
 

Chakra’s en het innerlijke kind: 
 

Een van de diepste wensen van ons wezen is om onafhankelijk, vrij en in liefde verbonden 
te zijn met alles wat leeft. Dat is onze oorsprong en daar verlangen we naar terug.  

Een van de doelen van ons leven hier op aarde is om die verbinding op fysiek niveau 
helemaal te ervaren en te belichamen. 

Haaks hierop staan je reacties, ontstaan vanuit pijn, onzekerheid, onvoldoende voeding, 
liefde of support. deze reacties houden je af van deze diepe wens,  

We onderscheiden daarin de volgende reacties : fright, flight en fight. Daaronder liggen 
de werkelijke behoefte van je innerlijke kind. 

Als wezen ben je als vanzelf verbonden met je intuïtie. Het kind is onbevangen en 
spontaan. Als je opgroeit raakt de relatie met je eigen weten, je intuitie, meestal verstoord. 
Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een gebrek aan veiligheid, aanraking, luisteren, 
aanmoediging…. 

Afhankelijk van het moment van verstoring van de ontwikkeling van je chakra’s in je jeugd 
ontstaan er beschermingsmechanismen die een verband houden met de werking van je 
chakra’s  

In de loop van ons leven daalt ons wezen steeds meer in, dat kan er voor zorgen dat de de 
ideale situatie waarin alle chakra’s (weer) optimaal kunnen functioneren en we herboren 
worden kan ontstaan. 

De fysieke ontwikkeling van de chakra’s begint bij de basis en vervolgt zijn weg tot de 
volwassenheid in het 7e chakra. 

De spirituele ontwikkeling van de chakra’s gaat van boven naar beneden en start pas 
vaak echt als we de fysieke ontwikkelingsweg hebben afgerond. 

1e Chakra: Tijd in de baarmoeder tot 0,5 jaar 
taken: Lichamelijke groei, motorische ontwikkeling, hechting. 
behoeften: Vertrouwen, voeding, veiligheid, recht om er te mogen zijn. 
 
2e Chakra: 0,5 tot 2 jaar,  
Taken: Sensorische verkenning van de wereld, voortbeweging,  
losmaken van de symbiotische versmelting 
Behoeften: Losmaken versus hechten, veiligheid en steun om op verkenning te gaan, 
emotionele zekerheid en stabiliteit, stimulerende omgeving, zelfvoldoening. 
 
3e Chakra: 1,5  tot 4 jaar, 
Taken: Ontwikkeling van taal en autonomie, impuls beheersing, 
leren vasthouden en loslaten (zindelijkheid), zelfbepaling. 
Behoeften: Juiste discipline,, ondersteuning van de autonomie, 



zelfvertrouwen en aanmoediging, spelen. 
 
4e Chakra: 4 tot 7 jaar, 
Taken: Vorming van de sociale identiteit en man / vrouw rollen, 
ontwikkeling van altruïsme, aangaan van relaties met leeftijdsgenoten. 
Behoeften: Initiatief  (versus schuldgevoel), liefde (versus afwijzing), 
maatschappelijke aanvaarding, zelfaanvaarding. 
 

Het 4e chakra wordt ook wel als het omslagpunt gezien van de overwegend belangrijke 
moederrol bij de ontwikkeling van de onderste chakra’s met vrouwelijke energie: 
ontvangend, verzorgend, naar de overwegend belangrijke vaderrol (mannelijke energie: 
ondersteunend, richting gevend en aanmoedigend) voor het kind. 

5e Chakra: 7 tot 12 Jaar, 
Taken: Zelfexpressie, symbolisch redeneren, 
communicatieve vaardigheden 
Behoeften: Nijverheid (versus minderwaardigheid), creativiteit, 
toegang tot instrumenten tot leren en creativiteit, 
blootstelling aan de grotere (buiten)wereld. 
 
6e Chakra: adolescentie 
Taken: Onafhankelijkheid,, oorspronkelijkheid 
Behoeften: Zelfreflectie, vrijheid en verantwoordelijkheid, 
identiteit (versus rolverwarring). 
 
