
1 
 

Chakra Meditation  
 
Følgende chakra meditation er udarbejdet af Ole og Suzette van Hauen-Drucker og er 
herunder gengivet med udgangspunkt i bogen “Kræft - videnskab, helbredelse & bevidsthed”, 
s. 123-127 (Borgen, 2001) af ovennævnte forfattere. Chakra meditationen er videregivet med 
tilladelse og efter dialog med Ole og Suzette. 
 
Øvelsen er meget fin til alle. Den hjælper dig til at nulstille dit system, således at du kan 
genfinde din naturlige, oprindelige balance og bevidsthed. Ligeledes kan du opnå et dybere 
kendskab til chakraerne og dermed til de udfordringer og ressourcer, som ligger gemt i dit 
dybere Selv.  
Chakraerne stammer fra den indiske tradition og er syv større energicentre, som har 
forbindelse til et større nervepleksus eller kirtelorgan i den fysiske krop. 
                                                                                              
Nedenstående er uddrag og bearbejdelse af s. 123-127 i Ole og Suzette van Hauen-Druckers 
bog “Kræft - Videnskab, helbredelse & bevidsthed” 
 
Meditationen 
 
Vælg et sted i din bolig - eller eventuelt udendørs, hvis vejret og årstiden tillader det - hvor du 
kan være i fred, og hvor du føler dig tilpas og omgivet af god energi. Vælg gerne det samme 
sted hver gang du laver øvelsen, så du oparbejder en endnu bedre energi. Hvis det er rart for 
dig, så omgiv dig med ting du kan lide, f.eks. stearinlys, blomster osv.   
Vælg en stol hvor du kan sidde med ret ryg. Placér evt. en pude i lænden. Du kan også rykke 
lidt frem på stolen, så vægten kommer mere frem på fødderne, og ryggen evt. er fri af 
ryglænet, men den skal stadigvæk være ret. Fødderne skal være i gulvet. Hænderne hviler på 
lårene, og skuldrene er tunge og afslappede.  
Forestil dig nu at du befinder dig et sted i naturen, hvor du godt kan lide at være; enten et sted 
som du kender, eller et sted som du forestiller dig. Indtil du kender øvelsen godt, så vælg det 
samme sted, samme omgivelser og vejrforhold hver gang. Senere kan du så, hvis du ønsker 
det, vælge nye steder og omgivelser fra gang til gang. Mærk nu naturen: er der lyde, er der 
dyr, hvordan er vejret, mærker du solen, mærker du vinden, er det morgen, middag eller aften, 
hører du vandet, er der nogen dufte?  
Under øvelsen skal du forestille dig, at du sidder på det valgte sted på en træstub. Denne 
træstub fungerer som et slags økologisk toilet. Alt, hvad du hælder ned i det, går videre ned i 
jorden, hvor det absorberes, integreres og transformeres til livsnødvendige næringsstoffer, 
som igen kan absorberes via stubbens rødder og på den måde suges tilbage i Sindkroppen 
(som er en samlet betegnelse for kroppens forskellige planer, det fysiske, det psykiske / 
følelsesmæssige og det spirituelle plan). Forestil dig , at dine årer og dit lymfesystem har 
direkte forbindelse med stubbens rødder, og at affaldsstoffer og næringsstoffer hele tiden 
udbyttes mellem de to økosystemer, Sindkrop og jord. I det øjeblik, du har sat dig på stubben, 
sker der en automatisk udrensning af affaldsstoffer, som du ikke behøver at fokusere på. 
Forestil dig også, at der 15-20 cm. over issens toppunkt (også kaldet essenspunktet) befinder 
sig en bruser, som der kan åbnes og lukkes for, når du ønsker det.  
Luk øjnene og start med at fokusere på dit åndedræt. Forsøg at få ind- og udåndningerne til at 
være lange og rolige, således at du har en afslappet vejrtrækning. 
Start med at åbne for bruseren på den hane hvor der står hvidt lys. Sig højt eller indvendigt: 
“Jeg åbner nu for bruseren og tager bad i hvidt lys.”  Det kan måske være lettere at forestille 
sig det hvide lys ved at tænke på måneskin eller nyfalden sne. Det hvide lys vil nu vaske alle 
affaldsstoffer bort og ned i jorden gennem stubben. Det hvide lys vasker bl. a.  alle grumsede 
farver væk fra de 7 chakraer (Chakraerne er energifelter, hvor af der findes 7 større, som 
relaterer til den fysiske krop gennem større nervepleksus eller kirtelorganer). Tag bad i det 
hvide lys i mindst 30 sekunder. Tæl evt. langsomt til 30 så du ikke jager gennem processen. 



