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WinAuraStar Aura Report

AURA-FOTO UITLEG

Succes komr er aan! De wereld is jouw veilige haven je voelt je welvarend en hebt zorg voor de
algehele welstand in de wereld. De mensen ervaren je als een tevreden, hardwerkend en eerzuchtig
mens. Maar tegelijkertijd bent je ook vrolijk en optimistisch. Geel is de kleur van de zonneschijn,
de warmte en intellectuele kwaliteiten, terwijl groen de kleur is van heling, zelfvertrouwen en
discipline. Geel groen is een mengeling van deze twee kleuren, wat een genereuze in gedachten
verzonken, introverte instelling betekent. Vaak ben je innerlijk opmerkzaam en zal je vaak bij een
gebeurtenis het middelpunt zijn. In ieder geval straal je succes uit en wordt je gerespecteerd.
jouw toekomst zit vol verandering en heldere ideeën. Geel is de kleur van het intellect. Een
geelachtig groen gezien in de kruinchakra betekent dat jouw houding en ideeën over bepaalde
onderwerpen in het leven vernieuwend zijn en groeien in onverwachte nieuwe richtingen. De kleur
groen is van groei, transformatie en vernieuwing. Ideeën over veranderingen in je leven schrikken
je niet af. Integendeel, verandering inspireert en verjongt jouw geest.
Mededogen, idealisme, genezend en onderwijzend in vreugde zou het best jouw kijk op het leven
omschrijven op dit moment. Je hebt serieuze doelen en idealen, en hebt een natuurlijk mededogen
jegens de hele mensheid, maar op dit moment wil je genieten van jouw werk. Je hebt een helder en
snel intellect dat altijd nieuwsgierig is en zoekt naar nieuwe verfrissende ideeën. Je kan een gulzige
lezer zijn, een echte lettervreter wanneer je een boek leest over problemen met een nieuw
onderwerp die interessant voor je zijn .
Idealisme, mededogen, helen en onderwijzend met een gevoel van vreugde zou het best jouw kijk
omschrijven in uw huidig leven en relaties. Omdat dit een overgangs podium voor jou en jouw
relaties is, ben jij je aan het voorbereiden op een nieuwe liefdevolle partner, wellicht vind je
iemand met een levendige en heldere rode energie, die uitstraalt in sterke levenskracht. Deze
partner kan brandstof leveren en het vuur zijn in de veranderingen die kunnen plaatsvinden in jouw
leven. Je weet dat jouw natuurlijke herstellende vermogens je zullen helpen om elke potentiële
moeilijkheid te temmen die kunnen optreden bij een partner met zo een vurige persoonlijkheid. Je
kan ook kiezen voor een partner met vergelijkbare groene of gele tinten, die je zal voeden en jouw
doelen laat bereiken op een zachtere en een mindere extreme manier. Hoe dan ook, het is raadzaam
om naar een partner te streven die net zo liefhebbend, gul, en doelgericht is als jijzelf.
Jouw persoonlijke kleur heeft de spirituele kwaliteiten van groen en geel. Groen is de kleur van
heling en geel is de kleur van het intellect. De best resonerende planeet is Venus, wiens energie te
maken heeft met gronden, voorspoed en balans.
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AURA-FOTO UITLEG

Alle kleuren en locaties waarin ze voorkomen hebben bepaalde kenmerken en weerspiegelen
de emotionele en mentale kenmerken over uw persoon:

Dit staafdiagram toont de hoofdkleuren in jouw auraveld. Elke staaf vertegenwoordigt een
specifieke kleur in het aura veld. Je kan de kleur waarnemen aan de punt van elke
staafgrafiek of in het midden van de plek. De verticale, horizontale of cirkelvormige palet
helpt je ook om de exacte kleur te bepalen. De gekleurde wijzer aan de zijkant of de
bovenkant of in het kleurenwiel bepaalt de belangrijkste gemiddelde kleur van je aura. Het
kleurenwiel wijst op de kleuren van de rechterzijde (lange wijzer) en linkerkant (korte
wijzer) van de aura veld.
KLEUR RECHTS (EXPRESSIE): GOUDKLEURIG ORANJE
EMPHATIE KLEUR: AQUAMARIJN
MIDDEN ( ERVARING): DONKER GROEN
COMMUNICATIE KLEUR: GEEL
KLEUR LINKS (IMPRESSIE): GROEN
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BETEKENIS VAN DE AURAKLEUREN

