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Inleiding
Mijn partner en ik begeleiden individuen, teams en organisaties door middel van coaching,
training, advies en therapie. “Coaching” benaderen wij als middel om het inzicht te vergroten
waardoor persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. “Therapie” is aan de orde als er een
vraagstuk is dat het dagelijks functioneren in de weg staat.
In de benadering van cliënten gaan wij uit van de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf
voor zijn of haar eigen leven en ontwikkeling. Op die momenten die zwaar zijn en waarbij de
cliënt “de weg even kwijt is”, kunnen wij even mee lopen op het pad om te helpen de weg
voor zichzelf weer helder te krijgen1.
Als het persoonlijke coaching betreft gaat het vooral om het ontdekken van de eigen
mogelijkheden en grenzen van de cliënt, de uitersten binnen zichzelf te leren kennen, het
verkrijgen van inzicht. Mijn eigen ontdekkingstocht bij persoonlijke coaching is de toepassing
van de chakrapsychologie hierbij. In die ontdekkingstocht ben ik ook gestuit op (en geraakt
door) het werk van Hal en Sidra Stone onder de naam “voice dialogue”. Een methode om
met de cliënt in gesprek te treden over zijn/haar diverse subpersoonlijkheden om te komen
tot bewustzijnsverruiming.
De fascinatie voor zowel chakrapsychologie als voice dialogue heeft er toe geleid dat ik dit
als onderwerp van deze scriptie heb gekozen. Uitgangspunt is de gedachte dat het oeroude
chakrasysteem ten grondslag ligt aan diverse hedendaagse benaderingen om het bewustzijn
te onderzoeken. De vraag is ontstaan in hoeverre er overeenkomsten en verschillen bestaan
tussen chakrapsychologie en voice dialogue. Voice dialogue als “toegepaste vorm” van
chakrapsychologie.
De vraagstelling voor deze scriptie is:
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de chakra’s en de subpersoonlijkheden
volgens voice dialogue?
Hierbij zijn de volgende definities gehanteerd:
Chakra’s:
de zeven hoofdchakra’s zoals geïnterpreteerd door Harish Johari en
de Saswitha opleiding.
Subpersoonlijkheden: de belangrijkste benoemde subpersoonlijkheden binnen voice
dialogue.
Gaandeweg het schrijven van de scriptie is gebleken dat de andere
twee aspecten die het bewustzijnsproces bepalen binnen voice
dialogue niet kunnen ontbreken: het Gewaarzijn en het Bewuste Ego.
Deze worden samen met de subpersoonlijkheden in deze scriptie de
“onderdelen van voice dialogue” genoemd.
Voice dialogue:
de methode voor het werken met subpersoonlijkheden, het
Gewaarzijn en het Bewuste Ego, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone.
De wijze waarop de vraagstelling is onderzocht is met name literatuuronderzoek. De
geraadpleegde bronnen zijn de belangrijkste bronnen die over dit onderwerp voorhanden
zijn. Daarnaast is voor diverse voorbeelden gebruik gemaakt van eigen ervaringen.
In hoofdstuk 1 wordt chakrapsychologie toegelicht. Hier worden onder andere de kenmerken
van de verschillende chakra’s omschreven. Daarna volgt in hoofdstuk 2 een toelichting op
voice dialogue met daarin een paragraaf over de kenmerken van de subpersoonlijkheden,
het Gewaarzijn en het Bewuste Ego (de onderdelen van voice dialogue). In hoofdstuk 3
wordt een vergelijking gemaakt tussen de chakra’s en de onderdelen van voice dialogue. Op
basis van de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 4 conclusies getrokken en de
vraagstelling beantwoord.

1
Zie bijlage Welkomstpagina van de site van Samtosha (naam waaronder wij onze activiteiten hebben
gebundeld)

Hoofdstuk 1
1.1

Chakrapsychologie

Wat is chakrapsychologie?

Het chakrasysteem is al eeuwen oud. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de
chakraleer is te herleiden uit de wijsgerige richting tantra. De tijd waarin de basisgedachten
hiervan zijn ontstaan is moeilijk te herleiden maar vermoedelijk rond het tweede millennium
voor Christus2 en is rond de 6de eeuw na Christus opgeschreven. Belangrijk in de tantra is
het beginsel van eenheid van lichaam en bewustzijn. Het lichaam is nooit inferieur aan de
geest maar “evenwaardig” (even in waarde). Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten
van de chakraleer.
Chakra’s zijn bovenzintuiglijke centra, energiewielen zonder stoffelijke realiteit, die niet
volledig beschreven kunnen worden. Ze zijn verbonden met het parasympatische,
sympatische en autonome zenuwstelsel. Het lichaam is dus met deze centra verbonden. Er
zijn zeven hoofdchakra’s en vele andere kleine chakra’s. De zeven hoofdchakra’s (chakra’s)
bevinden zich vlak voor de wervelkolom, vanaf de staartwervels tot aan de kruin.
Ieder chakra heeft een relatie met een bepaald gebied van het lichaam, aangeduid als het
gebied rondom een deel van de wervelkolom, een bijbehorend “uitstralingsgebied” en een
“werk-“ en “gevoels”orgaan3. De werking van de lichaamsgebieden kenmerken de werking
van de chakra’s en vice versa.
Ieder chakra vertegenwoordigt ook een bepaald bewustzijnsniveau. Bijvoorbeeld
“overleven”, “genieten” of “het bundelen van kracht”. Blokkades in chakra’s kunnen er voor
zorgen dat men gevangen is in een bepaald bewustzijnsniveau waardoor andere
bewustzijnsniveau’s niet gekend worden. Als een bepaald gevoel overheerst worden andere
emoties of gewaarwordingen niet bewust. Als je bijvoorbeeld in een toestand verkeert waarin
alles in het werk gezet moet worden om te overleven zal er geen oog zijn voor de
schoonheid van de omgeving. Alle denk- en levenskracht wordt in beslag genomen door het
“overleven”. Het handelen en denken kenmerken de werking van de chakra’s en vice versa.
De werking van de chakra’s worden zo weerspiegeld in zowel de fysieke als emotionele en
ook mentale kwaliteiten van een persoon.
De chakraleer kan dienen als hulpmiddel om ons bewustzijn te onderzoeken en te verruimen,
de uitersten in onszelf te ontdekken. Dit onderzoeken gebeurt op basis van het uitgangspunt
van eenheid tussen lichaam en bewustzijn met onder andere āsana’s, meditatie, prānāyāma,
mantra’s4 en (bij individuele begeleiding) gesprekken.
Hiermee onderscheidt de chakraleer zich van het onderzoeken van het bewustzijn zoals in
bijvoorbeeld de Freudiaanse Psychoanalyse van Freud, de Individual Psychologie van Adler
en de Analytische Psychologie van Jung waarbij het bewustzijn van het lichaam wordt
ontkent. Het lichaam is bij deze benaderingen inferieur aan de geest en oefeningen waarbij
het lichaam betrokken is maken hier geen deel van uit.
Eén van de oorzaken van dit verschil komt voort uit het feit dat deze westerse
psychologische invalshoeken als basis de ziekteleer hebben en de chakrapsychologie als
basis de gezondheidsleer heeft. De ziekteleer gaat uit van “ziektes” die verholpen dienen te
worden. De gezondheidsleer in het kader van chakrapsychologie gaat er vanuit dat er een
norm is (mogelijkheden) zoals die er van nature voor de mens is. Van nature zijn al die
mogelijkheden in ons aanwezig maar slechts een deel wordt door het individu benut.
Uitgangspunt van de gezondheidsleer is de basis van alle aanwezige mogelijkheden waarbij
die mogelijkheden verder worden onderzocht c.q. ontwikkeld.

2

Plenckers, Yogavidyā Chakravidyā, pag. 12
Zie bijlage Toelichting werk- en gevoelsorganen van chakra’s
4
āsana’s = houdingen, oefeningen; prānāyāma = oefeningen die betrekking hebben op de
adembeheersing; mantra’s = meditatiespreuk
3
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1.2

Bewustzijnsniveau’s

In de chakraleer wordt er vanuit gegaan dat het menselijk bewustzijn verschillende niveau’s
kent. Deze verschillende niveau’s zijn te koppelen aan de chakra’s en zijn verbonden met
verschillende organen, zintuigen, lichaamsdelen en onderdelen van de wervelkolom.
De bewustzijnsniveau’s zijn verbonden met de vijf elementen die krachten
vertegenwoordigen in de natuur, het universum.
! Het element aarde dat gerelateerd is aan het eerste chakra vertegenwoordigt de
bewustzijnstoestand van overleven, gevoel van stabiliteit, vertrouwen en veiligheid.
! Het element water dat gerelateerd is aan het tweede chakra vertegenwoordigt de
bewustzijnstoestand van het verbinden, het hechten en souplesse om aan te passen.
! Het element vuur is gerelateerd aan het derde chakra en vertegenwoordigt de
bewustzijnstoestand van wilskracht, doelgerichtheid en gedrevenheid.
! Het element lucht is gekoppeld aan het vierde chakra en vertegenwoordigt de
bewustzijnstoestand van overgave, liefde en offerbereidheid.
! Het element ākāśha5 is gekoppeld aan het vijfde chakra en vertegenwoordigt de
bewustzijnstoestand van onthechten, loslaten.
! Het zesde chakra staat boven de vijf elementen en vertegenwoordigt het persoonlijk
inzicht.
! Het zevende chakra staat boven de elementen en omvat het bewustzijnsniveau van
alles, eenheid en heelheid.
De elementen illustreren naast het bewustzijnsaspect ook een fysieke kwaliteit. Deze worden
nader toegelicht in paragraaf 1.4.

