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“ op het blauwe zeil 
van de keukenvloer 
ligt alles uitgespreid 

diepvriesgroenten, pinda’s 
pizza’s, cakes, rauwe lever, 

blikken bonen, perziken, kattenvoer 
ze kan niet wachten 

de tijd dringt 
de waanzin slaat toe 

alles duwt ze door haar strot 
alles 

ze moet 
ze kan niet anders 

ik zie 
haar besmeurde gezicht 

haar klonterige haar 
haar kleren vol vlekken 

ik kan mijn ogen niet geloven 
al het voedsel is verdwenen 

flessen, potten, lege blikken, verpakkingen 
is alles wat rest  

dan voel ik mijn maag 
mijn overvolle maag 

mijn hoogzwangere maag 
en ik drink 

water, water, water 
even later 

als ik op mijn knieën 
op de badmat lig 

braak ik alles eruit 
al het gif 

alle kleuren en vormen nog intact 
en ik zie 

door mijn betraande ogen 
en mijn natte vingers 

dat ze bevallen is van de duivel 
leeg, opgelucht en uitgeput 
voel ik walging, afschuw 

schuld 
ik veracht mezelf 
haat mezelf diep 

ik doe dit nooit meer 
god, laat me dit nooit meer doen 

nooit meer…..” 
 
 

Eten (1991) 
Matin van Veldhuizen 
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1 Inleiding 

Deze scriptie is een verslag van het onderzoek naar eetstoornissen beschouwd vanuit de 
chakrapsychologie. Dit onderzoek heb ik verricht in het kader van de Saswitha Opleiding voor Yoga en 
Wijsbegeerte te Bilthoven in het studiejaar 2011/2012. 

 

1.1 Persoonlijke aanleiding 
De keuze voor dit onderwerp heeft een persoonlijke achtergrond. Drie jaar geleden werd bij onze 
dochter de diagnose boulimia nervosa gesteld. Een eetstoornis die zich uit in ongecontroleerde eetbuien 
en het daarna zo snel mogelijk weer kwijt willen raken van al het ingenomen voedsel en de calorieën. 
Wij zagen ons altijd vrolijke, enthousiaste kind veranderen in een bang vogeltje. Waar ze voorheen altijd 
het voortouw nam was ze nu angstig in alles wat ze deed, bang om te falen, bang om niet perfect 
gevonden te worden. Ze sloot zich af van de buitenwereld. De grote club vrienden en vriendinnen slonk 
zienderogen. Ze stopte al haar energie alleen nog maar in het, in haar ogen, perfect houden van haar 
lichaam. “Als dat maar in orde is komt alles goed”, zei ze. Ze was een jaar voor de diagnose 
aangenomen op de opleiding van haar dromen: een kleinkunstopleiding. Ze had datgene bereikt wat ze 
wilde. Daarom was het voor ons onbegrijpelijk wat we bij haar zagen gebeuren. We zijn met elkaar en 
met professionele hulp de zoektocht begonnen naar de oorzaak met als doel haar de kracht te geven weer 
beter te worden. Uiteindelijk bleek dat de opleiding een zaadje deed ontkiemen dat jaren geleden geplant 
was. De oorzaak lag veel vroeger in haar leventje. Op de lagere school zat ze als middenmootje in een 
grote klas met extreem veel probleemkinderen aan wie de leerkrachten hun handen vol hadden. De 
kinderen in de middenmoot werden aan hun lot overgelaten. Onze dochter was pienter genoeg, maar al 
vroeg zagen wij dat ze dyslectische trekjes vertoonde. Dit werd door de docenten niet onderkend, ook 
niet op de momenten dat wij het aangaven. Er werd gezegd dat ze gewoon niet intelligent genoeg was. 
Dat maakte dat ze zoveel mogelijk ging pleasen en perfectionistisch gedrag ging ontwikkelen om het 
tegendeel te bewijzen. Ze scoorde boven verwachting op de toets voor het vervolgonderwijs maar haar 
docent bleef VMBO adviseren terwijl ze zelf graag naar de brugklas VMBO/HAVO was gegaan om 
daarna te proberen op de kleinkunstacademie te komen. Het vervolgonderwijs hechtte meer waarde aan 
het oordeel van de leerkracht dan aan de toets dus het werd VMBO. Voor haar het zoveelste bewijs dat 
ze niet veel voorstelde. Op het VMBO had ze het overigens prima naar haar zin en bleek dat ze veel 
meer in haar mars had. Ze ontwikkelde haar passies zang en dans en was zielsgelukkig toen ze samen 
met 80 anderen uit 900 kandidaten gekozen werd om aan de kleinkunstopleiding te beginnen. In eerste 
instantie was ze helemaal op haar plek maar opnieuw liep ze tegen een docent op tegen wie ze niet 
opgewassen was. De dansdocent was een drill instructor. Vloekend en tierend gaf ze les, spelend op de 
mens en zijn fysiek. Termen als “dwerg” (onze dochter is 1,59 m), “olifantenpoten”, “dikke padden” 
vlogen door de danszaal. Ze betrok dit allemaal op zichzelf. Alle andere mensen waren prachtig en 
getalenteerd alleen zij niet. Haar faalangst en perfectionisme kwamen weer voluit tot leven en zo keerde 
ze in zichzelf en richtte zich helemaal op haar lichaam. “Als ze zorgde dat ze heel slank was, dan kon dat 
been wel in haar nek en was de docent tevreden.” “Als ze nu maar heel mager was, werd ze wel 
uitgekozen voor dansstages.” Zo kon het gebeuren dat ze de hele dag niet at, ’s avonds de koelkast 
leegroofde en vervolgens alles hangend boven de wc weer wegwerkte. Gelukkig is ze er met hulp van 
een sportdiëtist en psychologe die gespecialiseerd is in eetstoornissen bij sporters en dansers, weer 
bovenop gekomen. De eerste stap was werken aan haar faalangst en perfectionisme. Ondertussen werd 
in kleine stapjes haar eetgedrag aangepast. Na bijna twee jaar therapie zagen we onze oude meid weer 
terug, vol levenslust, met zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld.  

Terwijl dit speelde was ik bezig met de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Ik vond er 
verdieping in yoga en maakte onder andere kennis met de yoga- en chakrafilosofie en de werking van de 
chakra’s. Er werd onderwezen dat chakra’s niveaus zijn van het bewustzijn.1 Dat ze een rol spelen bij 
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het persoonlijke proces van het opnemen, verwerken en naar buiten brengen van informatie, van energie. 
Hierdoor zijn ze van invloed op allerlei activiteiten en processen in ons lichaam en in onze geest. Veel 
van de dingen die op dat moment in ons gezin gebeurden zag ik terug in de colleges over de chakra’s. 
Gaandeweg ontstond bij mij het idee dat er een relatie zou kunnen zijn tussen de werking van de 
chakra’s en het ontwikkelen van een eetstoornis. De behoefte ontstond om hier dieper op in te gaan. 
Daarmee was het onderwerp voor deze scriptie een feit. 

 

1.2 Leeswijzer 
Deze scriptie start met een inleiding, bedoeld om enige achtergrond te krijgen in de onderwerpkeuze. 
Daarnaast wordt hierin de vraagstelling en methode van onderzoek beschreven. Vervolgens wordt in 4 
hoofdstukken het onderzoek uitgewerkt. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe gedacht wordt over het ontstaan van 
eetstoornissen, de ontwikkeling ervan en de mogelijkheden voor herstel. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 3 de yoga, de chakrapsychologie en de chakra’s in het algemeen gedefinieerd. In hoofdstuk 4 
wordt getracht de relatie te leggen tussen de werking van de chakra’s, eetstoornissen en yogaoefeningen. 
In hoofdstuk 5 volgt de conclusie. 

 

1.3 Vraagstelling 
De centrale vraag luidt: 

Zijn eetstoornissen te bezien vanuit de chakra’s? 
 
De deelvragen hieruit afgeleid zijn: 
• Wat is een eetstoornis en welke oorzaken liggen ten grondslag aan het krijgen van een eetstoornis?  

• Wat zijn de gevolgen van een eetstoornis en hoe worden eetstoornissen regulier behandeld? 

• Wat is yoga, wat is chakrapsychologie en wat zijn chakra’s? 

• Is er een verbinding tussen de werking van de chakra’s en het hebben van een eetstoornis? 

• Zou het beoefenen van yoga ondersteuning kunnen bieden aan patiënten met een eetstoornis en zo ja 
hoe? 

c 

1.4 Methode van onderzoek 
Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie. Naast de informatie van hulp- en zelfhulporganisaties 
heb ik literatuur bestudeerd op het gebied van yoga, chakrapsychologie, diëtetiek en eetstoornissen. 
Voor de onderwerpen yoga en chakrapsychologie heb ik gekozen voor literatuur die aansluit bij het 
studiemateriaal dat gebruikt wordt op de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Bij de 
literatuur over diëtetiek en eetstoornissen heb ik gekozen voor wetenschappelijk onderbouwd materiaal 
van dr. Greta Noordenbos en drs. Joanna Kortink. Beiden zijn in 1987 afgestudeerd op eetstoornissen 
Greta Noordenbos is verbonden aan de Universiteit van Leiden en doet daar onderzoek naar de 
achtergronden van eet- en gewichtsproblemen en het herstelproces en werkt op dit gebied samen met 
internationale onderzoeksteams. Joanna Kortink werkt samen met Greta Noordenbos en is oprichtster 
van, Artiva food & vitality coaching, een centrum waarin individuele- en groepsbegeleiding geboden 
wordt voor mensen met eet- en gewichtsproblemen. Joanna Kortink kent eetproblematiek vanuit haar 
eigen ervaring, want ze heeft hier zelf jarenlang mee geworsteld.  
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Ook heb ik gezocht naar literatuur waarin de verbinding tussen de chakrapsychologie en eetstoornissen 
is beschreven. Dit materiaal heb ik echter niet gevonden, daarom heb ik gekozen voor een eigen 
interpretatie van de afzonderlijke achterliggende bronnen.  
Om de eigen ervaringen te staven en deze een plaats te geven is de non-fictie roman ‘Dik in mijn hoofd’ 
gelezen van de schrijfster Victoria Farkas waarin het verhaal verteld wordt van de veertienjarige Roos en 
haar strijd tegen anorexia. 
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2 Eetstoornissen, het ontstaan, de gevolgen en het herstel 

Eten is een basisbehoefte, je moet eten om gezond en in leven te blijven. Daarnaast heeft eten ook een 
sociale functie, het biedt gezelligheid en geeft troost. Iedereen besteedt, vaak onbewust, een groot deel van 
zijn tijd aan het verzamelen van voedsel en aan eten. Normaal gesproken benaderen mensen voedsel 
positief. Wel zorgt het huidige gezondheids- en slankheidsideaal ervoor dat vrijwel iedereen weleens op 
dieet is, maar meestal lijdt dit niet tot problemen. Toch zijn er mensen voor wie eten een obsessie wordt. 
Hun leven wordt geestelijk, lichamelijk en sociaal ontwricht door eten. Eten heeft voor hen een negatieve 
lading waarbij niet eten, calorieën tellen, diëten, overgeven, afvallen en aankomen centraal staan. Het 
leven is een aaneenschakeling van schuldgevoelens, schaamte en een afkeer van zichzelf en hun lichaam. 
Als eten dit met je doet is er sprake van een eetstoornis.  
Hoeveel mensen er een eetstoornis hebben kan alleen maar geschat worden. De stoornis blijft vaak 
jarenlang verborgen waardoor deze patiënten in onderzoek niet meegenomen worden. Bekend is dat er in 
Nederland naar schatting 40.000 mensen zijn die lijden aan de eetstoornissen anorexia nervosa en/of 
boulimia. Ieder jaar komen er ongeveer 3500 nieuwe anorexia- en boulimiapatiënten bij.  
Niemand kiest doelbewust voor het krijgen van een eetstoornis. Het is een langzaam proces waar iemand 
zonder het bewust te willen in terecht komt en het herstel is een zo mogelijk nog langer proces van vallen 
en opstaan. Uiteindelijk overwint 40 tot 60% van de mensen een eetstoornis vrijwel geheel. Een derde 
blijft met het probleem worstelen.2 

 

2.1 Soorten en symptomen 
Het Fonds voor Psychische Gezondheid2 beschrijft de volgende meest voorkomende eetstoornissen: 
• Anorexia Nervosa: De patiënt heeft ondergewicht maar blijft zichzelf te dik zien. Er wordt vrijwel 

niet gegeten of het eten  wordt uitgespuugd. Om gewicht te verliezen wordt dwangmatig gesport en 
bewogen.  

