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Healingles hand-out les 10 

 

Uitleg van de chakra’s: 

 

Algemeen: 

De chakra’s zijn energie-centra in ons lichaam met een ontvangende, regulerende en 

zendende kwaliteit. Elk chakra heeft specifieke vermogens zoals: communicatie, 

creativiteit, inspiratie, wilskracht, voeding opnemen. 

De chakra’s zien eruit als trechters met daarin bewegende roterende energie-wielen. 

Met je aandacht kun je chakra’s meer of minder sluiten. De chakra’s liggen met hun 

centrum in het centrale kanaal en worden hierdoor in gezonde omstandigheden 

gevoed. 

Veranderende omstandigheden, trauma’s, ongezonde gewoonten en omgeving 

kunnen het chakrasysteem ontregelen.  

Gezonde onbelemmerd functionerende chakra’s passen zich gedurende de dag aan 

in de wisselende omstandigheden en voorzien 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 hand-chakra’s kunnen naar verkiezing aarde- of kosmische-energie uitnodigen in 

de stroom. De hand-chakra’s zijn via de armkanalen verbonden met het centrale 

kanaal. De hand-chakra’s kunnen ook energie zenden. Vaak is de ene hand meer 

gevend en de andere hand meer ontvangend. 

Via het stuitje en het grondingskoord loopt overtollige of niet langer nodige energie 

naar de aarde. Deze energie wordt door de aarde weer omgezet in bruikbare vitale 

energie. 

 

Beschrijving van de kwaliteiten: 

1e Chakra, wortelchakra of stuitchakra (Basis en zelfbehoud) 

-Goede gezondheid 

-Levenskracht 

-Goed geaard 

-Op je gemak in je lichaam 

-Vertrouwen in de wereld 

-Gevoel van veilgheid en zekerheid 

-Seksuele energie 

-Vermogen om te ontspannen 

-Stabiliteit, bloei, in levensonderhoud wordt goed voorzien 

 

2e Chakra, sacraalchakra (Beweging en verbondenheid, zelfvoldoening) 

-Emotionele intelligentie 

-Vermogen om lust te ervaren 

-Sociale zekerheid en verbinding ervaren 

-Koestering van zichzelf en anderen 
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-Vermogen om te veranderen 

-Gezonde grenzen 

-Sierlijke beweging 

-Creativiteit 

 

3e Chakra, zonnevlechtchakra (Transformatie en zelfbepaling) 

-Verantwoordelijk, betrouwbaar 

-Evenwichtig, werkzame wil 

-Goed gevoel van eigenwaarde 

-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 

-Houdt van zichzelf 

-Altruistisch 

-Vreedzaam, evenwichtig 

 

Thymus: plek tussen keel en hartchakra, eigenwaarde en liefde voor jezelf, goed 

lichamelijk afweersysteem. 

 

5e Chakra, keelchakra (Communicatie en creativiteit, zelfexpressie) 

-Een volle stem 

-Goed luisteraar 

-Goed gevoel voor timing en ritme 

-Duidelijke communicatie 

-Leeft creatief 

 

6e Chakra, derde oog (Herkennen van patronen, zelfreflectie) 

-Intuitief 

-Perceptief 

-Voorstellingsvermogen 

-Goed geheugen 

-Toegang tot dromen en vermogen om zich te herinneren 

-Vermogen om symbolisch te denken 

-Vermogen tot visualiseren 

 

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 

-Heeft een gevoel van spirituele verbondenheid 

-Wijsheid en meesterschap, ruim begrip 
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Zon of 8e Chakra, energieverzamelpunt van kosmische en Oorspronkelijke Essentie 

energie, boven het hoofd) 

 

Hand chakra’s: doen en handelen, creativiteit, ontvangen  

 

Voet chakra’s: stappen zetten, contact met de aarde, voeding opnemen. 

 

 

OEFENINGEN om de chakra’s flexibel en wakker te maken: 

 

-1e chakra: Schudden, trillen, massage, aanraking. 