1.3

Het doorlopen van de chakra’s

Gedurende ons leven doorlopen we de verschillende bewustzijnsniveau’s die behoren bij de
chakra’s. Bij meisjes in periodes van zes jaar en bij jongens in periodes van zeven jaar. Zo
wordt dus het bewustzijnsniveau van het eerste chakra bij meisjes doorlopen in de eerste
zes jaar en bij jongens in de eerste zeven jaar van hun leven. In deze periode denkt en
handelt het kleine kind met name vanuit het eerste chakra. Dat niveau is dan in
ontwikkeling. Iedere daarop volgende periode doorloopt een persoon de bewustzijnsniveau’s
van de chakra’s twee tot en met zeven. Bij vrouwen start dit proces opnieuw op de leeftijd
van tweeënveertig jaar en bij mannen op de leeftijd van negenenveertig jaar.
Blokkades kunnen ontstaan tijdens het doorlopen van de chakra’s door de manier waarop de
opvoeders de kinderen benaderen (ouders, school, grootouders etc), andere gebeurtenissen
en ervaringen, culturele aspecten etc. Blokkades kunnen enerzijds tot uiting komen op fysiek
niveau in de werking van het bijbehorende deel van de wervelkolom, het uitstralingsgebied
en het werk- en gevoelsorgaan. Anderzijds kunnen blokkades tot uitdrukking komen in het
handelen en denken van het individu op basis van de emotionele en mentale ontwikkeling.
Een blokkade op het eerste chakra niveau leidt tot andere uitingen dan een blokkade op
derde chakra niveau.
Blokkades kunnen er voor zorgen dat men gevangen zit in een bepaald bewustzijnsniveau.
Vaak zijn het de eerste chakra’s (eerste tot en met derde) waarin men “gevangen blijft”.
Deze chakra’s zijn gerelateerd aan de meer compactere, minder subtiele elementen waarin
veranderingen van patronen minder makkelijk tot stand komen en beklijven. Alle energie en
kracht is gebundeld in deze bewustzijnsniveau’s. Hierdoor is er vaak onvoldoende ruimte om
de bewustzijnsniveau’s van de andere chakra’s te bereiken c.q. te ontdekken.
Zo kan een volwassen gevangen zitten in bijvoorbeeld het eerste chakra. Het handelen en
denken is vanuit het bewustzijn van het “overleven” en dat kan zich bijvoorbeeld uiten in
overmatig eten. Men functioneert en denkt met name vanuit eerste chakra en nauwelijks
vanuit de andere chakra’s waardoor voor aspecten als bijvoorbeeld genieten, liefde,
overgave en doelgerichtheid minder of geen ruimte is.

5

ākāśha = oneindige ruimte, stilte, datgene wat klank draagt. Dit wordt ook wel ether genoemd.
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1.4

