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Skru op for
dit harachakra
Hverdagsfest og livsglæde
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Du skal leve dit liv fra dit harachakra!
Dit harachakra er et af de vigtigste områder i dit liv. 

Det står nemlig for at være i nuet, for lethed, 
for glæde, for begejstring, for kreativitet, 
for manifestering og for at modtage ... 

og det er bare nogle af alle de fantastiske ting, 
dit harachakra repræsenterer i dig.
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Skru op for dit harachakra
Hverdagsfest og livsglæde

Nedenfor finder du en beskrivelse, af hvad dit harachakra stå for, både når det 
er i balance og i ubalance. Du finder en række spørgsmål, som du kan arbejde 
i for at afklare, hvad du gør nu i din hverdag og hvad du kan gøre mere, for at 
skabe en let harachakra vibe i din hverdag og for at blive mere bevidst om ting, 
du selv kan gøre og handle på, for at gøre dit ”NU” til et gladere og sjovere sted 
at være.

Healingen kan du bruge lige så ofte, som du har lyst og rigtig gerne ikke kun, når 
du syntes du er nede, når noget er svært eller når du er i modstand, men også 
rigtig gerne, når du føler sig opløftet, for så vil du opleve at få følelsen skruet op 
eller at den vil være længere.

Det er selvfølgelig også en rigtig god ide at bruge den i situationer/perioder. 
hvor du har brug for at blive løftet og brug for at minde dig selv om, hvad der 
gør dig glad.
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“Frustration I livet vil komme.
Spørgsmålet er ikke: 

hvordan kan jeg slippe, 
men hvordan kan jeg bruge det 

som noget positivt?”
- Desmond Tutu
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Beskrivelse af dit harachakra

Harachrakraet sidder ca.2-3 fingres bredde under navlen. Men sidder ikke kun cen-
treret i punktet, det dækker hele underlivsområdet og på bagsiden af kroppen også, 
altså i dit lændeområde.

Harachrakrets farve er orange

Din fysiske krops relation til harachakret:

Kønsorganer, din forplantningsevne, lænd, bækkenbund, nyrer, blære.

 Feminin energi

 Modtage

 Kreativitet

 Spontanitet

 Spiritualitet 

 Evne til at kunne kontrollere følelser

 Glæde/nydelse

 Seksualitet

 Forhold til de nære relationer

 Livsglæde

 Farver

 Dans/bevægelse

 Intuition (intuition omkring dig selv)

 Håb

 Lethed

(sammen med pandechakraet) man kan sige, at 
det er i harachakret vi henter den og skal finde 
og mærke den, man det er i pandechakret den 
connecter til den universelle energi.
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letting go of what
you think your
life is supposed
to look like!

isHAPPINESS
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“Happiness 
is not something ready-made.

It comes from your own actions.”
- Buddha

Fo
to

 a
f S

te
ve

n 
Fo

rd
 • 

Un
sp

la
sh



Copyright Sine Parez © 2019

8

Balanceret harachakra

Du lever ud fra livsglæde og at være i nuet. At føle begejstring, at leve ud fra lethed 
er vigtige værdier for dig, og du efterlever det for så vidt muligt i din dagligdag. Du 
har en legende tilgang til stort og småt.

Du mærker dig selv og din intuition både i kroppen og i følelserne. Du er god til at 
sanse både dig selv og andre, du finder nemt lethed i dine relationer og er god til at 
skabe balance i dine relationer.

Det er lige så naturligt for dig at modtage fra andre, som det er at give, og du føler 
dig støttet af såvel andre som af dig selv. Det er nemt for dig at kommunikere både 
dine følelser, dine behov og dine tanker.

Du er kreativ enten i din tankegang eller kreativ med dine hænder - eller begge dele.
Sexualitet føles let, og du tiltrækker ud fra dine behov.

Ubalanceret harachakra

I de ubalancer du kan opleve i dit harachakra, kan man tale om enten en over-energi 
eller en under-energi, det vil sige, at du enten har for meget eller for lidt i ubalancerne.

Du kan have svært ved at finde de positive perspektiver og svært ved at mærke, hvad 
det er der gør dig glad og handle på det. Dit fokus ligger mere i fortiden eller i frem-
tiden, og det kan føles frustrerende/smertefuldt at tænke på det, du gerne vil have 
mere af i dit liv, fordi det føles som langt væk eller svært at se vejen dertil.

Du dulmer dig selv og dine følelser, for nogle bliver det til afhængighed/misbrug, 
eksempler ER alkohol, sukker, cigaretter, stoffer, netflix, sex osv.

Du føler dig ofte misforstået og har svært ved at kommunikere dig selv til dine rela-
tioner.

Du svinger i dine følelser i yderlighederne fra euforisk glad til at være apatisk og 
energiforladt.

Du kan have svært ved at føle dig forbundet til andre og til tider også til dig selv.

Din sexualitet føles ubalanceret eksempler, cølibat, sexafhængighed, impotent, svært 
ved at blive tilfredsstillet, svært ved at kommuniker din lyst, føle dig forkert i sex.
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Arbejdsark
Hvad gør dig glad?

Hvad har jeg lyst til, der giver mig følelse af frihed?

Hvad nærer mig og giver mig følelse af at have næret mine behov?

Spørgsmål til refleksion:
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Hvad får mig til at blomstre og more mig helt ned i maven, 
enten alene eller sammen med andre?

Hvad vil jeg gerne vækste fra og skrue op for 
i forhold til lethed og glæde ect.?  

Hvad vil jeg gerne handle på, der giver mig følelse af flow og overskud? 



Copyright Sine Parez © 2019

11

“Man skal drysse glimmer på, 
hver gang der sker noget godt, 

og stille det på kaminhylden (…) 
der er ikke noget, der er for småt.
Alt der gør dig glad kan bruges.”

- Hella Joof
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Nuet er det vigtigste i forhold til manifestering, for det er nem-
lig din følelse i nuet, du tiltrækker ud fra. 

Så hvis du går rundt og er i modstand, synes dit liv er knoklende, at der er meget 
hårdhed og kontrast omkring dig, så bliver det lige præcis det, du tiltrækker ud fra - og 
det bliver svært at være et match til de ting, du gerne vil have mere af både i dit nu 
og i din fremtid.

Derfor når du arbejder på de ting, du gerne vil manifestere, er det vigtigt at tage 
ejerskab på nuet, på handling og følelser der åbner op for glæde, begejstring og spon-
tanitet. Det betyder ikke, at du skal være jublende glad og lykkelig konstant, men på 
den lange bane, er det ting der er vigtige for både den vibration, du modtager i og for 
den vibration, du sender dine fremtidige manifestationer ud i.

Man kan bruge rigtig lang tid på at drømme om alt det, man gerne vil have, og det kan 
komme til at føles som så stor en længsel, at det overskygger din hverdag, men fak-
tum er, at dit lige NU er vigtigere end din fremtid, så hvis du konstant går og tænker 
på det, du gerne vil i din fremtid, eller bare i morgen eller i næste uge, så flyver din 
tid i nuet forbi dig og din vækst og det, du drømmer om, flyver også forbi dig.

Ønsker dig god fornøjelse med arbejdet med dit harachakra.

Kh. Sine Parez

“What if I fall?
Oh, but my darling,

What if you fly?”
- Peter Plys
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Judge nothing, you will be happier.
Forgive everything, you will be happier.
Love everything, you will be happiest.

- Buddha

Fo
to

 a
f H

yd
e 

Ob
ar

a 
• U

ns
pl

as
h


