


Door: Anitsa Kronenberg (redactie VNGK) COVERSTORY: CHAKRAPSYCHOLOGIE 

Chakrapsychologie: 
link tussen chakra's 
en de ontwikkeling 
van de mens 
Anodea Judith is psychologe . Ze heeft veel boeken op haar naam staan . Een van de bekend

ste is het Handboek der Chakrapsychologie waarin ze de link legt tussen de chakra's en de 

ontwikkeling van de mens vanaf conceptie en geboorte tot in de puberteit. Elk chakra heeft 

een hoogtepunt van vorming in een bepaalde levensfase. Het gedrag dat hieruit ontstaat blijft 

het hele leven bestaan . 

nodea geeft oefeningen om blokkades in de chakras 
los te laten. Met als gevolg een verbeterd emotioneel 
we lbevinden en gedrag. 
Ze heeft zich voor haar visie op de wereld in sarnen

hang met de chakra's zeer grondig voorbe reid en vele t ientallen 
boeken , mees t van wetenschappe lijke oorsprong, doorgeno
men om zo gefundee rd moge lijk te zijn. Echter ook om zoveel 
mogelijk een brug te kunnen slaan tussen degenen die 'regulier 
denken' en de 'nieuw e denkers '. Ze geeft al vele jaren work
shops en cursussen over de gehele 

bewegingen is de energie vitaal, vandaar dat merid ianen ook 
niet recht lopeno 
Je moet altijd eerst naar beneden wi l je weer naar het licht 
kunnen. Het eerste chakra. stuitchakra, is verbonden aan het 
element aarde. Een zaadje moet naar beneden, de donkere 
aarde in, wi l het ontk iemen . De mens zit letterlijk op zijn eerste 
chakra. 
Dan heeft het water nodig: ernoties, beweging; het plezier van 
het tweede chakra. Hier zitten emotionele voo rkeuren, 'dit wil 

ik niet en dat wei' , 'aIs ik iets wil zal ik 
wereld . moeten bewegen, vloe ien' . 
In juli 2010 was ze in Amsterdam waar Het derde chakra; vuur , hitte, wrijving, 
ze een lezing hield over de chakra's en energie . Als je pijn hebt zakt je energie 
de ontwikkeling op onze planeet. De weg, ben je enthousiast. dan breidt het 
lezing werd gebracht met een schitte zich uit. Je ontdekt je kracht en komt 
rende powerpointpresentatie. Ik heb de tot actie. 
lezing bijgewoond en daarna nog een Het hartchakra is het midden, het is 
gesprek met haar gehad. Dit art ikel is de lucht en adem. Lucht: het onzichtbare 
wee rslag van de lezing en ons gesprek. veld van liefde. Hier kun je balans erva

ren tussen geest en lichaam , jezelf en 
Chakra's de ander. 
De neergaande kosmische straom en Het vijfde chakra heeft met geluid te 
de opgaande stroom vanuit de aarde, maken, stem, vibratie en coheren
Ida en Pingala, meanderen rand de w er tie. Het gaat om zuivering : van voe d
velkolom . In de draaipunten ontsprin sel, spraak, tot zelfs de aarde en het 
gen de chakra's. Juist bij werve lende mi lieu. > 
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Het zesde chakra gaat over zien. Niet aileen kijken maar ook 
het karakter van iets of iemand zien. Het bepaalt de bril die 
Ie op hebt en de visie die je hebt. Met je gedachten kun je 
creeren . 
Het zevende chakra is bewustzijn, je kroon die de poort is naar 
het oneindige, het AI. 

De chakras zijn werkzaam in elke relatie. (Mensen die niet 
geloven in het bestaan van chakra's kunnen ze als metafoor 
zien.) De chakra 's bepalen o.a. de aantrekkingskracht tussen 
mensen. Je voelt je aangetrokken tot iemand die zijn chakra's 
tegenovergesteld werkzaam heeft aan de jouwe. Ais je je hier 
niet van bewust bent en er dus niet aan werkt, kan de aan
trekking van eerst omslaan in de irritatie van later (zie ook de 
boeken van Barbara Ann Brennan). 