De kenmerken van de chakra’s

Hier worden de belangrijkste kenmerken van de zeven chakra’s uiteen gezet op het moment
dat de energie gebundeld is in het betreffende bewustzijnsniveau. Het handelen en het
denken vanuit de chakra’s, de fysieke kwaliteiten en de mogelijkheden om het functioneren
te verbeteren c.q. het chakra te stimuleren.
1.4.1 Mūlādhāra Chakra
Het eerste chakra is verbonden met het gebied van de staartwervels en de overgang van
staartwervels naar heiligbeen. Het bijbehorende uitstralingsgebied is de achterzijde van het
bekken en de achterkant van de benen naar de hielen toe: de verbondenheid met de aarde.
Ook de neus en de anus behoren, als gevoels- en werkorgaan, bij het eerste chakra.
Het eerste chakra is gekoppeld aan het element aarde dat onveranderlijk, onbeweeglijk,
ondoordringbaar, zwaar en donker vertegenwoordigt. Het eerste chakra kenmerkt zich door
een lichamelijk bewustzijn dat gericht is op een gevoel van stabiliteit en veiligheid
(gevoelsorgaan neus: ruiken of het voedsel veilig voor jou is). Op geestelijk niveau is het
bewustzijn gericht op het “overleven” (van het individu). Men laat zich leiden door de vraag:
Hoe kan ik mezelf in leven houden?
Het denken van eerste chakra is in het nu “zo is het, het is zo”, het denken is star en
moeilijk te veranderen. Het verlangen in eerste chakra is gericht op het weten bij wie je
hoort, waar je uit bent gekomen. Ook het verlangen om geaccepteerd te worden behoort bij
het bewustzijnsniveau van het eerste chakra.
Krachten die men vanuit het eerste chakra dient te leren kennen en daarna te beteugelen
zijn hebzucht en woede. Indien er sprake is van verstoring in eerste chakra kunnen hebzucht
of en/of woede juist in extreme mate aanwezig zijn of juist volledig onderdrukt worden. Ook
kan verstoring in het eerste chakra bijvoorbeeld resulteren in overmatige bewaardrift in
materie, slechte algehele fysieke kracht, obstipatie (werkorgaan anus: moeite met afgifte,
overgave aan de zwaartekracht) of overmatig eten.
De drie centrale, van elkaar afhankelijke thema’s (drie eenheid) van het eerste chakra zijn:
voedsel, veiligheid en gezondheid.
Iemand met een stabiel eerste chakra heeft een goede fysieke gezondheid en kracht (kan
bijvoorbeeld lang zitten op de grond) en heeft daarmee vertrouwen en geen onzekerheid.
Het functioneren van het eerste chakra kan men verbeteren door bijvoorbeeld āsana’s te
doen die betrekking hebben op de fysieke kracht, met name het gebied van de achterkant
van de benen (de verbinding tussen zitbeentjes en hielen), het oefenen van het overgeven
aan de zwaartekracht, het ontwikkelen van het reukvermogen en het trainen van een
regelmatige stoelgang.
1.4.2 Svādhishthāna Chakra
Het tweede chakra is gerelateerd aan het gebied van het heiligbeen en de overgang van
heiligbeen naar lendenwervels. Het uitstralingsgebied loopt via de bekkenring naar voren;
via de heupgewrichten naar de liezen. Ook de binnenkant van de benen, de enkels en de
voorvoeten. Ook de tong en de geslachtsorganen behoren, als gevoels- en werkorgaan, tot
het tweede chakra.
Het tweede chakra is verbonden met het element water dat verbindend is, rond makend is
en bewegelijk is. Ook het denken van tweede chakra is bewegelijk “het zou zo maar ook zo
kunnen zijn”. Het tweede chakra kenmerkt zich door een bewustzijn dat gericht is op het
verbinden met de wereld om ons heen en daarmee op een gevoel van versieren (het leven
en jezelf), van genieten en het leven te ervaren als een spel. Hierbij hoort ook het
ontwikkelen van een eigen smaak (figuurlijk en letterlijk: gevoelsorgaan tong). Ook de drift
om te zorgen voor het overleven van de soort (voortplanten: werkorgaan geslachtsorganen)
en de soepelheid om je aan te passen.
Water heeft een plezierige kant, maar ook een angstige kant en het geeft inspiratie tot
fantaseren. De drie eenheid van het tweede chakra is dan ook genot, angst, fantasie.
Naast de krachten angst, genot en fantasie dienen ook de krachten jaloezie, afgunst,
vreugde en onbeduidendheid (toestand van leegte en doelloosheid) beteugeld te worden.
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Het is het gebied van ontspanning (fysieke overgave) versus beheersing, van hechten, van
uitersten, van leugens en het overwinnen van eenzaamheid. Het tweede chakra functioneert
door het koesteren van het verschil. Het tweede chakra wordt daarmee ook genoemd “de
woonplaats van het zelf”; thuiskomen in je eigen mannelijkheid (als man) of vrouwelijkheid
(als vrouw).
Indien sprake is van verstoring in tweede chakra kunnen angst, genieten en fantaseren juist
in extreme mate aanwezig zijn of juist volledig onderdrukt worden. Ook kan het bijvoorbeeld
resulteren in overmatig twijfelen, verminderde bewegelijkheid in met name het bekken of
onderrug klachten.
Iemand met een stabiel tweede chakra heeft de kracht om op indirecte manier iets te
bereiken daarmee rekening houdend met de eigen kwetsbaarheid en het resultaat
belangrijker achten dan de weg ernaar toe. Hij of zij heeft ook de kracht om een andere
indruk te wekken dan hoe het is, te netwerken, te verbinden met anderen, goed aan te
voelen en te onderhandelen. Hierbij gebruikmakend van de kwetsbaarheid van de ander.
Iemand met een stabiel tweede chakra beweegt zich soepel voort, met name door de
souplesse in het bekken.
Het functioneren van het tweede chakra kan verbeterd worden door bijvoorbeeld āsana’s te
doen die de souplesse (met name van het bekken) onderhouden en vergroten.
1.4.3 Manipūra Chakra
Het derde chakra is verbonden met het gebied van de lendenwervels en de overgang van
lendenwervels naar borstwervels. De uitstralingsgebieden zijn de knieën, de onderbenen, de
ellebogen en de schouders. De ogen en knieën zijn respectievelijk het gevoels- en
werkorgaan die behoren bij het derde chakra.
Het element vuur behoort bij het derde chakra. Vuur kenmerkt zich in de bundeling van
energie, een omhoog gerichte kracht. Het derde chakra kenmerkt zich door een bewustzijn
dat gericht is op de wil: wat je wil, wat je kiest en waar je staat, het ego. Het betreft
datgene waar je je identiteit aan ontleent.
Het denken is gericht op de toekomst; een doel bepalen (gevoelsorgaan ogen: je
ziet/bepaalt het doel) en de stappen (werkorgaan knieën: met behulp van je knieën ga je op
je doel af) bedenken, een plan maken, om stapsgewijs dit doel te bereiken. Het is het gebied
van de “oprichting” waardoor de mens de wereld tegenover zich is gaan ervaren waarmee
het ego is ontstaan en het analytisch vermogen is ontwikkeld. Het denken is daarmee
rationeel en intelligent. De drie eenheid van het derde chakra is analyse, structuur en logica.
Het verlangen van derde chakra is er op gericht om een eigen territorium te bezitten
(bijvoorbeeld op kennis niveau (expert) of op fysiek niveau), om ergens in uit te blinken,
ergens over te heersen (macht), ergens uniek in te zijn en ook om gewaardeerd en
gerespecteerd te worden.
Indien sprake is van verstoring in het derde chakra kunnen mensen bijvoorbeeld zeuren (een
uiting van het niet kunnen bereiken van wat men zelf wil), continue hun frustraties uiten,
continue focus op bevrediging in de toekomst, machteloos zijn, agressief zijn. Een verstoring
kan ook resulteren in klachten in bijvoorbeeld de onderrug, schouders of knieën. Bij het
derde chakra is vaak sprake van compensatie van onzekerheid. Men toont zich op een
bepaalde manier naar buiten om de onzekerheid (meestal voortkomend uit 1ste chakra) te
maskeren.
Iemand met een stabiel derde chakra kan gericht zijn/haar kracht bundelen, kan de wil
richten en besturen, neemt beslissingen en zet dingen in gang.
Het derde chakra kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld te mediteren op het element
vuur, het oefenen van het richten en besturen van de wil (haalbare afspraken met jezelf te
maken en na te komen) en het doen van oefeningen die betrekking hebben op
lendenwervels, ogen, de oprichting en de schouders.
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1.4.4 Anāhata Chakra
Het vierde chakra is gerelateerd aan het gebied van de borstwervels en de overgang van
borstwervels naar nekwervels. Het uitstralingsgebied is vanaf de borstwervels naar voren, de
schouders en de achterkant van de bovenarmen. De huid en handen (met name de
vingertoppen) zijn respectievelijk het gevoels- en werkorgaan van vierde chakra.
Het element lucht is verbonden met het vierde chakra. Lucht is niet af te bakenen en is niet
toe te eigenen. Het is iets dat we delen met elkaar, wat ons bindt en door grenzen heen
gaat. Zo is ook de liefde die hoort bij het handelen en denken vanuit vierde chakra. Het
vierde chakra kenmerkt zich door een bewustzijn dat gericht is op de ander of iets anders
(niet-ik) (werkorgaan handen: geven van deze energie aan de ander). De drie eenheid van
het vierde chakra is liefde, mededogen en offerbereidheid.
Het handelen en denken vanuit vierde chakra heeft ook betrekking op het nemen van
verantwoordelijkheid, het relativeren en beantwoorden van levensvragen zoals “wat is mijn
taak hier?”.
Het verlangen dat hoort bij vierde chakra is gericht op overgave, de ander of iets anders
centraal te stellen, te delen, iets voor een ander te betekenen en is gericht op menswording
(vanuit het fysieke naar het niet-fysieke). De menswording heeft betrekking op de
bewustwording van de harmonie tussen twee uiterste krachten: de kracht omlaag, gericht op
de bevrediging van de eigen verlangens en behoeften, en de kracht omhoog, naar zingeving,
naar het goddelijke.
Indien er sprake is van een gesloten vierde chakra is men niet in staat de ander of iets
anders centraal te stellen, offers daartoe te brengen, liefde te geven en te nemen
(gevoelsorgaan huid: ontvangen van deze energie), te delen, verantwoordelijkheid te nemen
en te relativeren. Ook kan het zich uiten in bijvoorbeeld spanning in de schouders of de
werking van de huid en handen.
Iemand die handelt en denkt vanuit een open vierde chakra stelt de ander of iets anders
(bijvoorbeeld religie) centraal zonder daar moeite voor te doen. Het is als een
vanzelfsprekend offer. De vervulling is het uiten of het geven maar vervulling is er niet om
wat je er voor terug krijgt c.q. wat het oplevert.
Het stimuleren van het vierde chakra kan gebeuren door bijvoorbeeld een ander of iets
anders centraal te stellen, oefenen in overgave (alles wat je doet met overgave doen), een
fysiek offer te doen in termen van het krijgen van een kind, oefeningen die het borstgebied
openen, het reciteren van de mantra die behoort bij het vierde chakra en oefeningen waarbij
door de concentratie op de adem de beleving uit de fysieke beleving gehaald wordt.
1.4.5 Viśuddha Chakra
Het vijfde chakra is verbonden met het gebied van de nekwervels en de overgang van
nekwervels naar atlas en draaier. De oren en de stembanden zijn respectievelijk het gevoelsen werkorgaan die behoren bij het vijfde chakra.
Het vijfde chakra is verbonden met het element ākāśha: de lege stille ruimte en de bron van
klank en leven. Het is de ruimte waarin de stilte klank (gevoelsorgaan oren) kan worden. De
drie eenheid van vijfde chakra is leegte, stilte, klank. Het vijfde chakra kenmerkt zich door
het bewustzijn dat gericht is op onthechten. Het is het bewustzijn van “de waarnemer die
zich niet verbindt”.
Het verlangen is gericht op het loslaten, leegte en onthechten. Iemand die denkt en handelt
vanuit vijfde chakra hanteert stilte en zuiver spreken. De stilte kan leiden tot inzichten (het
gebied van het zesde chakra). De stembanden als werkorgaan hebben als belangrijkste
kwaliteit het kunnen zwijgen. Alleen te zeggen waar het voor jou om gaat (zuiver spreken).
Het is een “discriminerend” chakra; alleen dat wat van belang is wordt doorgelaten.
Iemand met een open vijfde chakra kan elke binding van genot en angst loslaten. Dat wordt
niet geleerd door de verlangens te onderdrukken of te ontkennen dat je gevoelig bent voor
genot, fantasie en angst maar door de “drie eenheid” van tweede chakra te doorzien (het
chakra van het hechten) én te oefenen in onthechten. Het is een ongemakkelijk chakra; het
loslaten geeft geen houvast, het is leeg en stil.
Een oefening vanuit vijfde chakra kwaliteit is bijvoorbeeld het leeg blijven na de uitademing
tijdens āsana’s. Door de inademing wordt een emotie of gedachte opgenomen en verbindt je
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je er mee. Bij de uitademing laat je de emotie of gedachte los. Als je leeg blijft na de
uitademing lost de emotie of gedachte op: je stelt het moment uit waarop de emotie weer
bezit van je neemt en uiteindelijk lost het op. Een andere oefening is het oefenen in
onthechten (bijvoorbeeld door het vieren van je hechting) of te mediteren op bijvoorbeeld je
hechtingen.
1.4.6 Ājña Chakra
Het zesde chakra is gerelateerd aan het gebied van de atlas en de draaier. Deze zorgen er
voor dat het hoofd goed alle kanten op kan bewegen en ook voor de ja-nee beweging. De
epifyse en de hypofyse vormen respectievelijk het gevoels- en werkorgaan van het zesde
chakra.
Het zesde chakra is niet gekoppeld aan een element. Hier is men voorbij de elementen en
voorbij de zintuigen. “Licht” is verbonden aan het zesde chakra. Licht als tegenstelling tot de
duisternis in termen van “het licht scheppen” op de meest intense levensvragen. Het zesde
chakra kenmerkt zich hiermee door een bewustzijn dat gericht is op inzicht, een persoonlijk
weten. Het inzicht kan ineens inslaan als een bliksemschicht. Het is een gebeurtenis die diep
ingrijpt, het besef “hier gaat het om”. Als het één keer is begrepen is het begrepen en schud
je het inzicht niet zomaar van je af.
Het schouwen is een kwaliteit van zesde chakra. Het gaat hier niet om rationele
formuleringen en niet de rationele kennis die uit boeken te halen valt maar kennis die van
binnen gehoord en ontvangen wordt. Iemand met een open zesde chakra kan bijvoorbeeld
helderziend, helderhorend of heldervoelend zijn. Een intuïtie welke niet gehecht is aan de
materie. Overigens leidt het hechten van waarde aan deze aspecten (je identiteit er aan
ontlenen -derde chakra-) tot verstoring van de overgang van zesde naar zevende chakra.
De drie eenheid van zesde chakra is intuïtie, kennis en ervaring.
Het stimuleren en openen van het zesde chakra kan bijvoorbeeld door het beoefenen van
prānāyāma’s, het hanteren van strenge discipline (bij āsana’s of andere zaken), mediteren
op “innerlijk licht” of het reciteren van bijbehorende mantra’s.
1.4.7 Sāhasrāra Chakra
Het zevende chakra is verbonden met het gebied van de kruin (bovenkant van de schedel).
Bij het zevende chakra behoren geen gevoels- en werkorgaan, geen verbinding met
elementen of zintuigen. Het zevende chakra is het gebied waar geen verschil meer wordt
ervaren omdat alle verschillen zijn opgelost. Er is geen verlangen, geen vorm, geen element.
Iemand met een geopend zevende chakra kenmerkt zich door een gevoel van tevredenheid
en een gevoel van eenheid en heelheid. Het zevende chakra omvat alles en is eenvoud.
Als men de ervaring kent heeft de beleving een vanzelfsprekend karakter, maar als die
onbekend is, heeft het ook weinig zin om daarover te spreken of te fantaseren.
Het openen van zevende chakra is iets dat gebeurt. Het oefenen van tevredenheid kan een
bijdrage leveren.

1.5

Het doel van chakrapsychologie

Het doel van chakrapsychologie is het verkrijgen van inzicht. Het omzetten van avidyā6 naar
vidyā6. Avidyā is “onwetendheid” en het brengt ons duisternis en zwaarte. Vidyā is “kennis”
en brengt ons inzicht, een persoonlijk inzicht. Hierdoor kan, maar het moet en hoeft niet,
een persoonlijke verandering ontstaan.
Bij chakrapsychologie wordt er niet uitgegaan van een vooropgezet te bereiken resultaat,
een gecontroleerde verandering, binnen een bepaalde tijdslijn (bijvoorbeeld; hoe kan ik
binnen een half jaar mijn liefdesrelatie verbeteren?). Hierin onderscheidt het zich van vele
andere, met name westerse, benaderingen7 waarbij de doelstelling gericht is op verbetering
van het functioneren (meestal) binnen een bepaalde tijdslijn.
6
7

A = niet; Vid = kennen, begrijpen, verstaan, waarnemen, leren; Vidyā = wetenschap, kennis
Zoals bijvoorbeeld Freud en Jung
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Chakrapsychologie is dus niet primair gericht op het “beter” functioneren en is daarmee geen
therapie. Het kan als afgeleide weldegelijk therapeutisch werken doordat bijvoorbeeld
specifieke āsana’s of meditaties tot gevolg hebben dat bepaalde chakra’s minder energie
naar zich toetrekken waardoor meer energie kan worden toegelaten in andere
bewustzijnsniveau’s en daarmee andere mogelijkheden kunnen worden ontdekt. Hierdoor
kan men zich bijvoorbeeld beter in balans voelen, meer voor zichzelf op durven komen of
zich meer kunnen overgeven aan een ander. Dit is dan eerder een niet te voorspellen
afgeleide dan dat het het vertrekpunt vormt.
Het gaat om het leren kennen van de eigen mogelijkheden én grenzen in ieder chakra. Het
“leren kennen” houdt in dat je de facetten van de chakra’s ervaart. Door je bijvoorbeeld over
te geven aan de verlangens van lust (tweede chakra) ervaar je de lust en door het te leren
kennen kan je ze beteugelen. Indien de verlangens van de chakra’s geen ruimte wordt
gegeven worden ze niet ontwikkeld en kunnen ze niet worden beteugeld en worden ze
onderdrukt. Onderdrukte verlangens blijven energie naar zich toe trekken en belemmeren
dat meer energie toegelaten kan worden in andere chakra’s. Beteugelen kan pas als de
verlangens en de krachten van de chakra’s worden gekend en duidt op de capaciteit om
soepel om te gaan met de mogelijkheden en grenzen van de chakra’s.

