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1. Inleiding
In november 2008 startte ik een eigen praktijk, na een grondige opleiding in België als acupuncturist
en in Nederland als yogadocente.
In beide disciplines gaat het over transformatie, in de chakrafilosofie gaat het over beweging en
over transformatie van psychofysische energie naar spirituele energie.
In de Traditionele Chinese Geneeskunde (afgekort TCM) gaat het over transformatie, over beweging
van grondstoffelijke materie Jing, in Qi (energie), in Shen, puur bewustzijn.
Als een acupunctuurpunt wordt aangeprikt, wordt histamine vrijgegeven. Er gebeurt een depolarisatie
dat een elektrisch signaal naar de hersenen stuurt, zodat de opdracht wordt gegeven bepaalde
enzymen, cofactoren of hormonen te reguleren.
Ook chakra’s zijn verbonden met endocriene klieren die door middel van hormonale regeling zorgen
voor een homeostase van het lichaam. Hierin vinden we dus een grote overeenkomst. Elke
endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijk zenuwknooppunt. De chakra’s
absorberen de universele energie en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadi’s genaamd, naar
het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.
Al snel werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld naar overeenkomsten en naar verschillen tussen beide
disciplines, en heb ik het besluit genomen hierover een studie te maken.
In een eerste hoofdstuk gaat de aandacht naar het zoeken naar overeenkomsten tussen
enerzijds de energiesystemen vanuit de chakrafilosofie, en anderzijds de
energiesystemen bekeken vanuit de TCM.
In een volgend hoofdstuk beschrijf ik de relevante basisbegrippen uit de chakrafilosofie
die in verband staan met deze studie en besteed ik aandacht aan energieverstoringen in
de chakra’s.
Voor dit chakragedeelte heb ik me voornamelijk gebaseerd op de cursus “chakrafilosofie” zoals we die
in het derde basisjaar gekregen hebben, mijn eigen nota’s en voornamelijk op het boek van Harish
Johari “Chakra’s, Energy Centers of Transformation” .
Daarna bestudeer ik de acupunctuurpunten die overeenkomen met de ligging van de
chakra’s en zoek ik naar overeenkomsten en verschillen tussen de energetische werking van de
acupunctuurpunten en de werking van de chakra’s.
Voor de studie van de acupunctuurpunten heb ik me voornamelijk gebaseerd op Maciocia,
“Grondslagen van de Chinese geneeskunde” een “autoriteit” op gebied van de TCM en op mijn cursus
van B. Braeckman, “wondermeridianen (cursus tweede jaar van de acupunctuur-opleiding).
Voor de keuze van de acupunctuurpunten heb ik me voornamelijk laten inspireren door het boek van
Mantak Chia, “Awakening healing Light of the Tao”, en verder op eigen ervaring en eigen
interpretatie.
Volgens de Hindoe-traditie ligt de kern van de chakra’s ingeplant in de wervelkolom (Du Mai of
gouverneurskanaal)
( D. Oellibrandt, cursus 4dimensioneel leven, introductie chakra therapie, p.1 en H. Johari, p. 36).
Volgens de westerse traditie ligt de kern van de chakra’s op het centrale stuwkanaal, de CHONG
MAI, die de as is van de volgende twee polen: het universele mannelijke (gouverneurskanaal of DU
MAI) tegenover het vrouwelijke, het aardse (conceptievat of REN MAI).
( D. Oellibrandt, cursus 4dimensioneel leven, introductie chakra therapie, p.1 ).
Het zijn dus ook de punten op Du Mai (DM) en op Ren Mai (RM) die ik gebruik als perifere
projecties van de chakra’s. Chongmai zelf heeft geen eigen punten, maar ligt aan de oorsprong van
het ontstaan van Du Mai en Ren Mai.
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2. Energiesystemen bekeken vanuit de chakra’s en vanuit de
Traditionele Chinese Geneeskunde.
2.1.

Chakra-energiesystemen

Chakra is een Sanskriet woord dat “wiel” (cirkel, kring) betekent. Het betekent ook “beweging”.
Chakra’s introduceren beweging omdat ze psychofysische energie transformeren in spirituele energie.
De basis van de chakra-filosofie vinden we in India.
Een wiel is als technisch instrument een werktuig, om aanwezige, doch niet bruikbare energie om te
zetten in een meer bruikbare vorm.
Zo staat ook het chakra in de mens tussen 2 energieën. We nemen krachten en informatie op van de
buitenwereld en verwerken die, zodat we bewust zijn van de wereld om ons heen met zijn
mogelijkheden, kwaliteiten en gevaren. Omgekeerd kunnen we ook vanuit onze behoeften en
verlangens in het heelal vinden wat we nodig hebben en trachten we de natuur om te vormen tot
onze wensen. (cursus Chakravidiya, 2002, p. 13)
Chakra’s zijn dus niveaus van bewustzijn: omzetters van informatie die van buiten en van binnen
komt, die lichaamseigen wordt gemaakt en die weer naar buiten wordt gebracht
Het zijn geleiders die energiestromen uit hemel en aarde filteren zodat die zich kunnen samenvoegen.
Elk chakra is ook verbonden met een endocriene klier die op zijn beurt hormonen afscheidt en die ons
lichaam beheerst op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. We zijn een compleet
energiesysteem dat alle niveaus van het Zijn vertegenwoordigt.
Ons lichaam bestaat op 2 niveaus.
Het materiële aspect is samengesteld uit 7 dhatu’s: spieren, botten, bloed, vet, beenmerg, aarde en
vloeistoffen en uit de 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en akasha.
Het subtiele niveau is samengesteld uit vitale levenskracht (Prana), Mind (manas), Intellect (buddhi),
Ego (ahamkara) en het Gevoel Zelf. (chitta). (H. Johari, p. 1)
De Prana, levenskracht, verbindt materie en geest en activeert alle systemen in het lichaam, inclusief
het zenuwstelsel. De Prana stroomt door de Nadi’s, energiekanalen. H. Johari benoemt twee soorten
Nadi’s: de niet-materiële, onzichtbare kanalen en de zichtbare grotere kanalen, waartoe ook de
acupunctuurmeridianen behoren. (H. Johari, p. 29)
Chakra’s werken met beide soorten Nadi’s, en zijn verbonden met de belangrijkste Nadi in het
lichaam, de Sushumna, centraal gelegen in de wervelkolom. H. Johari vermeldt dat de GOUVERNEUR
of DU MAI – meridiaan overeenkomsten vertoont met de Sushumna. (H. Johari, p. 36) en dat de
meridianen gelijk mogen gesteld worden met de Nadi’s die de Prana vervoeren.
De chakra’s die gelegen zijn in de Sushumna, startend met het wortelchakra en eindigend
in de kruin, representeren zeven bewustzijnsniveaus die zich bevinden in de wervelkolom, ze
zijn met elkaar verbonden en zijn werkzaam in ons fysieke, emotionele, mentale en spiritueel lichaam.
Het Nadi-systeem van de Sushumna bevat een binnenste, een buitenste en een centraal kanaal. Het
binnenste wordt ook het linker kanaal genoemd of Chitra-Nadi en het buitenste kanaal wordt het
rechter kanaal genoemd of Vajrini Nadi. Het centrale kanaal is Brahma Nadi. Links en rechts van de
Sushumna slingeren de Ida en de Pingala zich om de Sushumna en snijden elkaar bij de belangrijkste
zenuwvlechten, de chakra’s. De Ida, maankanaal start en eindigt aan de linkerkant van de Sushumna
en is drager van maanenergie, vrouwelijk van natuur. De Pingala, zonkanaal, is mannelijk van natuur
en voorziet het lichaam van vitaliteit en kracht. De Pingala begint en eindigt aan de rechterkant van
de Sushumna.
In de mythologie is de Sushumna (letterlijk “de zeer mooie klank”) één van de belangrijkste stralen
van de zon die de maan verwarmt of het bewustzijn dat stof tot leven brengt. Door het centrale
kanaal van de Sushumna, de Brahma Nadi kan de kundalini (Shakti, symbool voor materie,
voorgesteld als slang) opstijgen van eerste chakra naar het vierde chakra waar Shakti mens wordt, via
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zesde chakra waar ze godin wordt om in het zevende chakra de eenheid van Shiva (symbool voor
bewustzijn) en Shakti te vieren: eenheid van lichaam en bewustzijn.

