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Aura en Chakra’s 

De aura 

Wat is de aura in dagelijkse termen: 

• Uitstraling om iemand heen.  

• Het gevoel van ‘eigen ruimte’, ademruimte. 

• Die eigen ruimte ervaar je ook als iemand te dichtbij komt. 

 

Je aura bestaat uit verschillende 

auralagen of eigenlijk 

auralichamen, die je als eivormige 

ruimten omringen. Het grootst is 

het spiritueel lichaam, dan naar 

binnen toe ontmoeten we het 

mentale auralichaam, vervolgens 

het emotionele auralichaam, 

gevolgd door het fysieke 

auralichaam, daarna volgt het 

eigenlijke fysieke lichaam.  

Het grotere lichaam, bijvoorbeeld 

het spirituele auralichaam omvat 

dus de kleinere lichamen: het 

mentale, emotionele, fysieke aura 

lichaam en tenslotte het fysieke 

lijf. In het fysieke lijf komt alles 

samen. 
 

Korte beschrijving van de 

auralichamen/-lagen van binnen naar buiten: 

• Fysieke auralichaam, 1e laag: ca. 8/10 cm rond het lijf, bevat 

informatie over gezondheid, bewegelijkheid, uithouding’s vermogen 

en vitaliteit. 

• Emotionele auralichaam, 2e laag: ca. 30/40 cm rond het lijf,  

informatie over de ruimte voor emoties en gevoelens en het uiten en 

inhouden van emoties en gevoelens. 

• Mentale of sociale auralichaam, 3e laag: op armlengte rond het lijf, 

informatie over de denkcapaciteiten en sociale contacten. Beeld 

van de wereld, omgeving en het al dan niet realistisch zelfbeeld. 

• Spirituele auralichaam, 4e laag: ca. 4/8 meter rond het lichaam, 

informatie over goddelijk bewustzijn, onsterfelijkheid en diep weten. 

Deels buiten tijd en ruimte, onbegrensd, wezenlijk.  

Als je energie stroomt is het prettig om ook je auralichamen te gronden. 

In je verbeelding verbind je de onderzijde van de auralichamen met 
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het centrum van de aarde. Oude energie of energie die niet meer bij je 

past kan zo uit je ruimte naar de aarde zakken/stromen, waar de aarde 

het transformeert tot neutrale vrije energie. 

 

De chakra’s 

De chakra‘s zijn energiecentra in ons energie lichaam met een 

ontvangende, regulerende en zendende kwaliteit. Elk chakra heeft 

specifieke vermogens. 

De chakra’s zien er uit als trechters, 

waarvan het smalle deel is 

aangesloten op het centrale kanaal, 

met aan de brede zijde bewegende 

roterende energie-wielen die naar 

buiten zijn gericht. De complexiteit 

van die energie wielen neemt toe 

naarmate een chakra dichter naar de 

kruin is gepositioneerd. 

Met je aandacht kun je chakra’s meer 

of minder sluiten en openen. Plotseling 

wisselende omstandigheden, 

trauma’s, ongezonde gewoonten en 

omgeving, kunnen individuele 

chakra’s (deels) blokkeren en 

daarmee het hele chakrasysteem 

ontregelen. 

Gezonde, onbelemmerd 

functionerende chakra’s passen zich 

gedurende de dag aan. Bij 

wisselende omstandigheden voorzien 

ze je zo van de juiste informatie en 

capaciteiten. Minder goed 

functionerende chakra’s worden zo 

goed mogelijk gecompenseerd door 

de andere chakra’s, maar dit levert wel een gemis aan vermogens en 

informatie op. 

De 7 hoofdchakra’s liggen met hun centrum in het centrale kanaal, dat 

loopt van je P.C. spier of bekkenbodemspier tot je kruin en worden 

vanuit dit kanaal gevoed. 

Andersom wordt de informatie opgevangen door de chakra’s en 

toegevoegd aan de energiestroom in je centrale kanaal. Het centrale 

kanaal bevindt zich in het lichaam en loopt energetisch door, vanuit je 

eerste chakra naar het centrum van de aarde en vanuit de kruin, naar 

het centrum van de kosmos. Het centrale kanaal wordt daarmee 

Figuur 1 Uit licht op de Aura door B.A. Brennan 



 
 

3 

 

gevoed met aarde energie vanaf de onderzijde en kosmische energie 

vanaf de bovenzijde. Vanaf het 8e chakra, boven ons hoofd, dat we 

ook wel de Zon noemen, stroomt de kosmische energie in onze kruin 

door de achterzijde van het centrale kanaal, naar beneden het bekken 

in. Deze Zon heeft zowel een filterende functie, wat niet bij ons past 

wordt schoon gefilterd, als een magnetische functie, wat wel bij ons 

past, onze Persoonlijke Essentie energie, trekt onze Zon aan. 