1.6

Toepassing

Het onderzoeken van het bewustzijn vanuit de chakrapsychologie kan door middel van het
beoefenen van āsana’s, meditatie, prānāyāma en mantra’s. Zij zijn geschikt voor het bewust
worden van de kracht of zwakte van een bepaald chakra. Op ieder chakra zijn specifieke
āsana’s, meditaties, prānāyāma’s en mantra’s van toepassing. Door bijvoorbeeld āsana’s te
doen die betrekking hebben op de souplesse in het bekken kan het bewustzijn dat behoort
bij het tweede chakra worden onderzocht. De souplesse in het bekken reflecteert de
souplesse waarmee de persoon verbindingen aangaat met de wereld en bijvoorbeeld het
omgaan met genot, fantasie en angst. Ook meditaties en mantra’s die betrekking hebben op
het tweede chakra gebied (lichaam en bewustzijn) geeft de persoon inzicht in de
bewustzijnsaspecten (bijvoorbeeld de soepelheid om je aan te passen, het hechten) die
behoren bij tweede chakra.
Omgekeerd kunnen āsana’s, meditaties, prānāyāma’s en mantra’s gebruikt worden om een
bepaald chakra te stimuleren, te versterken en uiteindelijk zelfs te openen. Hierdoor kunnen
blokkades worden opgeheven. Door bijvoorbeeld te mediteren op het element vuur kan men
een innerlijke sterke kracht gaan ervaren die voorheen niet gekend was. Een innerlijke
kracht die wellicht zorg kan gaan dragen voor het krachtiger neerzetten van de persoon naar
buiten toe.
Blokkades in de lagere chakra’s zijn “hardnekkig”. De ontstane gedragingen of opvattingen
vanuit deze chakra’s zijn zeer moeizaam te veranderen. Hierbij zal minder sprake zijn van
het opheffen van blokkades als wel het stimuleren of versterken van het betreffende chakra.
Zodat er zo min mogelijk energie c.q. aandacht naar het chakra wordt toegetrokken en meer
energie kan worden toegelaten in andere chakra’s c.q. andere bewustzijnsniveau’s kunnen
worden ontmoet.
Het onderzoeken van het bewustzijn kan plaatsvinden onder individuele begeleiding. De
begeleider kan dan, op basis van de ervaringen van de persoon zelf en zijn/haar eigen
waarneming van de werking van de chakra’s (bijvoorbeeld door het aftasten van de
wervelkolom), de persoon begeleiden bij de keuze van āsana’s, meditatie, prānāyāma en
mantra’s. Tevens zullen gesprekken behulpzaam zijn om de diverse bewustzijnsniveau’s te
ontmoeten. De begeleider zal hierbij met name vragen stellen, met respect voor de persoon,
om de persoon zelf tot inzicht te laten komen.
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Hoofdstuk 2

2.1

Voice Dialogue

Wat is voice dialogue?

Voice dialogue is de naam van een methode ontwikkeld door Hal Stone en Sidra Stone op het
gebied van transformatie psychologie. Stone en Stone hebben de methode ontwikkeld voor
facilitators in 1-op-1 sessies als gereedschap voor communicatie en het verkennen van het
bewustzijn8.
De methode is gebaseerd op het inzicht dat wij allen zijn “opgebouwd” uit verschillende
subpersoonlijkheden, verschillende energiepatronen. Zij zijn uniek en leiden een eigen
bestaan. Zij kunnen denken, zich uitdrukken, kennen eigen gevoelens en hebben een eigen
relatie met het fysieke lichaam. Elke subpersoonlijkheid heeft zijn eigen gezichtsuitdrukking,
houding en toon in zijn stem en elke subpersoonlijkheid straalt een andere energie uit. Een
kindsdeel bijvoorbeeld toont zich, ook in de fysieke uitdrukking, heel anders dan bijvoorbeeld
een machtsdeel.
Naast deze subpersoonlijkheden wordt er bij voice dialogue uitgegaan van een Bewust Ego
en een Gewaarzijn9. Samen vormen zij de onderdelen van het bewustzijnsproces.
Een belangrijke basis voor het theoretisch kader van voice dialogue is de psychologie van
Jung. Het centrale doel van Jungs psychologie is het proces van zelfverwezenlijking of
“individuatie”. De ontwikkeling loopt via het met elkaar verzoenen van verschillende, soms
tegenstrijdige, aspecten van de psyche. Uitgaande van een collectief onderbewuste
ontwikkelde Jung de leer van de archetypen. Deze archetypen (de schaduw, de held etc) zijn
als het ware functionele oerdrijfveren die de persoonlijkheid beïnvloeden.
In de leer van Jung ziet men terugkomen dat hij het bewustwordingsproces van de mens niet
alleen koppelt aan (met name seksuele) driften (zoals Freud) welke met name een relatie
hebben met eerste en tweede chakra en aan het ego (zoals Adler) welke gerelateerd kan
worden aan derde chakra. Jung neemt ook, door uit te gaan van het collectieve
onderbewuste, iets in ogenschouw van het bewustzijnsniveau dat behoort bij vierde chakra
(daar waar het goddelijke, het universum z’n intrede doet).
Stone en Stone ontwikkelen zich van Jungiaanse analytici naar Transformatie psychologen.
In de jaren ’60 waren zij betrokken bij de ontwikkeling van “aardingstherapieën” (Gestalt en
neo-Reichianen)(Humanistische psychologie) en onder andere “healing” en energiewerk uit
de zeventiger jaren (Transpersoonlijke psychologie). Transformatie psychologie10 kan worden
beschouwd als een synthese van deze eerdere stromingen en als instrument voor
transformatie van het bewustzijn. Een belangrijk onderdeel hierbij, en onderscheid ten
opzicht van Jungiaanse psychologie, vormt het uitgangspunt van de aanwezigheid van een
“Gewaarzijn” als onderdeel van het bewustzijn.

2.2

Bewustzijnsniveau’s

Het bewustzijnsproces binnen voice dialogue heeft betrekking op drie verschillende niveau’s.
Het niveau van Gewaarzijn, het niveau van de Ervaring van de verschillende
subpersoonlijkheden en het niveau van het Bewuste Ego.
! Gewaarzijn: de stille getuige
Het vermogen om het leven in al zijn facetten in ogenschouw te nemen zonder een
oordeel te vellen over de energiepatronen [subpersoonlijkheden] waar we op stuiten en
zonder de behoefte te voelen om de uitkomst van een gebeurtenis te beïnvloeden11.

8
9
10
11

Stone & Stone, Thuiskomen in jezelf, pag. 10
Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.2
Zie bijlage Transformatie psychologie volgens Brugh Joy
Stone & Stone, Thuiskomen in jezelf, pag. 31
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! De ervaring van de verschillende subpersoonlijkheden
Het betreft hier alle ervaringen van alle subpersoonlijkheden (de drammer, de
perfectionist, het kwetsbare kind etc), zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
gebied. De subpersoonlijkheden zijn tegenpolen op de as macht versus kwetsbaarheid.
Het gaat om het bewust worden van de verschillende energiepatronen: ze te herkennen,
leren kennen en omarmen.
! Het Bewuste Ego
Het ego wordt hier gezien als de uitvoerende functie van de psyche. Het ego houdt de
zaak in bedrijf. Om te komen tot het Bewuste Ego, welke bewust en werkelijk kan
kiezen, dient het ego zich niet meer te identificeren met specifieke subpersoonlijkheden.
Dit kan gebeuren doordat het ego informatie ontvangt die het Gewaarzijn beschikbaar
heeft gemaakt en informatie die het heeft ontvangen door het ervaren van verschillende
energiepatronen. Door ontwikkeling van het Gewaarzijn en het ervaren van de
verschillende energiepatronen ontstaat het Bewuste Ego. Er ontstaan hierdoor
keuzemogelijkheden over de manier waarop de subpersoonlijkheden in ons actief zijn.

