
Tien jaar geleden, in de eerste momenten dat ik me bewust  verdiepte
in spiritualiteit, kwam ik in aanraking met het begrip chakra's. Het
klonk me toenertijd redelijk vaag in de oren en tegelijkertijd vond ik
het fascinerend. 
 
Keer op keer keerde ik de afgelopen jaren terug naar mijn chakra's als
ik me overweldigt voelde, lethargisch, overconsumerend of
geblokkeerd op mijn hartenergie, met het doel terug in balans te
komen. Na jaren ervaring hiermee evenals yoga, essentiele olien en
ayurveda ben ik goed afgestemd op de chakra's.
 
Meditatie helpt je om meer afgestemd te worden op wat je
energetisch nodig hebt, je kunt echter ook essentiële olie praktisch
inzetten evenals een aantal andere middelen. Als je erkent dat er een
inbalans is en leert om deze te corrigeren, ervaar je simpelweg meer
welzijn en vertrouwen.
 
Elk chakra, energiecentrum, kent een achterkant, de wortel van het
chakra, gekoppeld aan je wilskracht en een voorkant, de bloem,
gekoppeld aan je emoties. Een chakra is gekoppeld aan je fysieke
lichaam en je subtiele lichaam, je energie. Onbalans leidt uiteindelijk
tot gezondheidsissues. 
 
De zeven chakras draaien energetisch in je lichaam, waarbij de
onderste de rode kleur van de regenbouw representeert, rood, de
kleur van aarde. Meer naar boven toe, de lucht in, worden de kleuren
lichter en koeler. 
 
Op de volgende twee pagina's vind je info per chakra, van de basis
naar de top. Op pagina vier staan mijn aanbevelingen voor essentiële
olie. Enjoy.
 
 

Chakra's en Essentiële olie
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Liefs,
Anne



Eerste chakra
Dit energiewiel, je wortelchakra, ligt onderaan je ruggengraat. Hier gaat het over
gegrond zijn en in verbinding met de aarde staan. Je basisbehoeften staan centraal,
zoals veiligheid, eten en huisvesting. Uit evenwicht ervaar je issues zoals
ontkoppeling van je lichaam, financiële problemen, angstig, zwakke grenzen, weinig
focus en discipline, verslaafd aan zekerheid, hebzucht, te veel –zwaar- eten of te licht. 
In evenwicht voel je je goed geaard, op je gemak in je lichaam, veilig en zeker, stabiel
en bloeiend.
Element: aarde | Bedreiging: angst | Recht:  om er te zijn en te hebben
 

Chakra's

Tweede chakra
Je creatieve energie, gezeteld achter je heiligbeen en in je schoot. Het stelt je in staat
te creëren, kinderen te baren net als projecten en ideeën. Het toestaan van
gevoelens, flow en flexibiliteit geeft een goede balans van dit chakra weer. Uit balans
ervaar je bijvoorbeeld ontzegging van plezier, angst om te veranderen, gebrek aan
verlangen of verslaving aan genot, buitensporig gevoelig, manipulatie door
verleiding, emotionele afhankeliijkheid.
Element: water | Bedreiging: schuldgevoel | Recht:  om te voelen en plezier te
hebben
 

Derde chakra
Dit energiewiel, net boven je navel, herbergt je persoonlijke kracht, dat wat je in staat
stelt te manifesteren. Als dit wiel goed draait voel je je energiek en gedreven, ben je
in staat te manifesteren en ervaar je vertrouwen. Een onbalans uit zich in bijv.  weinig
energie, zwakke wil, weinig discipline, slachtoffermentaliteit of arrogant,
prestatiegericht, manipulatief, gelijk willen hebben, sterke ambitie, koppig.
Element: vuur | Bedreiging: schaamte | Recht:  om autonoom te handelen
 

Vierde chakra
Dit hartchakra, de zetel van liefde, compassie, vergeving, vertrouwen, bevindt zich in
je borstgebied.  In evenwicht voel je diepe liefde en verbinding met anderen om je
heen, geven & ontvangen is makkelijk. Uit evenwicht hier uit zich in eenzaamheid,
teruggetrokken gedrag, angst voor relaties of op anderen gericht zijn ten koste van
jezelf en/of jaloezie en moeite met vergeving.
Element: lucht | Bedreiging: verdriet | Recht:  om te beminnen en bemind te worden
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Vijfde chakra
Je keelchakra, je vermogen om jezelf te uiten, bevindt zich in je keelgebied. Het gaat
hier om communicatie vanuit jouw authenticiteit; jezelf laten zien. In balans voel je je
gehoord, spreek je jezelf met vertrouwen uit en vraag je om wat je nodig hebt.
Onbalans uit zich in o.a. spreekangst, moeite met het verwoorden van gevoelens,
verlegenheid, praten als afweer, roddelen, niet luisteren of anderen onderbreken.
Element: geluid | Bedreiging: leugens | Recht:  om de waarheid te spreken en te
horen
 

Chakra's

Zesde chakra
Je derde oog, ofwel je intuitie chakra bevindt zich in het centrum van je voorhoofd.
Dit is je innerlijke 'stem' die helpt je instinct te volgen. In evenwicht ben je in staat je
intuitie en gevoel te volgen, te visualiseren en je te focussen. UIt evenwicht ervaar je
issues als ongevoelig, gebrek aan fantasie, ontkenning of starheid,
concentratieproblemen, hallucinaties.
Element: licht | Bedreiging: illusie | Recht:  om te zien
 

Zevende chakra
Dit energiewiel, het kroonchakra bevindt zich centraal in de top van je hoofd. Zie
voor je duizenden lotusbladeren die naar boven toe openen. Het verbindt je met een
dieper weten en meer dan jezelf, in balans erken je je eigen goddelijkheid. Uit balans
zijn uit zich o.a. in te veel nadruk op intellect, dissociatie van het lichaam, spiritueel
cynisme of verslaving en/of starre overtuigingen.
 
Element: gedachte | Bedreiging: gehechtheid | Recht:  om te weten en te leren
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Chakras kun je onder andere met met meditatie en essentiële olie activeren. 
Als ik bijvoorbeeld teveel in mijn hoofd zit, gebruik ik een aardende, hout gebaseerde
olie. Door deze op mijn voeten te masseren, voel ik meer verbonden en in balans. Of
als mijn adem blokkeert op mijn borstgebied gebruik ik een bloemen olie die ik zacht
over mijn hartgebied masseer. Verzachtend en back home. 
 
Experimenteer hier zelf mee, voel de subtiele wijzigingen in je state of being die optreedt
met het gebruik van een olie. Voel waar je op reageert. Gebruik pure, natuurlijke essentiele
olie en verleng deze met een dragende olie zodat je huid en het chakra de olie kan
opnemen

Eerste chakra (wortel)
BALANCE    |   VETIVER   |   PATCHOULI  

 

Oliën voor de chakra's

Mijn aanbeveling per chakra's

Tweede chakra (heiligbeen)
NEROLI    |   CLARY SAGE   |   YLANG YLANG  

 
Derde chakra (zonnevlecht)

BERGAMOT    |   WILD ORANGE   |   ROZEMARIJN  
 

Vierde chakra (hart)
GERANIUM    |   ROOS   |   MAGNOLIA  

 

Vijfde chakra (keel)
LAVENDEL    |   GROENE MUNT   |   PEPERMUNT  

 

Zesde chakra (derde oog)
FRANKINCENSE    |   CLARY SAGE   |   SANDELHOUT  

 

Zevende chakra (kroon)
FRANKINCENSE    |   SANDELHOUT   |  MIRRE 
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