Cultuur 
Helaas is onze cultuur nog niet volwassen. We gedragen ons 
maatschappelijk gezien als pubers. We vinden het erg belang
rijk hoe we eruit zien, wat voor (nieuwste) spullen we hebben 
en we zijn overgeseksualiseerd. Ais rnaatschappf dienen we 
volwassen te worden, pas dan zal een hoger bewustzijn over 
de hele mensheid zijn intrede kunnen doen . 
Op dit moment zitten we in het derde chakra, met als maat
schappelijke uitwerking de liefde voor macht . 
Ais we ons ontwikkelen naar het vierde chakra, de macht van 
de liefde, zal samenwerking normaal zijn en zullen dominantie 
en overheersing wegvallen. 
Gedurende de hele geschiedenis zijn er leraren geweest die 
vanuit het vierde chakra liefde hebben gepredikt: Jezus (ver
geving), Boeddha (compassie), Gandi (vrede). Martin Luther 
King (gerechtigheidL moeder Theresa (onbaatzuchtigheidL ze 
zijn echter door de onvolwassen maatschappij bijna allemaal 
gedood. 

Veranderen of sterven 
Het vijfde chakra bracht ons techniek en ruimtevaart, het zesde 
bracht ons zowel de drugs als het besef dat de aarde een le
vend organisme is. Het zevende chakra bracht ons informatie, 
internet en mobiele telefoons waarmee ieder individu op deze 
planeet anderen kan bereiken. 
We zitten nu in een tijd die beter is dan voorheen met onze 
hoge levensstandaard en goede voorzieningen: medisch, scho
ling, wetenschappelijk. Aan de andere kant is het nu slechter 
dan ooit tevoren ; grootschalige milieuvernietiging, 50% van 
het bos is verloren, 90% van de visstand is verloren en er ster
yen jaarlijks drie miljoen mensen door luchtverontreiniging. De 
oorlogswapens zijn vernietigender dan ooit. 

We zullen nu de keus moeten maken tussen transformeren 
of sterven . 
De aarde kent al heel lang een mythe van hoop, namelijk de 
transformatie van de rups naar de vlinder. De rups eet vele rna
len meer dan hij weegt en is in het onvolwassen stadium. Hij 
consumeert net als de mensheid. Niet voor niets worden men
sen consumenten genoemd. Wij consumeren onze planeet. 
Tijdens het stadium van verpopping gebeurt er echter iets heel 
wonderlijks. Er ontstaan cellen die in niets lijken op de rupsen
cellen. Biologen noemen dit de 'imaginal cells'. In eerste in
stantie worden ze aangevallen door de 'gewone' rupsencellen . 
Het rupsenimmuunsysteem beschouwt ze als vreemd en wil 
ze vernietigen. Vergelijkbaar met de wereldleraren die door de 
mensheid die nog niet rijp voor ze was, zijn vermoord. De stro
ming van "nieuwdenkers" wordt aangevallen. Maar er komen 
steeds meer van die imaginal cells. Uiteindelijk kunnen ze zich 
verenigen, overwinnen het rupsimmuunsysteem en vormen zo 
de linker- en de rechtervleugel van de vlinder. Ais vlinder, het 
volwassen stadium, wordt er niet meer geconsumeerd maar 
gevlogen, het nieuwe bewustzijn. 

