
Chakra 3 

 

Chakra 3 står för vår livskraft och livsprocessen, och berör enormt viktiga områden i ditt liv, 

inte minst meningen med ditt liv. 

Meningen med ditt liv är att förverkliga dig själv, det är meningen med allas liv, även om vi 

tar oss dit på individuella vägar. 

Låt oss likna livsprocessen med en blomma. I början av din resa är du ett frö. Fröet innehåller 

alla delar till en blomma, men är fortfarande ett frö. Fröet måste växa och leva för att utveckla 

sig självt tills den dag då fröet blivit sin blomma. 

Precis likadant är det för människan. Chakra 3 är den röst inom dig som driver dig framåt. På 

vägen framåt kommer du att möta utmaningar. Då möts du av två val. Antingen stannar du 

och ger upp, eller så fortsätter du. Fortsätter du så måste du ta fram dina inre resurser och 

bruka dig av dem för att klara utmaningen. Det är detta som får dig att gradvis utvecklas till 

blomman. På detta vis fortsätter du, utmaning efter utmaning tills du dragit fram all din inre 

potential, och blivit blomman. 

Men för de som ger upp, för de som inte försöker överkomma utmaningarna, för dem faller 

livsenergin och deras liv blir grått och menlöst. 

Chakra 3 är det chakra som indikerar allt från vår hälsa till vår livsvitalitet, till hur 

framgångsrika vi är i våra liv. 

Chakra 3 ser över alla områden i ditt liv för att försäkra att du har vitalitet och att du 

kontinuerligt utvecklas. 

Din livsenergi kräver både vitalitet och utveckling. Att vägra leva, eller till och med att bara 

stå still i livet, straffar sig. Många mår dåligt idag eftersom det finns en fantastisk okunskap 

om vad de behöver göra i livet. 

 

Chakra 3 ser över flera områden: 

 

 Det ser till att din kropp är frisk och välmående genom att varna dig genom smärta och 

olustkänslor om kroppen är skadad eller sjuk, samt skicka känslor av välbehag när du 

tar hand om din kropp och den mår bra. 



 När du är i en fysisk krissituation är det Chakra 3 som manar dig att fortsätta kämpa 

och inte ge upp. 

 Chakra 3 skickar samma olustkänslor till alla områden i ditt liv som inte fungerar, 

Chakra 3 varnar dig för att du inte trivs på ditt jobb, att relationen inte är bra för dig, 

eller att det är hög tid att du flyttar dit du alltid känt för att flytta. Det är lika viktigt att 

du lyssnar då, som när ditt liv är i direkt fara. 

 Chakra 3 ger dig riktning i livet, känner du inte av den måste du lyssna bättre till vad 

det är du vill. 

 

Tecken på att du har ett välutvecklat Chakra 3: 

 

 Du mår bra och är lycklig 

 Du är sällan eller aldrig sjuk 

 Du känner att du är på rätt väg i livet och skulle inte vilja vara någon annanstans eller 

göra något annat än du redan gör 

 Du tycker livet är fantastiskt, ett fantastiskt äventyr 

 Du har levt ett aktivt liv och själv tagit dig dit du är idag 

 Du är inte rädd för utmaningar 

 Du är inte en person som klagar 

 

För att vara lyckliga i våra liv behöver vi ha ett aktivt Chakra 3. Kroppen och hela din varelse 

kan enbart vara lycklig när du bejakar livet och aktivt visar att du vill ta dig framåt. Det 

skänker hela dig livsvitalitet, det gör dig lycklig och skänker dig även hälsa. Allting hänger 

ihop. Om din aktivitet i Chakra 3 sjunker så förlorar du din livskraft. Du har lättare att bli 

sjuk, deprimerad, håglös och allmänt känna att livsandarna tryter och livet känns grått. 

De som är långvarigt sjuka är ofta deprimerade, och de som är deprimerade är ofta sjuka. På 

ett eller annat sätt har vi inte funnit ett sätt att bejaka Chakra 3. 

 



Några tydliga tecken på att du har ett underutvecklat Chakra 3: 

 

 Du är deprimerad. All form av depression tyder på att Chakra 3 är förtryckt. 

