
Chakra 2 

 

Chakra 2 berör hur du producerar skönhet i ditt liv, och har en tydlig koppling till både kärlek 

och lycka i ditt liv. Chakra 2 berör kvalité, och därför även värde. I Chakra 2 behöver du lära 

dig att urskilja det sanna från det falska, det som har värde, mot det som inte har värde. Ju 

djupare värde du lär dig urskilja och följa, desto lyckligare kommer du kunna bli, och ju 

djupare skönhet du lär dig urskilja och följa, desto lyckligare kommer du kunna bli. 

Vi lurar oss själva när vi söker skönhet på utsidan, saker som försöker imitera skönhet men 

som inte har skönhet. Kan vi se igenom alla fasader och hitta det som är äkta? 

Men hur ska vi lära oss känna igen det som är äkta? Ja, kanske är du redan ganska bra på det. 

Hur reagerar du inför dessa situationer: 

 En vackert sminkad och klädd person med ett omoget, outvecklat inre. Möter 

du personen för det den är på utsidan eller insidan? 

 Lockas du till att se en Hollywoodfilm med många specialeffekter men utan innehåll? 

 Är det företag som gör mest reklam de som har de bästa produkterna? 

 Är det jobb som ger mest pengar det bästa jobbet för dig att välja? 

 Kommer du bli mer lycklig ju mer pengar du har? 

För att få den djupa tillfredsställande kärleken och den genuina lyckan in i ditt liv, så räcker 

det inte bara med att du lär dig känna igen dessa värden, du behöver även uppleva och känna 

dessa kvaliteter inom dig. 

Livet fungerar som en spegel, och det du sänder ut inifrån dig, får du tillbaka utifrån. 

Det är därför totalt omöjligt att fejka till sig kärlek och lycka. Genom äkta kärlek, får du äkta 

kärlek, genom äkta lycka, får du äkta lycka.  

Vi kan inte gå med dåliga känslor på insidan, och sedan förvänta oss bra känslor utifrån.  

I Chakra 2 så behöver du träna dig i urskillningsförmåga, vad är äkta kvalité och vad är 

inte. Föd ditt inre med äkta kärlek och tacksamhet. Förvänta dig inte kvalité därifrån den inte 

finns. 

"Kärlek är en skönhet när den är äkta, men ej då den inte är äkta." Detta är något alla kanske 

skulle instämma med, men de flesta frågar sig: "Men hur vet man när kärlek är äkta?" Därför 

att det märks på utsidan: Du kan inte skapa ett hemtrevligt hem utan äkta kärlek.  



När du börjar resonera på detta vis, och förstår att utsidan är resultatet av din insida, och det 

du sänder ut inifrån dig själv, förstå då att hela ditt liv är ditt hem, och det kommer inte bli 

mera trevligt än den äkta kärlek du ger den.  

Kvalité, värde, äkthet. I varje stund vi ignorerar det riktiga värde vi kan se under ytan, och går 

efter det ytliga och det oäkta, kan vi heller inte utveckla riktig skönhet, kärlek, och lycka i 

våra liv. Gång på gång lockas vi av glitter och glamour och går miste om den lycka som 

kunde vara vår om vi bara hade gått efter äkthet och sant värde: 

En kvinna har fått till sig väldigt mycket pengar och försöker göra sig själv lycklig. Hon köper 

ett riktigt stort hus, sedan ser hon till att fylla huset med de allra mest luxuösa ting man kan 

omge sig med. Hon anställer personal som ser till att trädgården är i topptrim och 

huset magnifikt och alltid städat och perfekt. Hon köper dyra kläder och fixar hår, ansikte och 

kropp. Om något behöver åtgärdas så fixar pengarna detta. När kvinnan bjuder in sina bekanta 

säger de hur vackert allting är. 