2.3

Het ontstaan van subpersoonlijkheden

Het “ontstaan” van het Gewaarzijn en het Bewuste Ego is in voice dialogue een resultante
van een actief proces van aan de slag gaan om hen te ontmoeten. Het ontstaan van
subpersoonlijkheden daarentegen is gerelateerd aan onze eigen ervaringen vanaf het
moment van geboorte. Zij ontstaan zonder dat we ons daarvan op dat moment bewust zijn.
Het ontstaan van de subpersoonlijkheden komt voort uit de behoefte om onze kwetsbaarheid
te beschermen. Als we geboren worden zijn we kwetsbaar. Al snel ontwikkelt zich een
energiepatroon om ons te beschermen. Dit energiepatroon is de Beschermer. Later ontstaan
andere subpersoonlijkheden die een bijdrage leveren aan de bescherming van de
kwetsbaarheid. Deze energiepatronen worden de primaire subpersoonlijkheden genoemd.
Deze vertegenwoordigen de eigenschappen waarmee we ons het meest identificeren12. Zij
bepalen de persoonlijkheid.
In de voice dialogue methode wordt er vanuit gegaan dat een kind geboren wordt als een
uniek wezen. Met een unieke manier van in de wereld “zijn”. Deze unieke manier van “zijn”
wordt de “psychische vingerafdruk” genoemd. Naast de unieke psychische vingerafdruk kan
een kind een grote hoeveelheid subpersoonlijkheden tot ontwikkeling brengen. De
individuele persoonlijkheid van een mens (het gedrag en denken) wordt gezien als de som
van (de mate van aanwezigheid van) de subpersoonlijkheden. Hoe sterker de persoonlijkheid
(identificatie met de primaire subpersoonlijkheden) hoe verder we afdwalen van de
kwetsbaarheid, van de psychische vingerafdruk.
Tijdens de opvoeding worden bepaalde gedragingen beloond en andere gedragingen bestraft
met als gevolg dat sommige energiepatronen worden versterkt en andere verzwakt. Zo
kunnen zogenaamde verstoten subpersoonlijkheden ontstaan. Dit zijn energiepatronen die
deels of helemaal uit het leven worden gebannen. Deze verschillen van persoon tot
persoon13.

2.4

Kenmerken van de onderdelen van voice dialogue

Voor wat betreft de kenmerken van het Gewaarzijn en het Bewuste Ego wordt verwezen naar
paragraaf 2.2 waar zij worden omschreven. Hier worden de gedragskenmerken van de
belangrijkste subpersoonlijkheden uiteen gezet die volgens Stone en Stone het meeste
voorkomen. Ondanks de onderkende relatie tussen subpersoonlijkheden en hun eigen
lichaamsuitdrukking en houding worden deze niet door hen als zodanig omschreven.
12
13

Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.4.1
Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.4.2
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2.4.1 Primaire subpersoonlijkheden
De Beschermer
De beschermer is één van de eerste subpersoonlijkheden die tot ontwikkeling komt. Hij
beschermt onze kwetsbaarheid. Hij oefent controle uit op ons gedrag door een aantal regels
te stellen waarvan hij denkt dat ze onze veiligheid garanderen. Die er tevens voor zorgen dat
andere mensen ons accepteren. Tevens wil hij controle uitoefenen over interacties met
anderen. De Beschermer staat voortdurend op de uitkijk naar gevaren die ons kunnen
bedreigen. Hij bedenkt hoe hij ons het beste kan beschermen. Hij is heel rationeel, heeft
altijd een specifiek doel voor ogen, bepaalt bij de meeste mensen onze persoonlijkheid die
opgewassen is tegen de buitenwereld. Hij vindt reacties van mensen erg belangrijk. In een
gesprek werd de Beschermer gevraagd hoe hij wil dat de persoon overkomt: “Ik wil dat
iedereen haar aardig vindt. Zij moet ontspannen zijn als zij bij andere mensen is, zij moet
heel inlevend zijn, behulpzaam, begripvol. Ik wil dat iedereen zegt “Dat is een goed mens”.
Zwaargewichten
Meestal maken de zwaargewichten onderdeel uit van het Beschermer-patroon. De
Beschermer kiest primaire subpersoonlijkheden om er voor te zorgen dat we beschermd en
succesvol zijn. Het betreft de Drammer, de Criticus, de Perfectionist, de Machtsmanipulator,
de Behager, de Goede Moeder en de Goede Vader.
! Drammer
De drammer jaagt je op met een zweep in de ene hand en een lijst met onafgemaakte
klussen in de andere hand (waar er steeds weer 1 bij komt als er 1 is afgestreept). Hij geeft
geen waardering voor je uren werk. Hij geniet er van om ons met allerlei dingen te
overvallen die “moeten”. Hij is een strenge baas maar zorgt er wel voor dat de klus geklaard
wordt. Hij wil bijvoorbeeld niet dat we rust nemen, ons ontspannen en genieten of onze tijd
verspillen. Hij wordt over het algemeen door iedereen beloond. Hij vertegenwoordigt alle
ouderlijke en maatschappelijke geboden, alles wat we wel en niet moeten doen.
De Drammer kwam naar voren in een gesprek waarbij gevraagd werd met die
subpersoonlijkheid te kunnen praten die voor de spanning in de schouders zorgt. De
Drammer dient zich aan en zegt dat de betreffende dame: “…nog veel meer moet lezen als
ze een echte goede marketeer wil worden. Ik zal een opsomming geven van de vakliteratuur
die ze bij moet houden. Naast de Nederlandse literatuur zal ze ook de Amerikaanse literatuur
bij moeten houden. Ook over de vakgebieden op het snijvlak van marketing dient ze nog
meer te weten moet komen. Ze raakt achter als ze het niet doet!”
! Criticus
De Criticus is een bijzonder machtige subpersoonlijkheid die een (vooral) ongewenste invloed
uitoefent op ons leven. Hij verhindert velen van ons om van het leven te genieten want
teveel plezier zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Hij is er goed in om ons een vervelend
gevoel te geven. Hij heeft gemiddeld een hoog IQ.
Hij heeft een speciaal talent voor samenwerking en werkt bijvoorbeeld prachtig samen met
de Beschermer door hem op mogelijke gevaren te wijzen of met de Drammer waarbij de
Drammer opdrachten verzint met een onredelijke deadline en de Criticus je er van langs
geeft als de klus niet is geklaard. Zo ook met de Perfectionist die verzint hoe je het idealiter
voor elkaar krijgt en de Criticus bekritiseert je als je het vereiste niveau niet hebt gehaald.
Hij weet altijd onze zwakke plek te vinden en weet hoe hij ons kan neersabelen. Hij gebruikt
zijn intuïtie om onze grootste angst op te sporen en als hij weet hoe we perse niet willen zijn
gaan we in de aanval. Niets ontsnapt aan zijn aandacht. Hij staat altijd klaar om ons te
wijzen op onvolkomenheden en mislukkingen. “Hoe je het ook doet, iemand anders is beter”.
In gesprek met de Criticus over het gewicht van de betreffende persoon geeft de Criticus aan
“Ze is te dik. Toen ze wat kilo’s minder was, was ze te dun. Toen was ze niet opvallend
genoeg. Ik vind dat ze meer moet opvallen…. Als ze opvalt vind ik haar te ordinair… Ik vind
dat ze alles verkeerd doet…”.

Chakra’s en subpersoonlijkheden, Tanja de Bont

10

! Perfectionist
Samen met de Drammer stelt de Perfectionist criteria op waaraan we moeten voldoen. Als zij
samenwerken moeten we alles perfect doen. Aan de eisen van de Perfectionist kan nooit
worden voldaan.
! Machtsmanipulator
De machtsmanipulator bestaat uit een groep energiepatronen waartoe onder ander macht,
ambitie, geld en egoïsme behoren. Ze worden aangewend om controle uit te oefenen op
andere mensen. De belangen van de Beschermer komen vaak overeen met die van de
machtsgroep. Het obsessief vergaren van rijkdom is een van de manieren waarop de
machtsmanipulator te werk gaat.
In gesprek met de Machtmanipulator van een succesvolle zakenvrouw: “Zij heeft maar een
paar ton in beleggingen. Je kan denken dat dat veel is maar haar vader en haar broer
hadden veel meer. Ik ben pas tevreden als ze een paar miljoen vermogen heeft”.
! Behager
Deze energie verschilt duidelijk van de andere zwaargewichten maar hij heeft enorm veel
macht. De Behager is er om andere mensen gelukkig, tevreden te maken. Een voorbeeld van
een Behager aan het woord: “het is mijn taak er voor te zorgen dat niemand ontevreden is.
Ik heb geleerd om te herkennen waar mensen behoefte aan hebben. Ik doe meteen wat
nodig is om de stemming van de ander positief te beïnvloeden”. Vaak zit er echter woede
onder deze subpersoonlijkheid.
! Ouderlijke subpersoonlijkheden
De Goede Moeder is gevend en staat altijd voor iedereen klaar en offert zichzelf steeds op. In
deze rol voelen vrouwen zich onmisbaar. Ze wil anderen redden, kan geen grenzen stellen,
wil altijd anderen opvrolijken, wil hen steunen, vindt de behoeften van anderen altijd
belangrijker dan de hare en wil anderen goed laten voelen.
De Goede vader is vasthoudend, neemt de verantwoordelijkheid voor alles en iedereen om
hem heen. Tevens is hij liefdevol, begripvol en behulpzaam. Offert zich zelf op. Hij heeft een
leuk gevoel voor humor en weet altijd wat de beste aanpak is. Hiermee voelt de Goede
Vader zich onmisbaar.
2.4.2 Verstoten subpersoonlijkheden
Een verstoten subpersoonlijkheid is een energiepatroon dat telkens gestraft is als het
tevoorschijn kwam. We weten pas dat we een verstoten subpersoonlijkheid hebben als we
haar gewaar worden. Ze leven vooralsnog in de schaduw. Ze verschillen van persoon tot
persoon: ze kunnen creatief, spiritueel, mystiek, egoïstisch, wellustig etc zijn. Een verstoten
energiepatroon kan worden herkend doordat je een felle, veroordelende reactie hebt op een
ander. Het roept heftige emoties op. Je wil dit niet in je eigen leven integreren. Bij elke
verstoten subpersoonlijkheid is sprake van een tegengestelde energie waarmee het Ego en
de Beschermer zich hebben geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: een vrouw die een verstoten
subpersoonlijkheid, die staat voor ongeremd uiten van seksualiteit, diep heeft weggestopt,
beschouwd zich zelf als toonbeeld van zelfdiscipline. Verstoten subpersoonlijkheden “kosten”
energie: energie om de subpersoonlijkheid verstoten te houden c.q. te onderdrukken.
Verstoten subpersoonlijkheden op cultureel niveau
Sommige energiepatronen worden verstoten op cultureel niveau. Dit betekent dat ze voor
een groot deel van de mensen verstoten subpersoonlijkheden vormen. In de westerse
cultuur worden bijvoorbeeld energiepatronen als trots, hebzucht, begeerte, gulzigheid,
woede, agressie, jaloezie, luiheid, passie, sensualiteit, wraakzucht en andere irrationele
subpersoonlijkheden niet geaccepteerd en “verstoten”.
Innerlijk kind
Het innerlijk kind is verzameling van kwetsbare subpersoonlijkheden welke door de meeste
mensen verstoten zijn. Het Kwetsbare kind vertegenwoordigt de gevoeligheid van de
persoon en de angst. Het is bang om in de steek gelaten te worden en is bang voor allerlei
dingen waar de zwaargewichten geen weet van hebben. Vaak is het kind begraven of
weggestopt. Het kwetsbare kind staat het dichts bij onze essentie en stelt ons in staat om
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werkelijke intimiteit te ervaren. Het is belangrijk als het om relaties gaat en in je kracht gaan
staan. Je kunt het Kwetsbare kind helemaal niets wijs maken én het kan je zeggen wie je
kunt vertrouwen en wie niet. Een voorbeeld van een Kwetsbaar kind dat gevraagd wordt
naar de relatie tussen de persoon en zijn vrouw: “Ik weet dat zij niet van hem houdt en dat
geeft me een heel slecht gevoel. Hij luister echter niet naar me en het kan hem niet schelen
hoe ik me voel. …Wat kan ik nou voor hem doen? Ik raak steeds gekwetst en ben bang”.
Het Speelse kind kan goed spelen en brengt vreugde in het leven. De Beschermer zal het
contact met het Speelse Kind eerder toestaan dan met het Kwetsbare Kind omdat hij spelen
eerder zal toestaan dan pijn en andere ellende. In een situatie waarin gevraagd wordt aan
het Speelse kind wat zij zou doen als zij de leiding had, antwoordt ze “dan zou ik plezier
maken. Ik zou rare gezichten trekken naar mensen en lachen. Maar eigenlijk ben ik er bijna
nooit. Hij lijdt liever dan dat hij plezier heeft”. Het Magische kind is het zusje van het Speelse
Kind. Het heeft een groot voorstellingsvermogen en levendige fantasie en creativiteit en is
deels de bron van onze visioenen. Het is meestal vrij verlegen.

