
Chakra 6 

 
Chakra 6 handlar om din hälsa, eller rättare sagt ditt totala välmående. Chakra 6 handlar om 

att du ska sträva efter och förvänta dig ha optimal fysisk hälsa, psykisk hälsa, emotionell 

hälsa, ja hälsa och harmoni i hela dig. Egentligen är inte detta konstigt. Hela du fungerar som 

ett enda komplext maskineri, och om någon del inte fungerar som den ska, så fungerar inte 

maskinen. 

 

I Chakra 6 pratar vi därför inte bara om din kroppsliga hälsa, utan både kropp och själ som 

ska hållas friska och välfungerande. 

 

Människans hälsa inverkar på allting, precis som varje organisms hälsa gör. När en organism 

mår bra ser den till att allt den gör är bra, och allting fungerar. När en organism inte mår bra, 

så inte nog med att den är sjuk, den skadar även det system den verkar inom; ingenting 

fungerar. 

På samma vis är det med människan. En människa som mår bra, har inte bara ett optimalt liv, 

utan gör även gott i sin omgivning. Medan en individ som inte mår bra, har inte bara ett värre 

liv, utan kan göra skada på sin omgivning. Jag pratar nu om hälsa såsom den inverkar på alla 

delar av oss, inte bara kroppen, utan även psyket och det emotionella planet. 

Siffran 6 har ofta symboliserats med religioner, och valet mellan de ljusa och de mörka 

krafterna. Gud eller djävulen, samvetet eller egot, anden eller materien. Detta har lett till både 

fundamentalism och uppkomsten av krig när det onda måste besegras av det goda. Det har 

tolkats bokstavligen, när det i själva verket stått för någonting helt annat. Lagen som meddelar 

om hälsa vs icke-hälsa. Om ni minns berättelsen om den rika kvinnan i Chakra 2, så har ni ett 

exempel på en person som valde den felaktiga vägen i sitt liv, och därför kunde hon inte 

uppnå hälsa. Kvinnan i berättelsen ville ha skönhet och försökte köpa sig till den, hon försökte 

kompensera den skönhet som bildas inifrån, genom att omge sig med yttre sköna ting. Hennes 

felaktiga vägval ledde till hennes egen självdöd, och kroppen varnade henne genom att hon 

kände sig olycklig. 

Gång på gång på gång lär livet oss vikten av att följa det goda och inte det onda. Det finns 

ingen ondska i sig, men det finns ett felaktigt vägval. Det är bra att äta nyttig mat, och inte 

onyttig. Det är bra att träna och se till att kroppen får det den behöver. Det är bra att tänka 

positivt och inte negativt. Det är bra att inte stressa. Det är bättre att försöka förstå någon än 

att bli arg på någon. Det är bättre att lära sig förlåta än att vägra förlåta. Det är bättre att lära 

sig saker om livet än att bara se på dum-TV. Ja, de flesta av oss vet att det finns bra val och 

dumma val, och Chakra 6 meddelar oss flitigt om vilken väg vi bör ta.  

Så viktigt är det att vi lyssnar på Chakra 6, att följderna om vi inte gör det är rent sagt 

katastrofala. Inte nog med att vår fysiska hälsa blir lidande, när vi till slut tar skada 

emotionellt och psykiskt så drabbas vår omgivning av detta med. När vi inte längre kan känna 



och uppleva harmoni i oss själva, kan vi heller inte ge harmoni till vår omvärld. Vi startar 

konflikter med andra och vår omvärld, och vi ser inte vår egen roll i det hela. Samhällena och 

världen i stort vittnar om den vitt utspridda ohälsa som finns bland människorna, medan 

naturen in i det sista kämpar för att behålla sin balans som den vet att varje organism är så 

beroende utav. 

I människornas värld kom Chakra 6 och dess fokus på hälsa och harmoni att istället 

förknippas med Gud och Djävulen och religioner. I de äldsta mytiska texterna förtäljs kriget 

mellan anden och materien, ljuset och mörkret, fred ter sig långt borta. Men anledningen till 

varför människan har religioner, och inget annat djur, är för att människan är den enda varelse 

som tappat kontakten med sin naturliga hälsa och ordning. Enbart människan frågar sig vad 

hon är, och undrar över allting. Människan vet inte sitt syfte, hur hon ska leva för att må bra, 

på alla sätt och vis så har vi inget förutbestämt vis för hur vi ska bo, hur vi ska ha våra 

familjer, vad vi ska bygga. Men ett än större behov än dessa yttre detaljer är vår vilja att hitta 

tillbaka till Gud igen, som representerar den källa vi tappade kontakten med, vars 

återkoppling kommer göra allting rätt igen. På det viset är alla religioner likadana. Lärare som 

försöker förklara de regler som människan ska anpassa sig efter för att få tillbaka kontakten 

med Gud. För vissa är religion detta, för andra har det blivit en kamp, där det onda som 

existerar är fiender till det goda, och därför måste det förgöras. Men hela anledningen till 

ohälsa är just felaktiga val. Vi kan inte förgöra det felaktiga valet, bara undvika det. Vi kan 

inte döda det felaktiga valet, bara sluta göra det. 