Bij de geboorte is er met de inademing die binnenstroomt een zoeken van de kosmische bestemming
naar de aardse vorm, naar de materie, vanuit het subtiele naar de materie en is er tegelijk een
zoeken, een verlangen naar kosmische eenheidservaring. Het geheel wordt gewekt met de adem. Bij
de geboorte daalt kosmische energie in door de fontanel (zevende chakra) via het rechter kanaal in de
wervelkolom en duurt drie en een half jaar bij jongens en drie jaar bij meisjes, tot de indaling
compleet is tot in het eerste chakra. Tijdens die afdaling kunnen er blokkades of juist openingen
ontstaan. Tegelijk is er terug een zoeken naar de goddelijke oorsprong en stijgt de aarde-energie
vertrekkend vanuit de stuit naar boven via het linker kanaal en blijft zes, voor mannen zeven jaar in
een bepaalde chakra. Daarna starten de periodes terug vanaf het eerste chakra.
Men kan door onbeheerst of onoprecht handelen blokkades veroorzaken of door vriendelijk, beheerst
en vreugdevol het leven te leiden openingen in het centrale kanaal ervaren. Hoe meer openingen in
het linker en rechter kanaal, hoe directer men de openingen in het centrale kanaal kan ervaren. Bij de
beweging omhoog wordt de mens dus gaandeweg meer verantwoordelijk voor zijn handelen, en voor
zijn eigen spiritualiteit.
De chakra’s proberen dus iets zichtbaar te maken vanuit de wervelkolom, terwijl chakra’s in hun aard
niet stoffelijk zijn.
Als de chakra’s goed werken is het lichaam in evenwicht, hebben we geen last van ziekte, we kunnen
gemakkelijk liefde geven en ontvangen, kunnen goed en duidelijk communiceren, helder en efficiënt
denken en het spirituele bewustzijn is verankerd, heeft een grond.
Wat we voelen en denken beïnvloedt elke cel in ons lichaam. Het vernauwt ons energieveld of
breidt het uit en stimuleert onze vitaliteit en de hoeveelheid veerkracht die we tot onze beschikking
hebben. Als er iets gebeurt waardoor de levensenergiestroom vertraagt, verminderen de chakra’s ook
hun activiteit en vertraagt of stagneert de energie daar. Vermits een lichaam altijd streeft naar
evenwicht zal de energie zich terug herstellen als het niet te lang duurt, anders bouwen we een
chronisch energietekort op en zal dit een weerslag hebben op onze gezondheid.
De onderste drie chakra’s hebben vooral te maken met de materie: vooral bedoeld om het
contact met jezelf en het contact tussen jezelf en de aarde te versterken. We brengen onze geest
vollediger en bewuster in het lichaam, in de materie en verbinden dit met onze omgeving. Zo brengen
we onszelf helemaal in het hier en nu, geworteld in een wakkere alerte aanwezigheid.
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De drie bovenste chakra’s hebben te maken met bewustzijn en zijn bezig met het afgeven van
energie in de vorm van liefde, interne communicatie, gezonde houdingen en innerlijke reflectie. Ze
verbinden ons met de bron en worden actief als we spiritueel worden en tot liefde in staat zijn.
Het vierde chakra vormt de verbinding en de overgang tussen de materie en het bewustzijn.
Als we H. Johari als referentie nemen, worden eerste, derde en vijfde chakra beschouwd als meer
mannelijke chakra’s en het tweede en vierde chakra als meer vrouwelijk. Het zesde chakra vraagt een
strenge discipline.
Er is ook een verband tussen de verschillende chakra’s: eerste en zesde chakra vormen elkaars
spiegelbeeld (natuur en geest), tweede en vijfde chakra zijn gebieden van respectievelijk “hechte”n en
“onthechten”, derde chakra gaat over “ik” in al zijn aspecten en vierde chakra over “niet-ik”, dus de
ander.

