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DE MENS IN ZIJN GEHEEL:
Wij zijn allemaal mens met onze innerlijke en uiterlijke wereld en
onze vermogens verbonden, van daar uit zijn wij wie wij zijn en
horen, voelen of weten wij.
Dit alles hebben wij in ons leven opgebouwd.
Van hieruit zijn wij wie wij zijn en handelen wij in dit leven en
komen naar buiten.
Ons innerlijke leven wordt gevoed door dat geen wat wij in ons leven
hebben doorlopen en hoe wij zijn grootgebracht. Van hieruit komen wij
naar buiten en laten wij ons zien.
Wij handelen naar ons kunnen en vermogen.
Dit alles heeft dan ook te maken met hoe wij met onze energieën
omgaan.
De één is gevoeliger dan de ander, de ander lijkt harder of lijkt meer te
weten.
Zo gaat ieder zijn weg op zijn eigen niveau.

DE VERBINDING VAN DE 7 CHAKRA’S:
Chakra’s zijn energiewielen en staan in verbinding met onze energie-punten.
Elk chakra is verbonden met een bepaald gebied van ons lichaam en zij
houden allemaal verband met elkaar.
De 7 hoofdchakra’s worden vanuit het midden in tweeën verdeeld.
Het midden is het hartchakra en gaat de verbinding aan tussen het hogere en het lagere zelf,
het gevoel en de liefde. Als één van de hogere of lagere chakra’s niet lekker kan doorstromen, ontstaat er een blokkade in ons energiesysteem.
De chakra’s zijn ook verbonden met een kleur en ieder chakra heeft iets van alle kleuren van
de regenboog in zich, maar er is altijd een dominante kleur in ieder chakra aanwezig.
DE EERSTE 3 CHAKRA’S VORMEN SAMEN DE BASIS:
Zoals men in het leven is grootgebracht, zo vertelt de basis ons de wijze waarop wij ons
gedragen in het leven.
DE BOVENSTE 3 CHAKRA’S ZIJN DE SPIRITUELE CENTRA’S en geven weer hoe wij
de wereld bekijken of zien.
1. BAS IS CHAKR A: he t 1e chak ra, v ormt de bas is en w ordt derha lv e zo genoe md.
De k leur is rood en heef t te ma ken met onz e ba s isv erze kering: he t ov erlev en. Ook
heef t dit te mak en met de manier w aarop w ij op onze be ide be ne n sta an.
2. SACR AAL CH AKRA: de k le ur is ora nje e n he eft a lles te make n met v ertrouw en.
Ook dit heeft w eer te ma ken met he t ee rste chakra. Als men nie t he eft ge le erd op e igen
bene n te sta an is he t v ert rouw en in jez e lf e r niet en k an men moe ite he bbe n met
zic hze lf en z ich niet ma kke lij k gev en naa r a nde re n t oe.
Dit cha kra hee ft ook te make n hoe men me t re lat ies omgaat.
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3. ZONNEVLECHT CHAKRA: de k leur is gee l en heef t te ma ken met beï nv loeding en
w ordt ook w el de emot ie zone ge noemd. H ie r w orden a lle indrukk en v erw erkt die
binnen k omen e n hoe w ij da ar mee omgaa n.

4. HART CHAKRA: de k leur is groen, dez e ge eft het gev oe l v an lief de
w eer.
Hoe me n v an z ic hze lf of v an de andere houdt, maar ook de indrukke n die
men gev oe ls mat ig binnen hee ft gekrege n, door de indrukke n v anuit het
la ge re e n hoge re ze lf.
5. KEEL CKAKR A: de k le ur is blauw en heef t te ma ken met de
communica t ie.
Ook heeft dit te mak en met de k lank en die w ij ge bruike n,
emot ies, huilen, spreke n, e nz.
6. VOORHOOFD CHAKRA: de kleur is indigo en heeft te
maken met je identiteit en inzichten. Men kan inzicht hebben
over het leven maar ook kan dit worden beïnvloed door onze
lagere chakra’s.
7. KRUIN CH AKR A: de k le ur is paars en hee ft te make n met
v erbinding ma ken v anuit de k os mos en de aa rde die
v erlic ht ing kan gev en. He t is e rg be langrijk da t dez e energieë n
goe d doorst romen. Zonder a arde e ne rgie z it men te hoog e n
kan men niet v erbinde n.