Det finns inget någon religion eller andlig lära säger, som inte också du hör från ditt Chakra 6. 

Mest tydligast hör du Chakra 6 genom ditt samvete. Vad säger ditt samvete när du försöker 

resonera med det att du visst kan äta några bakelser i veckan? Vad säger ditt samvete när du 

försöker förklara till det att du visst har rätt att vara arg på den och den personen? Vad säger 

ditt samvete när du försöker komma med förklaringar varför du inte hinner träna? Vad säger 

ditt samvete när du försöker förklara att du visst förtjänar att tycka synd om dig själv?  

Chakra 6 ger dig alltid det svar som leder till din hälsa. Och den gör så för din totala hälsa, din 

kropps hälsa, ditt psykes hälsa, allting. Och det mest anmärkningsvärda med detta är att vi då 

upptäcker vad som sannerligen menas med hälsa. Samvetet skulle aldrig ge oss rådet att skada 

någon. Samvetet skulle aldrig ge oss rådet att skada oss själva. Samvetet skulle aldrig ge oss 

rådet att vara negativa, eller kritisera andra, samvetet söker enbart förståelse, förlåter, och att 

göra rätt. Ditt eget samvete är inte mindre vist än vare sig Jesus eller Buddha, och det är 

riktigt fantastiskt! 

De flesta av oss får säkert lite dåligt samvete när vi läser detta, för hur många är så perfekta? 

Ja, faktum är att även om vi hör samvetet så följer vi det inte alltid. Det är lättare att uttrycka 

sin ilska än försöka förstå. Genom att vara självisk snarare än osjälvisk så får vi mer 

materiella fördelar. Det är godare att äta de onyttiga sakerna än de nyttiga. Det är skönare att 

slappa i soffan än att gå ut och träna. Det är enklare att kolla på ett nöjesprogram än att 

försöka lära sig något nytt. Ja, alla känner sig träffade på någon punkt. Ändå är målet med ett 

utvecklat Chakra 6 att vi faktiskt ska ta vårt förstånd till rätta någon gång och ta tillbaka vår 



naturliga hälsa. För det vi kommit att förknippa med enbart upplysta individer, en godhet bara 

Jesus kan mäkta sig till, en vishet bara Buddha kan förstå, är något våra egna samveten tjatar 

på oss om varje dag.  

När vi nu gått igenom att Chakra 6 står för vår totala hälsa och välmående, uttryckt genom 

vårt samvete, så kan det också vara värt att nämna att Chakra 6 även lyfter fram karaktärsdrag 

som vi ska stärka och som hjälper oss att följa den väg som är bra för oss. Dessa är 

samvetsgrannhet, beslutsamhet, balans och integritet. 

 

Tecken på en välutvecklad Chakra 6: 

 Du kan enkelt välja det som är gott och bra för dig och undvika det som inte är det. 

 Du är beslutsam i dina åtaganden. 

 Du tar hand om både kropp och själ. 

 Du har god relation till dina föräldrar, till din partner och till dina medmänniskor. 

 Du tappar inte humöret, utan har ett allmänt positivt jämnt humör. 

 

Nu när vi hunnit reflektera lite över våra egna svagheter, börjar det kanske bli aningens lättare 

att förstå hur vi tänkt fel om ondska och godhet när vi säger att bara en ond människa skulle 

välja mörker före ljus, djävulen före Gud, egot före samvetet, vara självisk före osjälvisk och 

välja materien före de andliga värderingarna. Ingen av oss tänker med ett djävulskt skratt att 

"Ha ha, nu ska jag vara ond!", även om vi populärt vill tänka att så sker. Vi tänker inte så när 

vi tar den extra bakelsen, eller hoppar över att träna, eller undviker att prata med en person vi 

skulle behöva reda ut något med men som vi är rädda för att möta. Vi tänker inte ens så när vi 

väljer det materiella före det andliga. Det är inte av medveten ondska som den rika kvinnan i 

berättelsen försöker köpa till sig ett lyckligt liv, vi skadar andra för vi är rädda att bli skadade 

själva, eller vill skada oss själva. Ingen människa på jorden har hittills någonsin åtnjutit en 

positiv hälsosam känsla genom att göra fel, eller skada någon annan. I många fall är individen 

redan så plågad själv att det felaktiga beteendet mot andra är ytterligare ett sätt att fortsätta 

bestraffa sig själv. När människan inte har hälsa, så går saker och ting inte rätt. 

