BLOEI & INSPIREREND LEVEN

Introductie tot de
zeven chakra’s

1. I am
2. I feel
3. I do
4. I love
5. I speak
6. I see
7. I understand

Wiel of rad, dat betekent ‘chakra’ in het Sanskriet. Wiel of rad
van

energie.

Ook

wel

energiecirkels

of

energiecentra

genoemd. In je lijf huizen in ieder geval zeven chakra’s. En
wat doen die dan? In ons Chakra e-book leer je waarvoor je
ieder chakra gebruikt, welke kleur erbij hoort en hoe deze
kleur je kan helpen om je chakra in balans te houden. Zo haal
je deze zomer het beste uit jezelf!

Eerste Chakra: Het Ministerie
van Aardse Zaken (wortel
chakra) – Rood
Zo is er het eerste chakra, laten we zeggen het Ministerie van
Aardse Zaken. Hier gaat het over jouw basis. Binnen dit
departement regel je onze behoeften op het gebied wonen,
werken en financiën. Hier voel je je gezond en veilig. De kleur
die hier over het algemeen huist, is rood. De kleur van
energiek de mouwen opstropen en de boel regelen. Rood is de
regelneef onder de kleuren.
Waar staat de eerste chakra voor en waarvoor gebruik je het?
Het eerste chakra staat voor op aarde aanwezig zijn, je leven
waarmaken. De manifestatie van jezelf
I am
Welke kleur hoort bij deze chakra? Rood is de kleur van het
eerste chakra, ook wel je wortelchakra genoemd.
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? Rood zorgt dat je met je beide
voeten op de grond blijft en goed voor jezelf zorgt zodat je de
dingen kunt doen waar je energie van krijgt en je blij van
wordt. Ook als iedereen bijvoorbeeld op vakantie gaat en jij
nog van alles snel wilt of moet doen van jezelf. Als je nog even
allerlei to do lijstjes af wil maken voor ook jij vertrekt of dat je
zomaar als vanzelfsprekend de lijstjes van je collega’s of de
buuf klakkeloos overneemt. Een JA naar jezelf is soms een NEE
naar de ander. Neem de verantwoording en de zorg voor jezelf.
Adem in en adem uit.
Hoe? Lak je nagels zomers rood, eet aardbeien of ander rood
fruit. Het is er nu in overvloed. Voed je zelf met dingen waar je
energie van krijgt. En stamp af en toe gewoon eens even
lekker met je beide voeten op de grond. Lekker aarden maakt
je stevig en gezond.
Affirmatie: Ik besta, voel me gesteund en gelukkig waar ik ook
ben.

Tweede Chakra: Het
Ministerie van Emotionele en
Sociale Zaken (sacraal
chakra) – Oranje
Het tweede chakra is het Ministerie van Emotionele en Sociale
Zaken en zit net onder je navel. Bij dit departement staan
jouw gevoelens centraal. Het gaat over jouw verlangens,
begeertes en over jouw allerdiepste gevoelens. Gevoelens van
jou, maar ook die van een ander. De plek van levenslust,
enthousiasme en seksualiteit. Oranje is de kleur en is het
gezelligheidsdier onder de kleuren.
Waar staat het tweede chakra voor en waarvoor gebruik je het?
Het tweede chakra, sacrale of buikchakra staat voor het
voelen, je levenslust en het uitreiken naar de ander.
I feel
Welke kleur hoort bij deze chakra? Oranje is de kleur van het
tweede chakra
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? Oranje is de kleur van je
comfortabel voelen met je emoties en je gevoelens. Vorm
geven aan dat wat belangrijk voor je is, soms alleen en soms
samen. Oranje helpt je om je emoties en gevoelens te voelen
en ze er te mogen laten zijn. Levenslust, levenskunst. Een
feestje van het leven maken zoals het voor jou fijn voelt. Los en
onbevangen jezelf zijn.
Hoe? Omring je met oranje als je wel een beetje meer
levenslust kunt gebruiken. Dansen helpt om je gevoel in
beweging te krijgen of lekker wandelen kan je helpen. Oranje
slippertjes en een mooie diepe oranje sarong helpen je alvast
met de eerste stappen voor meer oranje in je leven. Ook als
het een beetje spannend voelt.
Affirmatie: Ik voel, ik beleef plezier en genot in mijn leven.
Dans alsof niemand je ziet. Heb lief alsof je nooit gekwetst
wordt. Zing alsof niemand luistert. En leef alsof de hemel op
aarde is. William W. Purkey.

