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JE ENERGIE IN E VENWICHT:
EEN VERBINDING MAKE N VANUIT JE HART.
JE OPEN ST ELL EN VOOR HET GE HE EL.
DAN ZUL J E DE L IE FDE KUNNE N ONTVANGE N.
ZO WE L VANUIT HE T AARDSE ALS HET GODDE L IJ KE
BEST AAN.
SCHE RM JE NIET AF VOOR AL HE T MOOIE.
ZODAT J IJ JE VERDE R KUNT ONTPLOOIEN.
LIE FDE IS ONS AL LEN GEGE VEN.
GA EEN VERBINDING AAN.
LAAT JE VERB INDE N MET STE VIGE WORTEL S EN LAAT
VANDAAR DE E NERG IEË N NAAR BOVE N DOOR JE HEE N
KO ME N, ZODAT DE ZE VAN B INNEN UIT VIA HET MIDDEN ZO NAAR BOVEN KAN STRO ME N
EN ZO DE VE RB INDING KAN GAAN MAKEN MET HET KO SMIS CHE BES TAAN.

De basis chakra zorgt er voor dat je je bewust wordt van je fysieke werkelijkheid.
Deze chakra word gestimuleerd met rood als je verward bent of weinig zelfvertrouwen hebt.
Ben je geïrrit ee rd, k a lmeer da n de bas is c hak ra met de k leur groe n, wandel bijv. door de
natuur en kijk daar naar: het geeft je lichaam rust. Ben je overactief en werkt alles als een
rode lap op een stier, neem dan de kleur blauw, deze koelt af en neemt de overtollige
energie van je weg.
Denk er aan: bij mensen met een te hoge bloeddruk nooit rood toevoegen.
Iemand die kouwelijk is kan eventueel rode sokken of rood ondergoed dragen om de basis
chakra rechtstreeks te stimuleren.
Het sacraal chakra staat voor levenslust en zelfbewustzijn.
Ben je van slag, herstel deze chakra dan met oranje. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een
oranje heupriem te dragen.
Ben je ons tuimig, ge bruik dan de k a lme re nde k leur indigo.
De zonnevlecht reguleert de spijsvertering.
G
Geeeell hheerrsstteelltt ddee bbllaaaass,, m
maaaagg eenn hhuuiidd eenn vveerrbbeetteerrtt jjee oorrggaanniissaattoorriisscchhee vvaaaarrddiigghheeddeenn..
Voel je je v e roordee ld, breng dan de c hak ra in ev enw icht met paa rs.
Het hart chakra is gekoppeld aan je longen, je hart en je ware gevoelens.
Pompen je hart en longen te snel, visualiseer dan zacht groen.
Ben je lusteloos, gebruik dan de kleur roze.
Activeer je hart chakra met meditatie, zachte muziek en roze en groene kaarsen.
Het voorhoofd chakra is gekoppeld met het voorhoofd, het naar
waarde schatten van anderen. Indigo is de kleur van het voorhoofd
chakra.
Blauw en paars helpen je anderen naar waarde te schatten. Oranje
heb je nodig als je mensen te kort hebt gedaan.
Een ontspannende massage met rosemarijnolie verfrist het lichaam en
brengt je hoofd chakra in balans.
Het kruin chakra houdt het fysieke en spirituele wezen in evenwicht.
En houdt verband met de kleur paars en wit.
De kruin chakra wordt gestimuleerd door wit licht, b.v. door zon of
bergkristal. Mediteer in de zon met heldere bergkristal om je
kruinchakra te activeren.