Violet: Magisch,is de beste omschrijving die het best past bij mensen die violet zijn.Jouw
interesse gaat meer naar zaken als magie en wonderen. In de wereld van de verbeelding, voel jij
het meest thuis en daar ben je gelukkig. Je bent meer gefocust op het etherische en het
fijnstoffelijke. Jij creëert dan ook een magische droomwereld om je heen om in te leven. Jouw
psychische kwaliteiten zijn sterk en ervaart heel fijnmazig de gebeurtenissen om je heen.
Wit: " In vrede, liefde en uitgebalanceert leven dat is het liefste dat je doet op dit moment. Deze
energie duidt op een rustige en herstellende fase. Je voelt je het meest prettig door anderen te
helpen en aan te moedigen in de uitdagingen van hun leven. Dat doe je gewoon door er gewoon
te zijn. Op dit moment vind je het belangrijk om jezelf goed te leren kennen.
Blauw: Op dit moment ervaar je een diepe innerlijke rust en vrede in jezelf. Je wil het liefst dat
het leven gemakkelijk verloopt, zodat je volop kan werken aan harmonie in jouw leefomgeving.
Blauwe mensen hebben vaak behoefte aan rust en moeten dan op vakantie oid, om de batterij
weer op laden. Ook krijgen ze dan weer de gelegenheid om nieuwe ideeën en inzichten op te
doen. Een aanrader is voor blauw om regelmatig te gaan mediteren om goed toegang te krijgen
tot het energiebewustzijn dat hun wijsheid en rust verschaft.
Groen: " Een harde werker,zou een goede omschrijving voor je zijn. Je hebt jezelf serieuze
doelen gesteld. Jouw leven is gestructureerd, je bent een persoon die overlegd met anderen en je
houd van mooie dingen. Je bent prestigieus en ambitieus en het middelpunt zijn vind je niet erg.
Je bent gepassioneerd en genereus veeleisend. Groene mensen werken vaak als leraar, in een
verzorgend beroep, als counseler, maar ook in het zakenleven. Groen is zachtmoedig
Geel: Plezier en geluk omringt je nu. Jouw positieve en optimistische levensstijl is aanstekelijk.
Je ervaart dan de wereld als één grote speeltuin waarin je veel plezier wil beleven. Zelfs de
gewone routinematige klusjes zijn leuk, omdat je in alles een spelletje ervaart. In jouw hart bent
je een blij en optimistisch mens. Je bezit een helder intellect, dat in zijn onrust altijd op zoek is
naar nieuwe ideeën en opwinding.
Oranje: De creativiteit, dat is belangrijk in jouw leven of je wil of niet. Je bent een artiest die
altijd op zoek is verschillende ritme's en uitdagingen in het leven. Dit moment voelt sterk. Je
hebt veel energie, enthousiasme en vertrouwen. Je wil dan ook zeker alle doelen bereiken die je
voor jezelf hebt gesteld. Dit is de tijd om er dan ook helemaal voor te gaan, om al jouw
creatieve ideeën en projecten tot werkelijkheid uit te laten groeien. Oranje is de kleur van
onafhankelijkheid en originaliteit.
Rood: Op dit moment zit je in een tijd waarin veel gebeurt. Nauwelijks de tijd hebben om adem
te halen, laat staan om te gaan slapen. Je hebt veel te doen en je kan bergen verzetten als je wil.
Je vindt jezelf een dynamische leider en je geniet ervan om het middelpunt van de aandacht te
zijn. Je wordt dan ook duidelijk opgemerkt. Jouw energie kan soms tomeloos en onbeheersbaar
aanvoelen. Het is goed er bij stil te staan dat je door jouw enorme enthousiasme en onrust ook
wel eens mensen kan afstoten.
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PLANETAIRE EN ASTROLOGISCHE INVLOEDEN

Jouw kleurteken:
Als je vaker een aurafoto laat maken dan zult je merken dat je een dominante kleur hebt.
Deze kleur wordt aangeduid als resonantiekleur en heeft een specifieke relatie met jouw
sterrenbeeld. Dat komt doordat deze kleur te maken heeft met algemene kenmerken van
jouw persoonlijkheid. Deze dominante kleur kan echter sterk veranderen als gevolg van
(ont)spanning of doordat er in jouw leven veel belangrijke dingen gebeuren. Meestal
verandert de kleur na een de tijdje weer terug in de oorspronkelijke kleur zodra je weer
terug in een evenwichtiger fase komt. Wat jouw dominante kleur betekent kun je op de
pagina van de kleurenuitleg lezen.