2.2

TCM-energiesystemen

Als we kijken naar de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde
vinden we heel wat parallellen. De benamingen zijn anders, de bomen zijn
anders, maar het bos, het geheel kan wel herkend worden.
De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is een uitgebreid medisch systeem dat over vierduizend
jaar ontwikkeld werd. Dankzij TCG kan de gezondheid hersteld en bewaard worden terwijl ze de
kwaliteit van het leven, en een lang leven bevordert.
De filosofische ideeën van de Chinese Geneeskunde zijn gebaseerd op holistische en ruimtelijke
percepties van het individu in zijn omgeving en niet op een rechtstreekse vereenvoudigde oorzaak.
Deze oeroude vorm van geneeskunde focust zich op mensen als individu, waarbij alle niveaus
(spiritueel, energetisch, emotioneel, mentaal en fysisch) in acht worden genomen. In de TCG ziet men
de patiënt in voordurende wisselwerking met de wereld waarvan hij deel uitmaakt. De mentale
toestand, omgevingsfactoren, voeding en levensstijl, spelen op die manier een belangrijke rol in
iemands gezondheidstoestand.
De filosofische oorsprong van de Chinese Geneeskunde vindt men terug in het Daoisme (Taoisme).
Veel van het Daoistische denken is gebaseerd op het oberveren van de natuur en de manier waarop
die functioneert. Het mag dus geen verrassing zijn dat het Chinese medische systeem veel
natuurmetaforen bevat. Deze metaforische inzichten in het menselijk lichaam die gebaseerd zijn op de
observaties van de natuur, worden volledig verklaard in de ‘yin-yang-theorie’ en in het systeem van de
‘vijf elementen’.
Dao, Tao is de oorsprong van alle energieën in de kosmos. Vanuit het niet-materiële, het ondeelbare,
ontstaat er een steeds meer dense vorm van energie, wat uiteindelijk leidt tot belichaming en
bezieling. Deze basale primaire oerenergie is geconcentreerd tussen de nieren en wordt ook de Hara
of “Ming Men” genoemd, de wortel en de herkomst van alle energetische systemen van het lichaam.
Bij de conceptie wordt de Tao vastgelegd in de Ming Men als Jing, hier huist Yin en Yang, zee van
Jing en bepaalt leven en dood.
2.2.1 Jing 精 of essentie, spirit is de substantie die verantwoordelijk is voor reproductie en
regeneratie. Het ontspruit uit twee bronnen: de energie die men overerft van ouders en de energie
die een persoon opdoet tijdens zijn dagelijks leven. Jing regelt de groei en de ontwikkeling van het
lichaam en samen met Qi bevordert het de bescherming van het lichaam tegen schadelijke invloeden
van buitenaf.
De Jing is dus de meest fundamentele primordiale energie, de bron, het diepste yin en beweegt
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langzaam in cycli van zeven jaar (voor vrouwen) en acht jaar (voor mannen). Het begin van elke
cyclus karakteriseert zich door bepaalde veranderingen zoals het wisselen van tanden, het
ontwikkelen van secundaire geslachtskenmerken, de menopauze. Ook psychische veranderingen zijn
prominenter aanwezig rond een cyclusverandering. Hier vinden we dus een overeenkomst met de
leeftijdscategorieën zoals ze beschreven worden in de chakra’s, met 1 jaar verschil.
2.2.2 Qi. 气 , is een vitale kracht of energie die het functioneren van het menselijk lichaam en de
menselijke geest controleert. Op die manier speelt het een belangrijke rol in de TCG. Het verwarmt
het lichaam en beschermt het voor ziekten. Qi stroomt door het lichaam via de meridianen die in
verbinding staan met bepaalde organen of systemen. Ieder orgaan heeft zijn eigen specifieke Qi (vb.
leverqi, nierqi,…). Soms ontstaat er een onevenwicht in de Qi door vermindering of obstructie.
Wanneer dit gebeurt, dan worden de functies van één of meerdere organen verstoord, zodat het
lichaam niet meer in staat is om Qi te produceren of te transporteren en om ziekte of infectie af te
weren.
Het Jing en het Qi worden gezien als de materiële basis voor de Shen. Het Jing, het Qi en de
Shen zijn de drie fundamentele fysische en psychische substanties van het menselijk wezen en
worden om die reden ook de “Drie Schatten” genoemd. Ze vertegenwoordigen ook de 3 verschillende
condensatietoestanden van het Qi, waarbij Jing het grofst en meest dens is, het Qi verfijnder en de
Shen het meest subtiel en immaterieel. In de TCM wordt de triade van Jing, Qi en Shen vaak
uitgedrukt als Aarde, Mens en Hemel.
2.2.3 Shen 神 is de schat die helderheid schenkt aan het leven en die verantwoordelijke is voor het
bewustzijn en de mentale capaciteiten. Shen wordt wel eens met ‘ziel’ vergeleken. Shen manifesteert
zich in een individu in de vorm van zijn/haar persoonlijkheid, zintuiglijke waarnemingen en het
zelfbewustzijn.
Ook op spiritueel vlak is er een creatie die continu is, die een verrijking van het bewustzijn
betekent, een uitstijgen naar een spiritueel bewustzijn. Deze spirituele creatie verloopt in 3 fases,
waarbij drie fusies moeten gerealiseerd worden in 3 Cinnabervelden (Cinnaber is een onuitwisbare
rode kleurstof die in het oude China gezien wordt als het symbool voor onsterfelijkheid).
Deze 3 velden worden in het lichaam gelokaliseerd
- onder de navel (onderste veld)
- ter hoogte van het hart (middelste veld)
- in de hersenen (bovenste veld)
De cinnabervelden hebben betrekking op transformatieprocessen en verzekeren het voortbestaan van
de Mens als soort, als individu en als Principe.
Om het voorbestaan op deze 3 niveaus mogelijk te maken moeten er 3 fusies plaatsvinden:
- fusie met de ander: één zijn met de ander
- fusie met zichzelf: zelfacceptatie, het durven kijken naar het spiegelbeeld van zijn innerlijke
persoon en tevens het zuiveren van onwerkelijke ideeën over zichzelf. Zichzelf en al zijn
mogelijkheden inzien om ze dan ook weer te kunnen loslaten. Dit wordt ook fysiek vertaald
door een goed functionerend immuunsysteem
- de fusie met het Principe: het terugkeren tot de Dao, zichzelf ervaren als één met het AL.
( B. Braeckman, Traditionele Chinese geneeskunde en acupunctuur, Inleidende begrippen van de
TCM, Jing Ming, 1ste jaar Chinese geneeskunde en acupunctuur, p. 45)
Door oefening op materieel en geestelijk vlak kan de mens Verlichting bereiken (“onsterfelijk embryo”)
en is Jing gesublimeerd tot Qi en Qi gesublimeerd tot Shen.
Hier vinden we dus ook zeker een overeenkomst met de chakra’s: de onderste chakra’s en het
onderste cinnaberveld dat meer in verbinding staat met materie (Jing), het vierde chakra, ter hoogte
van hart en longen dat overeenkomt met het middelste cinnaberveld (Qi) en de overgang betekent
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van materie naar geest en het bovenste cinnaberveld dat overeenkomsten vertoont met de hogere
chakra’s (Shen).
De levende materie, ons lichaam ontstaat en wordt in stand gehouden door verschillende energieën
die niet te zien zijn, soms wel te voelen. Omdat duizenden jaren geleden energie niet uit te drukken
was in getallen, zijn deze entiteiten beschreven met Yin en Yang en hun functie kreeg betekenis
door de symptomen te observeren als energieën in disbalans waren.
Over het algemeen kan men zeggen dat alles wat in beweging, stijgend, helder, progressief,
opbouwend, actief, beschermend en verwarmend is, inclusief functionele aandoeningen van het
lichaam, behoort tot Yang. Kenmerken zoals rust, voedend, dalend, donker, afbraak, koelend, inclusief
organische ziekten, behoren tot Yin.
2.2.4 Uit oermeridianen ontstaan meridianen en hun acupunctuurpunten
Oermeridianen of wondermeridianen zijn meridianen (energetisch systemen), die de foetus verzorgt
en op de achtergrond verdwijnen bij de geboorte. Zij gaan de ontwikkeling van de gewone meridianen
vooraf, maar blijven een belangrijk energetisch systeem.
De oermeridianen fungeren als energiebuffer en grijpen in op de diepste laag van het individu.
De CHONG MAI, de REN MAI en de DU MAI zijn de meest prominente oermeridianen en worden
gezien als de 3 hoofdassen van het lichaam.
De eicel versmelt met de zaadcel en de eerste breking is Chong Mai of centrale energie-as. De
Chong Mai is betrokken met het kiemen van het leven, vereniging van ancestrale energie van beide
ouders, de bron van alle transformatie en ontwikkeling.
De Chong Mai geeft ontstaan aan het bloed en de bloedvaten (zee van bloed), maar ook aan fascia en
bindweefsel. Hieruit ontwikkelt zich ook het meridiaanstelsel.
Deze interne centrale as maakt de boodschap van de Shen aan het Jing mogelijk. (hormonale
informatie).
ChongMai, Ren Mai en Du Mai vertrekken elk vanuit de Ming Men en lopen alle drie naar
het perineum, om van daaruit hun eigen baan te volgen.
Chongmai zelf heeft geen eigen punten, maar vanuit het perineum vertrekt deze meridiaan, loopt door
de uterus en de maag naar boven.

Chong Mai
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Daarna komt de embryonale symmetrie breking: de verticale as met Ren Mai en Du Mai.
Uit Du Mai, gouverneurskanaal, ectoderm, zee van yang, ontwikkelen zich de huid en het
zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen): de meest uitwendige lagen van de meest yange gebieden
van het lichaam.

Uit Ren Mai, conceptievat, endotherm (zee van yin) ontwikkelen zich het endotheel van de meeste
organen en het endocriene systeem, dus de meest intieme, yinne gebieden.

De Tao creëert de Chong Mai, het Ene. Uit Chong Mai ontstaat twee: yin en yang, de Ren Mai en de
Du Mai. Twee genereert drie, de Dai Mai. De energetische matrix is gemaakt en de bouwsteen is
gelegd voor heel het lichaam, waaruit de tienduizend dingen voortkomen, ook alle andere meridianen
ontspringen uit deze matrix.
Tao creëert het Ene,
Het Ene baart Twee,
Twee genereert Drie
Drie brengt tienduizend dingen voort
De tienduizend dingen
Verbergen Yin binnen
En brengen Yang naar buiten
De innerlijke kracht der leegte voert ze tot samenklank.

(citaat uit D. Kopsky, de wondere wereld van Tao, de oermeridianen en de embryogenese, www.
Acupunctuur.com/scripties/kopsky.html, 2005, p. 22)
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Met acupunctuur kan men een invloed uitoefenen via de meridianen op het intern
communicatiesysteem via fascia en lymfoïde organen en op het Jing-bewustzijn. Het samenspel
tussen Yin en Yang, tussen Qi en Jing, stromend in de meridianen, vormt een delicate balans van het
lichaam.
Acupunctuur kan zorgen voor een optimaal stromen van Qi en een optimaal cellulair metabolisme in
het mesemchym. Ze kan immuunregulerend werken en de programmatie van het Jing beïnvloeden.

3. De zeven chakra’s: basisbegrippen, filosofie en
energieverstoringen
In dit hoofdstuk beschrijf ik de voornaamste kenmerken van de
verschillende chakra’s die relevant zijn voor deze studie.
Ook onevenwichten in de chakra’s worden besproken.

