
 
 
Chakra’s in vogelvlucht 

 

 1e Chakra,  
wortelchakra 
 
FUNDAMENT 

2e Chakra, 
navelchakra 
 
SPELEN/ 
SEKSUALITEIT 

3e Chakra 
Zonnevlecht 
 
DELEN 

4e Chakra 
Hart 
 
VREUGDE 

5e Chakra 
Keel 
 
WAARHEID/ 
MANIFESTEREN 

6e Chakra 
derde oog 
 
ZIEN 

7e Chakra 
kruinchakra 
 
WETEN 

 IK BEN VEILIG IK BEN VERVULD IK BEN 
AANWEZIG 

IK BEN 
LIEFDE 

IK BEN 
WAARHEID 

IK BEN 
VISIONAIR 

IK BEN 
GODDELIJK 

Plaats Perineum, stuit, 
baarmoedermond 

Onderbuik, 
geslachtsorgaan, 
heupen 

Plexus 
Solaris, 
maag 

Hart (midden 
borstbeen) 

Keel Voorhoofd Kruin 

Kleur Rood Oranje Geel Groen Blauw Indigo Violet 
Levensgebied Je lichaam, je 

werk en thuis, 
gezondheid en 
veiligheid, 
fundament, geld 

Seksualiteit, 
emoties, relaties, 
creativiteit 
plezier, gevoel 

Levenskracht
wilskracht, 
focus, 
handelen 

Verbinding 
door liefde, 
harmonie, 
compassie 

Communicatie, 
waarheid 
spreken en 
waarheid horen 

Logica en 
intuïtie, 
inzicht, 
verbeelding 

Begrip, zingeving 

Recht Recht om te 
hebben en te zijn 

Recht om te 
voelen 

Recht om te 
handelen 

Recht om te 
beminnen en 
bemind te 
worden 

Recht om te 
manifesteren in 
waarheid 

Recht om 
te zien 

Recht om te 
weten 

Mentaal Ik ben veilig, ik 
mag er zijn, 
eigenwaarde, ik 
voel me vitaal en 
gedragen, er is 
overvloed 
 

Ik mag genieten, 
ik ben een 
seksueel wezen, 
ik heb plezier, ik 
relateer 
gelijkwaardig 
 

Ik ben 
aanwezig. Ik 
ben 
autonoom. 
Ik leid 
mijzelf 

Ik ervaar 
vreugde, alles 
is goed, ik hou 
van mezelf, ik 
accepteer 
mezelf.  

Ik spreek mijn 
waarheid. 

Ik zie wat 
ik geloof, ik 
weet. 

Ik ben dankbaar, 
ik word geleid 

Fysiek Gezondheid, 
vitaliteit, darmen 

Seksualiteit, buik Maag Hart, oksels, 
armen, 
handen 

Keel, kaken, 
mond, oren, 
neus 

Hoofd, 
ogen, oren, 
neus 
 
 
 

Niet-fysiek 



 
 

   
1e Chakra,  
wortelchakra 
 
FUNDAMENT 

 
2e Chakra, 
navelchakra 
 
SPELEN/ 
SEKSUALITEIT 
 

 
3e Chakra 
Zonnevlecht 
 
DELEN 

 
4e Chakra 
Hart 
 
VREUGDE 

 
5e Chakra 
Keel 
 
WAARHEID/ 
MANIFESTEREN 

 
6e Chakra 
derde oog 
 
ZIEN 

 
7e Chakra 
kruinchakra 
 
WETEN 

Energetisch Contact met 
aarde energie, 
ontvangen 

Stroming, flow, 
kundalini energie 

Charisma, 
power 

Verbinding, 
connectie 

Zuiverheid Contact 
met andere 
dimensies, 
zien van 
magie 

Contact met het 
hogere, uploads 

Emotioneel Angst  Blij Boos  Vreugde en 
Verdriet 

Angst  Angst -  

Spiritueel Volledig durven 
incarneren 

Overgave Je potentieel 
verwezenlijk
en 

Eenheid 
ervaren in 
diversiteit 

Volledig voor je 
waarheid gaan 

Vertrouwen 
op je eigen 
wijsheid 

Zielsbestemming 
leven 

Negatief Slachtoffer, 
gebrek aan 
energie en 
levenskracht,  
schaarste 

Kritisch, zuur en 
veroordelend. 
Seksueel op slot 

Behoeftig, 
goedkeuring 
zoekend, 
matheid, 
stagnatie 

Behoudend, 
voorwaardelijk
e liefde, 
gevoel aan 
tekort 

Onderdrukte 
emoties, 
onderhuidse 
communicatie, 
indirect 

rationeel. 
feitelijk, 
rigide, 
droog 
 

arrogant, 
egocentrisch, 
inflexibel 

Positief Verzorgend, 
autonoom, vitaal. 

Genietend, juicy, 
sexy in flow, EQ 

Levenskracht 
Leidend, 
Zelfbewust 
en 
zelfverzekerd
Er zijn. 

Gul, open, 
verbindend, 
overvloed, 
stromend, 
bijdragen aan. 

Open, eerlijk, 
uitgesproken 

flexibel, 
humor, 
verfijning 
van 
wijsheid 

 

gratie, 
gelukzaligheid, 
dankbaarheid, 
goddelijke 
interventie 
erkennen. 

Onderneming Vitaliteit, 
ondernemingslust, 
optimisme, 
geborgenheid, 
vertrouwen, 
creëren.  

Goede 
samenwerking, 
plezier, 
vertrouwen, flow, 
spelend creëren  

Positieve 
energie. 
Heilig 
Handelen. 
Magnetisch  

Hartelijke 
sfeer, bewust 
van omgeving 
(duurzaam) 
betrokkenheid 
liefde 

goede 
communicatie, 
eerlijk 
zakendoen, 
helderheid, jezelf 
uiten 

gericht op 
toekomst 
en in het 
nu. Balans 
tussen 
resultaten 
en plezier 

Eenheid, vrijheid 
en vreugde. 
Samenwerken 
aan liefde, geleid 
worden door het 
hogere. 