Kleurteken:
Deze kleur is de kleur van evenwicht en harmonie tussen het innerlijk en het uiterlijk. Het is een
sensuele, aardgebonden kleur die welvaart en harmonie brengt. De bijbehorende planeet is Venus.
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EERSTE CHAKRA
(Ook bekend als wortelchakra)
Traditionele Kleur: Rood.
Muzikaal merk op: C
Locatie: Ter hoogte van het schaambeen
Zintuiglijk: Geur
Functie: Overleven, wens, geboorterecht, levenskracht,
passie.
Edelstenen: Robijn, granaat, bloedsteen

De eerste chakra bevindt zich aan de basis van de ruggengraat, op het schaambeen. In vele culturen wordt de
wortel chakra (of eerste chakra) als rood gezien. Rood is vitaal, volledig van energie en levenskracht. Het is
een primaire lichaamsgerichte kleur en de eerste chakra heeft te maken met oergevoelens. De eerste chakra
bevat de wens om te overleven en in het nú te leven. Het is een ankerpunt met een sterke verbinding met de
aarde-energie.
Het boek "Mutante Berichten in Down Under", van Marlo Morgan (1991), spreekt over het herontdekken van
haar eerste chakra-informatie toen zij bij een Aboriginal stam op een trektocht door een verafgelegen gebied
in Australië begeleid werd. Bij een inspanning haar te leren haar eerste chakra te gebruiken, maakte de stam
haar "leider voor een dag," en zij moest voedsel vinden en zorgen voor water in de groep. Even wanhoopte
zij dat zij allen van dorst zouden sterven omdat zij zich niet voldoende met haar natuurlijke 1e chakra energie
kon verbinden. Toen zij ten slotte haar eerste chakra ging openen en gebruik maakte van deze energie en
informatie, leidde zij de stam naar een ondergrondse bron!
Ons lichaam moet zo nu en dan een sterke 1e chakra aanmoediging hebben. Dit is de reden waarom we naar
schrikaanjagende films of actiethrillers kijken, waarom beklimmen we de hoogste bergen en pakken we van
die adrenaline-stoten? De energie blijft in beweging en dat houdt de eerste chakra-energie levend. Zonder
dat, wordt het leven saai. Wanneer de eerste chakra verstopt raakt, kan het gevoelens van zwakte en
machteloosheid geven, de zin om spontaan te leven staat dan onder druk. Als de eerste chakra
overgestimuleert raakt en de natuurlijke wil om te leven wordt overschaduwd, dan raak je in onbalans. In die
onevenwichtigheid kan je geobsedeerd raken in materiële zaken, als veel geld verdien en dure dingen
verzamelen. De kans is dan groot een gierigaard te worden of dat U overdreven met lichamelijke veiligheid
bezig bent. De "ons" tegen "hen" grondhouding, kan een overgestimueerde eerste chakra ontwikkelen.

Hoog niveau van energie in
de 1e Chakra (75-100%)
80 %
Het energieniveau is normaal
in de 1e Chakra (40-75%)

Het energieniveau is lager in
de 1e Chakra (0-40%)
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Tweede CHAKRA
( 2e chakra)
Traditionele Kleur: Oranje.
Muzikale noot op: D
Lokatie: 5 cm onder de navel
Zintuiglijk: Smaak
Functie: Creativiteit, emoties, scherp
waarnemingsvermogen ( op 1e gevoel) voortplanting,
sexualteit, sensualiteit, enthousiasme
Edelstenen: Koraal, carneool, gouden calciet, amber