4th Chakra Era 
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THE RISE &FALL OF THE HUMA ERAS 

10.000IKE .' .000 BeE Thoreau J8~" 60', 

In deze fase van de mensh eid, waarin we van het derde naar 
het vierde chakra aan het transform eren zijn, is het zaak om 
aile individuen en groepen die zich inzett en voor het welzi jn van 
deze planeet en haar bewoners (vrerdechakre-activiteitenl , en 
die een " nieuw bewustzijn" hebben, samen te brengen om zo 
een we b over de aarde te leggen. Van love for power naar po
w er of love. De honderdste aap, hoe meer cellen, dus mensen 
en groepen, zich w illen groeperen en same nwe rken, hoe meer 
het oude immuunsysteem overwonnen kan wor
den en de mensheid vleugels van nieuw 

Van: how can I make it, naar how can I serve. 
am te bereiken dat zoveel moge lijk mensen will en bijdragen 
om de maatschappij van puberaal-consumptie f naar volwassen 
te kunnen transformeren is comm unicatie nodig. 
Lucht, het element waar het hartchakra aan verbonden is, is 
eveneens het element van communicat ie (denk bijvoorbeeld 
aan "airwave") . Maar om volwassen te worden moeten we 
ook de kwetsingen helen die in ons hart zitten. De Sans

krietnaam van het hartchakra is Anahata, dat 
betekent: 'onkwetsbaar', eigenl ijk: 'onge

bewustzijn kan creeren. kwetst' . Door ons hart chakra te helen 
Dit 'nieuwe bewu stzijn " is heel kunnen we de in het hart huizende 
breed, aile organisat ies, van liefde vrijmaken. Rond het hart zit 
groep en tot aan individu en een elektromagnet isch veld dat 
die zich inzetten voor an 500.000 maal sterker is dan 
deren, verdru kten, dieren , het veld van de hersenen. 
armo ede, de natuur, de Elke keer als je iem and 
aarde. verbetoring van ontmoet maak je een con
vele zaken, vanuit liefde nect ie met het veld van de 
en compassie, kun je zien ander. Dit veld kan balans 
als imaginal cells . brengen en hiermee kun 

je 'networken' . Het he
De boodschap van het lende hart heeft oo k alles 
Global Heart te maken met oxytocine, 
Het is de boodschap en het 'knuff elhormoon' dat 
het ideaal van Anodea om vrijkomt tijdens de bevalling, 
mensen zich bewust te laten maar oak bij streling, van baby's 
worden van de werking van de en partners. Hoe meer oxytocine 
imaginal cells opdat men zich gaat er w ordt aangemaakt hoe me er liefd e 
groeperen tot wat zij noem t het Global en 'bond ing' er tot stand kan komen. En 
Heart . aileen samen kunnen we de immense pro
" lk en rnijn" . competi tie en dominantie horen bij blemen op onze aarde oplossen. We moeten wei 
het derde chakra. want andersom werkt het ook zooAis een systeem valt sleept 
Wij. oris. samenwerking en vrede, horen bij het vierde chakra. het vaak vele andere systemen in zijn val mee. > 
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Het streven is om in ons 'co re' (kern), centrum, te zijn. Ais 
je in je 'core' bent , ben je in je kracht, in verbinding met het 
goddelijke en ben je wie je bent. Zo kun je je volledig openste l
len voor anderen en dezelfd e ideele doelen nastreven en over 
het gevoel van afgescheidenheid heen stappen. Strakke regels 
kunnen zo plaatsmaken voor flexibilit eit. Van egosysteem naar 
ecosysteem. 
Maar het gaat niet om sentimentele liefde. We hebben liefde 
met kracht nodig. Sta in je kracht en gebruik je liefde voor een 
hogerdoel. 

In deze tijd waarin samenwerking zo belangrijk is, is het belang
rijk om je boodschap en ideaal uit te dragen . Je zult aangevallen 
wo rden net als de imaginal cells. Wees voorzichtig maar laat 
je niet meer de rnond snoe ren. Heel je eigen hartchakra om zo 
optimaal moge lijk deelge noot te worden van het Global Heart. 