2.5

Het doel van voice dialogue

Stone & Stone omschrijven voice dialogue als volgt: Als gereedschap voor communicatie en
het verkennen van het bewustzijn, helpt voice dialogue om ons bewust te worden van onze
innerlijke kennis en diepere intuïtie…. Voice dialogue is geen psychotherapeutisch systeem
en ook geen vervanging van psychotherapie….Het is onmogelijk om voice dialogue los te zien
van droomwerk, symbolisch visualiseren, kennis van energetica, training in interpersoonlijke
processen en een veelvoud van andere benaderingen die ons begrip van ontwikkeling van
het bewustzijn verhogen. Voice dialogue vult deze methoden aan en verrijkt ze in plaats van
ze tegen te gaan. Daarom wordt deze methode toegepast door therapeuten, leraren in
persoonlijke groei….14
Het doel van voice dialogue is de ontwikkeling van het bewustzijn. Het gaat om een
voortdurend toenemen van het Gewaarzijn, van een voortdurende groei van het Bewuste
Ego en een steeds meer ervaren van energiepatronen. Hierdoor ontstaat bewustwording van
de energiepatronen waarmee het ego geïdentificeerd was en de energiepatronen die
onderdrukt zijn/waren. Er kunnen verschillende veranderingen plaatsvinden afhankelijk van
de persoon: primaire subpersoonlijkheden die de teugels meer laten varen, onbewuste
subpersoonlijkheden kunnen tot ontwikkeling komen en verstoten subpersoonlijkheden
kunnen toe gelaten worden. Het proces van het herkennen en beleven en omarmen van de
verschillende energiepatronen vermindert op “natuurlijke” wijze de macht van de diverse
zogenaamde “zwaargewichten” binnen de energiepatronen. Het is niet de bedoeling om de
energiepatronen die herkend gaan worden te gaan onderdrukken. Ze mogen er allemaal zijn.
Het gevolg van de toepassing van voice dialogue kan zijn dat de cliënt in zijn/haar “kracht
komt te staan”. Als we in onze kracht staan, houdt het Bewuste Ego zowel rekening met de
subpersoonlijkheden die gericht zijn op macht als met de kwetsbaarheid en omarmt allen. De
cliënt is in staat zelf de diverse subpersoonlijkheden te observeren en keuzes te maken over
de manier waarop de subpersoonlijkheden bij hem/haar actief zijn.

2.6

Toepassing

Bewustzijnsontwikkeling met behulp van voice dialogue vindt plaats onder individuele
begeleiding van een facilitator. Het is een methode waarbij interactie (gesprekken) tussen
personen nodig is. De taak van de facilitator bij voice dialogue is om de cliënt te helpen bij
het onderscheiden van de verschillende energiepatronen, hem/haar te helpen om het Ego
duidelijk te krijgen en het functioneren van het niveau van het Gewaarzijn te ondersteunen.

14

Stone & Stone, Thuiskomen in jezelf, pag. 9 en 10
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Hiertoe worden een aantal stappen onderscheiden om een gesprekssessie te kunnen
structureren.
1. Identificeren van energiepatronen
Er wordt een eerste aanzet gemaakt om subpersoonlijkheden te onderscheiden door te
praten over wat een cliënt zoal bezig houdt. Bijvoorbeeld: Jan vertelt over zijn ruzie met zijn
vrouw omdat zij wil dat hij met haar op vakantie gaat: “Ik houd niet van vakanties. Het
duurt te lang voor ik me kan ontspannen en als het eenmaal zo ver is, moeten we weer naar
huis en moet ik er weer helemaal inkomen”. Waarschijnlijk is hier de drammer van Jan aan
het woord is. Jan vertelt over zijn werk in relatie tot zijn afwezigheid als hij met vakantie
gaat: “Mensen zijn van mij afhankelijk, want ik moet zorgen dat alles goed geregeld wordt
en ze weten dat ik mijn werk altijd goed doe”. Dit kan duiden op de perfectionist die aan het
woord is. Het is aan de facilitator om goed door te vragen om de aanwezigen
subpersoonlijkheden te identificeren en deze te verifiëren bij de cliënt.
2. Fysiek scheiden van de energiepatronen
Als de facilitator, in overleg met de cliënt, gaat praten met een specifieke subpersoonlijkheid,
wordt de cliënt gevraagd te verhuizen naar een andere plek in de kamer (iedere
subpersoonlijkheid krijgt zijn/haar eigen plek).
3. Faciliteren van de energiepatronen
De facilitator gaat praten met de subpersoonlijkheid alsof het een echte persoon is. Eén van
de eerste stappen is het ontdekken van de wensen van de subpersoonlijkheid. Hierbij is het
voor de facilitator van belang de diverse subpersoonlijkheden te respecteren zoals ze zijn en
ze niet te veroordelen. Ook dient de facilitator zich empathisch, ontspannen en tegelijk alert
op te stellen. Indien bijvoorbeeld de drammer in de facilitator zelf de overhand neemt (“ik wil
dat een probleem wordt opgelost, ik wil belangrijk werk doen”) kan dit er voor zorgen dat
bepaalde subpersoonlijkheden van de cliënt niet tevoorschijn zullen komen of er een
machtsstrijd ontstaat.
Het Bewuste Ego en de beschermer, die gewoonlijk het bewustzijn bepalen, worden tijdelijk
opzij geschoven nu andere energiepatronen de kans krijgen zich uit te drukken. De toestand
van de cliënt die een subpersoonlijkheid aan het woord laat lijkt op de toestand van hypnose.
4. Losmaken van de energiepatronen van het Bewuste Ego
Om een subpersoonlijkheid los te kunnen maken van het Bewuste Ego dient elke stem
aangemoedigd te worden om over de cliënt te praten alsof hij helemaal losstaat van hem.
Bijvoorbeeld het kwetsbare kind vertelt: “ik ben gisteren naar de stad geweest en daar heb
ik kleren gepast. Opeens kreeg ik het gevoel dat ik vreselijk tekort schoot”. Het onderscheid
dat nog gemaakt moet worden is: “Je bedoelt dat zij gisteren naar de stad is geweest en dat
zij daar kleren heeft gepast…en dat jij toen het gevoel kreeg dat je vreselijk tekort schoot?”
5. Waarnemen van verandering in energiepatronen
Elke subpersoonlijkheid heeft zijn eigen energiepatroon met zijn eigen gezichtsuitdrukking,
houding en toon in zijn stem, en elke subpersoonlijkheid straalt andere energie uit. Stone en
Stone geven echter geen toelichting over de bijbehorende uitdrukkingen en houdingen bij de
diverse subpersoonlijkheden. Het is aan de facilitator om hier door middel van sessies
ervaring in op te doen.
6. Afsluiten
Aangezien de cliënt te maken heeft met een veranderde staat van bewustzijn tijdens een
voice dialogue sessie is het belangrijk hoe de sessie wordt beëindigd. Het is van belang de
sessie af te ronden met een gesprek met een primaire subpersoonlijkheid om te vragen wat
hij van het gesprek vond. Daarna is het van belang te werken met het Gewaarzijn. Hiertoe
gaat de facilitator naast de cliënt staan met hun gezicht naar de subpersoonlijkheden en de
facilitator vat samen. Stone en Stone geven aan dat mensen die gewend zijn te mediteren in
deze fase gevraagd kan worden om vanuit een meditatieve toestand naar de verschillende
ikken [subpersoonlijkheden] te kijken15. Hierdoor kunnen de verschillende delen van de
sessie duidelijker met elkaar in verband gebracht worden. Daarna is er tijd voor een gesprek
met het Bewuste Ego.
15

Stone & Stone, Thuiskomen in jezelf (1989), pag. 72
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Hoofdstuk 3

3.1

Vergelijking van chakra’s en onderdelen van voice
dialogue

Het proces van vergelijken

Ten behoeve van de vergelijking van de chakra’s en de onderdelen van voice dialogue is een
matrix opgesteld met daarin de zeven chakra’s met betreffende relevante kenmerken op de
ene as en de voice dialogue onderdelen met betreffende relevante kenmerken op de andere
as16. Deze kenmerken zijn de kenmerken zoals verwoord in de betreffende paragraven.
Denkend vanuit de chakra’s is gekeken naar de overeenkomsten met de onderdelen van
voice dialogue en ook vice versa. Deze overeenkomsten zijn aangekruist en omcirkeld in de
matrix.
Tijdens de vergelijking van de kenmerken van de chakra’s en de onderdelen van voice
dialogue is gaandeweg duidelijk geworden dat de overeenkomst tussen deze twee bij nader
inzien genuanceerder is dan verwacht. Deze verwachting bij aanvang was vooral gestoeld op
de in eerste instantie direct duidelijke overeenkomsten op het niveau van handelen en
denken van de primaire subpersoonlijkheden in relatie tot het derde chakra én het Innerlijk
Kind in relatie tot het tweede chakra. Gaandeweg bleek dat de vergelijking tussen de andere
chakra’s en andere onderdelen minder duidelijk is en de vergelijking op het nievau van
fysieke kwaliteiten niet mogelijk is.
In de komende drie paragraven wordt gekeken naar de overeenkomsten. Er wordt besproken
welke aspecten van de chakra’s we terugzien in de primaire en verstoten
subpersoonlijkheden, het Gewaarzijn en het Bewuste Ego. In de laatste paragraaf wordt
gekeken welke aspecten van de chakra’s ontbreken bij de onderdelen van voice dialogue.