De 2e chakra bevindt zich ongeveer 5 cm onder de navel. Vanaf de rugzijde bekeken zit het aan de
bovenkant van het heiligbeen. De traditionele kleur van de 2e chakra is oranje-kleurig, de kleur van creatieve
energie. Het is niet toevallig dat de creatieve kwaliteiten en de levensenergie in de tweede chakra, een
samenwerkings-energie tot stand brengen in de mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen. Creativiteit
komt tot leven via onze emoties en dat begint in de 2e chakra. In essentie leiden emoties tot leven: zonder
verlangen en liefde zouden we weinig aandrang voelen om kinderen te krijgen!
Dat heftige gevoel in uw onderbuik, voelt u, wanneer iemand uw 2e chakra opent. De tweede chakra creëert
een oerverlangen in ons om tot eenheid te komen met anderen.
Deze chakra is ook de baker van een psychische bekwaamheid, namelijk een scherp waarnemingsvermogen.
De bekwaamheid om emoties bij iemand anders te voelen. U kunt deze emoties bij andere mensen met
hooggevoeligheid waarnemen.
Deze personen kunnen zich zo openstellen voor de emoties van anderen, dat zij die zelf fysiek waarnemen.
Zij voelen deze emoties zo sterk alsof het hun eigen gevoelens zijn. Vele mensen gebruiken deze
hooggevoeligheid om een goed gevoel te krijgen. Het is geen toeval dat de uitdrukking "luister goed naar je
onderbuik' een populaire uitdrukking is in de zakenwereld!
Wanneer de 2e chakra verstopt is of gesloten, kan het leiden tot gevoelens van isolatie, een sterk verlangen
alleen te willen zijn en seksuele inactiviteit. Het kan ook afhankelijkheid veroorzaken. Wanneer de 2e chakra
overgestimuleerd wordt, veroorzaakt het vlagen van intense emotie, een overweldigende behoefte om
aandacht van anderen, een neiging tot overmatig eten, seksueel overactief en materiële bezit is dan erg
belangrijk.

Hoog niveau van energie in
de 2e Chakra (75-100%)

Het energieniveau is normaal
in de 2e Chakra (40-75%)

Het energieniveau is lager in
de 2e Chakra (0-40%)
35 %
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ZONNEVLECHT CHAKRA
(Of derde chakra)
Traditionele Kleur: Geel
Muzikaal noot: E
Lokatie: Net onder de ribbenkast, op het diafragma.
Zintuiglijk: Is functioneel: Regelt de levensenergie van
lichaam, geestelijke activiteit en het geloof in jezelf
Edelstenen: Citrien, goud, topaas, amber, tijgeroog

De zonnevlecht-chakra wordt in het midden van uw lichaam, net onder de ribbenkast op het diafragma
gelokaliseert, de basiskleur van de zonnevlecht is helder geel. Geel is een stimulerende kleur, soms
geassocieert met creatieve geestelijke activiteit. Geel heeft veel elementen van spontaniteit, opwinding en
vreugde. Deze chakra regelt levensenergie in het lichaam: het stelt vast hoe productief u bent. Het is de
chakra die letterlijk veel levens-energie geeft aan uw dromen, door de energie van uw lagere chakra's te
concentreren en die energie goed te verdelen waar nodig.
De zonnevlecht-chakra geeft aan u een natuurlijke drive om te wedijveren en te overtreffen. Het is de chakra
van het zelfbeeld. Wanneer deze chakra helder en open is en goed gemotiveerd, dan bent U alert, zeker en
energiek. U leeft op het maximale niveau. Wanneer de zonnevlecht niet open staat, kunt u zich emotioneel
onderdrukt voelen. U kunt zich verwart en onzeker voelen over hoe je het best aktie te onderneemt om uw
doelen te bereiken. Wanneer de derde chakra overgestimuleerd wordt, dan kan het tot een overdreven
concurrerentie en/of ego-centrisch gedrag leiden.
Een burnout is dan het resultaat wanneer deze intense concurrerende energie een langere tijd voortduurt.
Zweren, maag en darmstoornissen kunnen symptomen zijn van een overgestimuleerde derde chakra. Ontdoe
je van de werklast voor een korte periode om rust te nemen en toe te geven aan een creatieve inspiratiebron,
zodat die u kan helpen rust in deze mooie derde chakra te brengen.