Veranderingen 
Hoewe l Anodea jarenlanq met clienten en chakra's heeft ge
werkt gebruikt ze het woord 'chakra ' nu liever niet meer . Het 
woord heeft toch een zekere beladenheid bij regu liere denkers . 
En om ook hen te bereiken zijn andere woorden nodig . Vandaar 
dat Anodea zich zeer grondig ingelezen heeft om de taal van de 
wetenschap te spreken en met goede argumenten te komen . 
Het uitdragen van de boodschap maakt de aanwezi qheid ervan 
in het morfoge netisch veld steeds sterker. Ook tradit ioneel 
denkende mense n beginnen kennis te nemen van de bood
schap omdat ze door de imaginal cells door steeds meer men
sen wo rdt uitgedragen. Langzaam maar zeker gaan zij ervoor 
openstaan en zal er een verander ing ontstaan . En het hoopvol le 
is dat zoals binnen de rups vleugels worden gevo rmd, het web 
rond de aarde hoe dan ook bezig is te ontstaan . 
Regeringen en multinationa ls zijn van het oude systeem, vaak 
corrupt, slechtwillend of in het beste geval machteloos door 
logheid. De mensen zelf zijn degenen die de veranderingen tot 
stand gaan brengen , onafhankelijk van de overheid . 

Het proces gaat vanzelf, dat is het hoopvo lle, zelfs een zeker 
weten. Het moe ilijke is de schaduwk ant waar we ook mee 
te maken hebben . Tegenw erking, grootscha lige mil ieurampen 
zoals het olielek in de Golf van Mexico en dergelijke. Dit voor
noemde olielek is rampzalig maar het is ook een uitdaging om 
nog snel ler te zoeken naar schone energie zoals nu inderdaad 
blijkt te gebeu ren. Bovendien komt deze gebeu rtenis nu in het 
collectief geheugen. Ais er een olietanker zinkt is dit een ramp 
die vaak na tw ee weken weer uit het nieuw s verdwenen is 
maar deze ramp is al maanden in het nieuw s. Dit is de lichte 
kant van de donkere ramp. 
Hoe meer mensen groeien in bewus tzijn en hoe volwassener 
de maatsc happij wordt, hoe minder dit soort t ragedies zullen 
plaatsvinden omdat we ze niet meer als les nodig hebben. 
De rups moet je niet helpen, dat is het oude systee m. Help de 
imagina l cells. 

Gedrag
 
Een gesloten systeem evolueert niet.
 
Uitwissel ing doet groeien, vandaar dat kuste n en steden snel
ler groeien dan het platte land waar minder bevolking is. Nu 
me t internet worden zelfs de grootste afs tanden overbrugd en 
iedereen kan op Wikipedia zijn informat ie kwi jt. Het individu 
weet nu dat het deel is van een groter systeem, ook de svste
men beseffen dat ze deel uitmaken van vele grot ere systemen . 
Dit bewustzijn is een deel van de volwasse nwording. Feedback 
is zeer belangrijk, anders is verandering en bijstur ing niet rno
gelijk en gaat alles door zoals het altijd al ging . Ais de media de 
waarheid zouden verte llen zou de were ld sneller veranderen. 
Ais boeken en tijdschriften eenmaal gedrukt zijn is het passief 
geworden, kan het niet meer veranderd worden. Internet ver
andert aldoor, is daardoor alt ijd actueel. 
Kinderen hebben regels nodig om te leren. Ais een kind op
groeit gaat het zich verzetten tegen regels, wil het zijn eigen 
manieren ontwikkelen. Zo gaat het ook met de maatschappij. 
Wij gaan van onvo lwassen naar volwassen en regels beper- > 
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ken ons steeds meer . Regels en plich De therapeut kan hier zijn dienst verle
nen door de patient te leren dit proces ten laten ons onze motiva t ie ver liezen. 