 Du är uttråkad eller kraftlös. 

 Du vet inte vad du vill i livet. 

 Du tycker livet är meningslöst. 

 

Om vi ignorerar Chakra 3 tillfälligt så hör vi oss själva säga "Jag visste att jag inte skulle gjort 

det där!" Om vi ignorerar Chakra 3 en längre tid så blir vi deprimerade. Vi kan leva med de 

andra chakrana relativt outvecklade, men om vi inte utvecklar Chakra 3 sjunker vår livskraft 

och vi blir deprimerade. Vitalitet är viljan till livet, men ett förtryckt Chakra 3 betyder att man 

inte vill leva, att man håller på att självdö. 

En deprimerad människa, eller en individ med ångest, eller långvarig ohälsa, kommer därför 

alltid att börja må bättre så snart denne börjar bejaka det Tredje Chakrats energi. 

Det är intressant att notera att många människor, fler i dag än förr, verkar ha problem med 

Chakra 3, och visar upp de negativa symtomen i punkterna ovan. 

Det är helt enkelt inte enkelt att staka ut sin egen väg idag, utan till stor del så får vi ända från 

barndomen och uppåt anpassa oss, om vi inte är villiga att klassas som rebeller och 

uppviglare. Vi anpassar oss till den obligatoriska skolgången, vi anpassar oss till det 

professorerna säger om de ämnen vi läser, vi anpassar oss till de jobb vi kan få, och väl där 

anpassar vi oss till de regler som gäller och den plan som vår arbetsplats strävar efter. Därtill 

lever vi i en värld där det är önskvärt att skydda oss själv från alla utmaningar och svårigheter. 

Problemet är att för att aktivera Chakra 3 så behöver vi möta en stadig ström av utmaningar, 

där vi får utveckla oss själva. När vi har dessa inrutade liv så ser vi gärna på fantastiska filmer 

där hjältar gör jättemånga saker och överkommer många hinder – därför då får vi åtminstone 

se någon med aktiv Chakra 3. 

Så svältfödda är vi idag på Chakra 3's energi att vi söker hopp eller en kris lika mycket. Det 

spelar ingen roll om det är en apokalyps och världskris, bara det händer något. För att i ett 

sådant scenario kommer det komma ner till praktisk, fysisk överlevnad igen och då kommer 

vi kunna aktivera Chakra 3 igen vilket kommer ta bort känslorna av depression, gråhet och 

meningslöshet. Vi bidar vår tid, vi flyr bort i böcker och fantasyfilmer där hjältar lever med 

ett aktivt Chakra 3. 



Chakra 3 är inte bara vår livskraft som varnar oss när något är fel, utan den ger även guidning 

när vi är villiga att ta oss framåt. Men hjälpen är inte som en limousin som rullar fram till dig 

och som säger ”låt mig köra dig till en bättre plats”, nej, guidningen som Chakra 3 tillför dig 

är genom att fästa din uppmärksamhet på vad det är du vill ”Kolla, dit vill du!”, därefter så 

väntar den på att du ska ta dig dit. Alla saker den poängterar för dig är sådana som den vet att 

du kan ta dig till genom att du brukar dina inre resurser. Meningen är att vägen ska vara halv-

tuff, eller i vissa fall hel-tuff, för meningen är att du ska tvingas till att bruka dig av dina inre 

resurser, och inte det du redan kan. 

Så kom ihåg! Chakra 3 är din livskraft och leder dig framåt och igenom livet inte med avsikt 

att göra det lätt för dig, utan med avsikt att göra dig bättre, genom att se till att du tvingas 

bruka dig av din inre potential för att ta dig framåt! 

Det står också klart att Chakra 3 är i ivrigt samarbete med Chakra 1. För att tackla 

utmaningarna i livet så behöver vi tillgång till vår handlingskraft som Chakra 1 ger oss. För de 

flesta av oss ser en väg ut, bara att vi saknar HANDLINGSKRAFTEN, den som är aktiverad i 

Chakra 1. Därför så rekommenderar jag att då du arbetar med Chakra 3 för att ta ditt liv på 

rätt spår igen, att du även arbetar på Chakra 1, så vägen fram går enklare. 