3.2

Primaire subpersoonlijkheden

Bij de primaire subpersoonlijkheden zien we met name aspecten van het derde chakra terug.
Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de Behager en Ouderlijke
subpersoonlijkheden en anderzijds de resterende primaire subpersoonlijkheden.
De Behager en Ouderlijke subpersoonlijkheden doen in eerste instantie vooral denken aan
het handelen en denken vanuit vierde chakra. Zoals het centraal stellen van de ander,
bereidheid om offers te brengen, verantwoordelijkheid te nemen en liefdevol te zijn. Bij
nadere inspectie blijkt echter dat er woede en het verlangen zich onmisbaar te voelen aan dit
gedrag ten grondslag ligt. Er is dus geen sprake van onvoorwaardelijkheid. De woede alsook
het verlangen om zich onmisbaar te voelen, welke ten grondslag ligt aan het gedrag, duiden
meer op eerste of derde chakra. Het gedrag dat klaarblijkelijk lijkt op kenmerken die
behoren bij vierde chakra is dus niet gebaseerd op het daadwerkelijk centraal stellen van een
of iets anders, zoals bij vierde chakra bedoeld wordt, maar meer als een middel om iets
anders te bewerkstelligen c.q. te uiten. Dit duidt eerder op het aspect “hoe je jezelf neerzet”
van derde chakra.
De resterende primaire subpersoonlijkheden vertonen ook aspecten van derde chakra. Deze
subpersoonlijkheden hebben te maken met de identiteit, hoe je jezelf neerzet. Het gaat ook
om actie en doelgerichtheid. Ook de aspecten van machtsverlangen en controle willen
uitoefenen zien we terug bij bijvoorbeeld de Beschermer en de Machtsmanipulator.
Daarnaast zien we andere aspecten van derde chakra terug zoals externe discipline (het
“moeten”), het nemen van beslissingen en het intellect.
De primaire subpersoonlijkheden zijn er om onze kwetsbaarheid te beschermen. Hier is het
“overcompensatie”-aspect van derde chakra (overcompensatie van blokkades in eerste of
tweede chakra) zichtbaar.

16
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3.3

Verstoten subpersoonlijkheden

De verstoten subpersoonlijkheden op cultureel niveau herbergen aspecten in zich van eerste
en tweede chakra. Het zijn de te beteugelen krachten van eerste en tweede chakra zoals
woede, hebzucht en lust.
Bij het Innerlijk kind (als verstoten subpersoonlijkheid) zien we aspecten van tweede chakra
zoals het kunnen genieten (speelse kind), fantasie en creativiteit (magische kind) alsook
angst en de “woonplaats van het zelf” (kwetsbare kind).
Omdat de andere verstoten subpersoonlijkheden van persoon tot persoon verschillen, van de
egoïstische tot de creatieve tot de spirituele, en niet gecategoriseerd zijn, kan de vergelijking
tussen deze subpersoonlijkheden en de chakra’s niet worden gemaakt.

3.4

Gewaarzijn en het Bewuste Ego

In het Gewaarzijn zien we aspecten van vijfde en zesde chakra. Het gaat om het vermogen
te zwijgen, stil te zijn, het waarnemen zonder te (ver) binden en het schouwen. Het Bewuste
Ego vertoont aspecten van het derde chakra. Het gaat hier om het analyseren van
informatie, het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

3.5

Ontbrekende aspecten van de chakra’s

In de voorgaande paragraven is gekeken vanuit de onderdelen van voice dialogue naar de
overeenkomsten met aspecten van de chakra’s. We zien vooral overeenkomsten met diverse
aspecten van eerste, tweede, derde en vijfde en zesde chakra. In deze paragraaf bekijken
we vanuit de chakra’s welke aspecten we niet terug zien in de onderdelen van voice
dialogue.
Van het eerste chakra zien we vooral de te beteugelen krachten en het verlangen naar
acceptatie terug. De belangrijkste aspecten van eerste chakra die we niet terug zien is het
gevoel van stabiliteit, veiligheid en de daarbij behorende fysieke gezondheid, vertrouwen en
zekerheid.
Van tweede en derde chakra komen de meeste aspecten terug bij de onderdelen van voice
dialogue. Met name bij het innerlijk kind (tweede chakra) en primaire subpersoonlijkheden
en het Bewuste Ego (derde chakra).
Het handelen en denken vanuit vierde chakra komt niet als zodanig terug bij één van de
onderdelen van voice dialogue. Zoals gezegd willen de Ouderlijke subpersoonlijkheden en de
Behager weldegelijk de indruk wekken dit gedrag te vertonen maar dit komt niet voort uit
onbaatzuchtigheid (vierde chakra) maar vanuit woede of het verlangen naar waardering of
acceptatie. Dit betekent dat aspecten als liefde, overgave, offerbereidheid en het centraal
stellen van de ander of iets anders niet terugkomt bij de onderdelen van voice dialogue.
De aspecten van vijfde en zesde chakra welke duidelijk overeenstemmen met het Gewaarzijn
is het vermogen te zwijgen en te schouwen zonder te oordelen. Het is moeilijk om te bepalen
in hoeverre de andere aspecten van vijfde en zesde chakra verder gekoppeld zijn aan het
Gewaarzijn gezien de summiere beschrijving van Stone en Stone. Zij vergelijken de toestand
van het Gewaarzijn met een “meditatieve toestand” wat een relatie zou kunnen betekenen
met het aspect van “het van binnen horen en ontvangen van kennis, persoonlijk weten,
inzicht” van zesde chakra. Gezien echter het feit zij tijdens een sessie het Gewaarzijn
betrekken in het proces (bij het genoemde aspect van zesde chakra gaat het om innerlijk,
persoonlijk inzicht, niet in interactie met anderen) lijkt het te voorbarig om dit aspect te
koppelen aan het Gewaarzijn.
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Op basis van de summiere omschrijving van het Gewaarzijn én de manier waarop het
Gewaarzijn wordt betrokken in sessies lijkt het vooralsnog dat aspecten als het onthechten,
zuiver spreken, het van binnen horen en ontvangen van kennis, het vrij zijn van gehechtheid
aan materie, intuïtie en het persoonlijk inzicht niet terug komen in de onderdelen van voice
dialogue.
Het bewustzijn van zevende chakra komt niet terug in de onderdelen van voice dialogue. Het
gevoel van tevredenheid, eenheid en heelheid en eenvoud zijn niet te herleiden naar de
onderdelen van voice dialogue.
Het zal zo zijn dat sommige of meerdere van bovengenoemde aspecten die niet terugkomen
in de benoemde onderdelen van voice dialogue wél terug komen in verstoten
subpersoonlijkheden. Deze verschillen echter van persoon tot persoon. Een verstoten
subpersoonlijkheid onder de naam Spiritueel kan aspecten in zich hebben van bijvoorbeeld
zesde of zevende chakra (persoonlijk inzicht dat van binnen wordt gehoord of gevoel van
eenheid, heelheid). Een ander voorbeeld van een verstoten subpersoonlijkheid is de Geliefde
welke aspecten in zich zal hebben van vierde chakra.
De verstoten subpersoonlijkheden vormen hiermee een vergaarbak aan mogelijke
overeenkomsten met aspecten van de chakra’s die nu niet gezien kunnen worden omdat de
verstoten subpersoonlijkheden verschillen van persoon tot persoon en niet gecategoriseerd
zijn door Stone en Stone.
Ieder chakra heeft een bijbehorende fysieke kwaliteit. Over de onderdelen van voice dialogue
wordt aangegeven dat er een relatie is met een fysieke component maar dat dit van persoon
tot persoon verschilt. In de literatuur wordt verder geen aandacht besteed aan de fysieke
aspecten van de verschillende onderdelen van voice dialogue. Dit betekent dat er geen
vergelijking gemaakt kan worden op het niveau van de fysieke kwaliteiten.
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Hoofdstuk 4