Vrijheid stimuleert en daagt mensen uit te begrijpen en te helpe n het oude ego 
hun creativ iteit te ontwikkelen . Vanuit stukje bij beetje los te laten. Ais mensen 

met problemen bij een therapeut komen vrijheid steve nt onze aarde af op een 
prachtige toekomst met bewuste men is dat een vruchtbaar moment voor ont 
sen die in vrede same nwe rken en com w ikkeling. Problemen zijn je leraar, je 
municeren met elkaar en qemspireerd inwi jdingsproces. Natuurlijk kent dat 
zijn door elkaar. Door in je 'core' te zijn proces fases. De eerste fase is dat het 

leven zeals je dat kende je word t afgeben je je bete r bewust van het godde
lijke. Geef mensen vrijheid, dan geven nome n. De tweede fase is het loslaten 

van je ego(systeem): je bent niet meer ze meer. (Tip: You Tube Video; wha t 
mot ivates us.) degene die je altijd dacht dat je was. De 
Want als mensen moeten, of onder derde fase: je levensstrategie we rkt niet 
drukt worden, zakt de product ie van ar
beid aanzienlijk . '
 

Overvloed is moge lijk op deze planeet, maar niet via consume

ren. Er zal een ander mode l van overv loed ontwikkeld moe ten
 
worden waarbij men heel kritisch zal moeten zijn over aller lei
 
producten die we helemaal niet nodig hebben .
 

De boodschap voor therapeuten 
Volwassen worden is een proces. Ais the rapeuten mogen wij 
mensen helpen te begrijpen dat ze door een init iatie gaan, dat 
kan een verlies van baan of een geliefde zijn, een ernstige 
aandoening, faillissement, noem maar op. Om zoiets aileen te 
dragen is heel moe ilijk . Ook hier weer geldt: samen aangaan. 

meer , je gaat het onbekende in. Deze 
fase biedt je de kans om je te openen zeals nooit tevoren. Je 
hebt niets meer te verl iezen. In deze fase kun je je diepste in
nerlijke stem gaan horen. Je oude hoedanigheid moet dan op 
de knieen. er moet lett erlijk een soort nederigheid ontstaa n. 
Ziekte is geen vijand die je moet overwin nen, maar leer je eraan 
over te geven om jezelf, je 'core' , te vinden. 

Meer informatie Anodea Judith: 
www.sacredcenters .com 
www.wak ingt heglobalheart.co m 

lIIustraties: www.willzero.com 

(mededeling) 

Met kennis toepassen van vitaminen, mineralen, 
probiotica en vetzuren! 

AI deze middelen zijn op ieder hoek van de straat te koop 
in verschillende doseringen, uitgangsstoffen en prijzen. 
Maar als u uw patient of klant iets w ilt voorschr ijven of 
adviseren is een goede onderb ouwd e kennis noodzakelijk 
voor het gewenste therapeutische eff ect. Deze kennis 
gaat dan over vitami nen, mineralen, spoore lemen ten, 
probiot ica, vetzuren, aminozuren, diverse kruiden en 
extracten . ... 

Wat is hierbij van belang : 
•	 welke stof is onderzocht en werkzaam bij de klachtl 

ziekte 
•	 hoeveel moet ik hiervan inzetten Wilt u een gedegen en erkende opleiding hierin volg en, 
•	 welke uitgangsvorm moet ik inzetten dan is de Basisopleiding Orthomolecu laire Geneeskunde 
•	 kan ik dit combineren met andere stoffen voor extra iets voor ul 

effect Deze opleiding wordt we derom verzorgd door Ortho Linea, 
•	 mag ik deze stof met medicijnen inzetten onafhankelijk opleidingsinstituut voor orthomoleculaire- en 
•	 welke voeding zal ondersteunend gebruikt kunnen natuurgeneeskunde. 

worden 

•	 hoe lang kan ik dit geven De opleiding start in januari 2011 
•	 wat zijn betere preparaten en hoe maak ik deze keuze Meer informatie: www.ortholinea.nl 
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