
 
Hara lijn meditatie 

staande- je afstemmen op je levensdoel 
 
De hara bestaat een dimensie dieper dan het auraveld. Het bestaat op het niveau van intentionaliteit. Intentionaliteit gaat 
over de spirituele kracht en intentie om ons oorspronkelijk doel te voltooien.  
Het is een krachtgebied in het fysieke lichaam dat de tan tien (ook wel hara, ei-vormig, ca 4 cemtimeter onder je navel) 
omvat. 
Het is de ene toon waarmee je jouw fysieke lichaam opgetrokken hebt uit moeder aarde. 
Je lichaam is een gelei-achtige vorm die door deze toon bijeengehouden wordt. Deze toon is de klank die gemaakt wordt 
door het centrum van de aarde. 
Wanner je hara-niveau op één lijn brengt, zul je je automatisch afstemmen op je levensdoel. 
 
 
Oefening om je wil met je levensdoel in overeenstemming te brengen. 
 
Door dagelijks te oefenen kun je afgestemd blijven op je grotere levenstaak in elk nietig 
dingetje dat je in het moment doet. 
 
Stel je een sfeer van energie voor in je lichaam op de middellijn van het lichaam ca 4 cm 
onder je navel. Dit punt is het zwaartepunt van het lichaam, de tan tien. Het is die éne toon 
die het lichaam in fysieke manifestatie houdt. De haralijn en tan tien zijn meestal zilver/goud. 
In deze oefening zul je de tan tien rood maken.  
 
Voeten 90 cm breed, knieën gebogen alsof je gaat zitten, voeten naar buiten, zodat je de 
knieën niet verdraait. Neem een paar haren precies op de kruin van je hoofd.  
Trek eraan zodat je precies weet het midden van de bovenkant van je hoofd kunt voelen. 
Doe nu alsof je aan deze haren hangt. Dit zal het lichaam recht houden als een schietlood 
naar de aarde. 
Handen in driehoek ter hoogte van  Tan Tien (ook wel ki of chi), duimen op de tan tien, de 
punten van je vingers wijzen omlaag. Voel de tan tien in je lichaam en maak deze heet, 
maak het roodgloeiend. Als je het lichaam met de tan tien verbindt, merk je dat het hele 
lichaam warm wordt. Maak met je aandacht ook het instroompunt van deze energie schoon 
en open, 70 – 100 cm onder je voeten. 
 
Laat de linkerhand afglijden naar beneden, de vingers van de linker hand wijzen naar de 
aardkern en de open handpalm wijst naar rechts.  
De vingers van de rechterhand drukken op de tan tien. 
Beweeg je bewustzijn naar de gesmolten kern van de aarde, het magma. Voel de 
verbinding tussen de aardkern en jouw tan tien. Voel de hitte. Visualiseer de laser lijn van tan 
tien naar aardkern, of neem deze helder waar. Het kan zijn dat je een klank hoort zoals een 
soort schreeuw die gevechtskunstenaars hanteren vlak voor ze toeslaan. 
 
Breng alle donkere en oude energie naar je tan tien, Brand deze op.  
Variaties: comprimeer tot de energie van kool diamant wordt. 
Of maak de tan tien wit heet zoadat deze vloeibaar wordt en zichzelf repareert. 
 
Ga met je aandacht omhoog naar je ziele zetel 7 cm onder je halskuiltje. 
Herken de sfeer van diffuus licht rondom de blauwe kaarsvlam van dit punt, die jouw unieke 
klank maakt in de universele symfonie.  
Hier huist de hunkering van je ziel om het doel met je leven te verwezenlijken. 



Verplaats de vingers van de rechterhand van de Tan Tien naar boven, neem het licht uit de 
Tan Tien en aarde mee omhoog de vingers van de rechterhand drukken licht op de 
zielenzetel, Vermeerder het licht in je zielenzetel met het licht van de aarde vanuit je Tan Tien. 
Straal door de sluiers rond je ziele zetel, Straal deze sluiers schoon. Plaatjes en zware energie 
kun je weer naar je Tan tien brengen. 
 
Je kunt kiezen voor compressie waarbij  de energie kristallijn, helder en transparant wordt. 
Opbranden waarbij de Tan Tien witheet wordt 
Omarmen in de liefdevolle energie van je Tan Tien.  
Je doel is transformatie, kies die methode die maakt dat de energie transformeert. 
 
Breng je rechterhandhand verder omhoog en richt je vingertoppen naar boven ter hoogte 
van je kruin, Wordt je bewust van een bolletje energie in je kruin (bloemknop van de lotus) de 
helft binnen je hoofd de helft erbuiten en breng het verzamelde licht naar de 
duizendbladige lotus (ook voelbaar als dit balletje).  
Als de lotus of kroon zich heeft gevuld met licht en ontvouwt zover nu voor jou klopt, zal de 
laser straal van licht zich als vanzelf naar het individuatie punt richten. Begeleid het licht met 
je rechterhand naar boven naar het individuatie punt ca 80 cm tot een meter boven je 
kroon. 
 
Het individuatie punt is een klein draaikolkje wat er uitziet als een hol kegeltje met de punt 
naar boven, beweeg het licht door het kleine gaatje bovenin. De vingertoppen van de 
linkerhand zijn nog steeds gestrekt naar de aarde bij de tan tien.  
Ga met je aandacht vlak boven het individuatie punt en open dit, laat de kosmische 
informatie naar binnen stromen. Wacht even tot de lijn stabiel is. 
Beweeg de vingertoppen naar beneden langs de Hara lijn, breng de informatie naar de 
kruin, als vanzelf beweegt de informatie naar de ziele zetel . Druk de vinger toppen op de 
zetel en vandaar naar de Tan Tien. Druk de vinger toppen op dit punt.  
 
Heel met de inkomende informatie aura lagen en chakra’s van boven naar beneden en vul 
ze op. Breng tot slot ook deze kosmische informatie in de gronding. 
Wanneer je het eerste punt van individuatie vanuit de godheid op één lijn gebracht hebt 
met de heilige hunkering van je ziel en met de éne toon waarmee jij je lichaam omhoog 
getrokken hebt uit moeder aarde, dan heb je jezelf in overeenstemming gebracht met je 
levensdoel. De energie van je Tan Tien zorgt voor de beweging in de goede richting. 
 
                                                                                                 Veel meditatief plezier, PdW  