Kvinnans bekanta är sådana hon träffat på andra rika tillställningar, och de är i dessa 

sammanhang de huvudsakligen umgås, eller för att visa upp sina senaste vackra föremål av 

lyx. Kvinnan är ensam, men har inte svårt att dra till sig män p.g.a. sina pengar. Allt som allt 

tycker kvinnan att hon bör anse att hon har det bra, så länge hon har sin rikedom kommer hon 

jämt ha det bra. Hon går regelbundet till en dyr psykolog som inte lyckas svara på varför hon 

inte är lycklig. 

Detta är själva andemeningen med Chakra 2. Alla vill ha lycka i sina liv, alla söker efter 

skönhet i sina liv. Men du kan inte köpa skönhet, och tro att genom att omge dig med vad som 

enbart är ytlig skönhet, kompensera den riktiga skönhet du måste skapa själv på insidan. Det 

vackra du vill ha på utsidan, måste du skapa genom skönhet inifrån, enbart då blir det riktig 

skönhet, den form av skönhet som skapar lycka och riktig kärlek till ditt liv. Du söker 

hemtrevlighet, det kan du bara skapa genom att älska på riktigt. Skönhet kommer inifrån. 

Kvinnan i berättelsen hade blockerat och underutvecklat Chakra 2 och kunde därför inte bli 

lycklig. Hon försökte att uppnå Chakra 2's skönhet i sitt liv genom att omge sig med yttre 

vackra ting. Hon ignorerade att skapa skönhet inifrån sig själv och kunde därför inte skapa 

riktig skönhet på utsidan. 

Kvinnans rikedom gjorde det möjligt för henne att måla upp skönhet på utsidan som dolde 

hennes inre tomhet. Berövad från sin rikedom hade hon förlorat sitt luftslott och lämnats 

ensam och blottad mot sin egen olycka. 

Kvinnan i berättelsen visste ingenting om hur hon skulle göra sig själv lycklig. Hon kände 

inte till den lag som Chakra 2 förklarar. 

När vi inte har en väl utvecklad Chakra 2, och fortfarande väljer ytan istället för det inre, eller 

rättare sagt tror att det är det yttre som ska ge oss lycka och tillfredsställelse, och inte det inre, 

så hamnar vi i en ond cirkel. Antingen blir vi som den rika olyckliga kvinnan som höll fast 



vid det hon trodde var äkta och skulle ge henne lycka, eller så spenderar vi våra liv att jaga 

dessa rikedomar och avundas dessa rika människor som vi tror har nyckeln till all vår lycka. 

Vi drabbas av en huggande avundsjuka när vi ser en människa som verkar genuint lycklig, 

och vi är inte glada åt denna människas lycka. Vi vill ha samma lycka som de har, och vi tror 

att de är lyckliga enbart därför att livet gett dem något som det inte gett oss, eller att vi är 

sämre än dessa människor och därför inte kommer lyckas uppnå lyckan. Vi vet helt enkelt inte 

HUR man får lycka och därför letar vi på fel håll och blir avundsjuka på dem som är lyckliga. 

Om vi förstod att alla kan vara precis lika lyckliga; att skönheten, kärleken, och lyckan är 

gratis och blir till genom att vi producerar den själv inifrån, så skulle vi aldrig mer vara 

avundsjuka. Tänk på de lyckliga människorna. De är inte avundsjuka, de har gett sin lycka 

och sin kärlek till världen och världen har gett detsamma tillbaka till dem. 

En gammal kvinna lever tillsammans med sin man i ett ännu kärleksfullt förhållande till 

varandra, i en anspråkslös liten stuga där de dock har allt de behöver i sitt liv. Deras barn 

och barnbarn hälsar ofta på för de älskar att vara i detta hem av så varm och hemtrevlig 

energi. I detta hem känner man sig omhändertagen och älskad. Båda har många berättelser att 

dela med sig av, och i deras stuga finns prylar som alla har en historia bakom sig. Hennes 

hemlagade mat smakar bättre än någon annans mat, och tiden flyger iväg när man är där. 

Deras barn frågar ibland vad som är hemligheten med deras lycka och välmående. Då säger 

hon, älska dig själv, och låt hjärtat svämma över av tacksamhet för livet. 