 

Vanaf de onderzijde stroomt de aarde energie het centrale kanaal in, 

de voetchakra’s ondersteunen deze voeding, hiermee wordt ook aarde 

energie verzamelt en via de beenkanalen naar het centrale kanaal in 

het bekken gebracht. De aarde energie wordt in het bekken gemengd 

met kosmische energie en in opwaartse richting aan de voorzijde van 

het centrale kanaal door naar de kruin gebracht. Een deel van de 

energie stroomt als een fontein uit de kruin in de aura lichamen en vult 

de persoonlijke ruimte. 

Het andere deel van deze energie vloeit vanuit de kruin samen met de 

instromende kosmische energie en circuleert door het lichaam weer 

naar beneden naar het bekkenbodem-gebied. Op deze manier wordt 

het lichaam gevoed. 

 

De energie stroomt rond door het midden van het lichaam en wordt 

aan beide zijden gevoed door aarde en kosmos, ook wordt de 

Persoonlijke Essentie energie steeds weer toegevoegd aan de stroom. 

Voet- en handchakra’s kunnen extra energie toevoegen aan deze 

stroom. De hand chakra’s kunnen naar verkiezing aarde of kosmische 

energie uitnodigen in de stroom. De handchakra’s zijn via de 

armkanalen verbonden met het centrale kanaal. De handchakra’s 

kunnen ook energie zenden. Vaak is er een meer ontvangende en een 

meer gevende hand. 

 

Oude energie wordt meegegeven aan de circulerende stroom om via 

het staartbeentje en de verbinding met de aarde, te worden 

afgevoerd. We noemen dit gronden. 

 

Beschrijving van de chakrakwaliteiten: 

1e chakra, wortelchakra of stuitchakra (basis en zelfbehoud) 

Goede gezondheid en levenskracht. 

Goed geaard, op je gemak in je lichaam. 

Vertrouwen in de wereld, gevoel van veiligheid en zekerheid. 

Vermogen om te ontspannen, stabiliteit. 

In levensonderhoud wordt goed voorzien, voortplanting. 
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2e chakra, sacraal chakra (beweging, verbondenheid en 

zelfvoldoening) 

Emotionele intelligentie, gevoelens. 

Koestering van zichzelf en anderen, vermogen om te veranderen. 

Gezonde grenzen, sierlijke beweging. 

Invoelend vermogen, sensualiteit en intimiteit. 

 

3e chakra, zonnevlechtchakra (transformatie en zelfbepaling) 

Verantwoordelijk, betrouwbaar, evenwichtig, werkzame wil. 

Goed gevoel van eigenwaarde, warme persoonlijkheid. 

Zelfvertrouwen, spontaniteit, speelsheid, gevoel voor humor. 

Goede zelfdiscipline, besef van eigen macht. 

In staat uitdagingen het hoofd te bieden. 

 

4e chakra, hartchakra (liefde en evenwicht, zelfaanvaarding en 

acceptatie van anderen) 

Meedogend, liefdevol, empathisch. 

Houden van, altruïstisch. 

Vreedzaam, evenwichtig. 

 

Thymus (plek tussen keel- en hartchakra) 

Eigenwaarde en liefde voor jezelf. 

Goed lichamelijk afweersysteem. 

 

5e chakra, keelchakra (communicatie, zelfexpressie en creativiteit)  

Een volle stem, goed kunnen luisteraar naar anderen. 

Goed gevoel voor timing en ritme, duidelijke communicatie. 

Jezelf tot uitdrukking brengen, ontplooien.  

Innerlijke stem, roeping, creativiteit. 

Helderhoren. 

 

6e chakra, derde oog (herkennen van patronen, zelfreflectie) 

Intuïtief, perceptief. 

Voorstellingsvermogen, goed geheugen. 

Toegang tot dromen en vermogen om zich te herinneren. 

Vermogen om symbolisch te denken en te visualiseren. 

Helderzien. 

 

7e chakra, kruinchakra (begrip en zelfkennis) 

Het vermogen om informatie waar te nemen, te analyseren en te 

assimileren. 

Intelligent, opmerkzaam en bewust. 

Onbevooroordeeld, in staat in twijfel te trekken. 
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Heeft een gevoel van spirituele verbondenheid. 

Wijsheid en meesterschap, ruim begrip. 

Helderweten 

 

Zon (8e chakra) 

Energieverzamelpunt van kosmische en Persoonlijke Essentie energie, 

zo’n 30 cm. boven het hoofd. 

 

Handchakra’s: doen, handelen, ontvangen en creativiteit. 

Voetchakra’s: stappen zetten, contact met de aarde. 

 

Beheren van je energetische ruimte 

Dagelijks vormen we koorden en zijn er plaatjes en overtuigingen die 

ons sturen. Hiervoor liefdevol zorgen en schonen is een vorm van 

dagelijks beheer van je ruimte.  