• Boulimia: Patiënten met boulimia hebben heftige eetaanvallen en eten zonder honger en zonder iets 
te proeven. Ze zijn de controle over zichzelf kwijt tijdens een eetbui en schamen zich later voor hun 
zwakte. Boulimia patiënten braken, laxeren of slikken vochtafdrijvende pillen om het voedsel en de 
calorieën zo snel mogelijk weer kwijt te raken.  

• Binge Eating Disorder (BED): Binge Eating Disorder (BED) lijkt op boulimia. In tegenstelling tot 
boulimia patiënten proberen mensen met BED na de eetbuien het voedsel niet kwijt te raken. 
Doordat ze niet compenseren nemen ze sterk in gewicht toe. 

• Een eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO): Vaak is er een overlap tussen de 
eetstoornissen. Het grootste deel van de patiënten krijgt daarom de diagnose “een eetstoornis Niet 
Anderszins Omschreven (NAO)”, omdat datgene wat ze hebben niet voldoet aan alle criteria  van 
een eerder omschreven stoornis. 

 
Voor alle eetstoornissen geldt dat de patiënt: 
• geobsedeerd is door alles wat met eten, gewicht en lichaamsomvang te maken heeft. 
• extreem bang is om aan te komen en dik te zijn. 
• signalen van honger en verzadiging negeert. 
• vervreemd raakt van het eigen lichaam, het niet meer reëel kan beoordelen en er een afkeer tegen 

krijgt. 
• dwangmatig de controle wil houden. 
• het eetprobleem zoveel mogelijk verbergt en een dubbelleven leidt met uitvluchten, excuses, trucs 

en leugens. 
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2.2 Risicofactoren  
Publicaties van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)3 vermelden dat voor het ontstaan van 
eetstoornissen niet één specifieke oorzaak is aan te geven. Biologische, psychische, cultureel-
maatschappelijke en sociale factoren spelen een rol. Het SABN geeft aan dat uit onderzoek is af te leiden 
dat geen van de factoren op zichzelf de doorslag geeft om een eetstoornis te ontwikkelen. Het gaat altijd 
om een samenspel, waarbij de invloed van de specifieke factoren bij iedereen weer anders kan zijn. 
Bij biologische factoren gaat het om erfelijke of fysieke afwijkingen die een rol spelen bij het ontstaan van 
een eetstoornis.  
Cultureel-maatschappelijke factoren zijn een risico voor mensen wiens zelfvertrouwen ondermijnd wordt 
als niet voldaan kan worden aan de verwachtingen die de maatschappij aan hen stelt. Voorbeelden zijn het 
door de media voorgehouden slankheidsideaal en het moeten hebben van succesvolle carrières naast het 
moederschap. Dit leidt tot verwarring over de eigen identiteit, ontevredenheid over en met zichzelf en 
streven naar perfectie. Manipuleren van eetgedrag en lichaam is een manier om met deze problematiek om 
te gaan.  
In de sociale omgeving wordt vaak druk gelegd op het uiterlijk. Jongeren zijn kritisch naar elkaar toe. Ze 
spiegelen zich aan elkaar. Daarnaast worden bij bepaalde sporten steeds hogere eisen gesteld aan gewicht 
en figuur. Als lichamelijke perfectie van belang wordt om iets te bereiken, bijvoorbeeld in ballet, dans of 
sport, gaan mensen zich gedragen naar de daar heersende norm en kunnen daarin doorschieten. Herhaalde 
kritische opmerkingen over lichaamsomvang, uiterlijk en gewicht door familieleden, partners, vrienden of 
klasgenoten kunnen aanleiding zijn tot lijngedrag. Het schadelijk effect is groter naarmate de persoon die 
de kritische opmerkingen maakt een belangrijker rol speelt in iemands leven. Ook ongezond lijngedrag 
van een ouder kan soms leiden tot ongezond lijngedrag van een kind. Als men in een omgeving zit waarin 
niet geleerd is om te gaan met gevoelens en emoties kan dit in verband gebracht worden met eten. 
Ingrijpende, traumatische ervaringen kan men weg gaan eten en zo een eetstoornis ontwikkelen als reactie 
op de angstige, bedreigende gebeurtenissen. 

 
Meer recent is men psychische risicofactoren gaan betrekken bij onderzoek naar eetstoornissen.4 Mensen 
die gevoelig zijn om een eetstoornis te ontwikkelen blijken vaak kwetsbaar en onzeker. Ze hebben een 
gebrek aan zelfvertrouwen en een gebrek aan gevoel voor eigenwaarde. Er is sprake van een negatieve 
zelfbeleving en sterke minderwaardigheidsgevoelens. Ze hebben vaak last van perfectionisme waarachter 
een grote mate van faalangst schuil gaat. Ze willen alles goed doen en voldoen aan de verwachtingen van 
anderen. Ze hebben dan ook een grote behoefte aan bevestiging van anderen. Voordat de eetstoornis 
ontstaat zijn ze voortdurend bezig om aan de wensen en verwachtingen van anderen en de eisen die ze 
daarvoor aan zichzelf stellen te voldoen. De mening van anderen is allesbepalend voor hun zelfbeeld. 
Vooral in de puberteit ontwikkelen zich deze grote lichamelijke en psychologische veranderingen in een 
sneltreinvaart. De fase van individualisering, het ontwikkelen van een eigen identiteit en autonomie, de 
zogenaamde ego-ontwikkeling, wordt door onzekere, perfectionistische kinderen vaak niet goed 
doorgemaakt. Ze zetten zich niet af tegen hun ouders en proberen constant aan hun verwachtingen te 
voldoen. Ze krijgen vaak ook onvoldoende waardering en positieve feedback omdat ouders en de 
omgeving zelf hoge verwachtingen hebben en eisen stellen waar de pubers niet tegen ingaan. Zo 
ontwikkelen ze een negatieve kijk op zichzelf. Het uiten van een eigen mening en het conflict aangaan kan 
alleen met een goed ontwikkeld zelfgevoel. Daar ontbreekt het juist aan bij mensen met een eetstoornis. 
De eetstoornis wordt dus eigenlijk veroorzaakt door een geleidelijk ontwikkelde identiteitsstoornis. 

 

2.3 Het ontstaan 
Het is niet helemaal met zekerheid te zeggen waar een eetstoornis begint, maar vaak is het  met lijnen. Het 
verschil tussen ‘normale’ lijners en lijners die een eetstoornis ontwikkelen is dat deze laatste categorie 
andere doelen stelt. Naast het gewicht verliezen ontwikkelen deze abnormale lijners allerlei psychische en 
sociale doelen die alles te maken hebben met hoe ze zich voelden in de periode voor het lijnen. Ze hebben 
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hoge verwachtingen van lijnen en denken dat ze minder negatieve gevoelens, een betere lichaamsbeleving 
en meer zelfvertrouwen zullen krijgen als ze afgevallen zijn. Uiteindelijk blijven ze hangen in het 
lijngedrag dat steeds extremer wordt omdat het een gevoel van controle en macht geeft. Ze zijn trots en 
voelen zich goed omdat ze eindelijk iets goed kunnen en daardoor bijzonder zijn. De unieke prestatie lijkt 
een oplossing voor alle onderliggende angsten en problemen. De afhankelijkheid van de goedkeuring van 
anderen is niet meer nodig en wordt vervangen door een standvastig nee tegen eten en een houding van 
extreem lijnen en afvallen.5 

 

2.4 De lichamelijke en psychosociale gevolgen 
Op een gegeven moment verandert de controle in controleverlies. Het besef komt dat het eetgedrag 
obsessief afwijkt van anderen en dan komt er een gevoel van schaamte. Het extreme gedrag leidt ertoe dat 
patiënten niet meer normaal kunnen functioneren. Sociale contacten worden gemeden waardoor ze in een 
steeds groter sociaal isolement komen en dat leidt weer tot depressiviteit en gevoelens van 
machteloosheid, gevoelens van onbegrepen en waardeloos zijn. Deze gevoelens veroorzaken nog extremer 
ontkennen van het eetgedrag en zo komen patiënten in een neerwaartse spiraal. Er is helemaal geen andere 
behoefte meer dan niet eten en afvallen.  Het vooraf al aanwezige psychische onvermogen om een eigen 
identiteit op te bouwen en zelfstandig te zijn, maakt dat ze zich nu helemaal vastklampen aan hun 
eetgedrag. Ze zijn hanteren een ijzeren discipline en hersenspoelen zichzelf zodanig dat ze hun extreme 
gedrag als veilig en positief ervaren. Volgens Noordenbos (2007)6 hongeren ze zichzelf uiteindelijk zo uit 
dat er desoriëntatie en een verstoring van waarnemingen optreedt. Zij haalt onderzoek van Bruch (1974)7 
aan waarin wordt gesteld dat er een bepaald kritiek gewicht is waarbij de toxische invloed van 
ondervoeding tot een abnormale mentale toestand leidt waarbij mensen in een andere bewustzijnstoestand 
terechtkomen. Dit kritieke punt zou bij iedere patiënt anders liggen. De uithongering leidt eveneens tot 
ernstige fysiologische stoornissen zoals een verstoorde hormoonhuishouding en stofwisseling, hartritme-
stoornissen en nier- en leverfunctiestoornissen. Uiteindelijk leidt een voortdurende eetstoornis en met 
name anorexia tot de dood. Jaarlijks overlijden in Nederland 15 tot 30 anorexia patiënten door uitputting 
of zelfdoding. Ook boulimia patiënten zien soms alleen nog maar een uitweg in zelfdoding.  
Deze laatste fase wanneer de patiënt zoveel negatieve lichamelijke reacties ervaart en de dood in de ogen 
kijkt is meestal het keerpunt waarop ingezien wordt dat het zo niet langer kan. Dit is het moment van 
erkenning dat de eetstoornis geen oplossingen biedt en juist problemen oplevert. De eerste stap op weg 
naar herstel begint bij deze erkenning.8 