Om Chakra 1 är svagt så kan vi lockas till att ta minsta motståndets väg, det kanske helt enkelt 

är mer bekvämt att vara följsam med vad familjen vill, eller med vad omgivningen förväntar 

sig. I Chakra 3 ska du utveckla och förverkliga dig själv, det kan du bara göra genom att gå in 

i de äventyr och utmaningar som du lockas in i när du söker förverkliga dina egna drömmar.  

Du kommer märka att du hamnar i situationer i livet du verkar helt utlämnad åt dina egna 

resurser, just för att det inte är meningen att andra jämt ska kunna hjälpa dig, för då får du inte 

möjligheten att ta fram och bruka dina egna resurser. För kom ihåg, syftet med Chakra 3 är 

överlag att ta dig från ett frö till en blomma. Det är syftet med livet. 

Det tål att sägas att en individ med välutvecklad Chakra 3 aldrig frågar vad meningen med 

livet är. Förverkligandet av dig själv är det pågående målet i detta liv och i nästa. Vilket gång 

på gång sammanfattas av dödsbäddens sista reflektioner; uppfyllde jag mina drömmar? Levde 

jag livet? Gjorde jag det jag kom hit för att göra? I så fall har jag fred inom mig. 

Vi kan göra mycket, men vi kan inte ignorera livet. 

 

Här följer råd för hur du kan stärka Chakra 3: 

Bli medveten om hur stort ditt behov är att arbeta med Chakra 3. Om någon av dessa punkter 

känns igen måste du stärka Chakra 3: 

 Du är deprimerad, du har ångest, saker känns meningslösa/livet känns meningslöst, 

allt känns grått, du känner dig håglös, du är ofta sjuk/du har varit långvarigt sjuk. 



Känner du igen dig på följande punkter så är situationen inte lika allvarlig, däremot så 

kommer du må bättre av att stärka Chakra 3: 

 Livet känns som slentrian. Du är inte nöjd på ditt jobb, med din relation, där du bor, 

men du vet inte riktigt hur du skulle ta dig därifrån. Du vet inte vad du vill. Du 

accepterar saker som de är. 

 

Övningar för att stärka Chakra 3 

 

 Uppmärksamma vad det är DU vill i din relation till andra, på ditt jobb och på din 

fritid. Bli uppmärksam på vad du vill göra, och skulle göra oberoende av alla andra. 

Våga möta de hinder som står i din väg, och öva tilltro till din egen förmåga att klara 

av alla hinder som presenteras dig. 

 Livet går ut på att utvecklas från frö till blomma, genom att locka fram alla dina inre 

potential. Fundera, och meditera över hur de hinder och begränsningar du möter i livet 

är där för dig så att du kan få chansen att ta fram ditt inre potential. 

 Öva på Chakra 1 för att stärka din handlingskraft. 

 Rensa ut tidigare blockeringar. Det är i sanning inte alltid enkelt att ta reda på vad det 

är vi faktiskt vill, och i många fall kan det bero på att vi under vår uppväxttid och 

genom vårt samhälle lyckats förtrycka och förtränga dem vi verkligen är. Även detta 

går att råda bot på. Återigen vill jag rekommendera Louise Hay, och hennes bok ”Du 

kan hela dig själv”. I boken finner du praktiska övningar där du steg för steg kan börja 

rensa bort uppfattningar och övertygelser som din uppväxt och omgivning gett dig, 

men som inte är du. När du väl rensat bort det som inte är dig från dig själv, så 

kommer det bli enklare att greppa tag i det som är du. 

 På min sida hittar du verktyg som du kan använda för att lära känna dig själv bättre. 

Lär dig om din Personlighetstyp och dina Siffror, och varför inte undersöka dig själv 

lite bättre med Tarot. Bokar du tid hos mig så går vi igenom de frågor du har om dig 

själv!  

Precis som för Chakra 1 och Chakra 2, så kommer du märka förbättring på alla områden i ditt 

liv som är relaterade till Chakra 3 när du stärker Chakra 3's energi. 

 