Derde Chakra: Het Ministerie
van Innerlijke Kracht
(zonnevlecht) – Geel
Het derde chakra is het Ministerie van Innerlijke Kracht, het ik
en zit onder je middenrif. Op deze afdeling gaat het over jou
en dan ook alleen over jou. Hoe is het met je gesteld? Ben je je
bewust van je mogelijkheden, durf je te kiezen en je richting
te bepalen? Durf jij je podium te nemen? Geel is de kleur van
je zonnevlechtchakra, je krachtcentrale of centrum van
positieve energie.
Waar staat het derde chakra voor en waarvoor gebruik je het?
Het derde chakra, ook wel je zonnevlecht, staat voor in
contact met jezelf zijn. Denken, weten en willen wat de
bedoeling is van je leven.
I do
Welke kleur hoort bij deze chakra? Geel is de kleur van je
derde chakra, ook wel je zonnevlecht genoemd.
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? Geel helpt je bij weten wat je wilt
en dat is wellicht echt het allerbelangrijkste, om daar vorm
aan te geven. Steeds je doel of je verlangen voor ogen hebben,
geeft je vleugels terwijl je lekker aan het werk bent. Een hele
fijne manier is een moodboard maken in de kleur geel met al
je wensen en verlangens waar je na de vakantie aan wilt
werken. En denk je nu waarom wachten tot na de vakantie?
Dan doet geel al haar activerende werking en is er verder niets
meer nodig dan tijdschriften, lijm en een groot geel vel papier
om dat op te plakken wat jij wilt realiseren de komende tijd.
Hoe? Geel is de kleur van de zon en die krijg je er gewoon
gratis bij deze zomer. In het zonnetje zitten met je hand op je
maag en dan iets naar beneden, geeft al heel veel aandacht.
We denken vaak te veel en te moeilijk. Geel is juist van de
eenvoud en oplossingsgericht doen wat er te doen valt. Dus
als je graag plannen wilt maken voor na de zomer en daar vol
focus aan wilt werken, laad je dan deze zomer op aan de kleur
geel zodat je straks fris en opgeladen bent.

Affirmatie: Ik ben een stralend middelpunt in mijn eigen
leven.
Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat
doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.
Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.
Marianne Williamson

Vierde Chakra: Het Ministerie
van de Liefde (hart chakra) –
Groen
Het vierde chakra is het Ministerie van de Liefde en is
gevestigd in je hartgebied. De functie van deze staatsman/vrouw is zeer geliefd en prachtig, want wie wil nu niet minister
van de liefde zijn? Dit is het gebied van liefde voor jezelf en de
ander, van groei en ontwikkeling en van je hart achterna. Van
respect, geven en nemen en van evenwichtig zijn. Voelen wat
je wilt en daar vorm aan geven. Groen is de kleur van dit
duurzame ministerie.
Waar staat het vierde chakra voor en waarvoor gebruik je het?
Het vierde chakra staat voor in harmonie met jezelf en de
wereld om je heen. Luisteren naar je hart en ernaar leven. Je
zelf en je leven liefhebben.
I love
Welke kleur hoort bij deze chakra? Groen is de kleur van je
vierde chakra, ook wel je hartchakra genoemd.
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? In de zomer hebben we vaak de
neiging alle kanten op te gaan. Het leven speelt zich buiten af
en ook is veel aandacht naar buiten gericht. Op activiteiten in
de buitenlucht, maar ook op de buitenkant en op de ander
gericht. Heel belangrijk, zeker als je een gevoelig type bent, is
om dan weer de balans te vinden bij jezelf. Hoe is het ook
alweer met me? Dus wel lekker naar buiten, maar alleen zodat
je je kunt afstemmen op je innerlijke tomtom. Hoe is het met
je kompas? Gewoon een goeie wandeling doet wonderen.
Probeer maar.
Hoe? Geen tijd voor een wandeling? Dan is dit misschien een
fijne oplossing even stil zitten en je ogen sluiten. Niets
ingewikkeld, gewoon een paar minuten op een stille of rustige
plek. Als je adem dan wat rustig is, dan sluit je je ogen en leg
je je hand op je hart. Daarna kijk je of je als het ware de kleur
groen om je hart kunt fantaseren, groen licht. Zit een poosje
stil met je hand op je hart en geef jezelf groen licht. Het is
okay en jij bent okay. Ontspan, het is goed zo.
Affirmatie: Ik luister naar mijn hart, het klopt.