 

Hur utvecklat är ditt Chakra 2? 

 

 Kan du känna avundsjuka på någons relation eller jobb? 

 Känner du att din lycka är beroende av att du hittar en partner som gör dig lycklig? 

 Känner du att din lycka är beroende av att du blir rik? 

 Går du omkring och finner att andras lycka är ett mysterium, något du inte själv kan 

uppnå? 

 Känns ditt hem tomt och fattigt? 

 Är du lycklig? 

 

Om dessa punkter träffar något ömtåligt i dig, så är det verkligen tid att ta itu med Chakra 2! 

Och jag rekommenderar att du följer övningarna tills du är så lycklig som du alltid velat vara! 



 

Här kommer råd och tips för hur du ska göra detta och få ditt Chakra 2 att 

blomstra: 

1. Bli medveten 

 Bli medveten om att du behöver skönhet i ditt liv, och förstå att skönhet inte kan tas 

utifrån. 

 Inse att dina olyckskänslor inte beror på ditt yttre tillstånd utan att det beror på ett inre 

tillstånd. 

 Inse att ingen människa utifrån kan ge dig kärlek som du är oförmögen att känna själv, 

och själv skulle kunna ge till din omgivning. 

 Inse att kärleken finns inom dig, men att du har förträngt den. 

 

När du insett detta, till fullo, och därför är beredd att daska till dig själv varje gång du får för 

dig att vara avundsjuk, eller får för dig att klandra livet som inte kan ge dig lycka, och du 

verkligen förstått att du måste tillverka denna lycka själv så ska du sätta igång med de 

övningar som kommer att skapa din skönhet inifrån. Vad den gamla kvinnan i berättelsen sade 

till sina barn är metoden för hur du ska göra det ”Älska dig själv, och var tacksam för livet”. 

Så vad innebär detta? 

Alla andra människor, och allt du ser i livet är en förlängning av dig själv, ja allt är dig själv 

om du så vill. Och du behöver uppmärksamma att allt du gör mot andra, gör du även mot dig 

själv, och allt du gör mot dig själv, gör du också mot världen. 

Verkar det krångligt? Det är det egentligen inte. Se det bara som att allting, precis allting är en 

enda stor spegel, och allt du gör visas i spegeln. Det spelar ingen roll om det är något du säger 

till dig själv, eller någon annan, allting syns i spegeln. Och nu ska vi se till att denna spegel 

bara börjar reflektera skönhet, och inte fulhet. 

Du kommer att se den skönhet i livet, som du kan se i dig själv. Du kommer möta den kärlek i 

livet som du kan känna inom dig och ge till andra. Du kommer att uppleva den lycka i världen 

som du upplever i dig själv oberoende av världen. 

 

 

 



2. Dags att öva! 

 

 Du kan träna dig i Chakra 2 genom att tänka på spegeln. Tänk hela tiden på vad du 

bemöts av i livet, och försök komma på vad det är du har sänt ut själv. När du gör de 

djupare övningarna i att lära älska dig själv, så kommer du märka hur du bemöts av en 

helt annan kvalité av lycka utifrån. 

 För de djupare övningarna i att lära älska dig själv så rekommenderar jag Louise Hays 

arbeten. Hon är ett exempel på en kvinna som själv överkommit alla de barriärer som 

hindrat henne att älska sig själv, och därför är hon en sådan värdefull lärare att lyssna 

till! Videos och böcker av Louise Hay finns att beställa på nätet, men du kan även 

finna mycket av hennes material gratis online.  

 Kom ihåg, att älska dig själv är att göra dig själv lycklig. Blunda för världen om du 

måste. Gå in till djupet av dig själv och lyssna till det behov du har. Ju djupare du bryr 

dig om dig själv, ju djupare kommer du bry dig om livet. 

 

Samma förmaning som gäller för Chakra 1 gäller för Chakra 2. Öva, öva, öva. Eller gör, gör, 

gör. När du stärker din energi i Chakra 2, så kommer alla områden Chakra 2's energier berör 

att förbättras. 

 