Hoog niveau van energie in
de Zonnevlecht Chakra
(75-100%)
82 %
Het energieniveau is normaal
in de Zonnevlecht Chakra
(40-75%)

Het energieniveau is lager in
de Zonnevlecht Chakra
(0-40%)
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HARTCHAKRA:
(Vierde chakra)
Traditionele Kleur: Groen
Muzikale noot: F
Locatie: Midden op de borst net onder het borstbeen
Zin: Aanrakend: behoefte om te voelen en aansluiting te
maken met alles dat omringt, eenheid, zorg,
verwantschap, liefde, eigenwaarde, groei
Edelstenen: Smaragd, jade, toermalijn, rozenkwarts

Groen wordt traditioneel verbonden met de vierde chakra, de hartchakra. Het is de chakra die met empathie
en leren bezig is. Het is een aardse kleur. Het is de chakra van jezelf erneer zetten en liefde ervaren in jezelf.
Ook is het de plek voor communicatie met diegene waar je van houd. De hartchakra transformeert
lichamelijke verlangens in liefde.
In de hartchakra slaan we alle oude herinneringen op die te maken hebben met afwijzing, fouten maken en
jezelf niet mooi genoeg vinden. Schrijfster Barbara Brennan ( Licht op de aura) schrijft in een workshop over
onze cultuur, dat we als collectief bezig zijn om deze hartchakra te versterken.br/> Deze chakra is de
ontmoetingsplaats tussen lichaam en geest. Het is de plaats waar je communiceert met jezelf en waar
zelfachting ontwikkeld wordt. Een verstopte hartchakra kan leiden tot een zelfbewustzijn die je uit het
evenwicht kan halen en je een smalle focus geeft op het dagelijkse leven. Mensen met een verstopte
hartchakra ervaren moeite in het ontvangen en het geven van emoties naar anderen. Een overgestimuleerde
hartchakra werkt juist geheel omgekeerd. Deze personen zijn over het algemeen meer bezorgd over de groep
waarin ze leven en hun welbevinden dan dat ze zich bekommeren om zichzelf.

Hoog niveau van energie in
de Hart Chakra (75-100%)

Het energieniveau is normaal
in de Hart Chakra (40-75%)

Het energieniveau is lager in
de Hart Chakra (0-40%)
33 %
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KEEL CHAKRA:
(Vijfde chakra)
Traditionele Kleur: Licht Blauw
Muzikale toon: G
Lokatie: Keelholte
Zintuigen: Goed gehoor: Communicatie, pratend,
zingend, verfijnt kunstzinnig, goddelijke inspiratie,
telepathie
Edelstenen: Turkoois, blauwe topaas, lapis, aquamarijn.

Blauw is de kleur van communicatie en artistieke inspiratie, blauw is de traditonele kleur van de keel chakra.
Deze chakra bevindt zich in de basis van de keel.
De keel chakra stuurt de bekwaamheid aan om expressie te geven aan uw ideeën. Deze creatieve energie
vloeit tevens via de keel-chakra, naar beneden in de armen en stroomt naar de energiecentra in het midden
van de handen. Het komt tot uiting in schrijven of lichamelijke artistieke creaties. Als een zanger heb ik
opgemerkt dat de natuurlijk vloeiende energie uit de keel-chakra een enorm verschil maakt in diepte, kracht
en het bereik van mijn zingende stem.
De keel chakra regelt ook de psychische bekwaamheid in telepathische vermogens. Veel mensen in onze
cultuur ervaren dagelijks veel hinder in het uiten van hun ware gevoelens. In plaats het te zeggen wat zij
voelen, denken zij het slechts. Deze niet uitgesproken gedachten worden uitgezonden in telepathische
radiogolven (ook wel bekend als het collectieve onbewustzijn).
Telepathie is de kunst van gedachten, gevoelens en ideeën over te dragen zonder lichamelijk er over te
spreken of te schrijven. Hebt u ooit een geestelijk gesprek met iemand in de douche gehad? Dat gesprek is
echt telepathische communicatie. Het bericht gaat dan via uw keel chakra naar de andere persoon. De andere
persoon pikt de gedachte soms letterlijk op of het komt binnen als een hele sterke gedachte! Telepathische
communicatie met dieren is ook mogelijk via de keel chakra.
Bij een verstopte keel-chakra heeft iemand moeite met communiceren of moeite creatief om te gaan met hun
praktiche en intelligente kant in hun persoonlijkheid. Indien de keel-chakra overgestimuleert wordt, dan kan
de persoon bezorgd en angstig zijn voor zijn/haar telepatische kwaliteiten. De persoon begint emoties van
anderen te ervaren als die van hun eigen, en beseffen niet dat ze ingetuned zijn op gevoelens en angsten van
anderen.