Vijfde Chakra: Het Ministerie
van Kunst & Communicatie
(Keel chakra) - Blauw
Het vijfde chakra is het Ministerie van Kunst en Communicatie.
Niet gevestigd in Den Haag, maar in het keelgebied. De plek
waar het gaat over je vrij kunnen uiten, spreken, schilderen of
welke vorm van zelfexpressie je dan ook gebruikt om je
binnenste buiten te brengen. Het gaat bij het keelchakra om
het beschikbaar stellen van jouw informatie. Tevens is het de
plek waar jij de informatie weer opvangt en verwerkt naar
jouw waarheid. Jouw stem. Blauw is de kleur van deze plek
van vrijheid van meningsuiting
Waar staat het vijfde chakra voor en waarvoor gebruik je het?
Het vijfde chakra staat voor communicatie, het verwoorden
van wat er in je leeft, zelfexpressie. Ruimte geven aan je
binnenste en dat in de buitenwereld neerzetten.
I speak
Welke kleur hoort bij deze chakra? Helderblauw is de kleur van
je vijfde chakra, ook wel je keelchakra genoemd.
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? Zomer is het seizoen van ruimte,
vrijheid en het gevoel van fluiten op de fiets. Dromen in je
hangmat, plannen maken, mooie dingen denken terwijl de
wolkjes voorbij drijven. Niet piekeren, maar in gedachte
vormgeven aan dat wat in je leeft. Om het niet alleen bij
dromen te laten, is het belangrijk om ze uit te spreken, op te
schrijven en andere deelgenoot te maken van wat er in je
leeft. Wat gevoeld wordt, wil immers geleefd worden.
Hoe? Een mooie oefening om je eigen stem te leren kennen, is
zingen. Heel simpel is deze lichte zomerse oefening. En
iedereen kan het, ook al denk je van niet. Iedereen kan zingen.
Het is aan ons dat we er een oordeel aangeven. Zing daarom
lekker onder de douche deze zomer en voel wat het met je
doet. In plaats van er iets van te vinden, nodigen wij je uit het
te voelen. Want daar zit de werkelijke uiting van jezelf. Zing en
voel van de bevrijding van jouw geluid.

Affirmatie: Ik geniet met volle teugen van mijn stem, mijn
verhaal en het spreken van mijn waarheid.

Zesde chakra: Het Ministerie
van Serieuze Zaken
(voorhoofd chakra – derde
oog) - Indigo
Het zesde chakra is het Ministerie van Serieuze Zaken en zit
tussen onze wenkbrauwen en dan een beetje naar boven. Op
deze plek maken we onze eigen beleidsstukken. Hier denken
we na en maken we uitvoerbare plannen nadat we te rade zijn
gegaan bij de wijze mannen en ons hebben teruggetrokken
voor zelfreflectie in het torenkamertje. Het ministerie van
inzicht en intuïtie in de volksmond genoemd. Indigo, de kleur
van de nacht, is de kleur die extra steun geeft bij belangrijke
zaken en zich niet laat leiden door emoties.
Waar staat het zesde chakra voor en waarvoor gebruik je het?
Het zesde chakra staat voor wijsheid. De inzichten die je krijgt
als je je verbindt met je innerlijke wijsheid. Alles is al aanwezig
in je en dit chakra helpt je dat te zien en te ontdekken.
I see
Welke kleur hoort bij deze chakra? Indigo, dat diepe
donkerblauw met een vleugje paars is de kleur van het 6de
chakra, ook wel het derde oog genoemd.
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? In de zomer staan we vaak open
voor alles en iedereen. Iedereen is vol plannen, beweging en
juist in die tijd kan het goed zijn je regelmatig af te stemmen
op jezelf en je eigenwijsheid. Wat is er eigenlijk waar voor jou?
Wat vind je belangrijk? Wat wil je graag ont-dekken in jezelf
en in de toekomst die voor je ligt. Luister naar de stem van je
binnenste. Het is belangrijk om je regelmatig terug te trekken
voor een goed gesprek met jezelf. Dit doet wonderen en
brengt je weer in balans.
Hoe? Een goed gesprek voeren, hoe doe je dat eigenlijk? Ik
luister vaak met mezelf mee als ik in gesprek ben met
mensen. En met name de mooie verdiepende gesprekken. Ik
neem dan vaker pauze in het gesprek en vertel de ander: ‘’Ik
luister gelijk even met mezelf mee want het zou zomaar
belangrijk kunnen zijn’’.