 

2.5 Behandeling en herstel 
Als de patiënt zich bewust is van het probleem is er een voedingsbodem voor behandeling. De reguliere 
behandeling van eetstoornissen bestaat uit verschillende therapievormen waarvan de meest gebruikte zijn: 
cognitieve- en gedragstherapie, psycho-educatie (patiëntenvoorlichting) en psychomotorische therapie 
(therapie gericht op beweging en lichaamservaring).   
Lange tijd werd bij de reguliere behandeling alleen aangestuurd op herstel van het eetgedrag. Inmiddels is 
duidelijk dat het resultaat dan van korte duur is en men snel weer terugvalt in het oude gedrag. De 
achterliggende psychische problematiek is niet opgelost. Daarom wordt tegenwoordig in een vroeg 
stadium van de behandeling gewerkt aan deze problematiek. Het doel is de gebrekkige ego- en 
identiteitsontwikkeling te verbeteren, het zelfvertrouwen te vergroten en realiteitszin te verkrijgen. Met al 
deze bagage kan gewerkt worden aan het krijgen van een positieve lichaamsbeleving.9 Tegenwoordig 
worden bij de behandeling van eetstoornissen ook alternatieve therapieën ingezet. Voorbeelden zijn 
haptonomie, mindfulness, bewustzijnstrainingen en meditatietechnieken. Deze therapieën richten zich met 
name op het leren luisteren naar het lichaam, het leren waarnemen van gedachten en gevoelens zodat de 
patiënten hun lichaam en leven weer leren accepteren zoals het is. Kortink (2004, 2011)10 noemt dit 
emotioneel ontgiften en zegt hiervan: “het trainen van het bewustzijn is gebaseerd op het leren waarnemen 
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van je gedachten en je gevoelens. Je gevoel observeren betekent dat je luistert naar de seintjes van je 
lichaam. In contact met je ware ik ervaar je huidige gevoelens volledig (anders leef je niet in het hier en nu 
en bestaat de kans dat je behoeften ontkent en in eetbuien vlucht). Positieve gevoelens kunnen we alleen 
ervaren als we onszelf toestaan om emotionele wonden te helen”.  
 
Het realiseren van psychisch herstel en positief bewustzijn is een lange weg en kost soms jaren van 
oefening en training. Het vormt echter de kern van duurzaam herstel waardoor de kans op terugval minder 
wordt en patiënten het leven weer als leuk en zinvol ervaren. 
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3 Yoga, chakrapsychologie en chakra’s 

In dit hoofdstuk beschrijf ik in het kort de achtergrond en betekenis van yoga, chakrapsychologie en 
chakra’s. Dit vormt de theoretische basis waarmee de verbinding gelegd wordt met de problematiek van 
eetstoornissen. 

 

3.1 Wat is yoga? 
Het zelfstandig naamwoord yoga is ontleend aan het Sanskriet en komt van het werkwoord “Yuj”. Het 
heeft veel betekenissen zoals: onder het juk brengen, het inspannen van trekdieren, het in evenwicht 
brengen of verbinden, het verenigen, een eenheid maken. Die omschrijvingen omvatten de betekenis die 
yoga als methodiek voor de mens heeft, namelijk ‘het verenigen, in overeenstemming brengen en in 
balans brengen van de krachten in de mens’. Het in balans brengen van lichaam en geest om te komen tot 
eenheidservaring.  
De yogaleer is veelomvattend. Er zijn meerdere manieren om te werken aan eenheid van lichaam en geest. 
In deze scriptie concentreren we ons op de Hatha yoga. De belangrijkste aspecten van Hatha yoga zijn de 
drie-eenheid lichaamshoudingen (asana’s), adem en geest. In de Hatha yoga staan de beheersing van 
lichaam en adem centraal om zo lichaam en geest in balans te brengen. Hatha yoga dient als instrument 
om met behulp van het lichaam en de gedisciplineerde beoefening van lichaamshoudingen de poort naar 
het bewustzijn te openen. 
Ha betekent zon en Tha betekent maan en yoga is de verbinding tussen beide. Zon en maan staan symbool 
voor de polariteiten in de mens. Allerlei tegenstellingen als actief en passief, mannelijk en vrouwelijk, 
binnen en buiten, links en rechts, spanning en ontspanning, inademen en uitademen zijn hierop van 
toepassing. Hatha yoga leert de mens door een bewuste lichamelijke discipline de tegenstellingen in het 
lichaam te ervaren, ze met elkaar te verbinden en ze te verenigen tot een eenheid. Het woord Hatha zelf 
betekent strengheid, kracht, onverzettelijkheid. Om Hatha yoga te beoefenen is discipline nodig.  
Maar Hatha yoga richt zich ook op het denken, de concentratie en de geestelijke bewustwording. Het 
oefenen heeft niet alleen een lichamelijk doel maar heeft juist zijn weerslag op de geest. In de geest is er 
een continue stroom van gevoelens en gedachten. In het oude geschrift de Yogasutra’s van Patañjali  
wordt yoga als volgt gedefinieerd: ‘yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest’.11 Door 
oefening kunnen de wervelingen van het denken beteugeld worden, en vervolgens, zegt  Patañjali, ‘komt 
het ziende thuis in zichzelf’. Zo kan afstand genomen worden van het denken en kan de mens ervaren dat 
hij niet zijn gedachten is en kan hij zichzelf en de wereld op een andere manier aanschouwen. 
 
In yoga vormt de adem de verbinding tussen lichaam en geest. De adem weerspiegelt de energie van het 
lichaam, het is de levenskracht. Naast het in werking houden van al de lichaamsfuncties laat de adem ook 
de emotionele toestand van iemand zien. De geest beïnvloedt de adem. Angstige, bange gedachten laten 
een ander ademritme zien dan ontspannen, gelukkige gedachten. Maar de adem kan ook de geest 
beïnvloeden, door bijvoorbeeld concentratie op de adem kan het denken stiller worden. Anderzijds 
beïnvloedt ook het lichaam de adem. Door verkramping of inspanning van het lichaam verandert het 
ademritme. Elke manier van ademen verandert op haar beurt weer het lichamelijke voelen.  
Fysieke klachten en blokkades zijn vaak een uiting van het niet vrij bewegen van de adem in een bepaald 
gebied van het lichaam of zijn het gevolg van geestelijke spanningen waardoor weerstand optreedt in het 
lichaam. Een verkrampt lichaam en geforceerde ademhaling beïnvloedt het denken negatief. Als men het 
denken niet vrij kan maken zal de adem stokken en zullen op den duur de lichaamsfuncties verslechteren. 
De drie-eenheid lichaam, adem en geest staat in de Hatha yoga centraal, waarmee wordt bedoeld dat de 
een niet kan functioneren zonder de andere twee. 
Volgens de yogafilosofie is het leren kennen en beheersen van de adem het krachtigste middel voor het 
beïnvloeden van het bewustzijn en dus voor het beïnvloeden van bepaalde gemoedstoestanden. De 
adembeheersing en de beheersing van het denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door yoga-
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beoefening wordt de adem bij de verschillende oefeningen op allerlei manieren gevoeld en ervaren. Door 
te concentreren op de adem, de adem te beleven en te voelen kan er in de houdingen ruimte geven worden, 
maar ook kracht, energie of ontspanning. Zo wordt de adem bij yoga een van de belangrijkste middelen 
om het evenwicht in lichaam en geest te herstellen.12  
 
De discipline die aan Hatha yoga ten grondslag ligt is nodig om kracht te krijgen om de soms moeilijke 
houdingen uit te voeren en vol te houden. Juist door deze inspanning kunnen ontspanning en 
bewustwording ontstaan. Belangrijk is om met liefde en geduld te oefenen, zichzelf ver te houden van 
prestatiedrang, van  het moeten. Alleen liefdevol oefenen en liefdevol omgaan met het lichaam geeft 
werkelijk inzicht in het lichaam, in de geest, “in wie je werkelijk bent”. Hierdoor kan een innerlijke kracht 
en onverzettelijkheid ontwikkeld worden die nodig is om om te gaan met tegenslagen en teleurstellingen 
en ook met het geluk dat men in het leven tegenkomt. 
In principe is yoga niet bedoeld als psychotherapeutisch instrument, hetgeen niet betekent dat er geen 
ondersteunende kwaliteit in zit die genezend kan zijn of een genezingsproces kan stimuleren of 
versterken.13 Dit ondersteunende effect kan ook van dienst zijn bij de behandeling van mensen met een 
eetstoornis. Yoga kan ondersteunen bij het weer leren liefhebben van het lichaam, en het weer leren 
voelen en herkennen van de sensaties in het lichaam. Met yoga kan men het vermogen ontwikkelen om 
zich zodanig te concentreren dat men het denken weer onder controle kan krijgen. En als het denken tot 
rust komt, is er rust en stilte in het hoofd zodat men weer helder naar zichzelf kan kijken. 

 

3.2 Chakrapsychologie en chakra’s in theorie 
In de yogatraditie is het een fundamenteel gegeven dat de wereld veel groter is dan datgene wat we fysiek 
kunnen waarnemen. Lichaam en geest worden beschouwd als een veld van energie en de universele 
levenskracht (pr"na) die alles en iedereen doordrenken circuleert door het lichaam.14 Deze universele 
levenskracht laat ons het leven ervaren. Het systeem dat deze energiestromen door het lichaam geleidt, 
wordt in de yoga het systeem van de chakra’s genoemd. 
 
Chakrapsychologie 
Psychologie wordt gedefinieerd als “de wetenschap waarbij het menselijk gedrag bestudeerd wordt en 
waarbij gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten 
grondslag liggen”.15 De chakrapsychologie is een uit de yoga voortkomende traditie die tracht inzicht te 
krijgen in de geest en het bewustzijn van de mens vanuit het systeem van en de kennis over de chakra’s.  
In zijn boek ‘Werken met chakra’s’, geeft Harish Johari (1994)16 een essentieel verschil aan tussen de 
oude en moderne methoden van onderzoek. Psychologen definiëren op basis van gedragsonderzoek door 
observatie van anderen. In de yogatraditie ontdekt men het Zelf door onderzoek van datgene wat men in 
zichzelf ervaart. Hierbij speelt onderzoek van de bovenzintuiglijke centra (chakra’s) een rol samen met 
o.a. praktische onderdelen als yogabeoefening om de geest onder controle te houden, rust te vinden en 
zich te bevrijden van het lijden dat wordt veroorzaakt door psychische schommelingen en aanpassingen. 
De chakraleer komt tot ons door overlevering uit oude teksten uit India. Hierin staat de verbondenheid met 
de natuur en het ervaren en herkennen van ons diepste zelf centraal. Met behulp van de chakrapsychologie 
kan inzicht verkregen worden in het functioneren van het lichaam en in het functioneren van het denken 
en het daaruit voortvloeiende gedrag van mensen.17 Plenckers (2002)18 beschrijft dat duidelijk als: “de 
chakrapsychologie maakt het mogelijk om het denken te leren kennen, te beïnvloeden en in uiterste 
consequentie te beheersen. Pas als het denken stil en helder is, is men in staat te zien waar het werkelijk 
om gaat”.  
 
