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Chakrasystemet
Dyr har et chakrasystem fuldstændig som vi mennesker og i øvrigt alt andet
levende på vores planet. Det er meget komplekst netværk som går igennem hele
kroppen. Universal energi (chi, prana etc.) flyder ind og ud af chakraerne langs
med meridianbanerne, ud i auraen i alle de 7 legemer og retur igen. Et evigt
system. Altid i bevægelse.
Energien flyder frem og tilbage på denne måde og netop derfor påvirker hver en
tanke, handling og følelse chakraerne og bliver spejlet i auraen.
På samme måde har udefrakommende stimuli – både positive og negative – en
effekt på chakraerne og efterlader mærker i auraen. Dette har dyr og
mennesker til fælles.
Dyrene har 8 hoved chakraer, 21 under chakraer og 6 bud chakraer. Vi deler
vores 7 hoved chakraer med dyrene, men de har et mere som er unikt for dem.
Det hedder Brachial eller nøglechakraet. Dette chakra blev opdaget af Margit
Coates, som er en af verdens absolut førende dyrehealere og dyretelepater.
Se i øvrigt Bilag – Chakra pdf.
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Brachial chakraet/ Nøgle Chakraet
Det sidder på begge sider af kroppen i skulderområdet. Det er
hovedenergicenteret i alle dyr og skaber direkte forbindelse til alle andre
chakraer.
Dette chakra vibrerer ekstra meget hos dyr med en stærk forbindelse til deres
ejer. Dette skyldes at det er centeret for kærlighedsbånd mellem dyr og
mennesker.

De 6 bud chakraer
Disse chakraer sidder på hver pote både over og under samt under øret på hver
side af hovedet (under øreflaben).
De mærker meget fine energier og vibrationer. F.eks. ved naturkatastrofer eller
det mere almindelige tordenvejr. Fuldstændig som nogle mennesker får ondt i
knæet før et stormvejr osv....
Det er med disse chakraer på fødderne, at dyr kan finde særlige steder på jorden
med gode energier som de evt. ruller sig i. De kan også godt finde lækre dufte de
vil rulle sig i, men det er altså ikke det samme....

De 21 under sanse chakraer
Dette er sansecentre og kan findes f.eks. på næsen, halen og ørerne. Selvom de
kaldes under steder eller minor chakras, så er de mindst ligeså vigtige som
hovedchakraerne. Det vigtigste er det der sidder ovenpå næsen lige under øjnene
(lige under det 3. øje).
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Sanser og afbalancering
Dyrenes sanser er meget finere og mere sensitive end menneskers. Derfor er
deres chakraer større og mere lysende end vores.
De kan for det meste selv få deres chakrasystem i balance f.eks. ved at gnubbe
bestemte områder af kroppen mod mennesker, træer, sten m.m.
Men nogle gange kan de ikke klare det selv, og så kommer ubalancen ud som
sygdomme. F.eks. ved fysiske, psykiske eller følelsesmæssige traumer.

Vilde dyr og chakra
Der også forskel mellem vilde dyr og kæledyrs chakraer. Hos vilde dyr er
flokmentaliteten stærk og derfor har de et større og mere udviklet
hjertechakra.
De har også et mere markant rod chakra fordi de har et stærkt
overlevelsesinstinkt.
Hara chakraet påvirkes derimod meget kraftigt, når vi får steriliseret eller
kastreret vores dyr.
Men alt dette og meget mere til kan du læse om på de næste sider. Her har jeg
samlet viden om dyrenes chakra og hvordan deres psykiske og fysiske krop
påvirkes m.m.
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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

Hematit, Garnet, Rød Jasper, Rubin, Agat, Rød
Koral og Unakit

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 lege tid, 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
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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
chakraelementer – 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

10

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 hertil.

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)
Nøgle Chakra
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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De 7 æteriske legemer
Alle levende individer har 7 legemer rundt om og i kroppen. Men nogle bruger et
eller flere af dem mere aktivt end andre. Det afhænger af art og formål på
jorden
Ud af vores 7 legemer udgør det 7. det virkelige evighedslegeme. De 6 andre
legemer er organer, som påvirkes af ”tidens tand”. De ældes og må fornyes. Det
sker ikke på samme tid, men derimod således at 1 altid er i fuld udfoldelse, mens
de andre enten er tiltagende eller aftagende i brug.
Vi oplever altså vores liv igennem 1 legeme ad gangen, og på denne måde har vi
altså 6 forskellige sansehorisonter. Netop fordi vi jo sanser forskelligt igennem
hvert legeme.
Har jeg tabt dig endnu eller er du med? Bare hæng på og prøv at lade være med
at forstå så meget. Lad det synke ind, og så kan det give forståelse på sigt.
Det er altså en konstant oplevelse af, at et legeme tager over, vokser og
dermed aftager og bliver afløst af en anden, der på samme vis udvikler sig. Det
er en evig realitet – vi kan skabe nye legemer!
Denne proces hænger sammen med de erfaringer, som du har gjort dig igennem
dine tidligere liv. Du har skabt dig et erfaringsmateriale, som danner grundlag
for dine legemer i dit nuværende liv.
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Kvaliteten og udseendet af legemerne afhænger altså af dit erfaringsmateriale.
Det vil sige dine oplevelser og erfaringer i tidligere liv, de påvirker dit nuværende
livs status som enten ”lykkelig” eller ”ulykkelig”. På samme måde vil dit
nuværende livs erfaringer, skabe grundlaget for de kommende livs natur og
skæbne.