Maak dan ook eens aantekeningen voor jezelf als je mee
luistert met het gesprek en trek je er later eens op terug.
Misschien wel bij zo een zwoele zomerhemel, indigoblauw en
bezaaid met sterren. Je bent daar onderdeel van. Het is ook
jouw wijsheid die in de lucht hangt, dezelfde als die al in je
zit. Luister maar eens mee met jezelf onder die sterrenhemel
in de stilte van de nacht.
Affirmatie: Ik vertrouw op de wijsheid in mij

Zevende chakra: Het
Ministerie van Buitenaardse
Zaken (kruin chakra) - Paars
Het zevende chakra is het Ministerie van Buitenaardse Zaken
en zit op je kruin. Vanaf hier kijken we naar het grote geheel.
Hier gaat het over visie, fantasie en veel verder zien dan je
kunt kijken. Zingeving, er toe doen, levensdoelen en
downloaden van je lijntje naar boven. Violet is de kleur van
visionair, artistiek zijn en weten wat je missie is.
Waar staat het zevende chakra voor en waarvoor gebruik je
het? Het zevende chakra staat voor wijsheid. De inzichten die
je krijgt als je je verbindt met je innerlijke wijsheid. Alles is al
aanwezig in je en dit chakra helpt je dat te zien, te ontdekken.
I understand.
Welke kleur hoort bij deze chakra? Paars is de kleur van het
7de chakra, ook wel het kruin genoemd.
Hoe kan deze kleur je helpen om je chakra in balans te
houden tijdens de zomer? Paars is de kleur van je eigen weg
en waarde. En dat pad ook volgen. Maar wat is nu jouw pad en
hoe weet je dan dat je op het juiste spoor zit? Het helpt je te
doen waar je plezier in hebt, met het blije in jou daar waar jij
plezier aan beleeft. Helemaal los van de ander en zonder de
goedkeuring van de ander. Dan ben je vaak zo dicht mogelijk
bij je authenticiteit en paars is daar een kanjer in.
Hoe? Een hele mooie oefening is meditatie. En hoewel we daar
vaak heel ingewikkeld over doen, hoeft dat helemaal niet zo te
zijn. Stil zitten en beginnen met 3 minuutjes helpt al en je
kunt je er in bekwamen. Ik begon ook met 3 minuutjes en
inmiddels kan ik echt niet meer zonder mijn 30 minuten
meditatie van de dag. Het is niet dat er in die 30 minuten
allerlei moois aan sereniteit en inspiratie naar boven komt,
maar vaak juist daarna tijdens het douchen en tanden
poetsten. Vanuit stilte kan je je binnenste jij inspireren met de
meest waardevolle ingevingen of gewoon een moment van
magische stilte voor jezelf.

Affirmatie: Ik bevrijd mezelf van angst en pijn en kies voor de
magie van het leven.

Bloei & Inspirerend Leven
Anne-Lies Smal van Bloei
Ik help vrouwen die merken dat het leven langs hen heen glijdt,
leegte ervaren, en dit niet weten of durven te doorbreken. Met
kleurpsychologie waarin het gemakkelijker een brug te slaan is
tussen verstand en gevoel, krijgen ze doeltreffende handvatten
om weer kleur aan hun leven te geven. En in combinatie met
mijn coaching vanuit lichtheid leer ik ze weer in volle bloei te
leven. Ik werk in Nederland en op Bali.
Kleur als tool bij persoonlijke ontwikkeling maakt je
veranderingsproces b(l)oeiend en krachtig. Er is niet leukers dan
kleur aan te brengen in jouw leven van alle dag en je in Bloei te
zetten.
Ik ben Anne-Lies Smal, eigenaar van Bloei! Ontwikkeling in kleur.
Het leven en werken met de psychologie van kleur is als ademen
voor mij. Mijn missie is dan ook: In 2020 kent heel Nederland de
taal van kleur. Ik nodig je van harte je in te schrijven voor mijn
gratis liefsbrief zo blijf je op de hoogte van blogs, tips en
inspirerende verhalen van deelnemers. Met een druk op de knop
via deze link: https://bloei.activehosted.com/f/7
www.bloei.biz

Inspirerend Leven

De website inspirerendleven.nl is voor iedereen die behoefte
heeft aan bewustwording, kracht en verbinding. Maandelijks
bereiken wij een kwart miljoen lezers met onze artikelen. Je
kunt hier informatie vinden, je laten inspireren, je eigen
hersenspinsels delen en in contact komen met gelijkgestemden.
Haal eruit wat jij op dit moment nodig hebt. Door je bewust te
worden van wie je bent, wat je voelt, wat je wilt en hoe je leeft
kun je met volle aandacht leven in het moment en daar
optimaal van genieten. Geef jezelf de kans om te groeien, kies je
eigen levenspad en geniet van het leven samen met je naasten.
Samen kunnen we de wereld een beetje beter en mooier maken!
www.inspirerendleven.nl