Chakra’s 
Het Sanskriet woord chakra betekent “wiel”. Chakra’s worden vaak voorgesteld als draaiende 
energiecirkels. De fysieke en psychische energie die via de energiekanalen (nadi’s) door het lichaam 
stromen, kruisen elkaar op deze knooppunten. Ook worden daar de energieën samengebundeld en 
uitgewisseld. Chakra’s bevinden zich in principe alleen in het fijnstoffelijk lichaam, ze zijn anatomisch 
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niet waarneembaar. In de verbinding met het lichaam worden de chakra’s gesitueerd in de wervelkolom; 
vanaf de stuit omhoog naar de kruin.19 De plaats in de wervelkolom is niet toevallig want door de 
wervelkolom loopt ook ons centrale zenuwstelsel dat informatie van ons lichaam naar de hersenen brengt 
en terug, een verbinding tussen lichaam en bewustzijn. En in de wervelkolom ligt ook de fijnstoffelijke 
sushumna, de nadi die de energie van stuit naar kruin en terug laat stromen. De sushumna verbindt de 
chakra’s met elkaar. De visie in de chakraleer leert dat alle energie ligt in de opgerichte wervelkolom en 
dat daar twee energiestromen aanwezig zijn: de neerwaartste stroom van de kosmos via de wervelkolom 
naar de aarde en de opwaartse stroom van de aarde via de wervelkolom naar de kosmos.17 
 
Chakra’s kan men omschrijven als niveaus van het bewustzijn.20 Harish Johari (1994)21 omschrijft het 
bewustzijn als “de uiteindelijke, niet te herleiden werkelijkheid waaruit en door toedoen waarvan geest en 
materie ontstaat”. Volgens Johari komt in de mens het bewustzijn voor in de vorm van zelfbewustzijn, 
waardoor de mens zich onderscheidt van elke andere vorm van levend bewustzijn. Chakra’s noemt hij 
bovenzintuiglijke centra die vanuit een materialistische of fysiologische invalshoek niet volledig 
beschreven kunnen worden. Plenckers (1999)19 noemt chakra’s systemen die als het ware tussen het 
innerlijk van de mens en de buitenwereld staan. Ze maken de interactie tussen het geestelijke 
(onstoffelijke) en het lichamelijke (stoffelijke) mogelijk.  
Chakra’s bevatten de subtiele kracht van de universele energie (pr"na) en zijn tegelijkertijd verbonden met 
het zenuwstelsel, het grofstoffelijk lichaam. De chakra’s transformeren de universele energie om naar 
specifieke energie die een bijdrage levert aan het fysieke, psychische en spirituele functioneren van de 
mens. Ze bepalen hoe de mens de energie gebruikt en hoe de universele energie tussen de mens en het 
universum stroomt. De chakra’s geven levenskracht aan bepaalde gebieden en geven informatie over en 
inzicht in hoe gedrag en denken het lichaam beïnvloeden. Andersom geven ze informatie over hoe het 
lichaam het gedrag en het denken beïnvloedt. Belangrijk is dat de chakra’s de mens in staat stellen naast 
het ontvangen, verspreiden, en gebruiken van de energie in het lichaam, met de getransformeerde energie 
de omgeving weer naar eigen behoeften en verlangens vorm te geven.20  
Deze werking van de chakra’s is te verklaren omdat ze gekoppeld zijn aan kennis- of gevoelsorganen 
(zintuigen) en werkorganen (lichaamsdelen). Met de kennisorganen wordt kennis tot zich genomen die tot 
inzicht kan leiden. Met de werkorganen wordt gehandeld en dit handelen heeft gevolgen. Ook het 
opnemen van (onjuiste) kennis kan leiden tot (onjuist) handelen. Dit zorgt voor een bepaald energieniveau 
van de chakra’s. Deze toestand van de chakra’s maakt dat een individu de wereld op een bepaalde manier 
waarneemt, wat weer leidt tot handelingen, die de opvattingen over zichzelf en zijn omgeving 
beïnvloeden. De mate van evenwicht tussen de  drie krachten chakra-kennisorgaan-werkorgaan heeft 
invloed op het bewustzijn van de mens.19 
 
Er zijn in het lichaam zeven hoofdchakra’s te onderscheiden gelegen in de wervelkolom. Het eerste meest 
grofstoffelijke chakra is gelegen bij de stuit, de staartwervels. Het tweede chakra is gelegen bij het 
heiligbeen en de overgang naar de lendenwervels. Het derde chakra ligt bij de lendenwervels en de 
overgang naar de borstwervels. Het vierde chakra heeft haar plaats bij de borstwervels. Het vijfde chakra 
wordt vertegenwoordigd door de eerste vijf nekwervels en het zesde chakra door de twee bovenste 
nekwervels, atlas en draaier. Het zevende  en meest subtiele verfijnde chakra ligt in het verlengde van de 
wervelkolom bij de fontanel.19 
De chakra’s corresponderen wat energieniveau en bewustzijnstoestand betreft met hun plaats in de 
wervelkolom. Een voorbeeld hiervan is dat de energie van het eerste chakra zwaarder is, trager en minder 
subtiel dan de lichte, subtiele energie van het vijfde chakra en dat het onderste gedeelte van de 
wervelkolom waar het eerste chakra huist dan ook zwaar, minder beweeglijk en veel stabieler is dan de 
nekwervels waar het vijfde chakra huist.  
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4 Eetstoornissen in relatie tot de chakra’s 

In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat uit onderzoek blijkt dat een eetstoornis een ernstige verstoring van 
psychische en fysieke processen in het lichaam is. De theorie over chakrapsychologie en chakra’s 
beschreven in hoofdstuk 3, laat zien dat chakra’s sterk verband houden met ons lichamelijk en geestelijk 
functioneren. De werking van de chakra’s blijkt allerlei processen in het lichaam en de psyche, daaruit 
voortvloeiend gedrag, en de kijk op onszelf en onze omgeving, te kunnen beïnvloeden. Er is geen 
literatuur voorhanden waarin een verbinding gelegd wordt tussen chakra’s en eetstoornissen. Daarom 
bevat dit hoofdstuk mijn eigen interpretatie van de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken waarmee ik 
inga op de mogelijke relatie tussen de werking van de chakra’s en het hebben van een eetstoornis. Per 
chakra kijk ik welke kenmerken van het chakra een rol kunnen spelen bij eetstoornissen en geef ik aan 
welke yogaoefening de specifieke krachten van een chakra kunnen vrijmaken om ondersteunend te zijn 
aan het weer gezond worden van lichaam en geest. Er zijn per chakra een groot aantal oefeningen te 
noemen. Ik heb echter bij ieder chakra een keuze gemaakt om er $$n voor dat chakra geschikte oefening 
uit te lichten. Bij ieder chakra beschrijf ik kort in een gearceerd blokje een persoonlijke ervaring waarin 
naar mijn mening zichtbaar is hoe verstoringen van de chakra’s zich fysiek en geestelijk uiten bij iemand 
met een eetstoornis. 

 

4.1 M!l"dh"ra chakra 
Het M!l"dh"ra chakra is het eerste chakra, gelegen bij de onderste 
staartwervels. Het is het bewustzijn van veiligheid, voedsel en 
overlevingskracht. Het is de wortel, het fundament. Als het eerste chakra goed 
werkt stelt het iemand in staat stabiliteit en zekerheid te scheppen, geeft het 
fysieke kracht om te (over)leven en erop te vertrouwen dat alle 
basisvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Iemand met een gezond eerste 
chakra kan goed voor zichzelf en zijn lichaam zorgen, weet intuïtief wat het 
juiste voedsel is en wat goed is om het lichaam in conditie te houden. Zo 
iemand staat letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond.22 

 
Iemand met een eetstoornis heeft niet meer het vermogen om voor zichzelf te beoordelen wat juist is om 
het lichaam in een gezonde conditie te houden. Het lichaam wordt niet geaccepteerd en wordt gezien als 
last in plaats van als fundament en zeker niet als veilige basis om te kunnen (over)leven. Er is een 
negatieve waardering voor het lichaam. De gevoelens van leegte en onveiligheid worden ingevuld door 
het bezig zijn met eten of niet eten. Het al geringe zelfvertrouwen wordt meer en meer ondermijnd omdat 
door gebrek aan fysieke kracht en geestelijk onvermogen dingen niet meer lukken. De vertrouwde 
omgeving zoals thuis en school worden als steeds vijandiger ervaren. Hierdoor worden patiënten met een 
eetstoornis nog onzekerder, raken in hun bestaanszekerheid aangetast, keren in zichzelf en worden 
letterlijk en figuurlijk wankel. 
 

“Ze had het idee dat een appel en een flesje water voldoende waren om een hele dag op te dansen en kon 
niet meer beoordelen dat ze flauwviel omdat ze te weinig en niet goed at. Ze wist niet meer wat veel of 
weinig eten was, hoe het voelde om honger te hebben of vol te zitten. Ze vertrouwde de signalen van 
haar lichaam niet, ze vertrouwde alleen de stem in haar hoofd die zei dat ze veel te veel at en veel te dik 
was. Ze voelde zich verlaten door de omgeving die haar alleen maar probeerde te ‘dwingen’ om gezond 
te eten en dingen te doen die ze toch niet kon. Wij konden haar niet aan haar verstand brengen dat we het 
beste met haar voor hadden en dat ze thuis veilig was.” 
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Het eerste chakra lijkt bij patiënten met een eetstoornis in de kern aangetast en ernstig verstoord. Herstel 
van dit bewustzijnsniveau kan mogelijk bijdragen aan het begin van genezing van eetstoornispatiënten. 
Het weer leren voelen van stabiliteit, het weer kunnen ‘aarden’. Belangrijk voor ontspanning van het 
eerste chakra is om het gevoel van veiligheid en de mogelijkheid tot fysieke overgave weer te 
ontwikkelen. Oefeningen die het eerste chakra aanspreken zijn oefeningen die een kwaliteit van stevigheid 
en stabiliteit in zich hebben. Oefeningen waarmee je een overgave naar de aarde kan bewerkstelligen, 
zodat er weer ‘grond onder de voeten komt’. 
Het eerste chakra beheerst het gebied rond de staartwervels, straalt uit naar de zitbeentjes, achterkant 
bekken, benen en hielen. Voor een vitaal eerste chakra is het belangrijk dat de benen sterk zijn. Sterke 
hamstrings vergroten de vitaliteit en de souplesse van het gebied rond de staartwervels, de achterkant van 
het bekken en zorgen dat dit gebied zich gemakkelijker kan ontspannen zodat er overgave naar de aarde 
ontstaat. De oefeningen voor dit gebied zijn stevig en krachtig van karakter.23  