Det bästa vi kan göra är att inte trilla ner i fällan själva. Precis som att en sjuk individ kan 

smitta, så smittar det skadliga beteendet. En sjuk människa säger elaka saker till dig, eller 

behandlar dig dåligt, kommer du smittas, och göra detsamma tillbaka? Eller kommer du förstå 

att individen inte har sin fulla hälsa ännu och enbart be att de tillfrisknar? Jesus sa "förlåt dem, 

för de vet inte vad de gör", han sa även "den som inte gjort sig skyldig för något kan kasta den 

första stenen". I ditt samvete vet du precis samma sak. Chakra 6 lär dig beslutsamhet att stå 



fast i det du vet är rätt, inte det som ditt ego vill ska vara rätt för att tillfredsställa den skada 

den framhåller, utan det ditt samvete säger är rätt. Chakra 6 lär dig samvetsgrannhet och 

integritet så att du kan förbli sann mot dig själv, samt rättvisa och balans. 

Rättvisa och balans är sammanlänkade och kallar till förståndet. Mat är bra, fast i rätt mängd. 

Träning är bra, fast i rätt mängd. Det är bra att arbeta, men inte överarbeta. Det är bra att 

prata, men i rätt stund. Det är bra att agera när man ska agera, men inte hela tiden. Därför lär 

även Chakra 6 att goda ting är saker som är bra för din hälsa och ditt välmående, men det går 

inte att bara skriva ner dessa saker i en bok. Balans lär du dig när du lyssnar på din kropp, och 

på ditt samvete som är där för dig för at tala om vilka handlingar som är gynnsamma, och 

vilka som inte är det. Lyssna på ditt samvete, låt det vara din guide, och lär dig de 

karaktärsdrag som Chakra 6 frammanar: Samvetsgrannhet, beslutsamhet, integritet och 

rättvisa/balans. 

Integritet betyder att vi bör ha integritet i oss själva, vad vi säger bör sammanfalla med vad vi 

gör, men det betyder också att alla delar av oss har en tendens att underordna sig den 

värdering vi håller som vår högsta. Det är efter vår främsta värdering vi underordnar våra liv. 

Det går inte att missta sig mellan en människa som starkt följer andens väg, och en människa 

som starkt följer materiens väg, det syns på individens beteende och handlingar. Andens väg 

är god, och materiens väg ond. Av den anledningen att andens väg gör gott för människan, 

medan materiens väg gör ont åt människan. En människa som mår dåligt, och följer sådant 

som är skadligt för henne, handlar även ont mot sina medmänniskor och livet själv. Du kan 

inte behandla dig själv dåligt, utan att även behandla andra dåligt, livet är en spegel. Och 

individens handlingar ljuger inte om den väg hon medvetet eller omedvetet valt. 

 

Tecken på ett Chakra 6 under utveckling: 

 Du vill göra rätt, men du märker att du gång på gång misslyckas. Detta kan vara en 

diet du vet skulle vara bra för dig att följa, en träningsrutin eller någon annan nyttig 

vana.  

 Du vill umgås med människor som är positiva och bra för dig, men finner att du har 

negativa människor omkring dig eller är omgiven av relationer som inte är bra för dig. 

 Du arbetar för mycket, eller för litet. Du äter för mycket, eller håller en för strikt diet. 

Du tränar för mycket, eller för lite.  

 Det finns saker från din barndom du inte förlåtit än. 

 

När vi gått igenom så här mycket om Chakra 6, så är det värt att nämna att arbetet med 

Chakra 6 inte enbart kommer att innebära att du ska lyssna till ditt samvete och disciplinera 



dig. Chakra 6 handlar även om en djupare healing inom dig själv. Många av oss bär på sår, de 

flesta från barndomen, och detta gör att vår inställning till fundamentala saker i vårt liv kan ha 

tagit skada. Hur var din barndom? 

Det finns vissa barn som farit så illa i barndomen att de känt sig helt oförmögna att förlåta, 

eller någonsin lita på kärlek igen. Dessa barn stänger av sitt samvetes röst. De kan inte lyssna 

på det, för de kan inte göra som samvetet säger. De lever i en bubbla av ilska, de söker 

vedergällning, de anklagar Gud, och de känner sig helt innehållslösa. De börjar skada andra 

människor precis som de själva blivit skadade. Idag kallar vi det psykopati och sociopati. 

