
Eerste chakra - Rood 
Het wortel chakra bevindt zich aan de basis van de ruggengraat. 
De kracht van het eerste chakra staat voor de lichamelijke vitaliteit die 

een persoon heeft. Is je wortel chakra in balans dan ervaar je waarschijnlijk 
een goede fysieke gezondheid. Het wortel chakra staat ook voor de basis in het 
fysieke leven en verbinding met de aarde, als je wortel chakra in balans is ben 
je goed “geaard” en heb je goed contact met de aarde. 

Rood symboliseert hierin de kleur van kracht, onze levenskracht. Rood is ook 
de kleur van bloed. Daarnaast staat rood voor vreugde, passie, liefde & 
doorzettingsvermogen. 

Tweede chakra - Oranje 
Het heiligbeen chakra ligt op de onderbuik, tussen de navel en 
geslachtsdelen. De tweede chakra reguleert alle emoties. Het is het 

punt van menselijke verbondenheid, dit geeft een mens de tools om 
andermans gevoelens te kunnen aanvoelen. Ook is dit het chakra van onze 
seksualiteit. 

Oranje geeft warmte en is de kleur van sensuele gevoelens. Het uiten van je 
emoties. Daarnaast staat oranje voor vrolijkheid, actie & creativiteit. 

Derde chakra - Geel 
Het zonnevlecht chakra vind je ter hoogte van de navel. Dit derde 
chakra punt staat voor ons gevoel. Ons emotionele leven, wilskracht. 

Als je zonnevlecht chakra genoeg open staat, ben je goed in contact met je 
eigen gevoelens, je hebt genoeg zelfwaardering. 

Geel is de kleur van het licht, de zon. Ook wel de innerlijke zon als dit punt in 
balans is. Je straalt net als een zonnetje omdat je goed in contact staat  met 1
jezelf, je straalt. 

Vierde chakra - Groen 
Het hart chakra bevindt zich midden in de borst bij het hart. Deze 
vierde chakra staat in het teken de liefde. Wanneer je hart chakra 

open staat zie jij de mensen zoals ze zijn en voel je liefde voor je medemens en 
dieren. 

Groen staat voor groei zowel vanuit de natuur als groei in je persoonlijke 
leven en ontwikkelingen. Groen geeft balans.  



Vijfde chakra - Lichtblauw. 
Het vijfde chakra vind je in de keel. De balans tussen denken en 
voelen, het keel chakra heeft als thema communicatie. Als je eigenlijk 

iets wilt zeggen maar het niet doet, kan het keel chakra hieronder lijden. Ook 
zorgt het keel chakra ervoor dat je in staat bent om een zekere 
onafhankelijkheid te creëren van de mening van andere mensen waardoor je 
dit makkelijker kunt loslaten. 

Blauw zorgt voor innerlijke rust en werkt ontspannen. Het vertegenwoordigt 
de stem en de schildklieren. Daarnaast is het ook de kleur van de 
communicatie, je durft jezelf te uiten en jezelf letterlijk te laten horen. 

Zesde chakra - Donkerblauw / Indigo 
Het zesde chakra ligt midden op het voorhoofd boven je ogen. Dit is 
het chakra van het visualisatie vermogen. Daarnaast staat het derde 

oog chakra voor creatieve energie en nieuwe ideeën. 

Indigo is de kleur van intuïtie en het bewustzijn. Ook staat het voor het 
paranormale en mysterie. 

  

Zevende chakra - Paars 
Het zevende chakra bevindt zich boven het hoofd. Dit is het punt dat 
ons verbindt met de kosmische energie. Het verwijst dan ook naar 

boven. Wanneer het kruin chakra open staat ben je goed in contact met je 
eigen intuïtie. 

Paars zijn de kleuren die bij het kruin chakra horen. Paars staat voor 
spiritualiteit en kracht. Kom in contact met je hogere zelf. 

 