 
Een uitgesproken eerste-chakra-oefening is de staande tang of P"dahast"sana. In 
het Sanskriet betekent p"da ‘voet’ en hasta ‘hand’. In deze vooroverbuiging 
worden de spieren en de zenuwen aan de achterkant van de benen, van de 
wervelkolom (met name de onderste rugwervels) en de bekkenspieren gerekt en 
versterkt. “De achterkant van de spieren is kort en gespannen als de levenskracht 
te zwaar wordt belast of wanneer er een fundamenteel gevoel van veiligheid 
ontbreekt”.24 Door de houding versoepelen deze spieren en zenuwen waardoor 
vitaliteit en levenskracht worden bevorderd. Ook de organen in de buik zoals 
lever, milt, nieren en darmen worden gestimuleerd waardoor de spijsvertering 
verbetert. De angst om naar buiten te treden, zich open te stellen is bij 
eetstoornispatiënten heel groot. Men kan en wil het lichaam niet voelen en sluit 
emoties buiten. De tang kan behulpzaam zijn om weer te leren voelen en emoties 
vrij te maken. De tanghouding is een gesloten houding, uit de houding vloeit als vanzelf een inkeer in 
zichzelf. Zonder dat het expliciet een opdracht is of benoemd wordt komt de patiënt weer in aanraking met 
het lichaam en kan onbewust weer gaan voelen. Ondertussen rekt de oefening de achterkant van het 
lichaam en vitaliseert het eerste chakra. Hierdoor kunnen diep in het bekken gewortelde emoties 
vrijkomen. Door de houding en door de stabiele en fysieke aardekwaliteit van de oefening kan de patiënt 
er mogelijk toegang tot krijgen. 

 

4.2 Sv"dhishth"na chakra 
Sv"dhishth"na chakra, sacraal- of heiligbeenchakra is het tweede dat ligt rond 
de overgang van het heiligbeen naar de lendenwervels. Staat in het eerste 
chakra het individu centraal, in het tweede chakra is het juist van belang de 
soort in stand te houden. Daarbij speelt seksualiteit een rol. Als in het eerste 
chakra de primaire behoeften zijn vervuld komt in het tweede chakra de 
behoefte om het leven te verfraaien, te genieten, het leven kleur te geven. 
Harish Johari (1994)25 stelt dat iemand die leeft vanuit het tweede chakra 
ridderlijk is naar anderen en in contact met de omgeving een sterk gevoel van 
eigenwaarde heeft. Het tweede chakra is verbonden met het element water dat 
zich kenmerkt door beweeglijkheid, golven en kolken, (verwoestende) kracht. 

Deze elementen komen terug in het tweede chakra; souplesse, beweeglijkheid. De drie krachten die het 
tweede chakra domineren zijn genot, fantasie en angst. Genot en angst zijn elkaars tegengestelden. De 
angst om alles waarvan men geniet kwijt te raken. Soms is het andersom en kan men juist van angst 
genieten. De twee kwaliteiten worden met elkaar verbonden door fantasie. Een valkuil bij het tweede 
chakra is dat het nastreven van verlangens en genot doorslaat. Daarom is bewustwording van de eigen 
genotzucht en het beteugelen daarvan een voorwaarde om een gezond tweede chakra te ontwikkelen.19 
Het tweede chakra kenmerkt zich ook door een indirecte handel- en denkwijze, net als water tussen alles 
doorstromend, op een indirecte wijze zijn weg vindt. Hiermee gepaard gaan geduld en slimheid.26 
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Een disfunctionerend tweede chakra kan men ook zien bij eetstoornispatiënten. Deze patiënten kunnen 
niet meer genieten. Aan de ene kant zijn eetstoornispatiënten meester in het beteugelen van verlangens, 
trots op de controle over het lichaam. Aan de andere kant belemmert dat zodanig, dat er niet meer kan 
worden genoten. Genieten ‘mag niet’, niet van eten, niet van het leven. In alles voldoet een 
eetstoornispatiënt aan de verwachtingen van anderen en is er een grote behoefte aan de bevestiging van 
anderen. Door zich continu bezig te houden met de behoeften en wensen van anderen onderdrukken ze het 
vermogen hun eigen gevoelens en behoeften te uiten. Omdat het onmogelijk is aan alle eisen die men 
zichzelf stelt te voldoen ontstaat er een voortdurend schuldgevoel naar anderen en zichzelf. Hierdoor 
neemt het toch al geringe gevoel van eigenwaarde nog meer af. In eerste instantie heeft de omgeving het 
probleem niet in de gaten omdat eetstoornis patiënten dit op een slimme en slinkse manier weten te 
verbergen. Zowel lichamelijk als geestelijk verliest men echter steeds meer de flexibiliteit om mee te 
bewegen. Iedere verandering wordt een bedreiging. Uiteindelijk kan de situatie zodanig worden dat de 
patiënten geheel in zichzelf keren, zich niet meer fysiek kunnen verbinden met anderen en in een 
isolement raken.27 

 
“Zelfs aan haar passie dansen kon ze geen plezier meer beleven. Het werd een kwelling van dwangmatig 
oefenen om haar lerares te plezieren. Er was die voortdurende angst om ons en haar leerkrachten teleur 
te stellen. Maar ondanks het vele trainen ging ze steeds slechter dansen en uiteindelijk kon haar 
uitgeputte lijf geen enkele gracieuze beweging meer maken. Ze weet het aan het feit dat ze niks 
voorstelde, ieder ander was beter. Het trof me diep toen ze zei: “Mam, de meester heeft altijd gelijk 
gehad, ik kan gewoon niks”. Haar laatste restje eigenwaarde was volledig verdampt. Ze zonderde zich 
steeds meer af van haar klasgenoten en haar vriendinnen wimpelde ze af.” 
 

Het tweede chakra manifesteert zich fysiek in het gebied meer aan de voorkant van het bekken, de liezen, 
de heupgewrichten, onderrug, binnenkant benen en voorvoeten. De uitstraling schuin naar voren en 
beneden toe. Het uit zich ook in de beweeglijkheid van de 
polsen en enkels. Beiden reflecteren de souplesse van het 
bekken.  
Om de energie in het tweede chakra weer sterk en actief te 
maken is de ontwikkeling van het ademgevoel in het bekken 
essentieel. Dansende, soepele bewegingen, spreidstand- en 
spreidzitoefeningen helpen die bewustwording.19 
De spreidzit is een specifieke oefening om het tweede chakra 
te stimuleren. Het maakt de spieren aan de achterkant en de 
binnenkant van de bovenbenen soepeler. Het strekt en 
versterkt de onderrug en maakt de heupgewrichten 
beweeglijker. De souplesse in het bekken verbetert en de bekkenbodem krijgt meer kracht en ruimte. Dit 
heeft een goede invloed op de geslachtsorganen en verhoogt de flexibiliteit, kracht en souplesse van de 
hele wervelkolom. Hierdoor gaat de energie in het tweede chakra weer stromen, kan het bekken weer 
gevoeld worden en kan de levenslust weer langzaam terugkomen zodat ook geluk weer ervaren kan 
worden. 

 

4.3 Manip!ra chakra 
Het derde chakra ligt in het gebied van de zonnevlecht bij de overgang van de 
lendenwervels naar de borstwervels. Manip!ra staat voor het centrum. In het 
gebied van de zonnevlecht is het fysieke centrum de navel. Het element van het 
derde chakra is vuur. Vuur symboliseert opwaartse energie. In dit gebied is ook 
het vuur van de spijsvertering. Het derde-chakragebied is naar voren toe 
gericht. Hiervanuit zet een mens zich neer, aanschouwt de wereld en 
onderscheidt zich van anderen en ontwikkelt het ego.28 Het derde chakra is het 
bewustzijn dat men een indvidu is. In het derde chakra zetelt de wilskracht 
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waarmee de mens de mogelijkheid heeft om zijn eigen toekomst te bepalen, situaties te beoordelen, te 
analyseren, structureren en tot logische oplossingen te komen.19 In de puberteit ontwikkelt zich het ego. 
Men gaat zelf keuzes maken, komt los van waar men vandaan komt. Iemand met een gezond derde chakra 
kan vanuit zijn intellect keuzes maken en heeft een onderscheidingsvermogen dat de wilskracht stuurt in 
wat goed of fout is. En zoals het woord Manip!ra “burcht van juweel” betekent, waarbij gedacht kan 
worden aan een burcht die verdedigd wordt, zo weet de mens vanuit het derde chakra hoe zijn grenzen te 
stellen en te bewaken. Vanuit deze kracht komt de zelfbeheersing, zelfdiscipline en het zelfvertrouwen 
naar voren. Dit kan in het derde chakra ook doorslaan en overmatig worden. Harish Johari (1994)29 zegt: 
“Iemand die door zijn derde chakra wordt beheerst streeft naar persoonlijke macht en erkenning”. 

 
Bij patiënten met een eetstoornis lijkt het bewustzijn van het derde chakra in de ontwikkeling gestagneert. 
Als gekeken wordt naar de overeenkomst bij eetstoornispatiënten zijn het vaak mensen die zich in hun 
puberteit niet afgezet hebben tegen hun ouders, tegen hun leerkrachten en niet losgekomen zijn van hun 
afkomst. Eetstoornispatiënten zijn meegaand, zeggen geen nee en kunnen meestal zelf niet tot keuzes 
komen. De wil is bij eetstoornispatiënten omgeslagen in een meedogenloos moeten. Het moeten wordt een 
negatieve egoïstische geldingsdrang om zichzelf als het ware te straffen. Het verstoorde evenwicht van de 
eerste twee chakra’s kan een rol spelen bij het stagneren van het bewustzijn van het derde chakra. Door 
het verstoorde lichaamsbeeld, het niet ervaren van veiligheid is het eerste chakra kwetsbaar. Dit werkt 
door in het tweede chakra. De patiënt gunt zichzelf weinig of niets om geluk te ervaren. Dit leidt ertoe dat 
er onvoldoende basis is om in het derde chakra een stevige persoonlijkheid te onwikkelen die gezonde 
uitdagingen durft aan te gaan en in staat is tot een gezonde zelfreflectie. De gerichte wilskracht en 
motivatie van het derde chakra kunnen zich niet positief manifesteren maar uiten zich in faalangst, het 
naar beneden halen van zichzelf, het ondermijnen van het ego en het obsessief en dwangmatig 
ondermijnen van het fysieke lichaam. De spijsvertering raakt verstoord door het gestoorde eetgedrag, 
waardoor letterlijk het vuur steeds minder kan wakkeren, en de vitaliteit en energie steeds meer afnemen.  

 
“Lijnen leek haar voor het eerst van haar leven het gevoel te geven ergens goed in te zijn. Ze kreeg 
complimenten van haar docenten, medestudenten en vriendinnen en dat stimuleerde haar om door te 
gaan. Dit was waar ze controle over had. Ze vertelde de psycholoog dat ze hierdoor minder angstig 
werd, meer durfde en dat het een lekker gevoel gaf dat ze het vol kon houden. Het gaf haar een kick om 
nee te zeggen als iemand haar iets aanbood. Ze had nog nooit gedurfd om ergens nee tegen te zeggen. 
Het gaf een sterk gevoel, een gevoel van macht.” 
 