Vissa är redo att inte anklaga dessa individer, utan förstår att de vid någon tidpunkt måste 

blivit riktigt felbehandlade. Om vi ändå kunde se så på allt vi kallar ont. De flesta av oss far 

inte så illa, men likväl kan vi bära sår från barndomen. I barndomen bildar vi våra relationer 

och uppfattningar till viktiga begrepp som kärlek/omtanke och vår relation till det manliga 

och det kvinnliga.  

I Chakra 4 lär vi oss vikten av att förlåta och släppa taget för att kunna få tillbaka vår egen 

skaparkraft igen. Men vissa av oss vet inte ens om att vi blivit skadligt påverkade i vår 

barndom, och skadan består. En av de mest fundamentala sakerna man behöver gå igenom 

med sig själv är, "Hur var/är din relation med dina föräldrar?" Både din mamma och din 

pappa. Detta har väldigt stor inverkan på ditt liv. Ett enkelt sätt att ta reda på om så kan vara 

fallet är att titta på följande punkter: 

Hur är dina relationer? Finns det negativa trender i dina relationer? 

Hur är det med ditt arbete? Har du lyckats gå efter det arbete du vill ha? 

Relationen till din mamma och din pappa kan påverka de relationer du försöker skaffa senare i 

ditt liv. Relationen till din pappa kan inverka på din handlingskraftighet och förmåga att 

skaffa pengar.  

Men viktigast av allt är just din relation till det kvinnliga och det manliga, det är en 

fundamental punkt som du kommer behöva reparera för att uppnå balans i Chakra 6. Felaktigt 

har vi tänkt på relationen mellan det manliga och kvinnliga som enbart relevant för våra yttre 

relationer, när det i själva verket bara är en spegelbild på den inre relationen i dig själv. 

Tarotkorten är återigen ett bra verktyg för att ge oss svar om verklighetens natur. I tarotkorten 

porträtteras de två olika vägarna i Chakra 6. Kort 6, De Älskande, och kort 15 (1+5=6), 

Djävulen. Kortet "De Älskande" visar en man som ser till en kvinna som ser till Gud. 

Treenigheten. Ändå så har de flesta som ser detta kort enbart kommit att förknippa det med en 

klassisk kärleksrelation. Denna treenighet är symbolisk och betyder att din aktiva, handlande 

del, ska lyssna till samvetet, som i sin tur ska reflektera Gud. Detta är Chakra 6's optimala 

balans. Den manliga och kvinnliga energin har funnits långt innan människan var påtänkt, och 

existerar som verkande krafter i sig. Som sådana representerar de sina egna epitet. Det 

kvinnliga är allt det som reflekterar det som redan är. Ju mer man lär känna det kvinnliga, 

desto mer förstår man verkligheten. Men den är ingen verkande kraft i sig, ej heller en 



individuell handlare. Den manliga principen är handlande, men har ej vetskap. Därför lyssnar 

den som handlar, på den som har vetskap så att denne ska kunna handla vist. Människan bör 

lyssna på sitt samvete, och guida sina handlingar därefter. 

Men om vi har en skadad relation till endera det manliga eller kvinnliga blir denna funktion 

svår. Män som hatar kvinnor, som misshandlar dem och som misstror dem, som vägrar söka 

förståelse, de kan aldrig uppnå sin hälsa, och aldrig komma rätt. Och kvinnor som är 

oförmögna att se sitt riktiga värde, som undervärderar sig själv, eller tror att de aldrig kan bli 

älskade, drar inte bara till sig män som misshandlar dem, eller enbart gillar dem för deras yttre 

attribut eller pengar, utan lyckas heller inte etablera en korrekt relation och inställning inom 

dem själva. 

Just detta ämne har jag börjat skriva en kortare bok om som snart ska finnas tillgänglig för de 

som känner att de vill arbeta mer med just denna läkningsprocess. Den heter "The Original 

Relationship", eller ”Den Ursprungliga Relationen” och kommer behandla relationen mellan 

det kvinnliga och manliga, uppkomsten till dess obalans och hur den går att läka. 

Nu får vi inte glömma kort 15 i tarotleken, Djävulen, som visar vad som händer när 

människan inte etablerar relationen i De Älskande, utan väljer egots väg, materiens väg, 

mörkrets väg, Djävulens väg. Kortet visar en man och en kvinna som är fängslade runt 

Djävulen.  