Hoog niveau van energie in
de Keel Chakra (75-100%)
100 %
Het energieniveau is normaal
in de Keel Chakra (40-75%)

Het energieniveau is lager in
de Keel Chakra (0-40%)
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DERDE OOG CHAKRA:
(Voorhoofd chakra, zesde chakra)
Traditionele Kleur: Indigo (donker blauw)
Muzikale noot: G
Lokatie: Net boven de wenkbrauwen
Zintuig: Intuïtie
Functie: Helderziendheid, intuïtie, spirtuele rots in de
branding, het verbinden van ideeën, het ontwikkelen van
een 'beeld' over de wereld.
Edelstenen: Lapis, azurite, labradoriet, kwarts, saffier

Het derde of voorhoofd-chakra, is misschien wel het meest bekend van alle chakras. Het bevindt zich op het
midden van het hoofd en is de zetel van helderziendheid. Indigo ( en donker blauw) is traditioneel de
'helderziende"kleur die werd gebruikt werd door onze voorouders.
U activeert uw derde oog wanneer u uw ogen sluit en dan een film aan u voorbij ziet gaan, als in een droom.
U gebruikt deze innerlijke beelden om zoals net beschreven Uw gevoeligheid en helderziendheid te
begrijpen. De voorhoofd chakra is het centrum van ideeën en verbeelding. Zonder de voorhoofd chakra zou u
uw dromen niet kunnen creëren. De reden is dat u eerst moet kunnen visualiseren om iets te kunnen creeëren.
Bijvoorbeeld, Zonder innerlijke voorstelling, zou het beginnen van een eigen zaak geen kansen hebben
omdat U niet zou weten waar het eerst te beginnen. Het is een bijzondere idealistische chakra. Het is de
verbeeldings en behoeften-chakra pursang. Het is ook de chakra van abstracte intuïtie, hier maken vele
ingenieurs en techinici gebruik van, om oplossingen te zoeken en te vinden buiten de gebruikelijke logische
weg om.
Een verstopt derde oog leidt tot een tekort in verbeelding of het naar buiten brengen van uw ideeën. Indien de
voorhoofdchakra overgestimuleerd wordt, creëert het een hoge energie in idealisme, voortdurende
verbeelding en naar het buiten brengen van ideeën en gedachten. Teveel van deze fijne energie kan leiden tot
het dromen van "niet realistische dromen", zoals Don Quichot!

Hoog niveau van energie in
de Derde oog Chakra
(75-100%)

Het energieniveau is normaal
in de Derde oog Chakra
(40-75%)

Het energieniveau is lager in
de Derde oog Chakra (0-40%)
25 %
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KROON CHAKRA:
(Zevende chakra)
Traditionele kleur: Violet, magenta, wit, goud
Muzikale noot: B
Locatie: Op de bovenkant van het hoofd
Gevoeligheid: Een voorspellende gevoeligheid
Functie: Kennis naar verlichting, aansluiting met hogere
bewustzijnszijns niveau's, Goddelijke Wwil, geestelijke
waarheid, de goddelijke toekomst van het Universum,
zekerheid
Edelstenen: Amethist, diamant, kwarts