In het gebied van het derde chakra kan onbewuste spanning zich vastzetten op het middenrif waardoor de 
adem zich onvoldoende kan bewegen in het gebied rond de navel, rond de zonnevlecht. Hierdoor kan dit 
gebied zich onvoldoende ontspannen en hebben de spijsverteringsorganen weinig ruimte om goed te 
functioneren.  
Oefeningen om het bewustzijn van het derde chakra te bevorderen zijn gericht op ontspanning van het 
middenrif door het vrijmaken van de ribben, 
rekken van de tussenribspieren en door het 
krachtig bewegen van de adem van onder naar 
boven, zodat een opwaartse beweging ontstaat. Het 
stimuleren van de opwaartste kracht en energie 
van het vuur.  
Een expliciete oefening hiervoor is de yoga mudra 
serie. Bij de yoga mudra serie zit men in de 
lotushouding of parallel houding (hielen parallel), 
de meest stabiele positie om de bewegingsserie uit 
te voeren en de beweingen zo groot mogelijk te 
kunnen maken. De bovenarmen worden voor de 
borst vastgepakt en met een inademing omhoog 
gebracht. De armen worden op de kruin gelegd. 
Door de opwaartse kracht van de adem vanuit de buik, via het middenrif, ribben en borst tilt men de armen 
op van het hoofd. Dit kan alleen als de flanken goed omhoog gebracht worden en dat kan pas weer als het 
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bekken goed kantelt en er lengte komt in de wervelkolom. Uitademend laat men de armen weer zakken en 
trekt de buik in. Na deze oefening kan men de serie vervolgen door met de armen op het hoofd een 
zijwaartse beweging te maken, gevolgd door een torsie en een buiging met de elleboog richting knie en 
een door de adem gedragen beweging weer omhoog. De tussenribspieren worden gestimuleerd de borst uit 
te zetten en het middenrif aan te spannen en weer te ontspannen. En er is duidelijk sprake van het 
bundelen van opwaartse kracht en het vrijmaken ervan. 

 

4.4 An"hata chakra 
In het An"hata chakra of hartchakra zetelt het vermogen tot opoffering, 
mededogen en toewijding, en het vermogen om onvoorwaardelijk lief te 
hebben. In tegenstelling tot het derde chakra waar het ‘ik’ centraal staat, staat 
in het vierde het geluk van de ‘ander’ met alles wat hij nodig heeft centraal. 
Het vierde chakra ligt dan ook bij de borstwervels en de overgang naar de 
nekwervels, het gebied van het hart. Het bewustzijn van het vierde chakra 
beschouwt vanuit het hart en is de bron van warmte en vreugde. Het vierde 
chakra element is lucht, de lucht die gedeeld wordt door alle levende wezens 
en hen met elkaar verbindt, zo is de mens deel van het geheel. Het vierde 
chakra maakt nederig.19 

Het vierde chakra verbindt de onderste drie chakra’s met de bovenste. De natuurlijke, individuele 
neerwaartse energie wordt verbonden met de universele, collectieve opwaartse energie. In het vierde 
chakra komen ze beide samen. Het hart bemiddelt tussen het lichaam en het bewustzijn dat de materie 
overstijgt. Iemand met een gezond vierde chakra heeft het vermogen te accepteren, zowel zichzelf als alle 
andere levende wezens. De levensenergie stroomt in alle richtingen van de borstkas, brengt vreugde, 
maakt blij. Als het vierde chakra zich opent is de mens in staat dingen te doen waarvan hij dacht dat ze 
buiten het vermogen lagen. De meest kenmerkende emotie van het vierde chakra is het offer, de 
bereidheid om het dierbaarste te offeren. Volledige toewijding naar de ander is een voorwaarde om het 
vierde chakra te kunnen openen. Dan kan er harmonie op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau 
ontstaan.30 

 
Iemand met een eetstoornis is zo met zichzelf bezig en volledig in zichzelf gekeerd dat er totaal geen 
compassie, liefde en mededogen meer mogelijk is naar anderen toe. De eetstoornis leidt meestal tot een 
isolement omdat de patiënt bang is met anderen om te gaan, bang dat anderen door hebben dat men zich 
vreemd gedraagt. Eetstoornispatiënten kunnen niet meer voelen en worden emotioneel onverschillig. 
Anderen onvoorwaardelijk liefhebben is onmogelijk, juist doordat men zichzelf niet lief kan hebben en 
zich minderwaardig voelt. Een goed ontwikkeld en werkend eerste chakra is een voorwaarde voor het 
openen van het vierde chakra en het van daaruit kunnen functioneren.31 Een eetstoornispatiënt moet 
zichzelf weer gaan liefhebben, weer zin gaan geven aan het normale bestaan en dan kan van daaruit de 
stap gemaakt worden om zich weer vanuit het hart met anderen te verbinden en weer vanuit een 
onbaatzuchtige toewijding te kunnen handelen. Ook aan het lichaam is te zien dat het vierde chakra weinig 
levensenergie (pr"na) bevat. Vooral bij anorexia patiënten ziet men vaak dat de borst letterlijk niet 
geopend wordt. Er is sprake van een hoge, ronde gespannen rug, gespannen schouders die naar voren 
vallen en een ingevallen borstkas.  
 

“Sociale contacten had ze bijna niet meer. Ze ging niet meer uit, sloot zich af van haar vriendinnen. “Ze 
boeien me niet, stelletje kinderen”, zei ze dan, “wat weten die nou ergens van”. Ook haar emoties 
vlakten af. Niets kon haar blij maken maar hoe wij ons voelden interesseerde haar ook niet. Ze kon zich 
niet voorstellen dat wij ons zorgen maakten, het leek haar niets te doen als we wanhopig en huilend aan 
tafel zaten. Ze liet ons niet toe. Het was of ze op een andere planeet leefde en totaal geen gevoel meer 
had. Later bleek dat het een soort zelfbescherming was. Ze was bang om ons toe te laten omdat ze dan 
voelde dat ze ons ongelukkig maakte en daar werd zij zelf nog ongelukkiger van.” 
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Harish Johari (1994) benoemt dat het hart en de ademhaling een essentiële rol spelen in het An"hata 
chakra. Het hart is namelijk de voornaamste zetel van het gevoel in het lichaam. Als men de eigen 
ademhaling onder controle krijgt kan men het hartritme reguleren en krijgt men macht over het element 
lucht. Wanneer dit onder controle is kan men ook de emotionele verstoringen keren waardoor weer 
vreugde gevoeld kan worden, men weer onafhankelijk kan handelen en zoveel energie uitstraalt dat men 

een inspiratiebron wordt voor anderen. Plenckers (1999) geeft 
aan dat alle ademoefeningen die met aandacht worden 
uitgevoerd heilzaam zijn voor het vierde chakra en met name 
de Pr"na mudra. 
 
Pr"na betekent veel meer dan adem, het is leven, levenskracht, 
energie. De beweging die gemaakt wordt in de Pr"na mudra 
oefening stimuleert de volledige adem en laat de levensenergie 
stromen. Door de armen schuin omhoog te brengen tilt men de 
ribben op, creëert zo ruimte in de borst om tot een diepe 
inademing te kunnen komen. Vooroverbuigend worden de 
ribben in elkaar gedrukt en de buik leeg geperst. Men gebruikt 
vanzelf de buik als de impuls van de inademing komt, 
waardoor er een opwaartse kracht die de oprichting 
makkelijker maakt. Met beide armen schuin omhoog, de borst 
geopend, drukt men een houding van vreugde uit om te kunnen 
ademen en leven. De Pr"na mudra laat de mens de borst 
openen, de levensvreugde stromen en voelen en de ontplooiing 
van zichzelf en openstelling naar de ander ervaren. 

 

 

4.5 Vi#uddha chakra 
Het Vi#uddha chakra is het vijfde chakra, het keelchakra. Hier manifesteert zich 
het vermogen tot loslaten, onthechten. Het vijfde chakra is gelegen in de eerste 
vijf nekwervels. Deze beweeglijke, lichte wervels worden weinig gehinderd 
door de massa en daarmee kenmerken ze de subtiele kwaliteiten van het vijfde 
chakra.32 Vi#uddha betekent ‘zeer zuiver’. Het element van het vijfde chakra is 
Ak"#a, ruimte. Ruimte is zuiver, leeg en stil, maar het is doordrenkt van 
energie, het is energie.33 Ak"#a is de eerste manifestatie, het is overal, in stof, in 
leegte in stilte en in klank. Klank is de eerste vorm, de meest subtiele vorm. De 
drie-eenheid van het bewustzijn van het vijfde chakra is leegte, stilte, klank. 
Plenckers (2002)33 zegt dat leegte en stilte van het denken voorwaarden zijn om 

de klank te kunnen waarnemen. Wanneer het echt stil wordt komt tevoorschijn waar het werkelijk om 
gaat. Het vijfde chakra is een ongemakkelijk chakra, moeilijk te bevatten. Het is leeg en stil, eigenlijk 
niets. Leegte en stilte vervult vaak met angst, er is een natuurlijk weerzin ten opzichte van stilte. Als er 
een stilte valt heeft men de neiging tot praten. Maar vanuit het vijfde chakra wordt alleen dat gezegd wat 
essentieel is, wordt alleen dat gezegd waar het in essentie om gaat.  
Bij het vijfde chakra hoort de belangrijkste emotie namelijk onthechting. Het kunnen loslaten van elke 
binding. Het tweede en vijfde chakra spiegelen elkaar daarin. Waar het tweede chakra staat voor het 
vermogen van hechten, staat het vijfde chakra voor het vermogen tot onthechten, het kunnen loslaten. 
Onder andere het loslaten van genot en angst. Het keelchakra werkt als een soort filter. De keel is de poort 
waar dat wat vanuit de onderste chakra’s naar boven komt gefilterd wordt en doorgelaten wordt naar het 
zesde en zevende chakra. Het vijfde chakra maakt het onderscheid. Soms kan de onzuivere energie zich 
samenballen in de keel; de zogenaamde brok in de keel. Iets waaraan men gehecht is en men moet loslaten 
veroorzaakt angst, en die angst knijpt de keel dicht. 
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Men moet kunnen loslaten, kunnen onthechten van alles waar men mee verbonden is om tot inzicht te 
kunnen komen. Daarmee bereidt het vijfde chakra voor op wat men in het zesde chakra toe kan komen, 
namelijk inzicht in het eigen bestaan, de eigen essentie. 
 