Det hvide lys kan vaske sort-brune-grå nuancer væk, hvilket kan tolkes som tegn på, at 
funktionsforstyrrelser bliver renset ud. Istedet for kommer der tomme huller. Ligeledes kan 
hvide pletter blive synliggjort, hvilket kan tolkes som tegn på fortrængning eller manglende 
kontakt med stedet. Nu er alle chakraerne renvaskede. Forestil dig, at du slukker for hanen 
med hvidt lys og sig højt eller indvendigt: “jeg har nu renvasket alle mine chakraer”  

Du skal nu fylde hvert enkelt chakra op med den farve, som hører til dette chakra, således at 
alle farvetomme huller og hvide pletter så vidt muligt fyldes ud. Forestil dig, at du suger 
farveenergi op via rødderne fra jorden over i blod- og lymfesystemet og dermed til hele 
Sindkroppen. Gør det trin for trin - et chakra af gangen, således at de bliver fyldt op med den 
nødvendige farveenergi - ligesom når man fylder benzin på en bil. Fyld på mindst 30 
sekunder for hvert chakra. Tæl evt. til 30. 

Sig højt eller indvendigt: 

1) “Jeg fylder nu rodchakraet op med rød farve. Alle farvetomme huller og hvide pletter 
bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Rodchakraet er placeret i mellemkødet, mellem endetarms 
åbningen og kønsorganerne. Det kan måske være lettere at forestille sig den røde farve ved at 
tænke på f. eks. en dybrød rose. 

2) “Jeg fylder nu harachakraet op med orange farve. Alle farvetomme huller og hvide pletter 
bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Harachakraet er placeret ca. et par centimeter under navlen. 
Orange som f.eks. en appelsin. 

3) “Jeg fylder nu solar plexus chakraet op med gul farve. Alle farvetomme huller og hvide 
pletter bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Solar plexus chakraet er midt for, et par centimeter 
under brystbenet. Gul som f. eks. en moden citron. 

4) “Jeg fylder nu hjertechakraet op med grøn farve. Alle farvetomme huller og hvide pletter 
bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Hjertechakraet er midt i brystkassen ud for det fysiske hjerte. 
Grøn som nyudsprungne bøgeblade eller græs tidligt på sommeren. 

5) “Jeg fylder nu halschakraet op med lyseblå farve. Alle farvetomme huller og hvide pletter 
bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Halschakraet er midt i halsen. Lyseblå som f.eks. en lys, blå, 
skyfri himmel. 

6) “Jeg fylder nu pandechakraet (det 3. øje) op med indigo farve. Alle farvetomme huller og 
hvide pletter bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Pandechakraet er midt i panden ca. en halv 
centimeter over øjenbrynene. Indigo er svær at beskrive. En hjælp kan måske være en 
aubergine med en mere blå nuance. Eller en varm tropenat, hvis man har været så heldig at 
have oplevet sådan én. 

7) “Jeg fylder nu kronechakraet op med violet farve. Alle farvetomme huller og hvide pletter 
bliver, så vidt muligt, fyldt ud” Kronechakraet er på issens toppunkt. Violet som f.eks. violer. 

 

Sid nu og nyd at din Sindkrop er i perfekt energimæssig balance. Sig højt eller indvendigt: 
“Jeg er nu i perfekt energibalance”. Til sidst åbner du igen for bruseren men nu for den 
anden hane, så der kan strømme gyldent lys ned over dig. Sig højt eller indvendigt: “jeg tager 
nu et brusebad i gyldent lys, som gør, at mine chakrafarver vil holde sig så længe som 
muligt”. Gyldent lys kan f.eks. beskrives som sollys. Tag bad i mindst 30 sekunder og forestil 
dig så, at du slukker for hanen med gyldent lys. Bliv siddende et øjeblik, tag afsked med dit 
sted i naturen og giv din træstub et kærligt på-gensyn-klap. Bevæg gerne fødderne og 
hænderne let, inden du åbner øjnene og stille og roligt kommer tilbage til dagligdagen. 
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Hvad er formålet med øvelsen? 

 

Man kan kalde overstående en meditation eller en visualiseringsøvelse, men først og fremmest 
er det en energiøvelse. Øvelsen arbejder med at slippe den brugte “beskidte” energi og 
omdanne den til en mere afbalanceret energi. På samme måde som når man går i bad og 
vasker dagens skidt af sig for at kunne komme ud i en mere ren, en mere autentisk udgave. 
Om morgenen før vi tager afsted, så ser de fleste af os, os selv i spejlet for at se om vores ydre 
er præsentabelt, er i balance. På samme måde kan vi se ind i os selv for at sørge for, at vi går 
ud i verden i en mere afbalanceret udgave.  At vores indre er i bedst mulig balance. Det er den 
energi som denne øvelse arbejder med. 

 

Kan alle meditere? 

