
Meditation för att öppna upp ditt hjärta 
 

När människan växer andligt då släpper det undermedvetna gradvis sitt grepp om 
henne. Nyckeln till andligt uppvaknande är ”hjärtats blomning”, dvs. hjärtchakrat 
måste öppnas upp helt innan vi kan bli, genom nådens kraft, totalt upplysta 
(=enhetsmedvetande). 
 
”Hjärtats blomning” och villkorslös kärlek som följer efter detta, är inte den vanliga 
kärleken som människorna känner till. När hjärtchakrat är helt öppet vet vi precis hur 
vi skall agera i varje situation.  
 
Det att hjärtat är helt öppet och människan känner villkorslös kärlek är dock inte det 
samma som att vara totalt upplyst. Men för dem vars ”hjärtan blommar” ligger 
upplysning bakom hörnet. Dessa individer kommer igenom när som helst, säger Sri 
Bhagavan. 
 

Nedan följer en lite annorlunda meditation för att öppna upp 
hjärtchakrat och att komma i kontakt med Gudsmedvetande och 

total Närvaro. 
 

Denna meditation bygger på förmågan att kunna visualisera sitt hjärta i olika 
färgkonstellationer.  
 
Dessa visualiseringar/meditationer kan du göra i vilken ordning som helst. Du kan 
välja en visualisering åt gången eller göra alla delar på en och samma 
meditationsstund. Hur länge du sitter i varje visualiserig/meditation väljer du själv. 
 
En av människans största gåvor är förmågan att förverkliga ögats föreställning.  
Denna vetenskap om den ”obefläckade bilden” tillämpas av varje ängel i himlen. 
 
Det är denna lag som står skriven i människans inre delar (Jer 31:33; Hebr 10:16), 
känd i själva hennes hjärta i hjärtat, likväl dunkel i hennes yttre medvetandes minne. 
Den baseras på visualiseringen av en fullkomlig ide vilken sedan blir till en magnet 
som attraherar den helige Andes kreativa energier till hennes varelse för att 
förverkliga mönstret som finns i medvetandet. 
 
Efter att ha upptäckt vad hon är i Anden och vilken möjlighet hennes själ har måste 
människan bevara denna bild av verkligheten i sina tankar och känslor, för bilden är 
en naturlig avvisare av allt som motsätter sig hennes verklighet i manifestation. Detta 
gör hon med hjälp av sin själs verkliga öga – hennes inre öga som vet när det ser 
och som ser när det vet. 
 
Själens ögonmagi är den avbild, image, av verkligheten som människan planterar i 
sitt medvetande och vattnar med de rena energier som strömmar ur makrokosmos. 
(Paulus: ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten”). 
 
På så sätt uttrycks Gud på ett opersonligt sätt i genomförandet av hans lagar, av 
vilka alla är den naturliga följden av Varandets enda stora Lag i Kosmos. 



 

 
 
 

Bild ovan är tankeform för den tretungade flamman i ditt hjärta, en sextondels tum 
hög, förseglad i den hemliga kammaren. 

 
Visualisera denna pulserande heliga eld som den gudomliga gnista som förbinder ditt 

hjärta med Guds hjärta. 
 

Du kan ha lugn bakgrundsmusik på, sitt rakt och bekvämt så länge du kan. 
 



 
 

Tankeform för den tretungade flamman, gestaltad som inneslutande det fysiska 
hjärtat i sitt Kristusmedvetande och trefaldiga helande ljus. 

 
Visualisera den tretungade flamman expanderad från ditt andliga hjärtas centrum och 

omslutande ditt fysiska hjärta. 
 

Du kan ha lugn bakgrundsmusik på, sitt rakt och bekvämt så länge du kan. 
 

 



 
 

Tankeform för uppståndelseflamman – en intensifierad version av din tretungade 
flamma. 

 
Visualisera den virvlande pärlemoströmmen av Guds energi som återupplivar 

ljusflödet och återställer ditt hjärtas rätta och vackra rytm. 
 

Du kan ha lugn bakgrundsmusik på, sitt rakt och bekvämt så länge du kan. 
 

 



 
 

Tankeform med ditt hjärta badande i violett flamma. 
 

Visualisera hur frihetens violetta flamma förvandlar alla orenheter i ditt hjärta: fysiska, 
mentala, känslomässiga och eteriska. 

 
Du kan ha lugn bakgrundsmusik på, sitt rakt och bekvämt så länge du kan. 

 
 



 
 

Tankeform för smaragdstrålen vilken återställer den vetenskapliga matrisen av ditt 
hjärta. 

 
Visualisera den helande flamman i naturens livgivande krafter penetrerande i, genom 

och runt ditt hjärta. 
 

Du kan ha lugn bakgrundsmusik på, sitt rakt och bekvämt så länge du kan. 
 
 



 
 

Den helande tankeformen – en ”Kunskapens kristallklara stjärna”. 
 

Visualisera hur Guds heliga elds sfärer av vitt, blått och grönt omger och genomsyrar 
varje atom, cell och elektron i ditt fysiska hjärta och återupprättar det inre mönstret 

och gudomlig helhet i ditt liv. 
 

Du kan ha lugn bakgrundsmusik på, sitt rakt och bekvämt så länge du kan. 
 
 