Een van de overeenkomsten bij eetstoornispatiënten is dat men wel gehoord wil worden maar niet het 
vermogen heeft zich te uiten en niet het vermogen heeft de waarheid onder ogen te zien. De innerlijke 
criticus heeft het gezonde denken overgenomen. De perfectionist, de faalangstige, heeft zich zodanig 
gemanifesteerd in de patiënt dat de eigen stem niet meer wordt gehoord en de gedachte dat men verloren 
is en het niet waard is om hulp te krijgen als waarheid wordt gezien. Die stem is er altijd en de omgang 
met eten is een manier om de nare gedachten weg te werken. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor de 
werkelijke ik steeds meer vervreemd raakt van zichzelf en zichzelf niet meer hoort.34 Uiteindelijk is het 
loslaten van de controle, het loslaten van de dwangmatige handelingen, van de gehechtheid aan de 
eetstoornis een van de moeilijkste dingen in het herstelproces. Pas als de patiënt het oude gedrag, de oude 
denkbeelden en leefwijze kan loslaten is er ruimte om tot inzicht te komen en te gaan voor een nieuw 
leven waarin men geen slaaf meer is van eten. De angst voor het loslaten, het duiken in de leegte zonder 
houvast aan het eetprobleem en het niet meer kunnen horen van de eigen innerlijke stem en wijsheid lijkt 
in relatie te staan tot een verstoord vijfde chakra. Ook fysiek kan men hier kenmerken aan verbinden zoals 
het opkroppen van emoties, de angst die naar de keel grijpt, het niet door de keel kunnen krijgen van 
voedsel, het braken van voedsel en het letterlijk en figuurlijk verliezen van de stemkracht. 

 
“Ze kon zingen als een nachtegaal. Bij haar auditie voor de opleiding verbaasde ze iedereen met de 
prachtige vertolking van een technisch moeilijk musicalnummer. Maar in de loop van de tijd kreeg ze 
steeds meer keelklachten, het regende onvoldoendes voor zangtentamens. En ze zei dat het voelde alsof 
haar keel dichtgeknepen was, maar volgens de kno arts was er fysiek niets aan de hand.” 

 
Oefeningen om het bewustzijn van het vijfde chakra te stimuleren zijn oefeningen die de nek en schouders 
losmaken, de keel openen en de stem vrij maken. Een oefening die bij uitstek geschikt is voor het creëren 
van souplesse en openheid in dit gebied is de Kanthagr%v"sana, de nekrol. Kantha betekent keel, Griva 
betekent nek. Ook bij deze oefening kan de patiënt goed bij zichzelf blijven.  
 

 
 

Bij de nekrol is het van belang behoedzaam te oefenen en de borst goed uit te tillen. Het gebied is fragiel 
en kwetsbaar en door een verkeerde toepassing van de oefening kan gemakkelijk spanning op de wervels 
gezet worden. Daarom is het nodig de adem goed toe te passen en eerst ruimte te krijgen door met een 
diepe inademing de borst eruit te tillen, het hoofd naar achteren te buigen en uitademend de kin met beleid 
naar de borst te rollen. Na deze voorbereidende oefening kan de nekrol toegepast worden. Het hoofd rolt 
op een diepe inademing opzij, er komt ruimte in de nek om het hoofd naar achteren te brengen en 
uitademend rolt men het hoofd door via de andere kant naar voren. Daarna rolt men het hoofd de andere 
kant op. Door het goed blijven uittillen van de borst, gaan de schouders naar elkaar toe en vormen een 
steun voor de nek en het hoofd. Deze oefening heeft invloed op het hele keelgebied, helpt bij verkramping 
van de keel en verkramping van het bovenste deel van de borst. Wanneer de keel zich opent worden de 
stembanden en schildklier beter doorbloed.35 Door met heldere aandacht de oefening uit te voeren wordt 
het stiller in het hoofd. 
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4.6 Ajña chakra 
Het eerste tot en met vijfde chakra zijn verbonden met de materie, de elementen 
aarde, water, vuur, lucht en het subtiele element ruimte. In het zesde chakra 
wordt dat wat de materie overstijgt ervaren. Het is het bewustzijn dat alles 
doorstraalt. Hier manifesteert zich het licht, het inzicht, het weten, het helder 
zien, de intuïtie. De mens heeft een diep verlangen om hiermee in contact te 
komen. Door de materie in het vijfde chakra los te laten kan het inzicht in het 

zesde chakra te voorschijn komen. Kennis, ervaring en intuïtie is de drie-eenheid van het zesde chakra. 
Kennis is niets zonder ervaring en kennis maakt hard zonder intuïtie . Het zesde chakra kenmerkt zich 
door een vanzelfsprekende, strenge discipline, om vanuit de stilte het inzicht te kunnen ervaren.36 
 
Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 2 hebben patiënten met een eetstoornis geen zelfvertrouwen, geen 
gevoel van eigenwaarde en een negatieve lichaamsbeleving. Daarbij worden ze lichamelijk steeds 
zwakker. Herstel van deze aspecten is van groot belang om te herstellen van de eetstoornis. Belangrijk is 
dat er eerst lichamelijk verbetering komt omdat ze anders nog te veel bezig zijn met eten en gewicht en 
zich niet kunnen concentreren op dat wat werkelijk moet genezen: de psyche. Juiste voeding en een 
gezonder gewicht leveren betere concentratie op en meer ontspanning waardoor de onrust in het hoofd kan 
verminderen en waardoor weer helder gedacht kan worden. Na het loslaten van het gestoorde gedrag is het 
mogelijk zelf inzicht te krijgen in het gedrag. Als dat  inzicht er is, is duurzaam herstel mogelijk waardoor 
de kans op terugval aanzienlijk minder wordt.37 Het bewustzijn van het zesde chakra kan dit inzicht 
bevorderen. 
 

“Het ging steeds slechter en ondanks de therapie zagen we een steeds ellendiger hoopje kind. In eerste 
instantie was ze niet opgenomen omdat ze niet depressief was maar we zagen de somberheid steeds 
dieper vat op haar krijgen. Ze werd steeds banger om zichzelf iets aan te doen, maar kon het niet 
tegenhouden zei ze. En toen “zag ze ineens het licht”. Volgens de psycholoog was het omdat ze de focus 
op haar lijf en het eten eindelijk had losgelaten. Inmiddels had haar beste vriendin die het altijd nog 
volhield om haar te steunen haar opgegeven en toen zag ze in dat haar gedrag haar helemaal kapot zou 
maken. Ze kon de discipline opbrengen om weer normaal te eten, op normale momenten en hield het 
binnen. Ze zag dat ze daardoor niet dikker werd maar zich juist veel beter voelde en kreeg langzaam 
meer zelfvertrouwen. Doordat ze fysiek vooruit ging en weer een gezond lichaam kreeg, was er ruimte 
om weer helder te kunnen denken. En ineens werd alles wat ze aanraakte goud en dat hielp. Ze kwam 
weer in evenwicht en wij kregen ons oude vrolijke zondagskind weer terug.” 
 

Bij oefeningen voor het zesde chakra ligt de nadruk op het naar binnen keren van de aandacht, het richten, 
stil worden. Juist voor patiënten met een eetstoornis is het lastig om naar binnen te keren, stil te worden en 
te voelen maar het is in het herstelproces essentieel. Waarschijnlijk kan juist het doen van fysieke 
oefeningen waarvoor discipline en concentratie nodig is om ze vol te houden, helpen met het richten van 
het denken.  Door de oefeningen met discipline uit te voeren en de oefeningen in de statische fase langer, 
geconcentreerd en onbeweeglijk vast te houden en de adem door te laten gaan, wordt het op den duur 
stiller in het hoofd. Alle oefeningen die langdurig geconcentreerd en met discipline volgehouden worden 
hebben effect op het zesde chakra.  Deze manier van oefenen is de voorbereiding op de meest effectieve 
oefening voor het bevorderen van het zesde chakra, namelijk meditatie.  
 
Het gevoelsorgaan van het zesde chakra is de epifyse, het zintuig dat licht en donker waarneemt. De 
epifyse is het lichtend punt in het hoofd en geeft het zesde chakra het bewustzijn van de lichtintensiteit 
buiten ons en speelt een rol bij de ervaring van het licht in onszelf. Onder invloed van meer of minder licht 
wordt men energiek en vitaal of juist meer ontspannen en komt men tot overgave. Door in meditatie te 
werken met licht ontstaat er een weten van binnenuit, weten wat goed voor je is, weten wat bij je past, 
weten wie je werkelijk bent van binnenuit. Het is een vorm van het licht in jezelf ontmoeten. 
Spreekwoorden in onze taal doelen hierop zoals: “het licht zien”, “er ging me een licht op”. Voor 
patiënten met een eetstoornis is het weer in contact komen met het licht in zichzelf van belang om te 
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weten, inzicht te krijgen in zichzelf en zo duurzaam te kunnen herstellen. 
Iedereen heeft een lichtend punt in zichzelf, het is er, in het hoofd. Het licht is wit en werpt geen schaduw. 
Het doel van mediteren is het stiller laten worden van het denken zodat dit innerlijk licht ongehinderd kan 
schijnen. Mediteren op dit innerlijk licht kan inzicht geven. 
 
Voor het mediteren gaat men in de lotushouding of in Sam"sana 
(hielen voor elkaar) zitten. Het bekken naar voren gekanteld, 
goed vóór de zitbeentjes zittend waardoor de wervelkolom 
opgericht is van stuit naar kruin, kin licht ingetrokken. De 
handen rusten op de knieën. Men sluit de ogen en ademt diep in 
de buik. Als de adem rustig en diep is richt men zich op het punt 
tussen de wenkbrauwen en van hieruit gaat men met de 
aandacht rechtdoor naar het binnenste van het hoofd waar het 
lichtende punt ervaren wordt. Concentreer op dit punt. Om bij 
het punt te blijven helpt het de tongpunt tegen het lelletje achter 
de voortanden in de bovenkaak te krullen. Zo mediterend wordt 
men uitgenodigd op zoek te gaan naar het licht in zichzelf en te 
komen tot inzicht.38 

 

4.7 S"hasr"ra chakra 
In het S"hasr"ra chakra, het zevende chakra gaat het om de eenheidservaring, 
Sam"dhi. Sam"dhi wordt vertaald als ‘het is gelijk gemaakt’. Er is geen verlangen 
meer en er is geen verschil. Er is tevredenheid: Samtosha. Plenckers (1999)19 zegt: 
“Het zevende chakra is zowel een hoog en moeilijk bereikbaar als een eenvoudig en 
in wezen vanzelfsprekend bewustzijn. Het kan het best omschreven worden als 
tevredenheid, de ervaring: ‘alles is zoals het is, en zoals het is, is het goed’. In de 
nabijheid van mensen die Sam"dhi ervaren, ervaart men een gevoel van blijdschap en 
vervulling.” Ieder chakra kent zijn ervaring van vervulling. Vaak kent men de 
momenten, maar herkent ze niet als zevende-chakra-ervaring. In het eerste chakra is 

dat bijvoorbeeld het nuttigen en genieten van een heerlijke maaltijd.  
 
“Toen ze na haar herstel voor de eerste keer zonder schuldgevoel een heel broodje kaas met boter at, 
voelde dat alsof ze nog nooit zoiets lekkers had gegeten.” 
 

In het tweede chakra is het de totale intense overgave aan genot.  
 

“Vlak na haar ontslag bij de psycholoog kreeg ze voor het eerst weer een vriendje waar ze zich volledig 
aan over durfde te geven.”  