Hvad er det og hvad hedder de?
De 7 legemer er knyttet sammen, og omgiver den fysiske krop. De udgør din aura
som også kan kaldes et biomagnetisk skjold. De er blueprints med information,
biologiske hukommelsesaftryk og energetiske rester som det fysiske legeme er
skabt af og vedligeholdes igennem.
De hænger sammen med chakrasystemet, og vi kan derfor heale et chakra og
dermed løsne blokeringer i legemet. Vi kan naturligvis også gøre det omvendt.
Når vi se billeder af legemerne rundt om kroppen så er de ofte tegnet som linjer
udenpå hinanden. Men i virkeligheden blandes deres energier og de stråler udenfor
kroppen.
Det er et faktum at jo længere ude i energifeltet omkring kroppen et legeme
befinder sig – jo højere og finere er dets vibration.
Følgende liste er skrevet i den rækkefølge legemerne placerer sig i fra kroppen og
ud.
1. Det Fysiske – Æteriske legeme: Også kaldet Æterlegemet.
Indeholder aftryk af tidligere livs sygdomme, skader og overbevisninger.
Af denne årsag har mange mennesker de samme sygdomme og symptomer i
nye liv. Indeholder også DNA der kan enten aktiveres eller deaktiveres af
adfærd- og eller overbevisninger.
2. Følelseslegemet: Skabt af følelser, fornemmelser, attituder, hjertesorg,
traumer i dette og tidligere liv. Har hukommelsesspor der kan være både
dybt traumatiserede eller lykkelige.
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3. Det Mentale legeme: Skabt af tanker, minder, overbevisninger og
rodfæstede meninger fra dette og tidligere liv. Dette legeme har aftryk af
alt der er blevet sagt eller som er indlært af autoriteter i fortiden samt
ideologier og synspunkter.
4. Karmalegemet: Rummer aftryk fra alle tidligere liv samt formålet med det
nuværende. Det indeholder mentale programmer, fysiske aftryk og
følelsesmæssige indtryk og overbevisninger.
5. Forfædrenes legeme: Rummer alt der er nedarvet fra begge sider af
forfædrenes linjer både på det fysiske plan og de mere subtile niveauer.
Det kan være slægtens historie, tro, adfærd, kultur, forventninger,
traumer og dramaer.
6. Det Planetariske legeme: Forbindelse til planetens og jordens æteriske
legeme og meridianbaner. Det er forbundet med kosmos, stjerner, planeter,
stjernelegemer og universets yderste grænser. Det reflekteres i et
astrologisk diagram.
7. Det Åndelige legeme: Dette er et integreret, lysende og vibrerende
energifelt som består af det fysiske legeme, alle de æteriske legemer,
ånden og sjælen. Dette legeme indeholder alle de andre 6 legemer og
resonerer med universet, det universelle sind og med den personlige sjæl og
ånd.

Jeg kan på det varmeste anbefale dig at læse nogle bøger om chakrasystemet
og vores legemer så du får en større forståelse for sammenhængen imellem dem.
Udover den viden jeg har fået at mine lærere uddannelser og kurser så har jeg
fundet ny viden igennem Judy Hall med bogen ”Den ultimative guide til crystal
grids” samt Shalila Sharamons ”Chakra-Håndbogen”.
Jeg har samlet en del af de bøger, som jeg er blevet inspireret af på
litteraturlisten som ligger i bilag på dette modul.
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Martinus 7 leveregler
Jeg elsker at blive inspireret af andre der har gjort sig store tanker eller som
har været her på jorden med en ophøjet energi – som et ophøjet væsen. Dette
var Martinus i allerhøjeste grad.
Hvis ikke du allerede kender til Martinus så kan du læse mere om ham og det
6000 siders værk som han skrev da han levede her i på jorden – i Danmark lige
her:
http://www.martinus.dk/da/forside/
Værket hedder ”Det tredje testamente” og forklarer verdensbilledet som han så
det.
Et billede der viser at alle levende væsener er en del af et levende verdensalt som
er universet. Det viser også hvordan vi konstant er i en evolution sammen med
højere livsformer.
Hans værk er givet til os alle som et selv studie. Et studie som de kan tage hvad
du vil fra og lade resten være hvis det ikke giver mening. Uden krav og dømmen.
Der er også skrevet flere andre bøger og artikler som du kan se mere om på
førnævnte hjemmeside.
Jeg kan anbefale bogen ”Grand kursus” hvis du synes det er lidt for stor en
mundfuld at læse 6000 sider 😊
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Martinus gav os desuden 7 leveregler som kan hjælpe os med at blive frie og leve
et liv i samklang med vores Sjæl og vores Ånd.
Du får dem her:
1. Udslet begrebet "fjender" af din bevidsthed
2. Tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtalelse eller andre former for
ubehag, der er rettet imod dig
3. Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget
4. Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold
5. Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel
6. Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste
7. Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du
absolut bedst kan tjene dine medvæsner, da udfører du den allerhøjeste
form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der
er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige
del af livets egen bearbejdning af din natur sluttelig vil føre dig til den
moralske genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen
eller et "gudemenneske"
Det kan meget vel tænkes at du bliver provokeret af 1 eller flere af
levereglerne. Det gjorde jeg! Men det er der en stor læring i. Hvis du også undrer
dig eller føler dig stødt over noget så tænk over hvorfor? Hvad er det i disse ord
som du tager afstand fra?

Tak for nu kære sjæl
Vores rejse sammen i dette Telepatiske Master Class nærmer sig sin ende. Jeg
håber inderligt at du føler du er vokset siden du startede.
Jeg håber for dig og dyrene i dit liv, at I er kommet tættere på hinanden
igennem større forståelse. Jeg ønsker dig alt det bedste, og husk at du er LYS
for evigt og altid.
I kærlighed
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