
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekrachtiging van de Chakra’s 
Elke chakra kunnen we bewust of onbewust beïnvloeden, zowel positief als 
negatief. Wanneer we bijvoorbeeld een hand op een chakra leggen, kunnen we 
middels teksten(affirmaties) een positieve invloed hierop uitoefenen. Dit kun je 
natuurlijk samen doen maar alleen. 
 
Oefening: 
Ga lekker liggen en leg je hand op de eerste chakra. Spreek dan de tekst uit die 
bij deze chakra hoort. Vervolgens leg je jouw hand op het 2de chakra en spreek 
daar de tekst  uit die bij het 2de chakra hoort. Ga zo door totdat je het 7de chakra 
ook hebt gehad.  
 
Doe je dit samen met iemand dan gaat een persoon liggen en de ander legt 
een hand op de chakra’s (of houdt de hand er boven) en leest de tekst 
voor. De persoon die ligt mag ervaren hoe het voelt en mag na elke tekst 
aangeven wat er is waargenomen. 
 
1e Chakra: 
Ik geloof dat de goedheid van het leven me bijstaat. Ik ben thuis waar 
ik ook ben. Ik kies voor het leven. Ik bekrachtig het recht op het leven waarvan ik 
weet dat ik het wil. Ik verfijn vastberadenheid, stabiliteit en een gezonde 
structuur, waardoor ik levensveranderingen aankan. Ik accepteer mezelf zoals ik 
ben. Ik ben dankbaar voor de ervaringen in mijn leven. 
 
2e Chakra: 
Ik laat plezier en goedheid toe in mijn leven. Ik weet dat ik recht heb 
op vreugde en goedheid. Ik accepteer dat ik van nature gezond ben. 
Ik wil overvloed ervaren. Ik stel mijzelf open voor eenvoudige, genezende 
pleziertjes. Ik verfijn gezondheid, heelheid en rust. Ik verdien het om vrede in mijn 
leven te voelen. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3e Chakra: 
Ik weet dat ik liefde goedheid en intelligentie ben. Ik ben een goed  leven 
waardig. Ik vertrouw erop dat het leven mij zal steunen bij elke verandering. Ik 
gebruik mijn macht met wijsheid. Ik kies voor leven, liefde en goedheid. Ik ben in 
contact met de bron van mijn macht. Ik ben een stralend en compleet wezen 
en kan mijn levenspad vinden. 
 
4e Chakra: 
Ik wil graag dat men van mij houdt. Ik ben liefde. Liefde is het centrum van mijn 
leven. Leven geneest me en vernieuwd me. Liefde is het enige wat er echt 
toe doet in het leven. Liefde stelt me in verbinding met het oneindige. 
 
5e Chakra: 
Ik spreek mijn waarheid en houd mijn verplichting eraan in ere. Ik druk mezelf zo 
eerlijk mogelijk uit. Ik deel mijn gevoelens rustig en gemakkelijk. Ik leef vanuit 
mijn integriteit. Ik communiceer wat ik vind, zonder anderen mijn waarheid op 
te dringen. Ik druk me zo creatief mogelijk uit. Ik luister naar mijn innerlijke 
waarheid. 
 

6e Chakra: 
Mijn liefde voor leven weerspiegeld zich in alles wat ik zie en doe. Ik erken mijn 
waarde en accepteer mijn goedheid. Ik ben compleet. Ik kan het goede 
onderscheiden van dat wat mijn stemming drukt. Ik put wijsheid uit mijn 
verleden en haal genezing uit het heden. Ik gebruik mijn intelligentie en intuïtie 
om mijn levenspad te verlichten. 
 

7e Chakra: 
Ik erken een spirituele aanwezigheid in mijn leven. Ik zie de enige, ware realiteit. 
Ongeacht mijn beperkingen doet het goddelijke zijn werk in mijn leven. Ik sta 
open voor de genezende, spirituele macht in mijn leven. Het goddelijke leidt mij 
op mijn levenspad. Ik laat angst, twijfel en pijn vrij terwijl ik accepteer dat ik een 
gezegend leven heb. Ik geef mijn ego en arrogantie over aan een hogere 
macht dan ikzelf. 
 