3.1 MULADHARA Chakra of stuitchakra (mul= basis, adhara=ondersteuning)
3.1.1 Plaats in de wervelkolom: het kleine bekken met het perineum, de onderste staartwervels
en de overgang naar het sacrum.
3.1.2 Element: aarde. De staartwervels zijn onbeweeglijk en wijzen naar de aarde. Hier voelen we
de verbondenheid met de aarde, de kennis van de natuur om te overleven, kwaliteiten van orde,
structuur, veiligheid en stabiliteit nodig voor een levensvatbaar bestaan. Hoe meer innerlijke stabiliteit,
hoe sterker de basis van het leven en hoe beter kunnen we omgaan met veranderingen. De fysieke
kracht komt van de zeven bestanddelen van het fysieke lichaam en wordt op cellulair niveau gevoed
door het aarde-element.
3.1.3 Vorm van het element: vierkant, verwijst naar het “vaste”, het solide, het onvervormbare.
3.1.4 Gevoelsorgaan: neus, ‘gevaar ruiken’, ‘stal terugvinden’. De geur als voornaamste zintuig,
ruiken welk voedsel gepast is voor je lichaam.
3.1.5 Werkorgaan: anus. Als de stoelgang verbetert, verbetert ook de reukzin (en omgekeerd).
3.1.6 Verbonden met de bijnieren: vecht of vluchtreactie, het eerste chakra beheerst ook het
geboorteproces.
3.1.7 Op de verschillende niveaus van bewustzijn speelt het eerste chakra een rol:
Het cellulair lichaam overleeft met voedsel, slaap en heeft oefening nodig om te groeien en te
ontwikkelen. Het wordt gevoed door aarde-energie. Veiligheid is de onbeweeglijke basis van waaruit
het volgende chakra gaat bewegen.
Volgens H. Johari gaat het bewustzijn van het eerste chakra over “congnition” (de manier waarop
mensen informatie opnemen, zich bepaalde zaken herinneren, problemen oplossen, leren en
beslissen), “conation” (bewuste dadendrang), en “affection” (genegenheid, liefde, affectie). Het gaat
dus over weten, doen en voelen. (H. Johari, p. 86)
3.1.8 Basis van het eerste chakra: “zeker zijn”.
Aarden, voeding, vertrouwen, gezondheid, huis, gezin, financiën, juiste grenzen.
3.1.9 Energieverstoring: door verlating, fysieke verwaarlozing, problemen met voeden, ernstige
ziekte, lichamelijk geweld. Een verstoring in dit chakra speelt in vrijwel alle ziektes een rol.
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De harde delen van het lichaam, zoals het skelet, het gebit en de gewrichten, staan onder directe
invloed van een specifiek fijnstoffelijk regelsysteem. In de Chinese traditie, die ervan uitgaat dat alles
energie is, staan de harde lichaamsdelen onder controle van de Nierenergie. Volgens de Indiase
traditie worden de meest vaste delen van het lichaam geregeerd door het basischakra.

Een overactief basischakra
Te veel eten, op het materiële gefixeerd zijn, traag, lui, vermoeid, verslaafd zijn aan zekerheid.
Een verzwakking van het basischakra
Ontkoppeling van het lichaam, angstig, rusteloos, weinig focus en discipline, financiële problemen,
zwakke grenzen, wanordelijk.

3.2 SVADHISHTHANA Chakra of heiligbeenchakra (“een eigen woning” of volgens H.
Johari “verblijfplaats van het Zelf” (p. 95)
3.2.1 Plaats in de wervelkolom: het heiligbeen en de overgang naar de lendenwervels.
De stabiliteit, stevigheid van het bekken is nodig om bij voorbeeld nieuw leven te kunnen dragen.
De beweeglijkheid van het bekken heeft te maken met voortplanting, seksualiteit en hangt nauw
samen met de openheid in de handen en met de soepelheid in de polsen en de enkelgewrichten.
3.2.2 Element: water. Water is vloeiend, het voegt zich naar elke vorm. Water is levengevend en is
de essentie van het leven: ¾ van de aarde is bedekt met water en ¾ van het lichaam bestaat uit
water. De verschillende cycli van de maan (de maan als symbool voor vrouwelijke energie)
beïnvloeden het water, dus ook de chemie van het lichaam, en dus ook de emoties.
3.2.3 Vorm van het element: cirkel. Een cirkel duidt op verbinding, samenhang, beweeglijkheid in
denken en vloeiend in beweging. Het bewustzijn van het bestaan van de ander ontstaat en hierdoor
ontstaat er verlangen, seksualiteit, genot, plezier, versieren, prikkelingen, verzorging. Tegendelen
trekken elkaar aan, het ontvangende en het scheppende, gebaseerd op de polaire krachten van yin en
yang. Door hun aantrekking ontstaat er beweging. Zonder verandering is er geen groei, geen
beweging, geen leven.
3.2.4 Gevoelsorgaan: de tong. De tong en de geslachtsorganen brengen de lust in de wereld. Ook
eten is niet alleen meer om honger te stillen, maar ook voor genot.
3.2.5 Werkorgaan: de voortplantingsorganen, gekoppeld aan seksualiteit en fantasie (drieeenheid is fantasie, genot, angst).
3.2.6 Verbonden met de voortplantingsklieren.
3.2.7 Het bewustzijn van tweede chakra is voortplanting, het overleven van de soort, iets
achterlaten na de dood. De drift om te zorgen voor het overleven van de soort, de familie, gaat door
na de dood, energie wordt uitgewisseld. Water is heel beweeglijk en seksuele lust hangt samen met
deze beweeglijkheid, creativiteit, sfeer, verleiden, indirect, omzichtig, gericht naar het resultaat. Eten,
slapen en seks moeten gebalanceerd worden om een harmonieuze, vredevolle staat te bereiken.
Hiervoor moet men de natuurlijke grenzen van lichaam en geest begrijpen en respecteren.
3.2.8 Basis van het tweede chakra: “zeker voelen.”
Ik en de ander, affectieve relaties, affectieve vaardigheden, heeft ook vooral te maken met gevoel,
seksualiteit en voortplanting.
Je voelt je geborgen en biedt omgekeerd ook anderen geborgenheid. Je maakt deel uit van een warm
nest, zowel thuis als op het werk en in de vriendenkring. Je brengt snel de verbinding tussen jezelf en
de ander tot stand en die band is hecht, niet oppervlakkig. Ook creativiteit, kunst, fantasie, verlangens
als expressie van een behoefte, zijn een uiting van tweede chakra.
3.2.9 Energieverstoring door onstabiele situaties, emotioneel geweld/manipulatie, seksueel
misbruik, afwijzing, ontkenning van het gevoel van het kind, religieuze of morele strengheid.
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Een overactief tweede chakra
Seksuele verslaving, buitensporig sterke emoties, emotionele afhankelijkheid, obsessionele
gehechtheid, zwakke grenzen.
Een verzwakking van het tweede chakra
Rigiditeit van lichaam en gedrag, angst voor seks, weinig sociale vaardigheden, ontzegging van
plezier, angst om te veranderen, gebrek aan verlangen,hartstocht, opwinding.

3.3 MANIPURA chakra of zonnevlecht-chakra (Mani = juweel, duidt op iets kostbaar
en Pura betekent burcht, ook “ flonkerend juweel”)
3.3.1 Plaats in de wervelkolom: de lendenwervels en de overgang naar de borstwervels. Hier
vindt de oprichting plaats, hier gebeurt de “onderscheiding”, het ‘hier ben ik”. De mens heeft in zijn
opgerichtheid een analytische kwaliteit, ziet zichzelf en begrijpt dat er een waarneming is. We kunnen
abstraheren.
3.3.2 Element: vuur. Vuur is hitte en licht, maar de hitte is dominant.
Het vuur bundelt de hitte in één punt, dit is de gebundelde energie om met de wil verlangens te
bevredigen, “ik wil”, ego.
Het vuur in de buikstreek helpt de vertering en de absorptie van voedsel en voorziet het hele lichaam
van vitale energie, nodig om te overleven. Het is gerelateerd aan honger, dorst, slaap, moe voelen en
uitstraling. Het vuur zuivert en voedt, maar kan ook heel destructief zijn als het zijn controle verliest.
Vuur stijgt en dit is te merken in de oprichting van de mens.
Vuur zet materie om in warmte, in energie. Dit is in de mens te herkennen aan lichaamswarmte,
temperament.
Concentratie, het richten van de wil is een vuurkwaliteit. Het is op een logische manier je kwaliteiten
structuren om je doel te bereiken. De drie-éénheid is logica, analyse, structuur.
3.3.3 Vorm van het element: een driehoek.
3.3.4 Gevoelsorgaan: de ogen. Welk verlangen drijft de ogen om waar naar te kijken?
2.3.5 Werkorgaan: de knieën en de onderbenen. Het komt erop aan het ego te leren kennen en
te kunnen richten waar het wenselijk is. (beteugeling door discipline)
3.3.6 Verbonden met de 'plexus solaris'
3.3.7 Bewustzijn: ontwikkeling van het ego.
Vanuit het ego kent de mens zijn uniciteit, dit ben ik, en zoekt van hieruit zijn plaats in het geheel.
Wie ben ik? Hoe wil ik dat de wereld me ziet? Met welke naam en faam wil ik dat de wereld me ziet?
Het is goed om een ego te ontwikkelen, om je te kunnen neerzetten, om je wil te richten, om je doel
te bereiken.
3.3.8 Basis van derde chakra: zeker handelen.
Het leven in sociale groeperingen en sociale vaardigheden, ik-ontwikkeling, het ego, de
persoonlijkheid neerzetten.
Energie, activiteiten, autonomie, individuatie, wil, eigenwaarde, macht.
3.3.9 Energieverstoring door schaamtegevoelens, autoritaire handelwijzen, onzekere situaties,
onderdrukking van de wil, lichamelijke mishandeling, emotionele manipulatie, niet bij de leeftijd
passende verantwoordelijkheden. Bovenbuikklachten, slechte vertering, zonnevlechtknoop,
hypochondrische klachten..Ook moeilijke vertering, constipatie en intestinale problemen kunnen een
uiting zijn van blokkades in het derde chakra.