-2e chakra: Hoelahoep (denkbeeldige hoepel van beneden naar boven bewegen, 

met naar armen opzij en naar boven gestrekt) ronde bewegingen met bekken. 

-3e chakra: Maak van je buik een ballon terwijl je deze open neer beweegt masseer 

je het middenrif en daarmee het 3e chakra. 

-4e chakra: Harmonie in hart: Adem een paar keer zo ver mogelijk uit en laat daarna 

de lucht als vanzelf weer in je longen stromen. Leg je hand op je hart en breng je 

aandacht in je hart, voel het kloppen. Adem door het gebied van het hart en denk 

terug aan een moment in je leven dat je je heel prettig voelde. Laat het gevoel van 

dat moment weer opkomen en adem met dit vreugdevolle, ontspannen en 

liefdevolle gevoel door je hart.  Liggend op rug (evtueel met benen opgetrokken), 

vanuit gestrekte armen op de vloer de ronde beweging laten onstaat van omarming 

van het hart, van jezelf. 

-Thymus: Activeren door te bekloppen. 

-5e chakra: ‘A O U W M N I’ zingen met ronde armbeweging van boven naar 

beneden. De I bedenken, waarbij de energie weer naar boven gaat door het 

lichaam. 

-6e en 7e chakra: Voorstelling van kristalwater, of zout water wat eerst in je kruin en 

dan door het centrum van je hoofd de ruimte schoonspoelt. 

 

-Een bloem visualiseren in één van de chakra’s en deze voeden met aarde energie 

en kosmisch licht, waarnemen en voelen wat er gebeurd… 

-Je handen vol latenstromen met helende energie vanuit het centrale kanaal (aarde 

en kosmische energie), met de uitstraling van je handen je chakra’s en ruimte om je 

heen ‘schoonkammen’. 

 

Healen van de chakra’s  

We hebben allemaal ‘kwetsbare’ en ‘sterke’ chakra’s. Sommigen staan hierdoor 

permanent meer open en anderen zijn meer gesloten. 

Niet soepel functionerende chakra’s zijn meestal verbonden met een koord, met 

plaatjes en overtuigingen of met oude energie uit traumatische ervaringen of 

situaties. Gestagneerde plekken ervaar je als energie die vast blijft zitten. Dat kan 

koud, bewegingloos of zwaar aanvoelen. Door een chakra schoon te maken, kan het 

weer normaal en natuurlijk gaan functioneren in uitwisseling met de andere chakra’s. 

 

Begin met een algemene healing. Vraag aan het wezen van je healee welk chakra 

schoongemaakt wil worden. 

*Spoel de schoonmaakkleur door het chakra en transformeer plaatje(s) met een   

schoonmaakroos. Maak de voor- en achterzijde van het chakra schoon. 

*Vraag aan het wezen of er een koord verbonden is met het chakra en maak dit ook 

schoon. 
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Gebruik de zeven bewegingen om energie weer in beweging te brengen. 

Heal het chakra systeem ook als geheel: 

*Maak de verbindingen tussen de chakra’s schoon, zodat de informatie tussen de 

chakra’s goed kan stromen. 

*Concentreer je op de chakra’s als een systeem en breng ze in lijn: Je kunt de 

chakra’s in lijn ‘wiegen’ door je handen bij de voor en achterzijde van een chakra te 

houden en het al ‘wiegend’ uitnodigen om weer samen te vallen met het centrale 

kanaal. Je kunt ook een gouden lijn bedenken waarlangs de chakra’s uitlijnen richting 

het hart van de kosmos en en het centrum van de aarde. 

*Vul op vanuit de zon met Originele Essentie energie. 

 

Stroom af met extra aandacht voor je eigen chakra’s  

 

Nuttige, interessante boeken over chakra’s en energie-healing: 

Handboek chakrapsychologie - Anodea Judith 

Chakra werkboek - Anodea Judith 

‘Bronnen van licht’ en ‘Licht op de aura’ - Barbara Ann Brennan 

 

Veel oefenplezier, 

liefs en licht,           Christine & Peter                                                                         