U hebt vermoedelijk wel eens gezegd, "Dat idee schoot me plotseling te binnen". Dit is typisch voorbeeld
van de kroon chakra in functie. Wij leven veel van onze geestelijke informatie en energie via de kroon
chakra. De traditionele hoofdkleur van de kroonchakra is violet. Violet is de kleur van mystiek en
spiritualiteit. Andere kleuren die samenwerken met de kroon chakra zijn wit en goud. Wit heeft ook een zeer
hoge spirituele trilling. Wit wordt dikwijls gebruikt door trance medium-healers die andere geesten toestaan
via hun lichamen voor genezing en educatie te zorgen. Goud is de kleur van vergevingsgezindheid.Vele
energiewerkers en spirituele hulpverleners zijn overtuigd dat Jezus deze trilling uitgebreid in zijn eigen
miraculeuze werk gebruikte (zie Kerkreferentie).
De kroon chakra is de zetel van de goddelijke wil, van zekerheid en doelgerichtheid. Leiders hebben dikwijls
voornamelijk goed ontwikkelde kroon chakras. Zij gebruiken die wetenschap dagelijks in het maken van
beslissingen en het geven van richting bij hun aanhangers.
De kroon chakra is uw eigen innerlijke weg in uw lichaam. U, als een spiritueel individu, gebruikt het als een
verbindend element tussen uw lichaam en uw spiritualiteit. Uw geest verlaat 's nachts via de kroonchakra uw
lichaam om naar de naar de astrale wereld te reizen (via dromen) en keert terug bij het ontwaken. Het
verlaten van uw lichaam creëert' s nachts ruimte voor geestelijke en lichamelijke regeneratie.
Wanneer u uw dromen herinnert, heeft die informatie betekenis in uw dagelijkse leven. Julia Cameron (1992)
auteur van de Weg van de Artiest, raadt aan, om 's morgens een dagboek bij te houden, om deze creatieve
fragmenten van uw dromen vorm te geven en begin dan pas met uw dagelijkse activiteiten. Deze ochtend
dagboekjes zijn essentieel voor Uw kroonchakra om al die astrale inspiraties te verwerken.
Een verstopte kroon chakra kan tot verwarring en onzekerheid leiden. Een overgestimuleerde kroon chakra
kan een sterke behoefte voor macht en controle ontwikkelen en zorgen voor een ontkoppeling met
lichamelijke realiteit en menselijke relaties.

Hoog niveau van energie in
de Kroon Chakra (75-100%)

Het energieniveau is normaal
in de Kroon Chakra (40-75%)
53 %
Het energieniveau is lager in
de Kroon Chakra (0-40%)
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body soul spirit

De body( rood)-soul(blauw)-spirit(lila) kleurtaart toont, het samenspel tussen lichaam, ziel en
spiritualiteit. Je zal hier jouw belangrijkste kleur zien, die te maken heeft met jouw grondhouding.
Deze body - soul- spirit- grafiek, toont in welke mate deze energieën een balans vinden in jouw
persoonlijkheid. Indien de cirkel van de taart in gelijke delen is verdeeld dan ben je een veelzijdig
en flexibel persoon, die kan genieten van vele verschillende en uiteenlopende activiteiten. Je hebt
een open geest en zit niet vast in een star denkpatroon of starre zienswijze. Je kan zonder moeite
switchen van het ene onderwerp naar het andere.
Een dominantie van soul (blauw) betekent dat jouw focus op emotionele kwesties en gevoelens
ligt. Ook vergaderen en communiceren doet je dan graag., Je mag graag andere mensen verzorgen
en hun ervaringen van gevoelens en stemmingen met hun delen. Je hebt veel creatieve talenten en
een bijzonder talent om begripvol met kinderen om te gaan. Hart- en keelchakra domineren in jouw
aura.
Een dominantie van body (rood) betekent dat je hoofdzakelijk georiënteerd bent op de wereld via
jouw vijf lichamelijke zintuigen. Je ervaart jouw emoties in jouw lichaam, voornamelijk via de
eerste drie chakra's. In jouw aura domineren waarschijnlijk de kleuren rood, geel en oranje. Dit kan
een tijd zijn waarin je veel zult genieten van beweging in de natuur, zoals vissen, wandelen etc.
etc... Lichamelijke beweging en het thema gezondheid zijn erg belangrijk voor jou op dit moment.
Een dominantie van de spirit (lila) betekent dat dromen, wensen, fantasieën, artistieke projecten,
zelfexpressie en spiritualiteit erg belangrijk zijn in jouw leven op dit moment. De allerdaagse
realiteit van het leven hebben vermoedelijk niet jouw grootste interesse. Je luistert naar het ritme
van jouw eigen innerlijke Zelf. Je kan ten volle genieten van diepe meditatie, gebed of bijzondere
artistieke impulsen. Jouw paranormale en helderziende bekwaamheden zijn in sterke ontwikkeling
en jouw ervaringen daarin kunnen bijzonder genoemd worden. In jouw aura domineren meer
koelere kleuren zoals blauw, purper of wit.
Deze analyse is gebaseerd op de afmeting van de chakra's.
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