 

Plaatjes en onderliggende overtuigingen  

We hebben allemaal overtuigingen, ideeën, veronderstellingen en 

oordelen over onszelf, een ander of een situatie, dit noemen we 

‘plaatjes’. Plaatjes hebben we nodig om soepel door ons dagelijks 

leven te bewegen. Zo weten we of iets gezond is of ongezond, 

gevaarlijk of ongevaarlijk, handig of onhandig is. 

Toch kunnen plaatjes ook beperkend werken. Ze houden ons vast in 

een oud beeld over onszelf of de ander of een situatie. Daarom 

transformeren we plaatjes, zodat we op een nieuwe manier naar 

onszelf, een ander of een situatie kunnen kijken. Dit transformeren van 

plaatjes noemen we ‘Plaatjes blazen’.  

Plaatjes kun je als spanningsenergie of als voelbare emotie  in je 

lichaam of ruimte gewaarworden. Bijvoorbeeld als je denkt: ‘Ik kan dit 

niet’ dan is dit een overtuiging, een plaatje. Als je deze gedachte 

denkt: Waar voel of zie je in je lichaam spanning, waar reageert je 

lichaam op bij deze gedachte, misschien in je buik of keel?  Op die plek 

in je lichaam zit dan energie van die overtuiging vast. En die energie 

kun je bevrijden door plaatjes te blazen. 

 

Plaatjes blazen over jezelf gaat zo: 

• Grond jezelf, stroom je energie, visualiseer rozen op de rand van je 

aura.  

• Visualiseer voor je, buiten je aura, een hele mooie roos (symbool voor 

neutraliteit, schoonheid). Geef de roos een gronding, een wortel 

verbinding naar de aarde.  Laat ideeën, veronderstellingen, 

overtuigingen over jezelf wakker worden. Welke kleur hebben die 

oude plaatjes over jezelf? Weet of kies een kleur hiervoor. Beweeg 
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die kleur uit je aura/chakra’s en lichaam naar de roos. Gebruik je 

aandacht en je handen.  

• Als de roos vol is, breng je die in gedachten buiten je ruimte, 

vervolgens laat je de roos transformeren door de roos in je 

verbeelding te vullen met vuurwerk en in alle kleuren van de 

regenboog uit één te laten knallen. Maak hierbij een opblaas geluid 

met je uit-ademhaling. Je maakt de verbeelding zo levendig 

mogelijk. Dat helpt loslaten.  

• De energie (kleuren van de regenboog) die overblijft breng je weer 

naar je zon (8e chakra). Je zon transformeert deze energie weer 

naar jouw oorspronkelijke vrije energie. 

• Vanuit je zon vul je je aura en lichaam weer op. Vul speciaal de leeg 

geworden plekken op (waar de energie van de plaatjes losgelaten 

is). 

• Herhaal dit een aantal keer. Voel na in je lichaam en ruimte wat de 

uitwerking is. Dit geeft je de ruimte om met andere, open/neutrale 

ogen, in het nu, naar jezelf te kijken. 
 

We kunnen ook plaatjes blazen over een ander of over een situatie. De 

procedure is hetzelfde: je stopt de energie van de plaatjes vanuit je 

lichaam en aura in de roos buiten je aura, transformeert de roos en 

beweegt de getransformeerde energie weer terug naar je zon en vult je 

lichaam weer op met jouw energie. 

We kunnen negatieve én positieve plaatjes blazen. Als een overtuiging 

écht waar is (bijvoorbeeld ‘ik ben fantastisch’), komt de energie vanzelf 

via de zon weer bij je terug en verandert je gevoel over jezelf niet. 

 

Energetische Koorden 

Koorden of energieverbindingen lopen tussen een plaats of persoon en 

jouw ruimte en/of lichaam. 

 

Permanente koorden: 

Het koord vanuit je derde chakra met je astrale lichaam, ook wel het 

zilveren koord of droomkoord genaamd; dit is een verbinding vanuit je 

lichaam met de astrale wereld of droomwereld. 

Het koord met de kosmos, vanaf je kruin vanuit het centrale kanaal. 

Het koord met de aarde vanaf je 1e chakra verbonden met het 

centrale kanaal. 

 

Tijdelijke koorden: 

Koorden horen bij het leven, je maakt contact, je communiceert en je 

maakt daarbij vaak ongemerkt koorden. Het maakt leren snel en 

communicatie effectief, vaak voelen we beter wat de ander bedoeld 
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door middel van een koord. Maar we kunnen ongemerkt ook leeglopen 

op deze koorden, door onze eigen aannames, plaatjes en 

overtuigingen. De manier waarop we denken te moeten reageren op 

een bepaalde situatie. Die koorden zijn ook vaak gevoeligheden, 

binnen die gevoeligheden liggen plekken die onze aandacht vragen.  

 

Zo’n koord, wat vaak kwetsbaar is, kunnen we opschonen en opvullen 

met onze eigen zijns-energie. De energie die ons toekomt, die we zijn, 

die we uitstralen. Gevoed door aarde- en kosmische energie. 

 

Veel ontspanning en plezier gewenst 

 

Christine, Floor en Peter 

 

 
 

 