Overbelasting van het derde chakra
Een overbelaste, verkrampte zonnevlecht, gekoppeld aan boosheid, geeft een beeld te zien van

12

agressie, dominantie, altijd het laatste woord willen hebben, hongerig naar macht, koppig en
ambitieus en aangetrokken door kalmerende middelen.
Verzwakking van het derde chakra
Weinig energie, zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren, weinig discipline en vermogen om dingen af
te maken, weinig eigenwaarde, kil (emotioneel en/of lichamelijk), slechte spijsvertering, aangetrokken
door opwekkende middelen, slachtoffermentaliteit, passief.

3.4 Anahata chakra of hartchakra.(het niet geslagen geluid)
3.4.1 Plaats in de wervelkolom: de borstwervels en de overgang naar de nekwervels, dit is de
hartstreek van de wervelkolom. De twaalf borstwervels zijn meer beweeglijk dan de lendenwervels. In
vierde chakra ervaren we de verbondenheid met de kosmos, (twaalf borstwervels, twaalf tekens in de
dierenriem), in liefde ervaren we het universele, de overgang van “ik” naar “niet-ik”, “ruimer dan ik”.
3.4.2 Element: lucht. Men kan met de adem toegang krijgen tot bewustzijnsgebieden, die niet
direct toegankelijk zijn voor het gewone denken. Een van de belangrijkste doctrines van de yogabeoefening is wel:

“Wie zijn adem beheerst, beheerst zijn denken”
“Wie zijn denken beheerst, beheerst zijn adem.”
Lucht is toegankelijk voor iedereen en verbindt ons met elkaar, allesomvattende liefde, verlangen om
mens te zijn.
Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra's samenwerkt, ben
je een kanaal voor Goddelijke liefde. Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het
hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt. De liefde in je hart verfijnt je
waarneming. Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping.
3.4.3 Vorm van het element: een zespuntige ster.
De driehoeken representeren het neerdalen van de geest in het lichaam en het opstijgen van de
materie, uitmondend in een ontmoeting met de geest. In het Hart versmelten de kosmische en de
aardse energieën met elkaar en vormen zo een ster.
3.4.4 Gevoelsorgaan: de huid, ook ogen kunnen een vierde chakra-emotie uitdrukken.
3.4.5 Werkorgaan: de handen, maar vooral de vingertoppen.
3.4.6 Verbonden met de thymus
3.4.7 Het bewustzijn van vierde chakra: sociaalidentiteit.
Dienstbaarheid, nederigheid, bescheidenheid, offeren om iemand anders gelukkig te maken. Het
vierde chakra kan openen in een langdurige verbondenheid tussen 2 mensen.
Hij/zij is vriendelijk, liefdevol, geduldig, kalm en helpend. Is kinderlijk en wijs tegelijk, respectvol en
wordt gerespecteerd door iedereen.
3.4.8 Basis van het vierde chakra is” zeker liefhebben”.
3.4.9 Energieverstoringen: afwijzing, verlies, voortdurende kritiek, niet erkend verdriet,
voorwaardelijke liefde, seksueel of lichamelijk geweld, verraad. Op fysiek vlak zijn de belangrijkste
klachten: Stoornissen aan hart, bloedcirculatie, longen, thymus, borsten, armen. Kortademigheid,
astma, slecht afweerstelsel, spanning tussen schouderbladen, pijn in de borst.

Overbelasting van het vierde chakra:
Op anderen gericht zijn ten koste van zichzelf, veeleisend, op een kleverige manier aanhankelijk,
jaloers, overdreven opofferend.
Verzwakking van het vierde chakra:
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Asociaal, teruggetrokken, kritisch, veroordelend, onverdraagzaam tegen zichzelf en anderen,
eenzaamheid, depressief, angst voor relaties en intimiteit, gebrek aan invoelingsvermogen.

3.5 Vishuddha chakra of keelchakra (reiniger)
3.5.1 Plaats in de wervelkolom: de vijf nekwervels en de overgang naar de twee bovenste, de
atlas en de draaier. De vijf nekwervels (+ overgang naar atlas/draaier) zijn subtiel beweeglijk, zijn
kwetsbaar, hebben een geringere hoeveelheid materie. Dit loopt parallel met de meer subtielere
energie van “de elementen voorbij”.
3.5.2 Element: ruimte, ether (akasha). Akasha is de stille lege ruimte en de bron van klank en
leven, bron van alle frequenties en van alle denkbare geluiden, als basis voor het ontstaan van het
heelal. De ruimte van akasha wordt door de drie-eenheid gekarakteriseerd: leegte, stilte en klank.
Hoewel de ruimte leeg en stil is, is akasha doortrokken van energie, sterker nog, de ruimte “is”
energie. De klank AUM is het symbool van deze energie en vertegenwoordigt alle frequenties.
3.5.3 Vorm van het element: de ellips, symbool van ruimte.
3.5.4 Gevoelsorgaan: oren, met “horen” als belangrijkste gevoel.
3.5.5 Werkorgaan: de stembanden, met als belangrijkste aspect de stilte. De energie van vijfde
chakra komt via de stembanden in de wereld. Ze is gericht op heldere communicatie en bewuste
integriteit. In de ruimte lost alles op, zo verdwijnen in vijfde chakra angsten, begeerten,
onzekerheden, projecties…
3.5.6 Verbonden met de schildklier en bijschildklier
3.5.7. Het bewustzijn van vijfde chakra: innerlijke stilte, zwijgen. De communicatie is gericht
op waar het echt om gaat. De belangrijkste emotie is “onthechting”: het kunnen loslaten van elke
binding, genot en angst. Handelen zonder je te richten op de vruchten van je handeling.
Communicatie is ook het middel waardoor het bewustzijn zich verplaatst van de ene plaats naar de
andere. Communicatie is onzichtbaar en soms onhoorbaar maar is toch het verbindend principe dat
leven mogelijk maakt. Communicatie is het coördinerende hart dat alle levende dingen met elkaar
verbindt, van de DNA code in de cellen, zenuwimpulsen die lichaam en geest met elkaar verbinden,
communicatie tussen hersengolven en spierweefsel, tussen hormonen en celweefsel…Er zou geen
prikkeling tot verandering zijn, geen afweer tegen ziekte. Communicatie is het verbindend netwerk dat
ons in staat stelt onszelf als een eenheid te ervaren, net zoals alle lichaamscellen samenwerken.
3.5.8 Basis van het vijfde chakra: “zeker spreken”.
Met een volledig geopend keelchakra druk je uit waar het echt om gaat. Openlijk en zonder vrees
spreek je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit. Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt
spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren. Je kunt nee zeggen als
dat je mening is. Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden. Je bent onbevooroordeeld en innerlijk
vrij. Expressie en concretisering van wil en wens. Leven vanuit persoonlijke integriteit.
3.5.9 Energieverstoring door autoritaire ouders, verbaal geweld, leugens, buitensporige kritiek. Het
vijfde chakra wordt vooral verstoord bij vastzittend verdriet. Dit wordt dikwijls gezien bij depressies en
spirituele blokkades. Ook kan door schaamte of angst expressiviteit onderdrukt zijn. Dergelijke
mensen verbergen hun gevoelens en zijn niet verbonden met hun hogere waarheid.

Overbelasting van het vijfde chakra:
Te veel praten, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, dominerende stem, anderen
onderbreken.
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Slecht stromende energie in het keel chakra zorgt vaak voor een stokkende, hese, snel vermoeid
klinkende stem. Behalve keelklachten kunnen ook problemen met de schildklier, oorpijn en zelfs
tandpijn of tandvleesontsteking met een verzwakt keelcentrum in verband worden gebracht.

Verzwakking van het vijfde chakra:
Spreekangst, kleine zwakke stem, moeite met verwoorden van gevoelens, introversie, verlegenheid,
slecht ritmegevoel.