 

Mange mennesker siger, at de ikke kan meditere, fordi de bliver forstyrret af alle mulige 
tanker, som farer gennem hovedet, når de har sat sig ned. Men det er vigtigt at pointere, at 
man ikke skal være tanketom for at meditere. At meditere betyder først og fremmest at man 
kommer i kontakt med sit indre. Ofte vil ens indre være fyldt med et tankekaos, som kan være 
dagens gøremål, det man skal huske, det man har glemt, eller det man frygter eller glæder sig 
til i løbet af dagen. Det man møder, når man er stille med sit indre, kan også være gamle 
følelser, som fylder meget i ens indre. Enten fordi man “bare” skal give plads til at lade det 
passere, eller fordi man skal bearbejde det nærmere. Ved netop at lade det komme op, vil det 
stille og roligt fylder mindre i ens indre. At meditere kan betragtes som en måde at komme 
om bag tanker og følelser. At lade det glide forbi uden at holde fast på tanker eller følelser. 
Som skyer der driver forbi på himlen. Nogen gange kan man så være heldig at opleve en 
skyfri himmel, øjeblikke hvor man er bag om tanker og følelser. Når man opdager det, ja så 
tænker man igen.......! Disse øjeblikke uden forstyrrende tanker og følelser er absolut ikke 
nødvendige for at få udbytte af meditation generelt og altså heller ikke for at få udbytte at 
overstående øvelse. 

Det er også vigtigt at påpege, at man i overstående øvelse ikke behøver at kunne fornemme 
duftene, se billederne eller forstille sig farverne for at få udbytte af øvelsen. Hvis man følger 
øvelsen trin for trin, så vil energien arbejde og man vil få udbytte af øvelsen.  

Hvis det er svært at mærke de forskellige chakras placering på kroppen, så kan man hjælpe til 
ved at placere en eller flere fingre på stedet, mens man fylder chakraerne op. 

 

Hvem egner øvelsen sig til?  

 

Overstående øvelse kan laves af alle og egner sig til alle. Hvis man har specifikke 
meditationsøvelser som man har fået anbefalet, så er øvelsen egnet som en forberedelse til 
disse. Den virker som en indre korrektion, der også kan forberede Sindkroppen til yoga, Tai 
Chi eller anden bevidst fysisk udøvelse. Man må også meget gerne afslutte øvelsen med at 
sidde i stilhed. Efterhånden som man bliver mere øvet, kan man evt. lade være med at tælle 
eller at sige sætninger højt eller inde i sig selv, men istedet lade det ske af sig selv, når 
Sindkroppen er parat til at gå videre til næste punkt. 

For mange vil det være en god idé at finde et nogenlunde fast tidspunkt på dagen at lave 
øvelsen på. For nogle kan det være en idé at stå lidt tidligere op om morgenen og lave 
øvelsen, fordi man lige kommer fra søvnens dybe tilstand. Men for andre er det bedre at 
afslutte dagen med Chakrameditationen, således at man renser dagens stress ud, før man går i 
seng. Det er selvfølgelig også en mulighed at lave øvelsen både  morgen og aften, hvis man 



har det bedst med det.  Øvelsen behøver ikke at tage så lang tid at lave. Med lidt øvelse kan 
man lave den på 10-15 min. 
For nogen kan det måske være en hjælp at indtale øvelsen på bånd og have det som en støtte. 
Hvis man føler, det er meget svært at lave øvelsen eller hvis man er meget syg eller afkræftet, 
så vil øvelsen også have effekt, hvis man læser den højt eller får nogen til at gøre det. Om 
nødvendigt kan øvelsen laves liggende.  Det, at man fokuserer opmærksomheden på et 
bestemt område/oplevelse/tilstand/fænomen, vil påvirke frekvenser og energier (inklusive 
farver), og disse vil igen virke ind på den synlige materielle del af virkeligheden. Derfor er det 
ikke nødvendigt at være i en meditativ tilstand, for at øvelsen kan virke ind på Sindkroppens 
planer. 
 
Hvor ofte skal man lave den? 
 
Men så skal man vel lave øvelsen hver dag for at få glæde af den? Nej, det behøver man ikke. 
Det er selvfølgelig godt at lave øvelsen ofte og specielt i starten vil det være godt at være 
flittig med øvelsen for at vænne Sindkroppen og energien til at arbejde på denne måde, men 
hvis man f.eks. laver den 3 gange om ugen, så vil det også give et stort udbytte. Men selv det 
at lave øvelsen f.eks. hver 14 dag er bedre end ingenting! At skabe balance en gang imellem 
er bedre end ingenting. Og ofte vil man længes efter at genfinde balancen igen, når først man 
har oplevet følelsen af harmoni een gang.  
Øvelsen kan også bruges i akutte situationer, efter traumatiske oplevelser eller specielt 
stressende situationer, ved søvnløshed og som beroligelse ved eksamensforberedelse eller 
konkurrencer m.m. 
 
 
Vigtigt at huske! 
 
Omvendt er det naturligvis også vigtigt at påpege, at hvis man ikke har lyst til, eller hvis man 
ikke får lavet øvelsen, så betyder det selvfølgelig ikke, at man skal have dårlig samvigtighed,  
at man aldrig kan komme i balance, og at man lige så godt kan opgive det helt. Al indøvelse 
kræver disciplin og en god portion tolerance og humor i forhold til en selv. Der er lige så 
mange veje, som der er mennesker. Overstående repræsenterer et muligt redskab på vejen til 
selverkendelse og selvhelbredelse, som mange forhåbentligt kan have glæde af. 
 
Med håbet om mange smukke indre oplevelser!! 
 
God fornøjelse!! 
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