 
In het derde chakra is er het geluk omdat een doel bereikt is.  
 

“Na twee jaar vechten tegen de boulimia en het zwoegen om toch haar  theateropleiding te blijven 
volgen, kreeg ze net toen ze zich beter ging voelen, de hoofdrol in de eindproductie. Dat dit doel bereikt 
was maakte haar intens gelukkig.” 

 
In het vierde chakra ervaart men een intense beleving van vreugde in de ander en met de ander.  
 

“Die vreugde beleefde we in het gezin allemaal toen we haar weer gezond bij ons terug hadden en we 
elkaars liefde weer onvoorwaardelijk konden ervaren.”  
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In het vijfde chakra ervaart men het zevende chakraniveau als men in vreugde kan sterven, het ultieme 
loslaten.  
 

“Deze ervaring hebben we met het hele gezin gehad bij het overlijden van mijn vader, haar opa. Na een 
lang ziekbed gaf hij zich op een gegeven moment over aan het onbekende en kon ons loslaten. Hij wist 
dat hij dood zou gaan en zei dat het goed was zo, dat hij intens van het leven had genoten en klaar was 
om de overstap vol vertrouwen te maken. Ze was zijn ‘kleine meissie’ en hij was haar grote voorbeeld. 
Ze heeft nog vaak aan dit moment teruggedacht toen ze het zelf zo moeilijk had en het heeft zeker 
meegeholpen om haar kracht te geven er bovenop te komen.” 

 
In het zesde chakra ervaart men de vreugde van het inzicht.  
 

“Ze benoemt dat als het moment van “verlossing van de ketting waarmee ze vastzat aan haar boulimia”. 
Ineens was er dat inzicht dat ze iedereen en alles zou verliezen als ze zo doorging, tot haar leven aan toe. 
Na dit inzicht voelde ze zich goed en wist ze wat ze moest doen en wat ze wilde. Vanaf dat moment ging 
het beter.” 

 
In het zevende chakra is er dan de tevredenheid zonder condities. Deze ervaring kan men niet afdwingen, 
het komt of het komt niet. Deze ervaring beleefden we samen op de dag van haar ontslag bij de 
psycholoog. 

 
“Het is een bijzondere dag, de laatste keer naar de psycholoog voor het afsluitende gesprek. Samen in de 
auto naar huis. We zeggen niets maar er hangt een bijzondere energie. Haar gezicht straalt, haar houding 
is trots, vol zelfvertrouwen, evenwichtig. Samen voelen we in stilte de vreugde van dit moment zonder 
het met woorden te hoeven uitdrukken. Het is een moment van totale vanzelfsprekende tevredenheid, we 
zijn één in intens geluk.” 
 

Voor een patiënt met een eetstoornis is iedere positieve stap in het proces van herstellen een moment van 
overwinning. Het lijkt erop dat bij de genezing evenals in de chakra’s een proces van fysiek naar 
geestelijk niveau wordt doorgemaakt. De stappen in de genezing volgen als het ware de zevende chakra 
ervaringen binnen alle chakra’s tot het moment waarop alles samenvalt. Weer kunnen genieten van het 
eten en het lichaam weer waarderen, zichzelf weer kunnen overgeven aan de ander, weer wilskracht en 
zelfvertrouwen hebben, weer onvoorwaardelijk kunnen liefhebben, het gestoorde gedrag kunnen loslaten 
en zichzelf weer kennen. Dan komt het moment waarop men met hart en ziel kan zeggen: “ik ben goed 
zoals ik ben” en daarin een intense tevredenheid ervaren.  

 
In principe is elke oefening waarin men tevredenheid kan brengen een zevende 
chakra oefening. Maar de zevende chakra oefening bij uitstek is de S%rsh"sana, de 
kopstand. Sirsha betekent hoofd. Het woord heeft een gelijkenis met het woord 
sire wat een vooraanstaande positie aangeeft. Deze stand is de koning der "sana’s. 
De houding is streng, intens en ongenaakbaar. De houding heeft invloed op het 
gehele lichaam en vrijwel alle lichaamsfuncties en is gericht op het gezond maken 
en houden van het gehele lichaam. De omgekeerde zwaartekracht bevordert de 
terugstroming van bloed en lymfe Door de omgekeerde houding worden alle 
organen gestimuleerd en positief geactiveerd. De adem verbetert omdat het 
middenrif tegen de zwaartekracht in moet werken, de buikadem wordt dieper en 
sterker. De doorbloeding van alle buikorganen verbetert. Een belangrijk effect is 
de betere doorbloeding van het hoofd en de hersenen. De oefening traint 
concentratie en discipline. De kopstand vraagt spierkracht maar ook ontspanning. 
Het verschil met de schouderstand, die deze kwaliteiten merendeels ook heeft, is 
dat de kopstand een meer geestelijk doel heeft. Het vormt de dierlijke basiskracht 
om, naar goddelijke geestelijke energie.39 De kopstand trekt je naar binnen maar 
roept gerichte kracht op en tegelijkertijd diepe ontspanning. De stand stimuleert de 
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overgang van het zesde naar het zevende chakra. Aan de kopstand moet je je overgeven, je moet toestaan 
dat de boel ondersteboven wordt gezet. De opstijgende energie stroomt in deze houding onbelemmerd. 
Daarom moeten eerst de onderste chakra’s goed gereinigd zijn zodat de energie die naar het zevende 
chakra opstijgt gezond is.40  
 
De kopstand begint op handen en knieën. Leg de onderarmen op de grond en de handen als een kommetje 
bij elkaar zonder de vingers te strengelen. Plaats de kruin tegen de handen. Kom op de tenen en loop 
richting het hoofd zover dat de wervelkolom recht is en het bekken er loodrecht op staat. Breng de benen 
met gebogen knieën omhoog en strek daarna de benen omhoog en blijf staan. Blijf stevig afzetten met de 
ellebogen en onderarmen om de druk op het hoofd te verlichten. Breng na enige tijd de benen naar de 
grond. Ga op de hielen zitten, onderarmen rusten nog op de grond, buig het hoofd naar voren en plaats de 
duimen in de holtes aan weerszijden van de neus bij de wenkbrauwen. 
 
Beoefening van de kopstand geeft een euforisch gevoel. Mocht de kopstand nog niet binnen de 
mogelijkheden liggen of is de conditie onvoldoende om de kopstand te beoefenen, dan is de schouderstand 
een goed alternatief. 
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5 Conclusie 

Zijn eetstoornissen te bezien vanuit de chakra’s? was de onderzoeksvraag van deze scriptie. Ik heb geen 
wetenschappelijke literatuur kunnen vinden om op deze vraag een antwoord te geven. De verbinding 
tussen eetstoornissen en chakra’s is in de literatuur niet beschreven. Ook al is de wetenschappelijke 
onderbouwing er niet ben ik van mening dat ik, na het interpreteren van de bevindingen over 
eetstoornissen en chakra’s kan zeggen, dat het aannemelijk is dat er een verbinding is tussen de werking 
van de chakra’s, het hebben van eetstoornissen en het genezen daarvan.  
Daarnaast denk ik dat het beoefenen van yoga absoluut veel kan betekenen voor mensen met een 
eetstoornis. Het beoefenen van yoga maakt mensen sterker en weerbaarder. Yogaoefeningen zijn een 
concreet middel om de energie in de chakra’s beter te doen stromen, om de adem te reguleren en de 
aandacht te richten. Yoga kan daarom een positieve preventieve werking hebben op het ontwikkelen van 
een eetstoornis. Als de stoornis zich gemanifesteerd heeft kan het beoefenen van yoga de doorstroming 
van de chakra’s zodanig beïnvloeden dat het een gunstig effect heeft op de behandeling en duurzame 
genezing. Het kan het zelfvertrouwen en de lichaamsbeleving zodanig positief versterken dat het de kans 
op terugval mogelijk verder reduceert. Met deze uitwerking die yogaoefeningen kunnen hebben in 
gedachte, durf ik te beweren dat yoga een middel kan zijn om in te zetten bij de behandeling van 
eetstoornispatiënten omdat het juist voor hen essentieel is te leren aanschouwen, accepteren en loslaten.  
 
De oorzaken en risicofactoren die ten grondslag liggen aan het krijgen van een eetstoornis zijn naar mijn 
mening te relateren aan de chakra’s en het bewustzijn dat zij vertegenwoordigen. In onderzoeken naar 
eetstoornissen is geconstateerd dat er bij het grootste deel van de patiënten sprake is van  niet willen en/of 
kunnen eten, een negatief lichaamsbewustzijn, gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen, het hebben van 
angsten, perfectionisme en faalangst, dwangmatig handelen, niet kunnen loslaten, niet meer kunnen 
voelen en niet helder meer kunnen denken. Als je daar de eigenschappen en de werking van de zeven 
chakra’s tegen afzet, wordt zichtbaar dat deze psychische en lichamelijke factoren in relatie staan tot alle 
zeven chakra’s. In eerste instantie dacht ik dat eetstoornissen hun oorsprong vonden in een verstoord 
derde chakra, met name in een niet vrij ontwikkeld ego, maar door de bevindingen in deze scriptie kan ik 
stellen dat een eetstoornis een verstoring laat zien op het niveau van alle chakra’s.  
 
Sinds ik me bewust ben van de werking van de chakra’s heb ik inzicht gekregen in het ziektebeeld van 
mijn dochter. Ik heb gezien hoe gedrag en denken haar lichamelijk en geestelijk beïnvloedden. In haar 
ontwikkeling van kind naar puber zijn er duidelijk gebeurtenissen te duiden die bepaalde energiestromen 
in haar geblokkeerd hebben waardoor zij later vatbaar werd voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Ook 
in de periode naar herstel was duidelijk te zien dat de werking van de chakra’s van invloed was. Door het 
werken aan een goede lichaamsbeleving en goede voeding, was er ook een voedingsbodem om weer te 
komen tot zelfvertrouwen, zelfacceptatie en een gezond ik-gevoel en kreeg ze weer wilskracht. 
Uiteindelijk zijn de blokkades die de doorstroming van de energie tegen gingen geheeld, waardoor de 
tegenstellingen in haar zijn opgeheven en ze weer in balans is gekomen. Ze is weer een bron van geluk 
voor zichzelf en anderen. Het mooiste is dat ze weer een toekomst voor zichzelf ziet, dat ze alles wat 
geweest is los heeft kunnen laten, dat ze weet dat ze er mag zijn, weet wat ze wil en daar tevreden mee is.  
 
De kennis van de chakrapsychologie en chakra’s kan naar mijn mening een goede aanvulling zijn op het 
reguliere onderzoek, de reguliere diagnostiek en de reguliere behandelmethoden van eetstoornissen. De 
kennis kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van preventieve interventies en bij het ontwikkelen van  
behandelmethoden. De verbinding van de chakrapsychologie met de reguliere psychologie en de 
stoornissen zoals in deze scriptie benoemd, is een vrij onontgonnen gebied van studie. Ik denk dat 
vervolgonderzoek zeer gewenst is en een bijdrage kan leveren aan het bij elkaar brengen van de Oosterse 
en Westerse wetenschap die elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
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