3.6 Ajña chakra of voorhoofdschakra (“niet -weten”)
3.6.1 Plaats in de wervelkolom: de atlas en de draaier, de twee bovenste wervels van de nek.
Het voorhoofdschakra wordt ook wel “ venster van de ziel” genoemd.
3.6.2 Element: geen, de beheersing van de drie guna’s. Het zesde chakra is het centrum van
waarneming en het “licht” van het zesde chakra maakt dat men helder ziet. Alles om ons heen laat
indrukken achter in ons innerlijk oog, ook wel het derde oog genoemd. Het is het centrum dat ons
bewust kan laten worden in hoeverre we onze innerlijke waarneming laten beïnvloeden. Onze
innerlijke gedachten hebben een sterke invloed op ons lichamelijk welzijn. Ze beïnvloedt al onze
hormonen en al onze endocriene klieren.
Intuïtie of inzicht is het goddelijke in de mens. Intuïtie redeneert niet, analyseert niet, maar geeft een
duidelijke boodschap. Een voorwaarde voor inzicht is leegte en stilte. Het gaat over een” ervaring van
licht”, dat naar alle kanten schijnt.
3.6.3 Vorm van het element: geen, voorbij de materie.
3.6.4 Werkorgaan: de hypofyse. Dit is een klier midden in het hoofd, die veel hormonen afscheidt.
De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot aantal hormonen
(mastergland). De hypofyse is een hoofdklier en controleert alle andere klieren in het lichaam. Haar
basishormonen beheersen de groei van het skelet, de seksuele rijping en ontwikkeling en bij vrouwen
de melkafscheiding. Ze heeft een belangrijke invloed op de schildklier en de bijnieren. Ze beheerst de
bloeddruk en is verantwoordelijk voor lichamelijke en psychologische groei.
Als we afgestemd zijn op onze innerlijke kennis, onze intuïtie, ons vertrouwen en onze creatieve
verbeelding laten werken, werkt deze klier goed. Als we zelfbeperkende beelden hebben over onze
waarde en deze automatisch aannemen, belemmeren we de functie van deze klier.
3.6.5 Gevoelsorgaan: de epifyse of pijnappelklier, die het belangrijke hormoon melatonine
afscheidt. Deze klier ligt in het midden van de hersenen en is een erwt groot. Ze wordt beïnvloed door
licht.
De pijnappelklier is onze innerlijke klok, innerlijk kompas en bron van innerlijke visie. Controleert
slaappatronen, menstruatiecycli en wordt geassocieerd met het hoger bewustzijn.
De moderne medische wetenschap heeft erkend dat er een oog is in het midden van het menselijke
brein. Daarom kan een persoon met een geopend zesde chakra door onze dimensie heen in andere
tijdruimtes zien.
3.6.6 Het bewustzijn van zesde chakra: de processen van mentaal bewustzijn worden in het
lichaam beheerst door de werking van de twee lichaamshelften.
Het kunnen integreren van de verschillende hersenhelften is een belangrijk gegeven in het zoeken
naar evenwicht. Een zesde chakra-persoon is zonder ongerustheid of angst, en wordt “vivekin”
genoemd: hij die “onderscheidingsvermogen” ontwikkeld heeft.
3.6.7 Basis van het zesde chakra: “zeker zien”.
Inzicht en mentale vaardigheden. Het “ja” knikken (daar gaat het om voor mij) en het “neen” knikken
(daar gaat het niet om voor mij), een “terugblik” op wat geweest is, een inzicht waarover het gaat
“voor mij”.
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3.6.8 Energieverstoringen door een angstaanjagende omgeving, ontkenning van intuïtie en
paranormale ervaringen. Het zesde chakra raakt geblokkeerd indien we onze ziel te weinig luchten.
Dit leidt tot gevoelsarmoede en in ernstige gevallen tot psychopathische persoonlijkheidsontwikkeling.
Geen besluiten kunnen nemen.
Er is alleen vertrouwen in intellectuele en conventionele ideeën.

Overbelasting van het zesde chakra:
Hallucinaties, obsessies, waanideeën, concentratieproblemen, nachtmerries, schizofrenie
Als geestelijk centrum zorgt het voorhoofdschakra voor oplettendheid en bewustzijn.
Verzwakking van het zesde chakra:
Een verzwakt zesde chakra kan heel depressief maken.
Ongevoeligheid, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen, moeite met zien van alternatieven, gebrek
aan fantasie, geen dromen kunnen herinneren.

3.7 Sahasrara Chakra of kruinchakra (weetchakra of kosmisch chakra.)
3.7.1 Plaats in de wervelkolom: de kruin, top van het cranium.
3.7.2 Element: geen.
De duizend blaadjes van de yantra symboliseren de antennes, die gericht zijn op de informatie vanuit
andere dimensies. Ook symboliseren de blaadjes de oneindige essentie van het kruinchakra, de
allesomvattende volheid van het verruimd bewustzijn, ook wel kosmisch bewustzijn genoemd.
3.7.3 De vorm: geen, omdat het allesomvattend is.
3.7.4 Verbonden met de thalamus en hypothalamus. De hypothalamus is de centrale
aansturing voor het hele hormonale systeem. Het krijgt signalen van het sympathisch en
parasympathisch systeem. Bewuste en onbewuste gedachten beïnvloeden het hormonale systeem
door neurale verbindingen tussen de cerebrale cortex en de hypothalamus. De thalamus en de
hypothalamus zijn ook verbonden met de 7 sterren van de “Grote Beer”.( Chia, M., Awaken healing
Light of the Tao, p. 205)
3.7.5 Het bewustzijn van zevende chakra: harmonie, “Samtosha”, tevredenheid met jezelf
en met alles om je heen. Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het
Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat. Hoewel de 1000-bladige lotus prachtig boven het water
groeit, dient zij wel met haar wortels in de modder te blijven staan om te kunnen blijven groeien en
bloeien. (geaard zijn). Liefde waarmee angst kan overwonnen worden. Het zevende chakra kenmerkt
zich tot een gevoel van tevredenheid los van condities.
3.7.6 Basis van het zevende chakra: “zeker weten”.
Universele-identiteit. wijsheid en eenheidsbeleving: voleinding, hoogste inzicht door rechtstreeks naar
binnen te kijken, vereniging met Al Dat Is, universeel bewustzijn.
Het kruinchakra, dat ook wel kroonchakra wordt genoemd, heeft te maken met de integratie van de
persoonlijkheid (ego) met de spiritualiteit (Hoger Zelf), door dit te bereiken kroon je jezelf als het
ware. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de
dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een
werkelijkheid die voorbij het denken ligt. Het kruinchakra werkt in op het gehele organisme. Het wordt
ervaren als een genade en niet als het resultaat van eigen inspanning (J.L. Plenkers, Yogavidya,
Chkravidya, , herziene druk december 2002)
3.7.7 Energieverstoring door: achtergehouden informatie, onderdrukte nieuwsgierigheid,
afgedwongen religiositeit, blinde gehoorzaamheid, leugens. Het geeft een verstoring in innerlijke
vrede en rust, gelukzaligheid. Het niet geloven van deelachtigheid aan een groter geheel. Egoïsme.

Overactief zevende chakra:
Overintellectualisatie, spirituele verslaving, verwarring, dissociatie van het lichaam.
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Verzwakking van het zevende chakra:
Spiritueel cynisme, leerproblemen, starre overtuigingen, apathie, exces in onderste chakra's
Bij een geblokkeerd zevende chakra ga je manipuleren, en maak je meer kans om in een web van
leugens terecht te komen. Het kruinchakra heeft te maken met het streven naar hogere
bewustzijnstoestanden. Is de energie in dit chakra te zwak, dan kunnen er chronische ziekten,
zenuwaandoeningen en levensbedreigende ziekten ontstaan. De meest voorkomende problemen uiten
zich als hoofdpijn, verwardheid, vergeetachtigheid, slaapstoornissen en depressiviteit.

4. Beschrijving van de geprojecteerde acupunctuurpunten:
ligging, betekenis, werking en de gekoppelde hormonen.
4.1. Inleiding
Ik ga me in deze studie beperken tot acupunctuurpunten van Ren Mai en Du Mai omdat deze
overeenkomen met de chakra’s gelegen in de wervelkolom. De Centrale as (Chong Mai) met aan de
voorkant de Ren Mai en aan de achterkant de Du Mai.
Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijk zenuwknooppunt.