7e Chakra: jongvolwassenheid en daarna ( hele leven door) 
Taken: Intellectuele onafhankelijkheid, spirituele connectie, 
ontwikkeling van wereld beschouwing, onderwijs, 
egotranscedentie, volledigheid, rijpwording. 
Behoeften: Geestelijke vrijheid, intellectuele stimulatie, 
spirituele leefwijze. 
 
 

Door de wijsheid en helderheid van het Innerlijk Kind opnieuw te ontmoeten herstel je de 
relatie en het vertrouwen in de intuïtie. 

Ons innerlijke kind staat symbool voor het moment dat we in onze ontwikkeling werden 
geremd, het kind grijpt naar noodoplossingen om de situatie het hoofd te bieden en 
‘vergeet’ bepaalde talenten te ontwikkelen. 

Deze levensweg met ‘noodoplossingen’ gaan, die voor ons allemaal in meer of mindere 
mate speelt, doet een aanspraak op onze creativiteit.  

Het maakt ons experts in deelgebieden van het leven. (bijvoorbeeld een sterk ontwikkeld 
vermogen tot empathie, intellect, ondernemen, communicatieve vaardigheden) 

Vanuit onze expertise kunnen we weer in contact komen met verloren kind stukken en op 
latere leeftijd de ontwikkeling voortzetten en de eventuele verwondingen helen. 

Hoe we met onszelf omgaan en ons innerlijke kind, stimuleert dit proces of remt dit af. 

 



 

In een reading kunnen we contact maken met de innerlijke moeder en innerlijke vader. 
We kunnen dit beeld bevrijden door de boodschappen te benoemen van de eigenlijke 
ouders of opvoeders, en de readee de bijgedragen laten onderzoeken in de eigen 
ontwikkeling.  

Door onze eigen behoeften te omarmen en aan die behoeften ook invulling te geven, 
kunnen we de relatie met ons innerlijke kind herstellen. Om je eigen behoeften weer te 
kunnen voelen, is het nodig om je beschermingsharnas wat te laten ontspannen en 
zakken. Dit kun je doen door emoties die ooit niet helemaal verwerkt konden worden te 
verwelkomen:  

De aandacht openen in de sensaties van het fysieke lichaam, voelen waar er misschien 
wat spanning of pijn aanwezig is in deze plek ademen, hierin rusten met je aandacht. 
Misschien wordt je heel subtiel een emotie gewaar (bijvoorbeeld: verdriet, boosheid, of 
een vertaling van een emotie: onmacht, leegte, niet weten, verlatenheid, angst, 
teleurstelling, …) Wees bij de sensaties tot dat het gevoel wat neutraler wordt. Dan kun je 
meer en meer je eigenlijke behoeften gaan voelen. Als het gevoel wat overweldigend 
wordt: verbind de plek waar de emotie voelbaar is met je hartchakra en je gronding en 
fijne plekken in je lichaam, reis met je aandacht als een lemniscaat (8) heen en weer. 
Tussen de fijne plekken en de onplezierige plekken breng de energie van de fijne plek naar 
de onaangename, zorg voor jezelf. 

Koorden lezen in de chakra’s 
 
Koorden of energieverbindingen lopen van een plaats of persoon naar de ruimte van je 
readee. 
Ze horen bij het leven en hebben in eerste instantie een positieve, helpende bedoeling 
maar niet alle koorden werken na verloop van tijd nog even positief.  
Het nut van koorden is communicatie. Dit nut verdwijnt wanneer we klaar zijn met die 
communicatie. Natuurlijkerwijs sterft het koord dan af en verdwijnt. 
Sommige koorden blijven bestaan uit angst voor verlies van contact, van informatie, of 
uit dominantie of onzekerheid. Dan is er een afspraak of sterke band tussen twee 
personen of energieën. Bijvoorbeeld: de één geeft veiligheid ( naar 1e chakra) en de 
ander geeft liefde (naar 4e chakra) terug. 
Of bij plaatsen is een deel van het wezen blijven hangen in een oud trauma, de 
verbinding is dan bedoelt om de energie aan die andere kant weer terug te nemen. 
Meestal zijn deze afspraken of matches onbewust en vaak niet langer heilzaam. 
 