Tarotkorten varnar oss för att välja vägen som leder till ohälsa. Enbart andens väg är äkta, 

medan materiens väg är en illusion av det som är äkta. Just därför är det viktigt att vi lär oss 

om det som är äkta i Chakra 2, och inte förblindas av det som söker imitera äkthet. Den rika 

kvinnan i berättelsen i Chakra 2 följde materiens väg och visste inte varför hon inte kunde bli 

lycklig. "Djävulen" lockar oss med allt vi vill ha, men det är bara en illusion och en imitation 

av det vi vill ha. Det har ingen äkthet eller värde för oss. 

Nu har vi sannerligen gjort en ordentlig genomgång av Chakra 6, och det är dags att titta på 

Övningar vi kan göra för att stärka Chakra 6. 

 

Övningar för att stärka Chakra 6: 

 Var beredd på att tänka om! Kolla ut på livet och på människorna du ser. Vilka har 

hälsa? Vilka är lyckliga och balanserade emotionellt, mentalt och fysiskt. Försök 

föreställa dig hur människornas attityder och handlingar kommer från deras 

emotionella, mentala och fysiska hälsa. När du gjort detta, titta sedan på dig själv och 

föreställ dig samma sak. 

 Ditt samvete är ingen högre ordningsman du måste slåss mot. Tvärtom. Ditt samvete 

är din manifesterade hälsa. Ditt samvete vet precis vad du behöver och dess enda syfte 

är att få dig att må bra. Varför skulle du slåss mot någon som bara vill få dig att må 



bra? Varför skulle du känna dig hotad eller rädd för någon som bara vill få dig att må 

bra? Nu är det dags att reparera din relation med ditt samvete. Du gör detta genom att 

vara snäll mot dig själv. Jag rekommenderar att du börjar varje dag med att kolla dig 

själv i spegeln och genuint och snällt fråga dig själv "Kära du, vad kan jag göra för dig 

idag?".  Plötsligt kommer du märka att det inte alls handlar om att disciplinera sig. Det 

du gör, gör du inte för att någon annan säger eller påstår att du måste det, du gör det 

för att du vill. För att det är det mest snällaste och kärleksfulla mot dig själv. 

 Spana återigen ut i världen och se på människorna. Se på människorna som går förbi 

dig på gatan. Försök föreställa dig vilka av dessa som är snälla mot sig själva och bryr 

sig om sig själva, eller på vilket sätt du tror de inte är snälla mot sig själva och inte 

genuint känner kärlek till sig själva. Jämför med dig själv, är du riktigt snäll mot dig 

själv än? Älskar du dig själv än? Känn in hur mycket mer kärlek och uppskattning du 

kan ge dig själv och arbeta på att älska dig själv mer och mer för varje dag som går. 

 Det är super viktigt att du till slut kan omfamna dig själv och i djupet av ditt hjärta 

känna att du har fullkomlig kärlek för den du är, och har total acceptans för den du är. 

Enbart när du börjat älska dig själv - kommer du självmant följa hälsans väg. Innan du 

fullkomligt älskar dig själv, kommer du gå emot ditt eget samvete och må dåligt. Ta 

därför pulsen på hur mycket du älskar dig själv varje dag, och se till att känslan blir 

bättre och bättre för var dag som går! 

 Se efter, och reparera om du måste din syn på det kvinnliga och manliga. Börja med 

att gå igenom din relation till din mamma och pappa. Tecken på att du kan ha skadade 

relationer till det manliga och kvinnliga är: dåliga relationer, dålig ekonomi, du känner 

dig splittrad och är oense med dig själv/saknar integration, brist på handlingskraft samt 

brist på kärlek. Då barndomen har en stor inverkan på oss, och framförallt kan påverka 

vår inställning till det kvinnliga och manliga genom hur vi bemöts av våra föräldrar, 

kan det vara bra att reda ut vår relation till våra föräldrar. En terapi som är väldigt bra 

för att läka relationerna till våra föräldrar är "Family constellation therapy", eller 

"Familjekonstellations-terapi". 

 

När du övar för att stärka Chakra 6 så kommer du snart märka hur alla områden i ditt liv som 

berörs av Chakra 6 börjar förbättras. 

Kom ihåg att Chakra 6 är ett avgörande chakra. Du måste själv aktivt visa om du kommer 

leva för din hälsa eller ohälsa. Om du kommer lyckas integrera dig själv och förenas med dig 

själv och ditt samvete, eller om du kommer leva splittrad och i obalans med dig själv. Innan 

Chakra 6 är fullbordad kan individen inte ta sig vidare till Chakra 7, mer än dess periferi.  

 

 