Alles draait om evenwicht. Het in balans zijn, Yin en Yang, homeostase. Daar zijn de diverse
geneeswijzen het over eens. Vrijwel alle door de chakra’s gereguleerde belangrijke neuropeptiden
vinden hun oorsprong in de hypothalamus, staan rechtstreeks onder controle van een ander hormoon
dat door de hypothalamus wordt uitgescheiden of zijn in de hypothalamus aanwezig als transmitter.
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4.2. De acupunctuurpunten
4.2.1. stuitchakra
Het stuitchakra projecteert ter hoogte van DM 1 en RM 1 (perineum). Het gekoppelde neuropeptide
is vasopressine, geproduceerd in de hypothalamus.
De bekendste functie van vasopressine is de regulatie van de waterhuishouding en de stress. ADH
(antidiuretisch hormoon) speelt een rol bij agressie en bij de regulatie van bloeddruk en
lichaamstemperatuur. Mogelijk speelt het ook een rol bij de vorming van herinnering en geheugen.
punt

Vertaling naam
CHANGQUANG
Langdurige kracht
wonderpunt

DM 1 ligt tussen anus en
staartbeentje
HUI YIN
Ontmoeting yin

RM1
Op perineum tussen anus
en scrotum
of tussen anus en
achterste commissuur
van de labia majora.

punt van
zelfaanvaarding

werking
 versterkt de nieren
 behandeling van aambeien
 reguleert genitaal-urinair systeem
 stijfheid van de wervelkolom
 kalmeert de geest
 klaart vocht
 Het verdrijft vooral de zwellingen en
volheidgevoel rond de anus.
 gebruikt bij zware vormen van diarree.
 incontinentie
 nachtelijke zaadlozingen
 vaginale afscheiding
 jeuk geslachtsorganen
 menstruatiestoornissen
 psychische verstoringen
 infertiliteit
 pijnlijke eikel
 zwelling van testikels of
 vagina
 transpiratie genitalia

4.2.2. Heiligbeenchakra
Het heiligbeenchakra projecteert ter hoogte van DM 4 en RM 8 aan de voorkant. Het gekoppelde
neuropeptide is oxytocine. Oxytocine doet de baarmoeder samentrekken tijdens de baring en zorgt
voor de contracties in de melkklieren tijdens het zogen. Ook zorgt dit hormoon dat de mens meer
gevoelig wordt voor de gevoelens van anderen en speelt het een rol bij sociale interactie.
(knuffelhormoon)
SP 4 is het openingspunt van Chong Mai en het opent in de uterus en reguleert de menstruatie.
punt

DM 4: onder
processus spinosus
van L2

Vertaling naam
MING MEN
Poort van het
fortuin
Punt van het
leven

werking
 versterkt de nieren
 reguleert Qi, bevordert urineren
 impotentie, lage rugpijn,
zaadverlies, gevoeligheid voor
 kou, onregelmatige
menstruatie, lendepijn
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SHENQUE
Geest paleis




punt van de
verbondenheid
RM 8 ter hoogte van
de navel





verwarmt en mobiliseert de
yang-energie
loge van de energie: sterk
tonicum in het algemeen
impotentie
nierversterkend
doet centrale energie stijgen

4.2.3. Zonnevlechtchakra
Het zonnevlechtchakra projecteert ter hoogte van DM 6 en RM 12 aan de voorkant. Het gekoppelde
neuropeptide is somatostatine.
Somatostatine is een hormoon dat zowel door de hypothalamus als door de alvleesklier (in de cellen
van de eilandjes van Langerhans) als door de maag wordt geproduceerd.
Dit hormoon heeft verschillende functies. Het werkt remmend op de afscheiding van hormonen die in
het spijsverteringsstelsel worden geproduceerd. Het onderdrukt de productie van maagzuur en
vertraagt de lediging van de maag.
punt

Vertaling naam
JIZHONG
Wervelkolom
midden
Punt van het
recht op leven

Werking
 harmoniseert de middelste warmer en
behandelt alle verstoringen van Maag en Milt
 piekeren en zorgen maken (Milt)
 verdrijft obstructie door damp
 klachten van volheid in het abdomen
 voorkomt vereenzaming

DM 6: onder processus
spinosus van T 11
ZHONGWAN
Verzamelpunt
van de Maag

RM 12: midden tussen
navel en processus
xiphoideus

Punt van de
innerlijke
voeding








versterken Maag en Milt (gastritis, gastralgie,
acute diarree)
regelt maag Qi
herstellen stase van voedsel
Qi en bloed versterken
nausea, overgeven, doet Maag Qi dalen (ook
bij zwangerschapsmisselijkheid, reisziekte…)
verdrijft interne koude

4.2.4. Hartchakra
Het Hartchakra projecteert ter hoogte van DM 12 en RM 17 aan de voorkant. De gerelateerde klier
is de thymusklier. De thymusklier heeft een hormonale werking waardoor de groei wordt geactiveerd
en het lichaam word voorbereid op de productie van antistoffen. De belangrijkste werking van deze
hormonen zijn die van de thymusklier afhankelijke lymfocyten waardoor de cellulaire immuniteit wordt
hersteld.
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punt

Vertaling naam
SHENZHU
De zuil van de
persoon

Werking
 steunt het Qi van Long, lever en hart
 stabiliseert het hart
 stabiliseert het humeur
 speciaal punt voor longaandoeningen bij
kinderen
 manieën, hallucinaties, fobieën, hysterie,
agitatie, obsessie, verwarring

TANZHONG
Voorkamer van
de borst, midden
van de borst



DM 12 ligt onder
processus spinosus
van T3




RM 17: tussen de 2
tepels ter hoogte van
de vierde intercostale
ruimte





één van de belangrijkste punten voor vrijwel
alle problemen ter hoogte van de bovenste
warmer (hart en Long). Het laat voornamelijk
gestagneerde energie terug vrij
neemt de druk van de borst, ontspant het
midden van het lichaam
ademnood, beklemd gevoel, stekende pijn in
borst en flanken, bronchitis
(Mo-punt) van de kringloop: heeft een relatie
met de kringloop en wordt het genoemd:
“zee van energie”
onvoldoende melksecretie

4.2.5. Keelchakra
Het keelchakra projecteert ter hoogte van DM 15 en RM 23. De gekoppelde neuropeptide is TRH.
TRH of thyrothropine vrijmakend hormoon (thyrotropin releasing hormone) is een door de
hypothalamus geproduceerd hormoon dat de hypofyse aanzet tot het produceren van thyroïd
stimulerend hormoon (TSH) dat op zijn beurt de schildklier aanzet tot het produceren van
schildklierhormonen. TRH reguleert de afgifte en synthese van TSH en prolactine en heeft een functie
als neurotransmitter.
punt

Vertaling naam
YAMEN
Poort van de
stomheid

Werking
 heesheid, afasie, doofheid en stomheid
 verdrijft obstructie in de gewrichten
 verheldert bewustzijn
 lost spasmen op (stijve tong)
 occipitale hoofdpijn

LIANQUAN
Hoekbron,
vertolker van het
woord, poort van
de amandelen
Punt van de
eigen stem



DM 15 ligt een ½ duim
boven de achterste
haargrens

RM 23 ligt in het kuiltje op
de adamsappel






keelproblemen en verhoogde
schildklierwerking
laat Qi dalen en verlicht hoest
reguleert het speeksel in de mond
stijfheid van de tong
bevordert spraak, zwakke stem en heesheid
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4.2.6. Voorhoofdchakra
Het zesde chakra projecteert ter hoogte van Yin Tang. Yin Tang is een belangrijk acupunctuurpunt
dat ook gelegen is op de gouverneursmeridiaan (Du Mai). Vreemd genoeg is Yin Tang geen officieel
punt van de gouverneursmeridiaan. Vermits de RM meridiaan maar loopt tot het midden van de
onderkin is er geen punt op de RM meridiaan. De hypofyse is een contactpunt tussen geest en fysiek,
tussen ons innerlijke zelf en ons lichamelijk bestaan hier en nu. De klier vergaart, houdt bij en
fungeert als trechter naar ons aards bestaan.
Het gekoppelde neuropeptide is melatonine, een hormoon dat bij mensen in de epifyse
(pijnappelklier) geproduceerd wordt en een invloed heeft op het slaapritme.
punt

Vertaling naam
YIN TANG
zegelhal
Extrapunt op de
DM meridiaan

Yin tang

Werking
 kalmeert de geest in
de behandeling van
insomnia, angst en
agitatie
 frontale hoofdpijn
 behandelt verstoringen ter hoogte van de
neus (rhinitus, sinusitis, flegma,
neusbloedingen)