Mogelijke fysieke effecten van koorden: 
 
-  Voorbeeld 1: 5de chakrakoord in de aura of keel met energie van een ander kan een 
keelontsteking of keelpijn geven. Het lichaam kan het verschil niet voelen tussen een virus 
of energie van anderen; het zegt simpelweg "eruit!" 
 
-  Voorbeeld 2: 2de chakrakoord met energie van een ander erin kan lage rugpijn of bijv. 
hernia geven. Uiteraard kan diezelfde pijn ook komen door bijv. niet geleefde boosheid. 
 



-  Voorbeeld 3: Een man had rond zijn 3de chakra een plek op zijn huid die steeds weer 
openging, ongeacht de medische behandelingen. De plek wandelde rond zijn derde 
chakra. Er zat een koord met zijn vader en diens energie erin. De vader had altijd willen 
bepalen wat de zoon in het leven had moeten worden. De zoon kon dit koord niet 
loslaten, omdat hij dan de genegenheid van zijn vader zou verspelen (dacht hij) en hij 
kon ook niet echt kiezen wat hij zelf voor doel in het leven had. 
 
Het eerste chakra koord is belangrijk tussen ouders en kinderen. Deze verbinding is een 
onderdeel van zorg en opvoeding. Een vertrouwde omgeving en veiligheid zorgen 
voor de ontwikkeling van het kind. Belangrijk is om ze schoon en in de tegenwoordige 
tijd te houden. Deze koorden maken de kinderen meestal zelf los in de puberteit. 
 
Koorden hoeven niet altijd naar een persoon te gaan, ze kunnen ook naar groepen 
gaan of een plek of naar jezelf toe.  
Ook zijn er permanente koorden: Het koord met de aarde, Het koord met de kosmos en 
het droomkoord. Dit laatste is een verbinding vanuit je lichaam bij het derde Chakra met 
de astrale wereld of droom wereld. 
 
Hoe maak je koorden schoon: 

 
• Vraag toestemming aan het wezen en de persoonlijkheid 
• Visualiseer de persoon voor je, met wie je een verbinding vermoed. 
• Krijg een idee waar die verbinding aanhecht en naar toe loopt. 
• Visualiseer een roos op de rand van de ruimte (aura) in het koord. 
• Dit zorgt ervoor dat de communicatie liefdevol stopt. 
• Grond de roos naar het centrum van de aarde en grond daarmee ook het 

koord. 
• Ontmoet readee en het andere wezen, of de andere plek achter de roos vanuit 

neutraliteit ( met een Hallo) 
• Kies voor de energie van je readee een duidelijke kleur, doe dit ook voor de 

persoon / plek waarmee  deze is verbonden 
• Lees nu vanuit het centrum van je hoofd: de energie, hoe voelt het koord aan?  

Waar toe dient dit koord... Wat is de reden van de verbinding, benoem 
overtuigingen en plaatjes)... 
Met wie of wat is het verbonden? is het vandaag de goede dag om dit koord los 
te laten. en wat is er nodig om het te kunnen loslaten (bijv. voorzien in eigen 
veiligheid etc.)  

• Kijk opnieuw en benoem de veranderingen 
• Vraag toestemming voor een healing 
• Beweeg nu met je aandacht en je stromende handen de energie (kleur) van de 

ander door het koord tot achter de roos.  
• Haal de eigen energie (kleur) naar de eigen kant van de roos.  
• Spoel het koord schoon met de (kleur) energie van de zon  
• Als het koord schoon is kun je als dat mag het koord vanaf het lichaam oprollen 

tot de rand van de aura. Daarbuiten is geen verantwoordelijkheid nodig voor de 
resten van het koord. 

• Koorden met onvolwassen kinderen maak je niet los, maar alleen schoon. 
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