancer i dette chakra
påvirker alle de nedre. Demens hos mennesker
har været sat i forbindelse her til.

Fysisk

Hjerne og Hypofysen (mesterkirtlen som styrer
alle andre kirtlers funktioner), hud, central og
autonome nervesystem, Kranio-sakralsystemet

Krystaller

Klar Bjergkrystal, Azestulite, Tanzanit og
Diamanter

Aromatisk

Røgelse, Lotus, Egetræsmos og Olibanum
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Brachial Chakra (ukendt sanskrit navn)
Farve – grå eller pink (der er flere meninger om dette)
Formål

Hovedchakraet over dem alle – unikt for dyrene,
ansvarligt for det særlige bånd der skabes
imellem dyr og ejer

Placering

Mellem skuldrene (på heste lige under hvor
skuldre møder nakke)

Funktion

Forbinder alle de andre hovedchakraer, centeret
for relationer mellem mennesker og dyr, bedste
sted at starte en healing

Ubalancer

Modvilje overfor berøring (når der ikke er en
åbenlys årsag), modvilje overfor at skabe kontakt
til andre, manglende tillid til ejer, særligt dyr der
har haft mange hjem har ubalancer her. Det skal i
balance igen for at dyret kan føle sig helt trygt i
sit hjem.

Fysisk

Bryst, nakke, forben og hoved

Krystaller

Sort Tourmalin (specielt til dyr der ikke vil skabe
kontakt), Herkimer Diamant og programmerede
klare kvartskrystaller
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