4.2.7. Kruinchakra
Het kruinchakra projecteert ter hoogte van DM 20. Het gekoppelde neuropeptide is
B-endomorphine. Endorfine werkt in de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zorgt ook voor een
gevoel van geluk of euforie. De roesachtige toestand die kan ontstaan na een fysieke inspanning
wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het vrijkomen van endorfine. Opium en heroïne werken op
dezelfde receptoren in als endomorfines.
punt

Vertaling naam
BAHUI
“1000
ontmoetingen”
Punt van de
spiritualiteit

Werking
 “ bahui echoes heaven”: brengt het yang
naar boven en voedt de hersenen
 aambeien, prolaps van uterus, vagina,
diarree
 behandelt hersenen, hart en geest (ook
droefheid en het verlangen te sterven)
 verheldert de Shen
 versterkt de stijgende functie van de
milt

DM 20: op het snijpunt
van de verbindingslijn van
de hoogste punten van de
oorranden met de
middellijn
DM 20, het hoogste acupunctuurpunt wordt ook “punt van duizend ontmoetingen”
genoemd, is de ontmoetingsplaats van alle yangorganen en heeft een functie in het doen stijgen van
heldere yang, het leegmaken van het hoofd en het oppeppen van de gemoedstoestand wanneer
iemand depressief is. Ook wordt dit punt gebruikt bij pijn bestrijding.
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5. Conclusie
Het uitgangspunt voor deze eindscriptie behandelde de vraag
naar de relaties tussen de energetische werking van de chakra’s
en de perifere projecties in acupunctuurpunten.
Het was een boeiende ontdekkingsreis doorheen de chakra’s en de acupunctuurpunten. Ik ben zeer
aangenaam verrast en enthousiast door de grote overeenkomsten die duidelijk en helder zijn.
Helemaal niet ver te zoeken. De gevonden relaties geven me een verdieping van de kennis van de
chakra’s én een verdieping van de werking van de acupunctuurpunten. Een mooie synergie.
Ik vond een afbeelding die de beide disciplines, de chakra’s en de TCM, verenigt: het symbool van yin
en yang, samen met de chakra’s. Deze heb ik gebruikt als voorblad om de synergie tussen beiden te
benadrukken.
Heel veel informatie is ook af te leiden uit de naam van het acupunctuurpunt en de “vertaling”, de
“interpretatie” van deze benamingen. De Chinese omschrijvingen van de punten zijn ontzettend mooie
metaforen, waaruit de wijsheid blijkt van duizenden jaren oud. Ook Deze heb ik in het onderstaande
overzicht aangehaald.
De functies van de chakra’s zijn breed, maar ook de gekozen punten zijn punten met een breed
werkingsgebied.

De belangrijkste overeenkomsten die ik gevonden heb:
eerste chakra:
gaat voornamelijk over lichamelijke sterkte, ontspannen en sterk opgewassen zijn tegen het leven,
stabiliteit en innerlijke kracht.
Het acupunctuurpunt DM 1 behandelt voornamelijk de draagstructuur van het leven, (de mentale,
geestelijke, morele intellectuele en psychische kracht). DM 1 betekent “langdurige kracht”.
Dit punt beheerst de communicatie met de buitenwereld door middel van de wervelkolom. Vandaar de
sterke relatie met de wervelzuil. Het vertegenwoordigt het Yang waarop het leven steun vindt of met
andere woorden de”Yang draagstructuur” van het leven
RM 1 wordt ingezet bij verstoringen waar het leven moet opgewekt worden.

tweede chakra:

gaat voornamelijk over gewaarwording, verandering, emoties, seksualiteit, verlangen, behoeften, lust.
Het acupunctuurpunt DM 4 wordt voornamelijk ingezet bij asthenie met een weerslag op creatieve
kracht. DM 4 betekent dan ook “punt van het leven”
RM 8 “beheerst” het onderste cinnaberveld, de fusie met de “ander” langs de seksualiteit om en
wordt ingezet bij moeilijke contacten met anderen. Mooie betekenis van RM 8: “punt van
verbondenheid”
Beide punten zijn nierversterkend en werken zo op de geslachtsorganen

derde chakra:

De belangrijkste levensgebieden van derde chakra zijn: energie, activiteit, autonomie, individuatie, wil,
eigenwaarde, macht. Op lichamelijk gebied spijsverteringsstoornissen.
Het acupunctuurpunt DM 6 wordt voornamelijk ingezet bij vereenzaming, zware zenuwstoornissen
“als door de duivel bezeten” en zodoende geen eigen waarde, geen eigen wil, geen eigen macht
hebbende. De vertaling van het Chinese punt DM 6 is “punt van recht op het leven”, wat de diepte
weergeeft van dit punt.
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RM 12 wordt gezien als centrum van het leven en wordt ingezet bij droefheid, asthenie.
Beide punten werken ook sterk op verstoringen van de “middelste warmer”: Maag en Milt, pancreas.
RM 12 is dan ook “het punt van de innerlijke voeding”.

vierde chakra:

zit voornamelijk in het domein van liefde, evenwicht, relaties, intimiteit, toewijding, naar buiten
treden. Op lichamelijk vlak hart en longen.
Het acupunctuurpunt DM 12 kalmeert het hart en stabiliseert het humeur, wordt ook ingezet bij
longproblematiek.
RM 17 is “het meesterpunt” van de Qi: relaxeert een volheid in de borst, voornamelijk bij emotionele
beladenheid en verdriet, behandelt het diafragma en de longen en wordt voornamelijk ingezet bij
asthenie.
Opvallend is ook de relatie tussen “een kind baren”, het “openen van het hartchakra”, waardoor de
melk overvloedig stroomt en RM 17 dat wordt ingezet bij verminderde melksecretie.

vijfde chakra:
zetelt in het domein van communicatie, stilte, leegte en onthechting. Op lichamelijk vlak situeren
stoornissen zich ter hoogte van keel, oren, stem en nek.
Het acupunctuurpunt DM 15 wordt ingezet om de communicatie te beheersen door het woord, de
spraak en de stilte, bij waanzin en neurosen, knapt het humeur op. Mooi ook op de betekenis van DM
15: “poort van stomheid”.
RM 23 wordt gezien als “vertolker van het woord” en wordt ook de poort der amandelen genoemd:
dit is de voorlaatste poort van de weg, die men moet afleggen om de Taoïstische onsterfelijkheid te
bereiken. Het punt wordt ook “punt van de eigen stem” genoemd. Hier zien we de relatie met de
chakra’s: communicatie waar het echt om gaat voor “mij”.

zesde chakra:

De belangrijkste levensgebieden van dit chakra zijn: beeldvorming, intuïtie, verbeelding, visualisatie,
inzicht, dromen, visioenen en op lichamelijk gebied hoofdpijn, visuele problemen, slecht geheugen.
De werking van Yin Tang is o.a. het kalmeren van de geest, het openen van de neus bijvoorbeeld bij
sinusitis en het opheffen van obstructies in de Gouverneursmeridiaan, in het bijzonder bij pijnklachten,
bijvoorbeeld in nek en rug. Het punt heeft ook een meer spirituele betekenis, omdat het precies
gelegen is op de plaats van het zogenaamde Derde Oog. Het punt is ook goed inzetbaar bij patiënten
met slaapstoornissen, onrust (veel en chaotische gedachten) en angstig en geagiteerd zijn.

zevende chakra:

zit in het gebied van eenheid, transcendentie, overtuigingen, hogere macht, visioen. Op lichamelijk
gebied: migraine, hersentumoren, geheugenverlies, cognitieve wanen
DM 20 kalmeert de geest, wordt ingezet bij depressie en neurasthenie, verzwakte hersenen en
zenuwen, verminderde mentale kracht door zorgen en bedenkingen. Bij wanhoop, verdriet en
triestheid, melancholie en verwardheid.
Opvallend is ook de relatie tussen Bahui: “duizend ontmoetingen” en de ”duizendbladige lotus” van
Sahasrara. De “duizend ontmoetingen” die, zoals de antennes van de duizendbladige lotus gericht zijn
op kosmische ontmoetingen, voorbij onze tijdruimte dimensie.

Met dank aan alle docenten van Saswitha voor de aangeboden lessen: een mooie begeleiding naar
eigen ervaringen, want daar gaat yoga om.
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