Conclusies

Op het niveau van de één-op-één vergelijking tussen de chakra’s en de onderdelen van voice
dialogue kan het volgende worden geconcludeerd.
De duidelijkste overeenkomsten in kenmerken van het denken en handelen zijn bij de
primaire subpersoonlijkheden en het derde chakra én het Innerlijk Kind en het tweede
chakra.
Bij de andere subpersoonlijkheden zijn de overeenkomsten met aspecten van de chakra’s
minder compleet. De verstoten subpersoonlijkheden op cultureel niveau vertonen alleen
overeenkomsten met de te beteugelen krachten van eerste en tweede chakra. Dit duidt
vooral op een denken en handelen dat hoort bij mogelijke blokkades van deze chakra’s. Het
Bewuste Ego en het Gewaarzijn vertonen overeenkomsten met de kwaliteiten van derde
(Bewuste Ego), vijfde en zesde chakra (Gewaarzijn).
De verschillen betreffen de ontbrekende aspecten van de chakra’s bij de onderdelen van
voice dialogue. Het betreft meerdere kenmerken van het eerste chakra alsook de kenmerken
van vierde en zevende chakra. Ook voor vijfde en zesde chakra is de overeenkomst
minimaal.
Het is echter wel zo dat de aspecten van de chakra’s die nu ontbreken bij de onderdelen die
in de vergelijking zijn betrokken wél terug zouden kunnen komen bij de verstoten
subpersoonlijkheden welke voor ieder individu anders zijn.
Er zijn geen overeenkomsten te leggen tussen de fysieke kwaliteiten van de betreffende
chakra’s en de onderdelen van voice dialogue.
Op het niveau van de vergelijking tussen de chakrapsychologie en de voice dialogue
methodiek kan het volgende worden geconcludeerd.
De chakrapsychologie bestrijkt een ruimere definitie van bewustzijnsniveau’s dan voice
dialogue. Het handelen en denken van de subpersoonlijkheden en het Bewuste Ego vertonen
vooral overeenkomsten met het handelen en denken van de onderste drie chakra’s. Alleen
het Gewaarzijn vertoont elementen uit vijfde en zesde chakra. Hiermee worden met voice
dialogue dus niet alle bewustzijnsniveau’s “benaderd” zoals bij de chakraleer het geval is. Op
deze manier zal men diverse bewustzijnsniveau’s niet ontmoeten en kan voice dialogue niet
beschouwd worden als een complete toegepaste vorm van chakrapsychologie.
Het initiële doel van zowel voice dialogue als chakrapsychologie is het komen tot persoonlijk
inzicht. De toepassing van voice dialogue kan echter niet op zichzelf staan en dient in
combinatie met andere methodieken gebruikt te worden. Hierdoor zal de toepassing ook
gebeuren in situaties waarin gewerkt wordt met vooropgezet te bereiken doelen die
betrekking hebben op bijvoorbeeld het verbeteren van het functioneren in plaats van alleen
het verkrijgen van persoonlijk inzicht. Chakrapsychologie is echter een methode waarbij het
doel niet gericht is op het verbeteren van het functioneren maar op persoonlijk inzicht.
Zowel bij chakrapsychologie als bij voice dialogue gaat het er om om de aspecten (van de
chakra’s en de subpersoonlijkheden, Bewuste Ego en Gewaarzijn) te leren kennen,
herkennen, te ervaren en daarna te omarmen.
Hetzelfde aspect van een chakra kan zich uiten in kwaliteiten en in blokkades. Bijvoorbeeld
het aspect “doelgerichtheid” van derde chakra. Dit aspect kan zorg dragen voor het goed
kunnen plannen (doel bepalen en stappen bedenken om doel te halen) maar kan er tevens
voor zorgen dat de bevrediging alleen nog maar ligt in de toekomst (te veel focus op te
behalen doelen in de toekomst). Bij de onderdelen van voice dialogue is het vooral de mate
waarin en de manier waarop een subpersoonlijkheid aanwezig is dat bepaalt of er sprake is
van een kwaliteit of juist van belemmerend gedrag. Een Drammer bijvoorbeeld kan zorg
dragen dat de klus wordt geklaard maar kan er ook voor zorgen dat er alle tijd gestoken
wordt in het geobsedeerd afwerken van de to-do lijst.
Beteugelen is bij beide aan de orde om uiteindelijk het bewustzijn te verruimen.
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De manier waarop men de aspecten leert kennen verschilt:
!

Voice dialogue is een methode die niet individueel kan worden toegepast maar
begeleiding vereist om te komen tot bewustzijnsverruiming. Bewustzijnsverruiming
middels de chakraleer kan zowel zelfstandig worden toegepast (waarbij reflectie van
een andere persoon op z’n tijd zinvol is) als ook met individuele begeleiding.

!

Ondanks dat Stone en Stone en Stamboliev aangeven dat bij voice dialogue de
relatie tussen lichaam en de subpersoonlijkheden er is, laten zij dat verder in hun
toelichtingen buiten beschouwing. Er worden geen relaties gelegd tussen de
subpersoonlijkheden en specifieke lichaamsdelen of gewaarwordingen. De werkvorm
is mentaal ondanks dat het energetische aspect een rol speelt. Bij chakrapsychologie
wordt echter de relatie tussen chakra’s en de bijbehorende lichaamsgebieden
duidelijk gelegd en wordt naast gesprekken vooral gewerkt met bijvoorbeeld āsana’s,
prānāyāma en mantra’s op basis van het vertrekpunt van eenheid van lichaam en
geest.
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Nawoord
Met heel veel plezier heb ik mij voor deze scriptie verder verdiept in de chakrapsychologie en
voice dialogue. Los van de geconstateerde beperkte mate waarin voice dialogue gezien kan
worden als een toegepaste vorm van de chakrapsychologie heeft de totstandkoming van
deze scriptie mij veel gebracht.
Het is met name de verdere verdieping van mijn eigen begrip van de chakrapsychologie wat
ik als zeer waardevol ervaar. De achtergrond en ervaringen onder woorden brengen op een
manier dat het ook voor iemand die er minder in thuis is helder wordt, helpt mij om de
chakraleer met meer vertrouwen en toegankelijker over te dragen c.q. toe te passen bij de
begeleiding van cliënten.
Het schrijven van de scriptie heeft voor mij wederom de compleetheid van de chakraleer
bevestigd. Zowel in de verschillende bewustzijnsniveau’s als in de eenheid van lichaam en
geest.
Achteraf kan ik concluderen dat de aanleiding voor de scriptie is voort gekomen uit het
verlangen naar een toegepaste vorm van de chakraleer. Een verlangen dat gebaseerd was
op onvoldoende begrip wellicht van de chakrapsychologie op dat moment. Voor nu kan ik
concluderen dat ik tevreden ben, wetende dat er nog veel te ervaren en leren valt.
Mijn dank gaat uit naar Diana Plenckers van de Saswitha Opleiding. Haar tussentijdse
feedback heeft mij geïnspireerd om met enthousiasme opnieuw de finesses aan te brengen.
Ook gaat mijn dank uit naar mijn man Fred Streefkerk die met veel geduld en toewijding de
versies heeft gelezen en van commentaar heeft voorzien.

De Drammer, Perfectionist en Analyticus mogen zich weer wat meer terug trekken. Het
moment is daar voor Overgave en Tevredenheid.
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Bijlage
Toelichting werk- en gevoelsorganen van chakra’s

De werk- en gevoelsorganen zorgen voor de interactie van het chakra met het universum.
Het werkorgaan hoort bij de zonkant van het chakra en draagt zorg voor de afgifte van
energie naar buiten. Het werkorgaan doet iets (actie). Het gevoelsorgaan hoort bij de
maankant van het chakra en draagt zorg voor reflectie waardoor energie vanuit buiten naar
binnen tot je komt. Het gevoelsorgaan neemt informatie op, reflecteert en brengt dat naar
het chakra. Het gaat om de kennis die je opdoet door het gevoel. Het gaat om de kennis
door subjectieve waarneming.
Zowel de afgifte als opname is noodzakelijk voor het goed functioneren van het chakra. Het
chakra kan niet zonder het gevoelsorgaan en het werkorgaan en de organen kunnen niet
zonder het chakra en elkaar (evenwaardig).
Het functioneren van werkorgaan en gevoelsorgaan zegt iets over functioneren chakra en
vice versa. Bijvoorbeeld: het functioneren van het gevoelsorgaan beïnvloedt hoe de
informatie wordt opgenomen naar het chakra. Het functioneren van het chakra beïnvloedt de
mogelijkheid van het gevoelsorgaan om informatie op te nemen. Ook de conditie van een
specifiek deel van de wervelkolom zegt iets over het functioneren van een chakra. Een
blokkade in een specifiek deel van de wervelkolom kan ook tot uitdrukking komen in het
functioneren van het bijbehorende werk- of gevoelsorgaan en vice versa.
1ste chakra
2de chakra
3de chakra
4de chakra
5de chakra
6de chakra
7de chakra

Werkorgaan
Anus
Geslachtsorgaan
Knieën en onderbenen
Handen (vingertoppen)
Stembanden
Hypofyse
Geen

Gevoelsorgaan
Neus (ruiken)
Tong (proeven)
Ogen (zien)
Huid (tast, voelen)
Oren (luisteren)
Epifyse (helder zien)
Geen

De relatie tussen werkorgaan en gevoelsorgaan.
1ste :
Je ruikt of voedsel bij je past (neus). Voedsel dat bij je past geeft een goede
stoelgang (anus) en je ruikt aan de ontlasting of het voedsel goed was.
2de :
Met je geslachtsorgaan geef je vorm aan je lust. Met je tong proef je of je iets lust.
3de :
Met je ogen zie je je doel en de knieën en onderbenen brengen je daar naar toe.
4de :
Met de handen kan je je gevoelens tot uitdrukking brengen en met de huid kun je
liefde voelen.
5de :
Met de kwaliteit van de stembanden om te zwijgen ervaren de oren de stilte.
6de :
Hypofyse is een belangrijke dirigent van het hormoonstelsel en stuurt (ook) de
epifyse aan. Epifyse (productie melatonine) beïnvloedt je ritme op basis van licht
en donker (rust en ontspanning).
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Bijlage
Transformatie psychologie volgens Brugh Joy

De term transformatie psychologie komt van Brugh Joy, aanvankelijk regulier arts. Hij
hanteerde de term in 1975 voor het eerst om zijn ontdekkingen over de integratie van
allerlei spirituele, lichamelijke, emotionele en verstandelijke aspecten van ziekte en
gezondheid te boekstaven. De toegang tot verruimde bewustzijnstoestanden bleek het
belangrijkste kenmerk te zijn dat transformatie psychologie onderscheidde van andere, meer
conventionele benaderingen17.
Brugh Joy hanteert uiteenlopende (lichaams)oefeningen en technieken in zijn
therapiesessies.

Bijlage
Vergelijkingsmatrix

Op te vragen via info@samtosha.nu

17

Stamboliev (2002), pag 11 e.v.
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